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~HU to: ~tıKAllt 

ıll!:VAM MUUUl::'ll l'drkıve ıcın Harlc için 
~nelık....... 1400 ~00 
Altı avlık........ 15C! 1650 

Günll SZl'cnıis nil·halar 125) kuruştur .. c 1 .... 1 t.: .. l "' : %697 

ilan ınd r >catından gazetemiz m ~uliyet kabul et n z 

• 
Cumhuriyetin ı·e CümhııTİ1Jet eıerinin bekçisi, ıabahlara çıkar ıiı/as" ga:etedir 

H1·ıaı Eczant$ıne na ip imi .. 

YAŞASIN Altınrüya 

YAŞAsoı Baha rçiçeği 
Y CiŞa.S:n zevki selim ... 

Eczacı ıeaıa' ı. Btaf 1 
YENt ASIR matba ınd basılmıştır 

Türk - lngiliz dostluğu 
lngiliz sefiri dün gece Fuar ·gazino
sunda şerefine verilen ziyafette 

çok mühim bir nutuk söyledi 

1 gı :: bo ha clıman tayyar~lernıe bomba ta anıyor - Londrcı ci ·arınd4 dttfiirillew bır Alman tayy4Tl'ai 

lncı-iltere 
lıl~nlıia 
Düşmedi ve 
Diişmiyecek ••• 

--·--

LOIDRIYI SOi HOCUI lllllLIR DlllDILDI 
-·--- -·-

Alman tayyar.e Kanada hava
bombalanndan 1 cılan ka~ra

ölenler az lnanlık österd~ -·-ŞE\ KET eiLGıs Yeniden 1111' çolı Alman Polonya tayyaıeecllm 
Tayyaresi blıat ve de müdafaaya 

ln,'ltl're h;-rhi en muthi sartlar için- fmlla edlldl fftiJtü ettDer 
d de\ m edi)or. . . .. 

1 

Londra. 10 (A.A) - Hava \e ana- Londra, 10 (A.A) - Dün ~ecenin 
. Alman ha\~ .ku\\.etl~rı: l~ıl;l're t;ze- \8tan emniyet nezareotlerinin dün ak- ilk saatlerinde lngılteorenin cenubi sar-

rıne ahlmnk wın .musa~t ~~ an arın ıa- ı;amki tebliği: le: isinde yapılan ılk hucuma 35 O ta)'\ arc 
atrlaamasını ~klı)e~ ı~tila ~rdulannm Büyük mikdard du man td}} rde i i~tirak ctmi tir. 
pı tarları ~fatı)le Bu~~k Brıtnn)a ,.8da- - SONU 2 iN('İ ~ı\lltJ.°1-:U~ - - SONU 2 iNCi SAHinmE -
larınrn mudafaa teşkilatını felce u,.rrat-
hlaia. ln~iliz milletinin sinirlerini tah
rip edt rek nihai zafere kadar harpte de· 
\'aıq azmini kınnap çalışıyorlar. Fakat 
t.n harbin başından beri. ılk defa ola
rak, Alman başkumandanlığı ~eni teca
~ sahalarını panife diişürmek teşeb
...... muvaffak olamamış sayılabilir. 
·~ Norveç, HollıuMla. Belçika \ie 

Ineilizler Manş 
sahillerini ve 

Ostandı 

Berlin ~ittikçe 
artan bir 

şiddetle bom-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J 

~lllŞ'll ill SIHILilDE~ 
i TOPÇU DOELLDSU ~ 
• • • • -.-

Ingiliz uzun 
menzilli top
ları da faali
yete ~eçti 

Londra, 10 (AA) - Hava ve 
ana vatan emnİ} et nezaretinin dün 
akfamki tebliiı: 

Doavres mıntırkıw düf1Dan top
çusu tarafından bombardıman ~ıl
miftir. Batary alanınız mukabele et
miflerdir. 

- SONU 2 iNCi 8AHlFEDE -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~~-----x4x:-~~~~---

T ürk • lngiliz ticareti harp fart/arının 
bir neticeai ve muvalılrat detiltlir 

x.x:------
CeSGNldzllfe lıapdınalı I' V R IC lı•1eJdeı lnlle 
YGld• • DMnyanm nuılıaddel'cdı i...,utePenla ... 
,.,,,.,. ,,,.,.lnn neticesine IHığlıdll'. ra.ıııer ue fn
fllJlzlep •asında ıerefe lıallflCunanUOa ..,,,.,.. • 

yete ue adalete lıaPp aynı flül'nlet IHll'fl• 

lng l ıe/iri fuilrdtı lngil dnlet pc wonunu ziıııareti e~ d4(Foto· 1.Zo hı) 
İngiliz jeneral konsolosu Mr. Greik dairi nutku söyle~: 

dün gece {uar ~azinosunda şehrirni7.de - Bay vali, bay beledı~ e reisi, bayan-
misafir bulunan Ingıliz sefiri şerefine bir lar ve. baylar, 
ziyafet \ ermi!ı, bu ziyafette vali ve re- On sekiz ay.danberi TürkiJt.ede bulun
fikalan, şehrin ıleri gelen erkhı hazır dulum halde 1Uzi 1 ve tarihi şıeluriuM 

balanacak ~mütecavize büyük zaferler ka- d•• d••ı 
........... yıldmcı metodı.r tngilterede ov o er 
•:rai netice~ i nnuekten c;ok uzak kal· 

bulunmuşlardır. ilk defa olarak ziyaret ettllimi ...... 
..'""4ı.Jı.ll~...5EF..İRİNllf NUTKU niln~ btr mahcubiyet hisıdndeu bndJ.; 

Ziyafet eenaamda İngiliz sefiri aşağı- - SONU 4 0NC0 SAlltnBE -lllltlJ'. HaDnaki Fı .... teslim olunca --•- -•-
il .Blder huW ~ ~üz kmJ!ı~ Bil' çolı yangudar plla· OnünJMzdelıl QlaPda 
te11W ediyordu. Berıin e ~ .1ııcı1• l'ddı, pelı nditldf Alman malıezl 1ldlı Ue =: a~ ·b!ı!:.~:!t:;: lnflldlılar oldu yelısan edilecelı 
ilidi;ıer ba mu•liph ümidere bak Londra, 1 O (A.A) - Hava nezare- Londra, 1 O (A.A) - Londra re.mi 
~k mahiyette delllclir. Günler tinin istihbarat servisi bildiriyor: mahfillerinde Berlin bombardımanları 
~e mihver İnliliz imparatorluiu- Mut deniaindelü Franuz ve~ hakkında şöyle denilmektedir: 
.._ mukavemet kudretini iyice hesap limanlanncla toplenmlf ol.a tüccu ıe- G-.ıen Cumuteai Bertin tarihinin en 
et..ediiini anhyor. Fllhakika tn,iltere, mileri nveliai pce ..W. kadar ,.Ü- tiddetli bomhudanamna maruz kal
'll&tin A\Tupaya hikim olan düşnıanla- den Pidede bomMnlıman edih=itler. llllfbr. önünıiisdelô haftalar, öaiimiis· 
h karşısmda yalnmhr. Almanlar ıöde· Ostende üzerindeki akın saat 21 den deki a1lar içinde Alman hiikiimeti mer
Iİld yalım laıilteteye te11dh ettikleri evvel ba,lıyarak dördü otuz geçe) e ka- kainin tasiliz hava kUYYetleri tarafm
..... BG)'iik Rritanya dtinyaya yaJd· dar devam etmiftir. Leopold hnuzu- dan ~ p.ldetini siltikçe 
..._ .._ muuzam bir imfuatorluiu - SONU 3 tlNC(' SAHiFEDE - wttaacak, pçea C....u.i hicumtman 
• , 'an t.L: h........_ ~etlerine - SONU 3 ONCO SAH1n·m· - Akdem.ıde faali,etnd arttıran lwgifiz 
~ ver::i mevkib•edir. ~dev· ta1atelbdirlerinden biri.Un iri 

llDEIİZDE 

11111 İIUE IDETilil Plili llllU JE IERİI 
VEIDiil UBll IUlll TIPLlllJR -·- _, .... __ 

incir ve üzüm Gn.pta siyasi 
• 1 • tin. b pıyasa_an ya- vazıye •Zil ı 

nn açılıyor muhtemel -·- -·-PIJNll lfa •il••• Jle....,_. Anlım • .,. ........ , ........... 11t ad "'lan Mu.- bu vai;retin IJlli
la ----tini ziafa 'uiratacajmt 
lalit Mm~lerM. l'tnbeldgalrtw ki önii. 
lllilaıleki haftalarda bir ~k ~ ba
Jelretleriae ,ahit ulacaiız. İnıilterenin =.;:,tan müdalaasım ziafa uintmaYJ 

edecek olan bu hareketlerin 
~eti üzerinde tahminlerde bulun
~ beybudctdir. Almanya ve italya 
.tlııL..a • e kadar sürprizli darbelerden İl· 
~ etmilJndir. 881Mian aonıa da v· 
~oldr tlevam etmeleri beklenebilir. 

Borsa idare heyeti dün aqam saat Ankara 10 ( Yeni Asır ) - Yara 

lnai)ız• denı•-.elb n de Borsa binaauıda toplanmış, bazı (bUliln) c. H. Partisi surubu --
~ --~- kararlar vennift.ir. caktır. Bu içtimada Harid1• Veklll B. 

'OzUm ve incir piyuaları yarın öğle- Saraçoilunun siyast vuiyet hakkında faaliyeti arttJ den evvel mutad meruim1e açılacaktır. izahat vermesi muhtemeldir. 
Ok defa olanılt bu sene borsada muame- Parti içtimalDdan sonra 8il~ Millet 

-•- le görecek olaıı iocir mahsulü itin thtmı Meclisi ele +opLm11e1ktw.r Bıı içtimaı 
~ ftalya ~ 181111- alonunda bir köte tahsis edilmiştir. milteakıp Büyük Meclisin bir ay tatl 

'111111 itirar et.melidir ki ..... 
~ tarihinin bir döailm noJdasunla 
~ .tn.,en \iazİfelerİ harikalı (e
.. hklarla yapmaia muktedir oNu
._. ~iiatermiştir JnıUizler, çellk \'e atet 
~ana albmla > eile 'e ftltui'a clüş
~. Bllilm her taarruza milt
!.!.~mlarla mukabele ederek diif. 
~ en h.- noktalenru darı. 
~)er. 

.. ._....n!elfOıPPe• BDAhare •tıflann apiı katta yapılmm karan venceji lilyleniyor. 
• ..... ,.... •- R muhtemelclir. Tacirler bu hususta bir 
........... müncutte bulunm\lflardır. latanbul 10 ( Yenı Asır) - Yum 

londn. 18 (A.A) - haailiE Ami- ilahın piyuada yeni mahsUW.0 2000 Olufln) toplanMPk o1". BUyiik YiDet 
rallik dmMi bldiri,.or: çilval, eski mahs~ 12 buı ta üzihn lisi lç\tmaA\da bulıınmA üzere ,eı.. 

Ahlnhie fesly .... • •'*- ....._ mevcuttur. rlmizdett· · ~t4n mebuslar Anka'f'811 
aka ı ?ıı· • ....,.,_ :r4' ..wi- BUl(lıı piyauıra;tllE:ribftı 4 Wn ~- ~nllr. 
,.. ipııa ..... • d dt- tak Udim çıkanlacaldır. Ticaret VNili B. Nazmi Topçuall11 

Pz' "ita dit• ıL.-.. Td • n it lncir maMulil de buıUn lzmire getiri. da akşam tnnile Ankaraya hare1NC 
W. ...._. Wr •ap •ad lıe ...W Wr leeeldir. etmiştir. 
.. ...... b .................. 

br.A~Rorpald "eha....WWr 
-...., ... nfekeaaw 1iı11wbe ola 
iki ıuıldiJe ı..-a.i de ~-

SON DAICtKA: 

.. .!!'. l_idi•le ha\ a muharebeleri insanldı: 
~ bilmediji, tanımatlılı bir vah
~ -...Urası alaı'ftlrtır. lnıihere); tes· 
~-'-~a meebu: etmek hayaliyle bu 
~ı ilk clefıa .Al~. a~nuşlardll'. 
ha.__. D.N.B. aıansı tnoliz hava kuv
-~~nin AlmanS'\t Uzerine her ıece ,......_ta 0Wuklar1 taarruzlara nihayet 
ern......e Alman tayyarelerinin Load- • • • • • • • • • • • • 
~rbw milvoalarca tan bomba at- F F d 

clevam edeftklerini INldiriyor. Gö- ransız asın :t 
~nr ki Almaıtflır hill in(iltereyi k 
........... .:-. ~l'f'k harpte de\llıadan vuıe- aynasma 
~ni zannediyor•-· . .Resml Al- lngilizlenıı gıttik e artan lı r detle bolı~lt!llR'GkZ.rı ı aoyledikleri Bn· y-
~ 19"1 liııdea bir ......., • .u. lft 1 •--a.af .... ~ ~·~ ımn ~tarından '"' neticeleri ------------..,.- ---- --· .... d .. r ... ·~ kabildır: ROMA. 10 (A.A) - Romadan AJman. 
~ lnailiz tayyar~lerinin Berline ve H• d• • •d Eski M B Ajansı bildiriyor: 
~anın hth iiJı. merkezlerine ka1ŞI ID ıçım e ısır Bf • Futan Pikola KBUtaine .e1en 1"r ha 
~an Alman milletinln zafere olan • - bere giire Fransız Fasında Peten hükii-
~ saı:sacak hır mahiyet ··~ıştır. vazıyet fena vekili ae)di ~tine karşı bir suikast keşfedilmiş ve 
!!da teshm okluktan sonra in~ıltere· & bır çok tevkifat yapdmıfbr. Mevkuf. 
~r ıün bile harpte deVUI edemiye· -•- - -•- lar arasında General De Gole sempati 
~ ~~'Vur ede!' Alman milleti an- Ft•mtSIZICll' .Japon ndtfa- A. ZlueP pafCI ..... iNii besllyen bir çok ubltler oldulu zanne-
~ki Bü)ük Brıtanya )alnız başına I ._. _ _.._.._.... 6-a,.;;~....: ,, . .-.... • dilmektedir. 
,..... devam ederken de Alman)anın e.....,mı Pcuu••••el' aön .. ,......... ...ae ' b f-' 
ııııı.....L zafer ümitlerini lahakkuk ettir- Londra. 1 O (A.A) - Royter Ajan- &b-ak Mı.sır Başvekili Ahmet Ziver •lfQft U UG ÜÇ gazefe 
~ ~ olabilttek kudrettedir. in- ının diplomatik muharriri Londranın paşa Mısırdan ,ehrimlze gelmif ve hmir /ı l J 
~ denizler hakimi) eti de' am et· t:alahiyettar mahfillerinden aldığı ma1U- Palu oteline misafir olınUftur. GpGf I al 
1le -::•ar hakimiyetini elde etmesi ma•'l atfen y~or; • • Ahmet .Ziver P8f11 ~Un aabah lzmir ~ANBUL 18 (Yeni Amr) _ TP.o 

2 z olJN)llQktır. Franm Hindi Çini ••L!O:-b JaPOD Fuarını zıyaret eylemlf, fevbllde be- Tuvirü!iklr ve Haber pzetelui hilkü· 
~- - Zafer ~ kintle yiizen Alman- nüite~~ kabul •.......-P· H~ lemnif. bilbwa yübelen bu eserin met UnriJe muvakkatm tatil ~ 
~harbin Maketlerini. anlarını an~ak küçük bir JaPOll lutw ............ hir te- istik.halinden ehemmiyetle bahaetmit- tir Bll tataleıin bir haftaya mitnlwqr 

~bnaia ba!'lanuştar. Felüetlerin caviis hicliae.i o'-t ~ tle Fa:--_. tir. oWutu ...ı.w. 
ndf.p C(hw artan mahruını. b•ymM makul ..,.._ ..,..-. ~ Al,unet Ziver pap bir kaç cün lzmir-



SAHiFE 2 rENt ASJR 

MaJdıemelerde 
•••••••••••• 

"lzmir,, R ledi resi 
aleyh~ndek· neşr·yat 

lzmir halkına da dokunan yazılar neşreden •• •• 
uzr:ım bir :stanbul gazetesinin ___ ,,,. 

sehrimizde bas/anıldı Miiba~aat111i bii:-;üEı b·r 
Tasviriefkar gaz tc5indf.' belediye re-- ~lil rin darnsıdır. Çunku davayı doguran yeJıtln tutacajl! $GftJlıyor 
ımız doktor Bf.'hçet Uz al yh'nd Kan- l zılar yalnız doktor Behçet Uz'un ~ah- tnhlsarlar ıd.ıresi l'vvelc• \'erd'gı ka

d"'mir imza ı!C' bazı }azılar intişar eyle- sın,ı, lzmır b 1 dıycsı hsiyetı manavi- rarı t bdıl ed rrk bu !;ene de piyus;:uı ız
mi ti. Bu }azılar hakiknll ifadt" etme- } in t cavüzu mutauımmın olmakla d:m ar plı; üzüm mubayaa etme •e ka
diği r.ıbi İz.mır b ledıl e reisine, hatta kal nam~tır, a} nı zamanda lmıi.r bel _ rar verm· lır. 

muhakemesine dün 

İzmir halkına hak retleri ihtiva eyli}Or- dil nin h:ıkıki vaziyet ve çehr ıle ~arap nr!ı} atının artmn ı ve _rop 
du. Belediy re' i doktor Behçet Uz ge- stoklarının azalm.._•;ı İnhisarlar ıdaresı-

k b ld l.ler n, b ld 1 rın n tarzı idaresi nin bu" 1 ... b r t •db.r al nasına sebep i"'s-
rek şahsı ve g"r • makamı alel hine hu- h • k d k h k k" k h J " ~ 

tahrik d 
a. ın n i a ı 1 ann. t ve issiyatla- kıl ntmh:tı'r. 

umeti · e ıci bu nesriyattan dolayı ı 1 '" '7 

ı 1 C rının ters ve ~an iŞ gust r me5inı 't' o lzmı'r ınh rlur lJU" ınu' du'rlu·· 'ı bı'r zm,r A he eza Mahkemesin miira- .. 
caatln b r d.ıva ikame eylemi ti. Bu da- yold:ı propa"and ed lın ini l zamn un k ç gun sonra araplık siyah ve çekır-

t d .. b · 1. ed r bir mahh l'l \ e k 1 aı 2 tır.e\te- d k iz üzüm nıu"bavansına ba.,lı'l ncak-vanın nıy ın un ır nci as ıye> c za J • • ,, -

mahkcın c;mde başlanmıştır. Beledh e d'r • tır Mub yaat n buyuk bir~ ekı'.ina bali 
reisinin v killeri verinde belt'diye hu- A\ ukat, hak 't t l \tlfuk rtıniy n ya- ola". ·ı z nn dilınekt •dir. 
kuk l'lil aHri B. S bri B. F ttah B :ıı: rı kanun " hakıt.i \'JZ.} ti rl' kar- --- - -
"hı t Çına v B tlhami bulunuyor- 1 ır .. r ... \ , z t nin u:nı-. t nı t b -
1 rd M zm nl rdan }alnız n-riyat mü- ltırmi l'r. 
1 B C h t B:lb n mahk mr} c 1-

hıb' B Tnlh:ı il i'llza "" 
1 n m· 1 rdı. B. (' h t 

t cvabı rnpıldıkt n 
Oma duva t d ı VC' gazel ler okı n- f 1 C rç've İ d ,..d dı 11'\ı 

mu tur, Mu akıh n a\ ukatlardan B l m' t'r 
Sabri d·va}ı h n ı .n. k tla çtıklarını l Mah' me d r" ) r n ·.ı naı,• u-
u s ıl<l ız h et nıstır. r t le soı ul ı nın 1 taııbul '7 ınci cez.a 
c- Dava > alnız beledıy reisı doktor m h em ind l pılm ına v muhnke>

B hç t Uz'un ve İzhıir brl dı} nin da- m nin 24 Eylul 940 tnrıhıne bırakılma
,. c;ı d ,ıldir Bu dava b ld n n \'e b..,ldc- r.ın<ı kar r \' rnıı~tır. 

Almanlar dağıtıldı 
- BAS1 ~RAFI ~ inci SAYFADA -

Londra ya son hücum 
- UA~TARAFI l inl'i SA \'FAUA -
yeniden Londrn mıntakasına yaklaş
mışlar ve ıiddetli bir hücuma maruz 
kalmışlardır. 

Alınan ilk haberlere nazar n T aymis 
nehrinin şimal ınıntak sına girmi ol

·· y ensti üsü e 
y ·ta e eler 

a n yor 
g··. 21i'den 3CD tıı~ ve er· 

heh talebe seçili~or 
T r nı \' dd Kmlçullu Köy Ens

nu Un" dah..ı 300 l } bl' alınacaktır. 
Hal n ı;n t h.ınun 600 talebesi mevcut
tur. Bun! rdaıı yüzü köy kızlarıdır. 

Yenici n alınacak talebenin yarLc;ı kız 
yarı<:ı eı k k olacnktır. tik tEdrisat mü
fettişi rı kabul <'dilecek taleb .. leri kö} -
lercl <'m k1 rdir Bunların fislt>ri vl'
k il t • ö:ıd rıl c k, krndilcri • ondan 

Fn • lU\ kabul edıl~::-.ktir 

kıh ofla.ıl arn tehacaim 

lngiliz hnvn nezaretinin istihbarat 
St'rvısının bıldirdiğine göre, Alman 
bombardıman avcı tayyareleri biribirini 
tnkip eden dalgalar h linde North F o
reland ile H ting!I arasında sahili eç
mi lcrdir. 

İngiliz avcı tayyareleri her tarafta 
bunlara hücum etrniıler, Essex orman
lan Kent tarlaları. Surrey tepeleri ve 
Londra sokaklan Üzerinde bunlarla mu
harebe etmişler ve sonra bunlan Manıc 
kadar kovalamışlardır. 

m hırın rağmen }apılan hasarat az ol
mu tur. Londranın cenup mınt"'kasına s 
dağınık bomba! r atılmı, ı; e bunların v 
bir çoğu dıs mah llelere İ'I bet etın · 

llk o 1 rd ka} ıt v kabul nıuu e
n dUnd n ibar n bnc;lanmıc;tır. Bu 
' ıl okullra büyiık bir teh:ıci.ım 
d r M r f i.ıdLirlü-·i.i rnürt><•aatlara 

ı .çin h r türlü tedbirleri 

Düşman tayyarelerinin hedefleri hC'r
halde lngiliz hnvn kuvvetlerinin Cl'"nubt 
şarkideki t yyare meydanları, muhtdif 

fabrikalar \e Londrn idi. Fakat bir 
c;ok düşman tayyareleri 1.ondra mmta
kası dahilinde her hnngı bir hedefe var
madan geri püskürtülmüşlerdir. Bir 
Hurricane lngiliz avcı tayyareleri filosu 
bir Junkers 88 - filosunu tam hedefine 
yaklaşırken yakalamış ve filoya cephe
den hücum etmiş. beş tayyare du ürmüş' 
bütün filoyu dağıtmış ve hücum tama
miyle tardC'dilmi tir. Bir Spitfırt' filosu 
bir Me erschmidt filosu üzerine pike 
l npmı 'e 6 dü man vcı!'lını duc;ürmiı -
tür. 

Bir Kanada Hurricane filosu Londra 
Üzerinde en büyük muharebesini ver
mistir. Bu filo Taymisin cenup sahilinde 
yaklaıan dü man tayyarelerine rastla
mtf ve bunları Landon Bridgcden Ham
mer Srruyne kadar takip ebnİ§tİr. Bu 
Kanada filosu ceman üç Domier bom
bardunan tayyaresi, 4 Messerşmit 109 
tayyaresi, 3 Meuerymit 1 1 O bom
bardıman avcı tayyaresi düşürmüştür. 

Dün gecenin ilk saatlerinde İngiliz 
hava kuvvetlerine mensup bir Polonya 
filosu da muhtelif çarpışmalarda bir çok 
Alman tayyare i düşünnü tür. 

ise de ciddi' h ~rat oldu ;u 7annC'dıl · 
mt-mt'ktedir 

öLE.NU.R AZ 
H nü.ı kat'i raporlar alınmamı ı ol

makla bC'raber İnsanca zn) iat•'l f zl:ı 
olmadıvı t..1hmin olunmaktadır. B r kıç 
dü!lman tayvnresi Kl'"nt kontsehd ... bir 
şehre bombalar atarak bir m;kdar ev 
tahrip etmiıılerdir Bir kaç kişi 6lmüş· 
tür. 

DOŞOROLEN TAYYARELER 
Alınan mütemmim malumata naza

ran. dun gec:.e urfınd mı.idafua bat r
) alan tar fından üç dü ·nan ta~ Vtırl"~i 
d h du ürülmu tur. Bu sur tle du'l dıi-
urülcn tan•arderin addı 17 :ye b3liğ 

ohnuc;tur. Yinl" iman nıutemmım ma
lum ttan anla ıldığına gore, Cunart i 
~unkü mus demeler e.~n nd l ınüd r n 
bataryaları t r fından dü!lurülen düı1-
mıın tav) releri 28 z.i bulmu tur. '\vcı· 
lnr tarafından du,ürulen 7; tayyare olu
ııumı nazaran o r,un duıcn duşman t v
yare adedi 1 oı u bulmakt dır. Bu ak
şamki akınlar hakkındn ilk alınan ra
porlardan ani sıldığınl\ göre. imha edi
len düşman tay}are adedi 24 dür. Bun
ların ikisi müd faa bııtaryalıın. di"";l"rİ 
de avcılarımız tarafından duşünilmüş
tür. 13 tayyaremiz avdet etmemiı1tir. 
üç pilot alimen dönmü lerdır. ,.-----------------a.-----·IJ---' 

FUAR GAZiNOSU 

. -·-.. el~rihisar111 kurtu-
l11s havraını .. _, 

Bu un S f rıh' arın kurtulu 
.-ii.ıı. Bu yıl d •nJmü m:in" b~t 1 yaoı
ı " k b yrarnd. vııl ıniz d • buluna"ak
tır. 

Bul{tın fcrıhisnrda bt>lediyen.n g"-
t irtt' ~ı İ"m • U} unun :ı.cılınn töreni de 
ynpılacaktır. Yeni u tes'c;atı için 60 bin 
J'rn sarf dilm t r. • 

roı isı·r: 

kanlı 

Kemnlpllil<l kaz<' ının Dcreköyunde 
Kora Iliısevın oğl ı Mehmet Koca, aynı 
kövdf.' amelelık eden Ömer oğlu Ahmc
dı hir kndın \'Üziiııden av tüfengi ile 
muhtelif yerlerinden ağır surette yarn
lamış ve tutulmuştur. Yaralı İzmire ge
tırilerck memlekc>t hastanesinde t <iavi 
ı:1tına alınını lır. 

Kayahasan ormanında 
yangın 

Torbalı ch·arındn Knyalıasan orma
rundn yangın 1.;ıkmış, yalnız üç hektar 
.arazide bulun n pirina fidanlığı yandı
/h halde söndürülmüştür, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

9 Eylül ba vramı münasebetile 

znıirlilerin tazimatına 
gelen cevaplar 

Milli Şef teşekkürler ediyor ve lzmir
saadetler dileyorlar lif ere refah ve 
x~x 

9 Eylul kurtuluş ba) ramımız müna- Kurtulu!!larını kutlayan aziz yurtdaş-
sebetiylc bu) ükll'"rimize çekilen tazim lanma Se'li gilerimi ve refah dıleklerimi 
telgrananna cevaben bdediye reisi B. ibli\ğ etmC'nizi rica eder gözlerinizden 
Doktor Behçet Uz gelen cevap) r şun- Öperim. 
!ardır: C. H. P. Genel Sekreteri 

Erzurum Mebusu C. tzmirin kurtuluş ylldönümü müna
sebetiyle gösterilen tezahürat ve mu-
habbete teıekkürler eder sayın izmirli
lcre refah ve saadetler dilerim. 

iSMET tNöNO 

* lzmirin kurtuluş yıldcinumünün kut-
nm ı dolayısiyle izhar buyrulan his

siyat teşekkur edl'."r bilmukabele kutlar' 
say ılanmı sun:ırım. 

B. M M. Reisi M. A. Renda 

* lzmirin kurtulu yıldönümunü tesit 
ve.<1İlt".siyle k hrnm. n ordumuz hakkında 
belirtilen necip duygulan memnuniyet 
ve tC' C'kkı.irle karşılar, sayın izmirli
leri muhterem şah,ınızda selamlar ve 
tebrık cderım. 

S. Ankan M. M. V. 

Dr. A. F. Tuzer 

* Jzmir Cümhuriyet halk partisi reisi 
tarafından çekilen lC'brik telgraflarına 
gelen teQekkür cevapları şunlardır: 

Kurtuluş y1ldonı.imı.i münasebetiyle 
haki nndn gösterilen temiz duygulara 
Rcisicümhur Milli Şefimizin teşekkürle-
rini bildiririm. 

* 
Umumi katip 

K. Sendoleç 

Jzmiıin kurtuluş yıldönümünün kut
lulanması dolayısiyle izhar edilen hissi
yata teşekkür eder hilmuknbele kutlu
larını. 

8. M. M. Reisi M. A. Rmda 

Nüius sayımı hazırlık· B. Resat Mimaroğlanun 
ları ve İzmir tetkikleri 

·uf us ,; ıını h zırlılila.ri ıl rlemek- Şehrimiz.de bulur olan İzmir 
ted r. Muhtelif viUhetlerde yapılan tct- mebusu İstanbul C.H.P. müfettişi Bay 
kikat onunda savın. hazırlıklarının bil· Reşat Mimaroğlu dün bazı ziyaret ve 
ha'iSa İzınirde fc\ kuHidl' mükemmel bir tetkiklerde bulunmuştur. 
ekild, yapıldığı göriılınüş, bu cihet --•--
hakkındn ıstntıstik umum müdürlüğün- Valı dilsizler 
cl"n \ılayl'te bır mektup gelmiştir. mektebinde 

- -o--
İhracat birliklerinde 
Kuru ıne\ ve ıhracntçılar birliğı ile 

Ü>) tınyagı ihracat1.-ıları hırliği idare he
.., ctc>lc>ri dün toplan.:ırak birlikleri alüka
dnr c•d"n ınl'\'Zuhjn tetkik cylemişler
dır. --- --inciraltı vapurları 

azaldı 
İnciraltına işliy(•n ,·apur seferleri, 

mev ımin ilerleme ındcn dolayı bugiln
dt>n itibaren l alnı.ı Cuınarte i ve Pazar 
gunlerıne lı redilmi tır Diğeı· günlcr
d • Incır ltına \ ap..ı• ı c ı} CCl'ktır. 

B. 

UJ \ c>k; 1 t matbuat umum nudürlu
•iı b< mıC :l\ ırı B Buı han Bel ,c> arka

<ln ınuz dtin · A· "aıa C'lcsp!"esiyle 
hrımızc gclını .ı•. Bır laıç gün İzmir

dc tetkikler y •• u r açık hava ti
yatro und,ı ıni.ihıııı oıı· konferans verc
cPktır. 

D ,,gcrlı b.. ..ütdekk ı muz olan Bür
han B )~enin rad)' o..!:ı \'erdiği konfe
ranslar m ıt •nizJe büyük bir dikkat 
\'e nlftka ile dınlenaıgine göre bu konfe
ransın da büyük bır alaka \'e memnu
niyetle karşı!. nacağı ınuhakknktır. --·- -BİRBERAET 

Seydiköyde Bn. Nuriyenin evine ge
celeyin girmekten maznun Zeynel oğlu 
Ömerin muh:ıkemesi dün neticelenmiş, 
suçu sabit göriilcmediğinden beraetine 
karar verilmiştir. 

Vali B. Faud Tuksal, refakatinde Sıh
hat ıni.ıdürü Dr. Saraçoğlu bulunduğu 
halde sağır, dilsiz ve körlf.'r mektebini 
ziyaret eylemıştir. --·--6 aya mahklUn oldu 

Üçüncü Karataşta reşit olnuyan Bn . 
Zehrayı evinde <alıkoymaktan ~ ~lu 
Mc>hmedin mevkufen yapılan muhake
mesi neticelenmiş \'C 6 ny hapsine ka
rar verilmiştir. 

Mans'ın sahillerinde .. 
topçu düellosu 

HA .TARAFI l İ 'Ci SAHİFEDE 
Londra, 10 (A.A) - Dün uzun 

menzilli İnuiliz toplan Alman uzun 
menzilli toplannın Douvrese nçnnş ol 
dukları ateJe çok sıkı bir endabt i!e 
mukabele ctmi§lerdir. Fransız $ahille
rinde patlryan obüslCl'İn ziyalan gök
yüzünü nydınlabnakta idi. tnfilaklerin 
fiddetinden 1ngiliz sahillerindeki ev
ler aarsıhnakta idi. 

Londrn, 1 O (A.A) - Dört saat
lik bir ükuttnn sonra Mnnşin iki ta
rafındaki uz.un menzilli toplar bu sa
bah erkenden tekrar ate§e başlamış
lardır. Topçu düellosuna Fransız sa
hillerinde bulunan Alman bataryaları 
tarafından üç obüslük bir sallov ile 
başlanılmıştır. Patlıynn obüsler sahili 
bir yaz fırtınasının şimıtekleri gibi ay
dınlatıyordu. lngiliz bataryaları mu
kabele ederek bir kaç sallov teati edil
mi;,tir. 

Ji'11ı11'1 ~e~enler :·········································· 
Diin gece gezenler hariç olmak üzere : ))adı 8f8DIYOr 

fuarı şimdiye kadaı 516955 kişi ziyaret E Bir çocuk dadısı aranıyor. lstiyen
cylemiştir . 

Yann akşam saat 23 ten 
sabaha kadar 

i Z M t R : - --·--
Enternasy0naJ f aarın·: GELENLER, GİDENLER 
da f, O N D R A Eı7.incan saylavı B. Abdülhak Fırat, 

: ler Yeni Asır'a müracaat etmelidir-
: Jer. 1 - 5 

Fuar Balosu Ziraat bankası un.um müdür muavini 
Radyasa neşr.lwatı.. Mithat Bölge istanbuldan şehrimize gel-

Caz kralı GREGOR idaresinde 

Londradan Türkçe haberler reami mişlerdir. Giresun mebusu B. Münir 
1ngiliz pavyonundan her cün 21,15 Akkaya, Balıkesir mebusu B. Osman 
te verilecektir. lşm, Balıkesir rneb..ısu B. Sırrı Day, De

inailizceyi bilenlerin de ingiJizce nizli mebusu B. Yusuf Başkaya, Aydın 
haber umanlannı bilmek iatedikleri- mebusu B. Nuri Göktepe, İzmir mebusu 
ni dütünerelı Londradan tncilizce ha- B. Sadettin Epikmen İzınirden gitmiş-

Zenxin hecliyt:li ŞIKLIK Müsabakası. Bü)ük Kotiyon berlerin rami lnailiz pavyonundan lerdir. 
14,30 - 16,00 - 19,00 ve 21,00 de Ş Kütahya defterdarı Bay Hasan Feh-

Jfasalarınızı e1111elden tutunuz . verilecejini bildiririz. mi, Karaman kaymakamı B. Feyzi Ak-
iiııım•••••••••••••••••••e» ·--------' ....... 1 •• 1. 1 •• ' ••• 1 •• 1 •••• 1 •• 1 ••••••• 1. 1 •• k hri . 1 . 1 rd' - or şe mıze ge nuş e ır. 

Cihan Hatun ~11111111111111:: -::ııııaııııııııı; -- -- -- -- ----------- Curci Zeydan Tefrika: 112 YAZAN: ----- ................................................... __ 
Afşin bunu söyledikten sonra fıkren 

ona müşareket edeceği Umidiyle halife
ye baktı. ?.futasam hayret ve tereddütte 
kalmıştı. Bir taraftan Aydoğdunun me
ramına nail olmasını arzu ediyordu. Fa
kat diğer cihetten orduda inkisam ve 
şikak vukuunu da istemiyordu. 

- Farzedelim ki kızın babası nişan 
meselesinden haberi yoktu, yahut ha
beri var idi de vasiyetnamede zikretme
di. Bugün kızın vasisi sensin. Senin mu
vafakatinle kıuı talip oluyoruz. 

Afşin cevap vermekten ıiciz kaldı. 
Yüzünde ıstırap asarı meşhut oluyordu. 

ktıl bir mevkie düsmüs idı. Ya ha
i gücendirecek, yahut Cihanı elden 

& cak idi. Bunların birine karar ve
- D rek du ünüp durdu. Aydoğdu 

l b, kl\·or, ne diyeceğini büyük bir 
.Füni~'lıklı:ı b klıyordu. Afşin şayanı 
batmıtb r kkanlıl kla c \ ap v rdi 

- Şcvketmeap efendimizin fermanı 
hümayunlarına itaat tabidir. Bu emirle
rini Samraya avdetimizden sonra icra 
ederiz. 

Mut.asam Aydoğduya bakarak lisanı 
hali ile ccn muvafık hal budun demek 
istiyordu. 
Aydoğdu ise Afşinin kendisini aldat

mak için bu yolu ihtiyar ettiğini anlı
yarak: 

- Afşin Şevke'tmt>ap efendimizin em
rini kabul ediyor ise nişan akdi burada 
icra olunsun. Her nerede bulun.:ak Emi
rilmüminin efendimizin sayei hümayun
larında m~tcz.il oluruz. 
A~in mülayemetle tebessum ederek: 
- Şevketmeap efendimiz bunu emir 

buyururlar ise buna hiç bir mani gör
mem. Fakat csırlerin burada buulnduk
larını tl'min edemem. Adamlanmın bun-
1 r (Sa a) ya go urdüklerini uınne· 

derim. 
Aydoğdu Cıhanın atını bir kaç saat 

evvel ordugfihta gördüğü için onun gön
derilmiş olduğuna ihtimal vermedi. Me
ramına nnil olacağını ümit ederek ıneın· 
nun oldu: 

- Eğer kıı burada değil ise .akti 
(Samra) ya tehir ederiz. Şu I- \ le Şev
kelmeap efendimiz müsaade bı..~ ururlar 
ise kız çağırılsın. Buraya gelsin, dedi. 

(Mutasam) yaverini çağırdı. Efşinin 
ordugahına gidip Cihan namındaki esir 
kızı geUnne~ini emretti. Aydoğdu: 

- Belki (Cihan) namilc bulunmaz. 
Onu buralarda (Gülnar) namile tanıyor
lar. (Glilnar) diye sorsun. 

Yaver telakki etliği emri icra için 
gitti. Aydorrdu helecanlı bir intizar 
ınl"Vkiinde bulunuyordu. Hissiyatı ta!';ı
yor, kalbi cannyordu. O kadar uwıı bir 
nyrılıktan, felakctlerdf.'n sonra sevgilisi
ni görecekti. Kendisini alemi emvatta 
zmıneden (Cihan) üınil ve intizar hilafına 
kendisini birden bire görünce acaba na
sıl blr havret ve dehşete düşecekti? Ay
dogdu bır knç dakika bunu düşündü, 
durdu. O dakikaları saatlerden daha 
uzun gonıyordu. N hayet yaver n\·det 

ederek: 
- Bütün esirler bu sabah Samraya 

gönderilmiştir, dedi. 
Bu cevap Aydoğdunun başına bir yıl

dırım gibi düştü. Sükut etmek, sabır ve 
tclınınmül göstermekten başka bir şey 
yapmnğa muktedir değildi. Razı gibi 
görUndü. Sükut etti. 1''akat Halifenin 
otağından çıkar çıkmaz Verdan vasıta
silc (Cihan) ı nrabnağa, hala ordu~fihta 
ise gidip CC'bren a lmaya kalben karar 
vermiş idi. 
Aydoğdu halifenin huzurundan çıkin

ca Verdnnı sıörmek için doğruca kendi 
çadırına geldi. Verdan orada değildi. 
Neferlerden sordu. Sabahtan beri kendi
sini görmediklerini, nereye gittiğini bil
dirmediğini söylediler. Aydoğdu hem 
onu, hem Hamadı aramak için çıktı. 
Hiç birini bulamadı. Halbuki ikisini bir 
arada göreceğini ümit ediyordu. Mera
ka dii tü. Verdnna son derece muhtaç 
idı. Snbnhleyin (Cihnn) ın atını gördü
ğU yere kendisi bizzat gitti. Attan eser 
yoktu. F.J_inin doğru söylediğine kani 
olmağa ba !adı. Efşın gibi büyük bir 
ıne\ ki sahibi olan bir zat Halifenin hu
zur ınd,1 o kadar açık bir yalan söyliye-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACELE 
Satılık Zeytlnyaiı 

Presesi 
Bir ay kullanılmış Pomparya ve 

diğer tef errüatile beraber mükem
mel bir yağ presesi ehven fiatle satı
lıktır. Taliplerin Akhisar Yaya köy
de Midillili bay Kazım'a müracaat-
ları. 1 - 4 ........................................... 

mezdi. Aydoğdu hüzün ve elem içinde 
naçar kendi çadırına avdet etti. 

- 63 -
FEVZ VE MUVAFFAK!YET 

Filhakika Efşin o gün sabah esirlerin 
ordugahtan çıkarılmnlarını emretmi§ti. 

Bunu kendisine tavsiye eden Saman 
idi. Cihanın şehir beyinin konağında 
bulunduğunu ona ihbar eden, fethi mü
teakip vakit kaybedilmeksizin hemşire
sinin tahlisini tavsiye eyliyen de o ınel
un idi. Cihan Bezde iken bu habis daima 
hemşiresinin ahvalini tecessUs ediyordu. 
Onun oradan müfarckati, Amuriyeye 
nzimetini haber almış idi. Saman hem
şiresinin aleyhinde F.Jşine hizmet et
mekle babasının mirasını ele geçirece
ğini i.imit ediyordu. Amuriye fetholu
nunca Efşinin terfik ettiği bir kaç as
kerle kendisi bizzat hemşiresinin yanı
na gitti. Kendisini kurtarmağa geldiğini, 
Efşinin bu muharebeyi ancak bu mak
satla tertip ettiğini söyledi. Bu ndama 
varmağa kendisini çalıştı. Cihan hiç bir 
cevap verml'di. Efşinin askeri Aydoğdu 
yetişmeden ev.,•cl (Cihan) ı kendi atı 
lizC'linde ordugahlarına götürdüler. He-

-BiTMEDi-

v 

~' 
ve 

i ecek •.• 
--·--

- BAŞTAltr. ' 1 ~l"i SAHIFl:UE -
yetlcr Alınan milktiııe İngiltereyi l'Cn· 
menin inıkanslZlığını nnl:ıtncnktır. 
Alınnn) a hart.i bir iin C\'\ el neticelen· 

dimıeğc iddctlc mecburdur. 8. HiUer 
son nutkund , her ne kndnr B. Göringc 
ID45 senesine kndıır dc\-:ım edecek bir 
lıarbe hazırlanmak emrini 'erdiğini söy
leınekte i e de ürckti bir imha harbıuın 
Almam adan zi) ndc Jngiltereııin lehine 
olduğunu bilmez. değildir. Bundan ötürü 
de ~ ıldınnn mctodlnrındn de\ am edilme-
ini lüzumlu görn ektedir. Londraya 
karşı ~.ıpılan son ha\a taarruzlarının 
neticelerini ) ine Ro) terin tebliğlerinde 
olmınnkta) ız. 

Bn taarruzlar simdi) e kndar İngiltc· 
reyi yıldırmamıshr. llcr gün bir knç yfü 
ld~inin öliimü koca bir im~ratorluğu en 
bii) ük dfl\'asından feragatle esareti kn
hulc se\•kcdcıni~ eccklir. 1ngiliz milleti 
bir hiirri) et miiaıdclcsi yaptığına o ka
dar inanını fır ki hürri) <'Üni, istikla
lini ve imparatorluğunu korwnak için 
fıic hir fedakarlığı çok görmemektedir. 

l..oııdra fıiicmnları llerline ) apılan hU· 
cumlnrm ela ne ekıldc olduğunu tnhıni
nc miisaittir. Höylecc dünyanın en mıı· 
mur mcdenil et merkezlerinin tedricen 
birer harabe haline konulmasına nhit 
olaca~ız. 

n. Hitlcr bu tahrip harbinde dc\'alll et
menin Alman} n için de büyük felaket
ler dol:urncnl:ını, Jngiliz şehirleri kadar 
Almaıı ehirlerıniıı de ynmp yıkılncal,'1· 
nı dii iinmez mi? 

Bu sual belki yerindedir. 
Fnkat Almanya AlTUpııya hakimiyet 

emellerinde ı rar ettikçe bu imha har
binde devnmdnıı ha ka çıkar yolu yok
tur. 

Ynııi Alman~ nııın son iimidi İngiliz 
milletinin ınııddi ccılhcsi kadar mancd 
cephesini kırnıaktndır. Bu ceplıe sa~laın 
kalırsa, Alman) n. zaferi elinden knçıra
caihnd:ın korlmı:ık1ndır. 

ŞEVKET BİLGİN 

Aııkara radyosu 
BVGVN 

7.30 progrc.lın ve memleket saat anın, 
7.35 müzik: (Pi), 8.00 ajans haberleri, 
8.10 C\ kadını - Yt"ınck listesi, 8.20-8.30 
müzik: (Pi). l2.30 prograın ve memle
ket s;:ıat aynı ı, 12.35 müzik: Alaturka, 
12.50 ajans haberkri, 13.05 müzik: Ala
turka, 13.20-14.00 Müzik: Radyo salon 
orkestrası, 18.00 program ve memleket 
saat ayarı, 18 o;; mlızik: (Pi.), 18.40 rnü
ı.ik: Fnsıl heyeti, 19.15 bnuşına: (Dış 
polıtika h5disderı), 19.30 müzik: Ala
turluı, Hl.45 ıncmh ket sant ayarı ve 
ians lıobcrl ı, 20.00 müzik: Alaturka, 

20.15 konu mu, 20 30 müzik: Anny ,; e 
H trry Osten - Kı1bar<' prograııu, 20.50 
müzık: Saz rleri, 21.15 müzik: Ama
tör sautı - Vıolon; t Dngan Çavaş, 21.30 
Radyo gazete-si, 21 .50 Müzik: Riyaseti
c.ilrnhur bando u, 22.SO memleket saat 
<ıyarı, ajans hn\)(:'rleri, borsalar, fiatlcr, 
22.45 Müzik: (Pi.), 23 25-23 30 yarınki 
program \'!.' k. panı . 

KJSACA: 
•••••••• 

KISAKESMEK 
"T AZAN: .P:czııcı K. Kimil Aktcı 

Harp uzadıkça, dikkat edin, her şey 
kısalıyor. Bu arada kadın kostümlerine 
bakın, bu senenin modası kısa etek .. 

Dikkat ediyorum, bugünlerde kadın
larm dizleri meydanda. Kadın bacağı 
ile erkek bacağı bir bakışta çakılıyor. 
Kadın dizleri küçük, yumuşak ekmek 
ı:ıyvalarına ne kadar benziyor . 

Diz, vUcudumuzun en büyük mafsa
lını kurmuştur. Diz çölancde mutavaat 
ve inkiynt vardır. Diz üstü düşüşte yu
varlanmayı koruyan bir kudret gizlidir. 
Dizbediz demek knrşıkarşıya kuntlmuş 
bir yakınlık ifadesidir. Dizden yllkarı 
çıkmak bilgiyi aşmak manasına gelir. 
Dizlerin bağı çöziilünce bütün vücut 
kudretinin düğümleri de fora .. demek
tedir. 
Kadın etekleri kısaldı, dedelerimizin 

kadınlara eksik etek demelerini hatır
ladım. Tarih bir tekerrürden ibarettir 
desenı, onların etekleri eksik değil, kısa ! 
Neme lazım, kadın mevzuu değil mi, kı
sa kesmek gerek ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ÖZEL 

Yusuf Riza 
okulu 

Ana ve ilk kısımlarına yeni talebe 
kaydına 10 ıeylül. derslere 23 eylül 
tarihinde başlıyal ;.ktır. Uzak semtler 
için otobüsler vardır. 
Daşturak - Kestelli caddesi 
No. 76 Tel. 2914 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Deniz 
Gazino 

VE 

Restoranı 
Komık \'apur i kelesi üstünde te

miz, ucuz \'e lüks .... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



Esk· f umen 
kra ı erede 
oturaca ? 

:::cıı iL 

1 

r·kada har 
lngilizler İlabeşistano 

girdiler 

a a 
o 

hüc ma~ -·--__ ,,__ 

Simdililı isvicrede, 
· anadaya giimesi 

nnılıtemeı 

İtalyanlar Mara atru- İtalyanlar bayram gü· 
hu bombaladı nü e de bomba 

Kahıı c JO (A.A) - İngiliz. umumi SGVUi'duJar 
knrargahının tebliği: Mnsrn Matruh dün Malta 10 (A.A) - Maltanın ~1ılli bay-

Bern 10 (A.A) - Eskı Romanya kralı 
Karol muvakkaten Luganoda oturacak 
ve bittabi !svicre toprakları üz.erinde 
hiç bir sıyasi faaliyette bulunmıyacaktır. 

tckrar di.işımm tayyareleri tarafından ram gıinü, 1565 ınuhar besinın cereyan 
bombardıman edılmıstir. Hasar Ye za- etmiş olduğu meydan üzerine bombalar 
yiat az.dır. atılmıstır. İnsanca 7.ayiat olmuştur. 

Ottava 10 (A.A) - Kral Karolun Ka
nadaya gidecC'vi hakkındaki haberlere 
d ir resmi mahafnde söylendiğine göre 
eski Kralın Kanad:ıya gelmesine Hiraz 
l'dilmıyeccklir. 

Kcnyada bir de\ rb c miifrezcıui~ ll~- Milli bayram günü başkaca akın ol-
beşistana gİrmİf ve Goraya kadar ılerlı- maksızın g"çmiştir. Cumartesi gi.inü 
yerck miihim yerli bir askeri kıtaya hii- düşmanın yaptıgı akın esnasında bir 
cum ctm~tir. Dii mana za~ iat vcrdiril- mektebe isabet olmuş ve bir ana ile üç 
rniştir. çocuğu ölınü~, iki kişi de yaralanmı~tır. 

. Sudan \"e Filistir.de i~':ıra değer yeni L d r ava "'eni b i r --*- hır hareket yoktur. on _., 
iNGİLİZ TAYYARELERİNİN 1 J •• Hindiçi ,ide YENi Muv AFF AKIYETLERi A ın an ı ucu nı n 

vaziyet fena 
- BASTAK/\FI 1 inci SAHİFEDE -
sademe olmaksızın mesele halledilmiı
tir. 

Çinlileı' tnrafından hududun tecavüz 
l.'dıldiği hakkında malumat mevcut dc
v ıldir. 
Cl!\LıLER UYANIK 
Şang Hay, 10 (A.A) - Çin gazete

lerinin yazdığına göre Hindi Çini yolu 
ile gelecek olan j.ıpon kuvvetlerinin is
tilasına karşı koymak üzere bir çok Çin 
fırkaları Hindi Çini hududuna gönderil
rnektedir. 

Hindi Çinide Fransa tarafından ja
Jlonlnra verilen imtiyazlar dolnyısiyle 
Çin hariciye nezareti Şunkingteki F ran
sız sefaretine bir protesto notası vermiş
tir, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.,,; 

Ozel 
Deurim Ana ue illı 
ohulu, yatılı ve yatısız 

Okulumuzda bu ~ ıl llkokulun 1 
ınci ve 2 inci sınıfları da açılacaktır. 
Her iki kısma da her gün saat 9-12 
:re kadar talcbn kayıt olunur. Ders
İl'r<- 23 Eyliilde baslanacaktır. Okulun 
hususi otobüsü de vardır, 

ADRES: Gündoğdu İkinci Kordon 
No. 204 

1-3 (1873) 

Kahire, 1 O (A.A)- İngiliz ha'"a kuv 
VC'tlcri dün Eritrede Musavvayı bomba
lamışlardır. 7 Evlülde İtalyan Somalisi
ne hücum eden tayynrelerimiz toplu hal
de yakaladıkları otomobil kafilelerini 
yakmışlardır. 28 Ağustosta boınbal:ınan 
otomobil parkının taınamiylc h:ırap ol
duğu ınüı~ahedc edilmiştir. 
İTALYANLARIN N1'...'TİCESİZ 
HAREKETLERİ 
Düşman Uıyyarewri dün Hayfaya hü-

cum etmiş ve Jvcılarımızın müdahalesın
den evvel kaçmışl.ırdır. Sudan ve Sü
" eyş kanalı üzerim. düşman tayyarderi 
hiıcum tcsC'bbüsüııde bulunmuşlarsa dn 
avcılarımız tarafından tardcdilmi~tir. -·-Berfin gıttikçe artan 

bir siddetle rom-.. 
bala nacak 

- RAŞTAUAl"I 1 t~<.:t SAllİFEUE -
{ıiddetinden çok daha yükseğe çı!uı.cak
tır. 

BERLıNDE ÇlKARILAN 
YANGINLAR 
Londra, 1 O (AA) - La Suis gaze

tesinin bir muh, biri, Cumartesi sabnhı 
lngiliz tayyareleri tarafından Berlin üze
rine ynpılmış olan hnva hücumları hak
kında tafsilat vermektedir. Bu hücum 
Alman paytahtının şimdiye kadar uğra
mıs olduğu hücumların en büyüğü ol
muştur. Şehrin bir çok noktalarında 
yangınlar çıkmıştır. Şim~düfer depola
rında da büyük ynngınlar baş göster-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= miştir. 

Londra 10 (A.A) Londra ınıntakası 
iizerinde bugı.in aat 12,54 te bir alarm 
işareti verilmistir. Alarm 22 dakika sür
müş ,.e ı;aat 11.18 de mhayete ermiştir. 

/ngilizler Manş sahil. 
lerini ve Ostandı 

dövdüler 
- Bı\ŞTAHAFI 1 t'l< i SAHİFEl>E -
nun üzerinde 'e etrafında bombnlann 
infillik ettiklNi gorülmiıstür. Bır az 
sonra bir müşahit parlak bir alev gör
müstür. Diğer bir tayyare filotillnsı dok
larda bulunan hır mavna kafilesini bom
bardıman etmiştir. Hedefe yakın ma
hallerde bir çok .> ngınlnr çıkmıştır. 
Saat tam 2 3 den evvel yeni tazyik ha
vuzuna isabetler olmuş ve bilahare ya
pılan diğer bir hücum esnasında havu-
7.un civarında ynnı;ın çıktığı görülmüş
ttir. 

Ost<'nde doklarında çLkmı§ olan yan
gınlardan birisinin takriben on kilomet
re kadar uzunlukta bir şahayı kapladığı 
tahmin edilmektedir. Rıhbma bağla bir 
vapurun bir tayyare tarafından bombar
dıman edilmesi:ıi müteakip o kadar şid
detli bir infilak husule gelmiştir ki dört 
bin metreden uçmakta olan bir tayyare 
sarsılrn!ftır. 

Dış limanın mühim noktnlariyle ya
kınlarında bulunan bir kaç rıhtıma isa
betler vnki olmuştur. Aynı znmanda di· 
ğer bir tayyare iç limanlar üzerinde üç 
isabet kaydetmiştir. 

Calais limanının dokları da diın sa
bah şafakla bombardıman edilmiştir. 

FOSFARSOL 
KAN, KUV VET i Ş TiHA ŞURUBU 

İzmir inhi arlar baş müditrl .. ğt.inden : 
940 Mali yılında Aydın ve ödemiş hnvalisinden gt'tırilecek tahminen 

;rnendüfer istasyonunda yerden arabnl ara yükleme iııi pazarlığa konulmus
şimendüfen istasyonunda yerden arabalara yükleme işi pazarlığa konulmuş
tur. 

Bir enelik muhammen hammaliye ücreti tutarı 437.50 teminatı 65.63 li
radır. Şartnamesi levazım !lubemizde görülebilir. İsteklilerin 12 9 940 ta
rihine müsadif Perşembe günü saat 15 de başmüdürlüğümiizdeki komisyona 
gelmeleri iliin olunur. 7, 11 3654 ( 1845) 

EMLAK VE EYTAM BAHKASI NDAH: 
c. 

tsasNo. Y e r i ~o..su Nev'i 
Depozitosu 

Kıymetı T.L. -
208 

31.S 

P EŞl N 
Fettah Mah. Tilkilik 
Ada 372 parsel 23. 
204.50 M2. 

caddesi. 

Fatih Mah. lslam, taburkatibi 
sok. Ada 499, parsel 1. 
86 M2. 
İkinci Sultaniye Vasıf ef. 
sok. 

Es, Ye. Taj. 
323,28 271,3 Kahvehane 
32 'A,32 'B 30tj,ve müştemi-

latı 
c Müveddet 
salonu > 

29 31 31 Ev 

515 5 7/10 < 
2 
7 

TAKS1TLE-PAZARLIKLA 
316 Birinci Süleymaniye M. 482 ci - - 21 Ev 

sokak. Ada 1666 parsel 14. 

7000 1400 

3200 640 

500 100 

1500 300 

113.50 M2. 
180 Mesudiye mnh. İkinci kordon. 3G8 118/1,172/l Ev 3500 700 
225 Tepecik mah. Sürmeli sokak. 14 14 10 c 1800 360 
lz.ahatı yukarıda yazıl ı gayri menkulle.rin peşin ve taksitle - taksitli olanlar 

dene.lik C(, 8. 1 /2 fayize tabidir - satış ları 26 / 9 / 940 Cuma günü saat c 1O.30. 
il ıhaleleri yapılmak üzere arttırmaya konulmuştur. 

t 1 - istekli olanların hizalarında yazılı depozito akçalarını veznemize ya
ı rnrak arttırmaya girmeleri. 
ta~ - Miizayede sırasında Yerilen b e del. mukadder kıymeti geçtiği takdirde 

lıplerin depozitol arı nı nisb et dai resin de tezyid eylemeleri ve mühür kulla-
'Ulnlann mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri 11' 22 3684 ( 1872) 

---------~~--------------------------~-------
DEVLET DEMİRYOLLARINDAN : 

Y cdikule atclyesi ve elektrik santralı ihtiyacı için5 iyi elektrikçi alınacaktı r. 
endilerinc imtihanda gösterecekleri liyakata göre yevmiye verilecek tir. 
talip olanlıırın lstanbulda 1 ve 9 ncu i~ctme izmirde 8 nci işletme müdür-

~erine müracaat etmeleri. 8, 1 j 3665 ( 185 1) 

İZM!R TURİSTİK YOLLARI MINTAKA MÜ· 
~tiRLtJGVNDEH : . 
A 9 940 tnrihinden itibaren 30 gün müddetle açık eksiltmeye kon.ulan ış: 

B - Mukavelesi feshedilen lzmir turistik yoll arı inşaatından Karşıkaya, 
d:ı~nova, lnciraltı, Il ıca ve Alsancak meydanı asfalt kaplaması olup keşif be-

Q 03~8~7) lira (4) kuruştur. . . . ..... v •• 

nı. - Keşıf evrakını görmek isteyenler tumıtık yol\aı mıntaka mnd urlugune 
'Cilcu.at edebilirler. 

da: ;:-- Açık eksiltme 7 /Birinciteşrin 9 40 Pcı7lırtesi günü saat 11 de vilayet 
• rrıı .. . d 1 k D encumenın e yapı aca tır. 

E: - Muvakkat teminat mikdarı ( 17 646) l iradır. 
rac l isteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün evvel müdürlüğe mÜ· 

nat u bu işi yapabileceğine dair ehliyet Vı!Sİkaııı almağa mecburdurlar. 
7, 9 3641 ( 16 4 1) 

----~-~~---~--~---
~~'!lir İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

tem· tnh Darağnc; mevkiinde kain inhis.ırlar şarap fabrikasına teslim şartiyle 
4.5 

1k nstnlık:m: ve çürüksüz ana mahsul çekirdeksiz üziimlerin beher kilosu 
t' uru' fiatle müba~·an edilccC"ğinden arzu edenlerin küfe almak üzere adı 

rı brıkn ınüdürliiğiine mÜrnC'antla rı ilan olunur. 1 1 12 3 71 O ( 16 7 O 

e 
do ayısile 

Ayda 400 lira cıntış yapan tüh.in, pul, 
müskirat ve bakkaliye di.ikkfını dnren 
satılıktır. 

MüRACAA 'I': lş Bankası karşısında 
berber bay Selfıhattin. 1-3 (1870) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kayit açıldı 
KUTLUK BİÇKİ 
DİKİŞ YURDU 

Tal ebe kaydına ba,Ianmıftır. 
Yurdun tahsil müddeti iki se

nedir. Fazla malumat müdür
lükten öğrenilir. 

AORF.S: Çivici Hamam civarında 
38 numarala Yurt. 1 - 1 O ( 1848) 
Sakarya tık Okulu arkumda 839 So. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOKTOR 

CELAL YARKIN 
İzmir memleket hastanesi dahili has

talıklar seririynt şefi. 
P azardan maada her gün hastalarını 

kabul ve tedavi eder. 
TELEFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 3956 
MUAYENEHANE adresi: 1kinci Bey-

ler sokak numara 25 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kiralık hane 
Göztepe 95 numaralı sokak (Halit 

Ziya Bey) 15 numaralı hane kira
lıktır. Altı oda alafranga banyo de
nize nezaret, Taliplerin lnönü cad
desi 1002 numaraya müracaatları. 
Telefon: 2912 1 - 3 (1874} 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OPF.RATOR DOKTOR 
AHMET CEMİL ORAL 

Fransız Hastanesi Operatörü 
Her 2ün (jf lc \·c kudar Fransız hastane· 
s inde. öi:ll'den sonru Birinci Beyler so
kai?ında .. No. 42 .. TELEFON : 2310 
117777.fLZXT~~ 

• \ . . 
lzmır 

,Enternasgonaı fuarının 
füt ca7.ibcli llll\'yonlannd:ın 

Election 
Saatları 

P avyommu mutlaka ziyaret ediniz 
l 
~~LZZZ77.z:zra:J 

Ro a ga gin tehli"e e 

B 

___ ,,_ __ 
Ama ar da 
n tı ~ı tale 
edecekler? 

Au upada yeni bir 
$üdet meselesi! 

Bükreş, 10 (A.A) - «Royter» 
Romanyanın bumlan sonra kar§ıla

,acağı &İyasi meseleyi Bannt eyaleti me
ıelesi teşkil edeceğine dair şimdiden 
emareler mevcuttur. Banat eyaleti mer
kezi Avruparun en zengin ziraat mmta
kasıdır. Bu mıntaka ahalisinin ekseriye
ti Alman menfeİndendir . 

Bu bölge asırlardan beri cenubi JRrkİ 
mıntakasının stratejık anahtarını teşkil 
eder ve bumdan Almanya Avrupanın 
cenubi ıarkisini ekonomi bakunmdan 
kontrol edebilir. Bu mıntnkadaki Alman 
ekalliyeti aylardan beri muhtariyet iste
mektedir. 

Banal meselesi gittikçe daha ziyade 
Südet meselesine benzemektedir. Bu 
meselenin orta Avrupanın en hayati 
meselesi haline gelmesi mümkündür. Bu 
zahire anbarına, bu stratejik anahtara 
ihtiyacı olan Almanya bizzat kendisinin 
verdiği carnntİyİ bu mıntakada ihlal 
edebilir. -*--acarlar ilerligorıar 

• ra sı vanya 
hadisesiz işgal 

ediliyor 
-c-

Beşinci mıntaJıaya da 
gird·ıer.-

Bükreş, 1 O (A.A) - 9 EylUI tarihli 
bir resmi tebliğin bildirdiğine göre, 
T ransilvanyanın beşinci mıntnkasının 
tahliyesi evvelce tesbit edilmiş olan 
proğrnm dahilinde icra edilmi tir. 

Budapeşte, 1 O ( A.A) - Genel kur
may reisliğinin 9 Eyllıl tarihli tebliğinde 
bildirildiğine göre, T ransilvanyanın iş
galine dün dahi hadi esiz olarak evvel
ce tesbit edilmiş proğrnm dahilinde de
vam olunmustur. 

raliçenin ir ricası 
-~-

menkra 
• an e pe 

mütee s·r 
Sabılı hral Karola 
lıarşı yapılan 
hücumlar ... 

ve 

Bükres, 1 O (AA) - Genç Kral, va
lıdesinin kabulıi için yapılan hazırlıklara 
nezart't etmiştir. Sabık Kral Karolun 
saray maiyyetine mensup bir çok kim
selerin vazifelerine nihayet verılmiş
tir. KraliÇe Helenenin :zamanında saray
da bulunan kimseler gelecek günlerde 
saraya yeniden getirileceklerdir. 

Sabak Kral karola kllJlı yapılan ıid
detli hücumlar Kral Mihail ile Kraliçe 
Helenei müteessir etmiftir. 

Kraliçe Helenin yakınında bulunan
lıırdan öğrenildiğine göre, Kraliçe dün 
genemi Anteneskoya telefon ederek 
Bükreşe gelmeden evı. el sabık zevcine 
karşı yapılnn hücumların durdurulması
nı rica etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
llonıanyaınn çağır-

dığı sefİl'lt>r 
Anltara sefiri de geri 

çağı ıldı 
Bükreş 10 (A.A) - Rador ajansı 

bildiriyor: 
Romanynnın Meksiko, Kopenhag,. 

Helsinki, Tahran, Rio De Janeiro : 
elçileri ile küçük elçi ve büyük elçi- : 
lik mUsteşarı rütbeleri ilga edilmis-E 
u~ : 

Ankara, Vatıkan ve Vişidcki bü-: 
yük elçiler lie Berne, Vaşington, Liz-: 
bon, Stokholın ve Berlin elçileri geri : 
çnğırılmıştır. : 

••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Papa sulh için çalışıyor 
Nevyork, 1 O (A.A) - B. Ruzveltin 

Vatikan nezdindeki şahsi mümessili B. 
Myron Taylor reisicümhura vazifesi 
hakkında izahat vermiştir. B. Taylor re
isicümhurn Vatikanın dünyaya sulhü ia
de için mümkün olan her şeyi yapmak
ta olduğuna dair Papanın şifahi mesa
jını dn bildirmiştir. 

SAHiFE J 

lgaristan eınn n --·--
vav aş ve 

• • 
ı ye ı kili 

eyanatı 

Almanya ve i aı aya 
minnettar 
bulunuyorlar 
Sofya, 1 O (A.A) - Bulgar Ajansı 

bildiriyor: 
Bulgar başvekili Profesör Filof dün 

akşam basın mümessilleri önünde be
yanatta bulunarak Craiovada Bulgaris
tan ile Romanya arasında aktedilen an• 
lıışm nın hükümlerini izah etmiştir. 

BAŞVEKtL DEMIŞTıR Ki: 
- Bulgar harici siyaseti daima tadilci 

olmuıı, fakat tadili sulhcu vasıtalarla el
de etmeğe çalışmıştır. Bu bakımdan Ro
manyanın ve Bulgaristanın serbest rnu
vafakatı ile Craiovada akdolunan an-
laşma, bu iki memleket arasında iyi 
kom uluk müna ebetlerinın tesisine ve 
cenubi şarkide sulhunun tarsinine yar
dım etmektir. 

Başvekil bundan sonra Dobrica me• 
selesinin hallindı.- Almanya ve l talyanın 
kıymetli vnrdımından dolayı bu iki 
memlekete Bulgnristanın minnettarlığını 
bir kerTe daha tebnrüz ettirmi~tir. 

-*-iki Fransız geınisi 
daha lngili.zlere 

iltihak ediyor 
M.adrit 10 (A.A) - Bir Fransız tol>' 

çckerinin refakatinde bir Fransız ticaret 
gemisinin Cebelüttarıka doğru seyret
mekte olduğu Tangerden görülmüştür. 
Bu iki geminin !ngiltereye iltihak etme
ğe karar vermiş oldukları zannedilmek
tedir. 

DOKTOR OJ>ERATÖR 

SAM KULA.KÇJ 
Kulak. burun, Bo~az hastalıklan 

Mütehassısı 
Munyenchancsi : Birinci Beyler 

No. 4?. TELEFON : 2310 
E' i : Gözteıre Trnm\•ay Cad. No. 884 

TEIXFON : 3GGS 

FOSFARSOL, ICnnın en hayati kısmı olnn kırmızı ym nrlncıkları tazeliyerek c;oğaltır. Tatlı iştah temin eder. VUcud 
de\'arnlı gençlik, dinçlik \'erir. Sinirleri canlandırarak n ahi bulırnnlnn, uykusw.luğu giderir. l\luannid inkıbnzlarda, 
barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatilrrieye, Sıtmn nekahatlcrinde, Bel gevşekliği \C ademi iktidarda Ye kilo al.mak 
şayanı hayret foideler temin eder. 
FOSF ARSOL'iin: Diğer bütün lru\'\'et şuruplarından ii"tünlüğii DEV Al\tLI BİR SURETLE KAN, K UVVl!."T, tŞTlı 
TEMİN ETMESİ \'C ilk lrullannnlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vckfiletinin resmi mii andc ini haizdir. Her eczanede bulunur. 

İzmir fuarı Sergi Sarayındalıi ıo4-ıos numaralı 
Pavyonlarını ziyaret ediniz~. 

SEN JOZEF FRANSIZ KOLLEJİ 
ALSANCAK... TELEFON : 4237 

İlk okulu bitiren taleh..forin ihzari sınıfımıza kayıtları devam etmektedir .. 
edrisata lü/9/1940 pa7.artPo;i günü başlanacaktır. 10 - 11 (1865) 

•• ••• w 
Belediye Havagazı Müdürlüğünden : 
lz.mir Belediye hududu dahilinde idaremiz tarafın<lıın tevzi edilecek kok 

kömürleri celp ve ihzar edilmiş olup Alsancaktaki gazhane deposunda tonu 
24 liradır. Kalorifer , izabe ve ocak hizmetleri için münhasıran Karabük ve 
GnUıane koku, teshin i~in )·üzde elli Sömikok, yüzd~ elli Karabük ve gazha
ne koku verilecektir. Belediye mıntaka taksimatına göre her semtte tali sa
tıcılar ihdas cdilıni.ş ve kok kömürlerinin semtlerdeki satış fiatı Belediye 
encümenince tsbit olunmuştur. 

Kok kömürlerinin tali satıcı de1><ısunda müşteriye tcı:lim fiatleri : 
Karşıyakada : 27.25 Liradır .. 
A lsancakfa : 25.75 Liradır .. 
Kemerde : 26.25 Liradır •. 
Basmahaııede : 26.00 Liradır .. 
Merkez Mmtakası : 26.00 Liradır .. 
İkiçeşmelikfe : 26.25 Liradır .. 
Eşrefp3~da : 26.50 Liradır .. 
Karataştıı : 26.20 Liradır .. 
Karantiııa•.b : 26.40 Liradır .. 
Güzelyalırln : 26.70 Liradır .. 

Kok kömürleri normal cvs:ıf ve rütubette satıcılara te!lim edildiğinden 
faila rütubet ve karışık \'Cc;ıfta köınilr veren ve belediye fiatleri haricinde 
teklifte bulunan satıcılar hı>kkındn takibat yapılmak üzere Belediye mıntn
kalanna ve idaremize miira:-.aat edilmesi ilan olunur. 10 - 11 3655 (1857) 

İzmir turistik yollar mıntaka müdürlüğünden : 
6/9 /940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açak eksiltmeye konulan i~: 
A - Mukavelesi feshedilen İzmir turistik yolları inşanbndan Bornova Mer

sinli yolu inşaatı olup keşi f bedeli: (67776) lira (74 ) kuruştur. 
B - Ke§if evrakını görmek isteyenler turistik yollar mıntaka müdürlüğüne 

müracaat edebil irler. 
C - Açık eksiltme 26/Eylul/940 Perşembe giinü saat 11 de vilayet daimi 

encümeninde yapılacaktır. 
D - Muvakkat teminat mikdarı ( 4690) liradır. 
E. - isteklilerin ektıiltme ta rihinden en az sekiz giin evvel müdürlüğe müra

caatla bu i~i yapabileceğine dair ehliyet vesikaı:ı almnğa mecburdurlar. 
6, 8 3642 (1836) 

Amerilıan Kız Kolleji Müdürlüğünden: 
1 - Yatılı ve gündüzlii la!ebe kadromuz dolmuştur. Kayıt için yeni talebe 

müracaat etmemesi .. 
2 - Eski öğrencilerin kuyıtlarmı yenilemeleri için en son 20 eylüle kadnr 

sabahları 9 - 12 arası oku~a gelmeleri ve yanlarında tram,·ay, vapur karnesi 
için de 24 lrnnışluk pulla birer vesikalık fotoğraf gctinneleri .. 

3 - BUtün öğrencilerin kitaplarım almaları için kitap parnsiyle birlıkte 30 
eylül pnzartesı 9 da okula gt-;meleri li.izuınu il:lıı olunur. 10-11-12 (1866) 

« U ?..f D 
---Jf-

UMUI\1t DE~iz ACENTELİCi LTD 
HELLENtC LİNES LTD 

İZMİR NEVYORK \HASINDA HAF· 
TALIK MUNTAZAM HAREKET 

SOl LİOTİS vaı,uru 20 - 25 eylül 
&rasıncla İzmirclen du0 ru Nevyorka ha
reket cdecektiı'. 
HOLLANDİA vapuru 13-15 eyHll ara

sında İ:zmirden dof!l'U NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ANGHYRA \'npuru 21-23 eylfil ara

sında lzınirden doğru NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ATHİNAİ vapuru 28 - 30 eylfil ara

sında İzmirden doğru NEVYORKA ha
reket edecektir. 

NOT : Biltün vapurlanmızın ambar 
içi elektrik vantilatör tesisatı ile mn
cehhezdir. Gerek Vlipurlnrın muvasalit 
tarihleri, gerek vapur isim!eri ve nav
lunları hakkında accntamız harp dola
}-ısiyle hiç bir ~ahhlit altına girmez. 

Daha fazla tafsilfıl almak için B irinci 
Kordonda 152 .ı1umarada •UMDAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. mUracaat 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 4072 

............................................ . . 
OLIV1ER VE : 

$VREKAsl LTD. ~ 
VAPUR ACEJITASI : . 

ATATORK CADDESİ Ree! binası : 
TELEFON: 2443 : 

Londra ve Uverpol ballan lçin : 
plyasa.nm ihtiyacına g!Sre vapurla- : 
nmız sı>ff'r vaoecaklardır. : .......•.......... ~ ....................... . 

Dr. Süleyman Çoruh 
Çocuk h8 tnlıklnn miitebasslSl 

TEl..EFON: 2310 

Muayene hanesi 42 Birinci beyler So. 
Evi: Göztepe Knrnkol karşısı 834:/l 
Londranm (The Hospital For S ick 

Children) hastanesinde ikmali tahsil et
miştir. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kiralık mağaza 
dükkan ve odalar 

. 
• • • . . 
• . . . 
• 

1\1ürocaal ikinci kordon Merkez: 
hnnknsı arkasındo No. 88.. . : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOK T OR 
Demir AH KAMÇIOCl.V 

Cilt \C Tennı.ül hnstıılıklan \'e 
ELEKTRİK TEDA Vtuınt 

B irinci Beyler Sokniı No. 55- lzmir 
Elhamra Sinemnsı nrknsında snbahtall 
ak nına kadar ha talnnnı kabul eder. 

TLLEFO. : 3479 



SAHİFE 4 YENi ASIR 

Türk lngiliz dostluğu 
~ ' 
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Makineye 
Verilirke -

.. 

• 

Jııgıliz sefiri durı tııgiliz Tıcarct birl i!]ı 7Jaııyommu ziyaret ettikten sonra 

- BAŞTARAF• 1 inci SAHII~EDE - (10,000) ton incir E.atın aldık. Simdi se
mi alamıyorum. Fakat bunun benim ka- nt:dc (900.000) İngiliz lirası kıymetinde 
bahatım olmadığına inanmalıı.ınız. Bir Türk tütünü satın alıyoruz. Mübayaala
sene evvel, beynelmilel İzmir fuarının rımıza her sene devam etmek ''e bunlnrı 
r.rılısmda hazıt· bulunmağı ümit etmiş- rırttırmak niyetindeyiz. 
tim. Fakat bu hfıdlı;e, bu kadnr tnkdıre Bedihidir ki ı;imdiki şartlar dahilinde 
şayan bir tesPbbUsü, beynelmilel refa- deniz nakli~ atı normal olamaz, çiinkii 
hın m"tmasına. milletlerin saadetine \ c ekser vapurları harbın ihtiyaçlarına tah
milletler arasında ıyi miinasebetlerle sis etmek zarureti rnrdır. Huna rai:rnıen 
<loc;tluğun tnkviyc~ıne matuf bir teşeb- bir çok \apıırlar !tOn haftalar zarfında 
büsu temsil eden bu fuarın açılış töre- Tiirhi)e için mal dolu olarak Birl~ik 
ni geçw sene, maaic>scf, dığer bır beyncl- kraliyet limanlarıııdan hareket ettiler \C 

milel panayır icin )apılan h.,zırlıklnrla bu scyriisefer dc,·:ım edecektir. Hiııdis
&ı:\. nı ı.ımann tesadi.if etti. Öyle bir pa- tandan 'e diğer ~erlerden dl\ ümit cdc
na' ır ki, milleltcr ara ında kin ,.e fcla- rim ki di~er hamulclcr gelecektir. Tür
ketin artınasım intaç edecek. diinyada kiye ile tic:ıri ıniibadcleleriınizi, her ne 
iyi miinascbctlerin \'c refahın mahvmn ııahnsına olur::.a ol!>un arttırmak nrzu
~ıntuf olacaktı. Ö~ le bir panayır ki, bu-j sundayız. 
nıııı ı;;uçluları milletlerin hakiki ınenf:ı- Bu maksatl.ı United Kingdoın Com
::ıtlcrinc güzlerini yumarak, insanlık re- ınercıal Corporatioıı (Muttchit krali.} et 
falımın beynelmilel olduğu 'c diğer mil- tıcarct korporas} onu) muınessilı Lord 
Jetleri feda cdcrc<!sine bir tek millete GI ncor.ıı rı ticaretimi m ınkiı:afı ic:ıne 
miinhasır bir hak olamıyacnğı lınkikati- r ,_ ret < t nege ı mur l tın, tir. (Bırlc
ne güzlerini kapıynrak diiınayı uıııı- "lk kralıret 1l ·;.m t korp~r. :. onu) nun 
yet, ccbriisiddet H· ı<;tırap ııçurmmına pa\'} onunu t.ı.; up!, "·z :t.ı\ ıc+ cttınız. 
batırdılar. Bu korporas\Onun faaliyetini go tenn 

Bu tezadı belırt m:k Ye bir t. raftan, bir dC'!ildır. Hem Tiirkiyedl' miıba~ aa
millctkrin mümc<ıSılkrini bu insa ese- tımızı, hem de TiirkiH~ C' satı '°'arımızı 
rinde birlec;tinnek, insanlığın refah çn- nrttınnak i~ uo;ctiınizi. bu) iik mikyns
relertni aramak, r.ıtic:tcrek ihti.} açları ta, "Cnited Kingdom Comnıercicl Cor
tl tkık ve teh .. ·inderı ıbaret ol n bu .ı il ıwrn1ion 111111 id.ır<' i • H.nda ha •• r .. c.ı
\azıfcvi ifa etmek, milletler ar. mda ı:ıınızı iimit cdb onız. 
mutekabıl bir ~nl ... yı hav. ı ~ apm. k I.:\GİLIZ HA y .\ T - • 1 ••• AT 
kin her sene lznur .Ş(hrinm .aı kttigı l\l[ CADELESI 

illi Şef dün Taksim bah
• er şeref endir • e 

------------*------------
R eisicümhurumuzu B ahcede bulunanlar • hararetle alkısladılar . _____________ * ___________ _ 

İst •nbul 10 (Telefonla) - Mılli Şef, refakatlerinde wıli 
B. Lütf~ Kırdnr ıle emniyet müdürü bulunduğu halde 
bugü ı (<Hin) saa1 18 de Taksim bahçesini ~crcfl ndırmı-;
lerdir. Ru .,ırada bahçede gezmekte olr.n knlabalık bir halk 
kı.itfo<'i Mıu: Şcfı haran. tle karşılamışl .. r 'e alkı~lamı:Jnr
dır. Rilha rt oyuıı O.} nıyan ],ti ·i.ik çocuklar Milli Şdm 

rulm·!Il lıu har<:'kctındC'n mütehac-si olmu.;;lar ve kendile
rme ilt:f· tta bulımmuslardır. 

Cümhur rci imiz bilühnra Taksi :n gazinosuna geçerc.k 
hır SL t kndar 1. lını lar Vl' istirahr.t etmislcrdir. 

Rl!bı fö,hur r,.,. t 19 da g zinodaıı ayrılım lar '<' şehir
de kı...a hir r,ezi. ti~ ı mi.iteakip kösklerinc nvdct buyur
mu l.ırdır etrafını c;arırus, cl;ni öpmı..~lc rdır. İ met İnönü kuçtik .• ' -

••••••••••••••••••••ııııııııııııııeııııııııı••••••••••••ı•ııııııııııııaııııııaeıııııııııııııııaıııııııı••••••••••••••••••ııııısııııı 

4 
Al 
n • ·z tayya

res · ta rip 
etmişler 

Buna muJıabil :Yaln z 2J 
Alman ta:Yyaıoesi 

hay~olmuş 
Berlin 10 (A.A) - Alman orduları 

baş kumandanlıöının tebliğı: 
İngiliz tayyar( IC'ri clün gece d~ şimali 

Almanyada her türlü askeri hed 0 ften 
çok uznk mcsaf de bulun-ın mnhn!ler 
iizerin B rline ' e diğ ~r mahallere bom
balar atmı§lardır. Buralarda bazı mes
kcnlCT az cok h. ara uğramıştır. Alman 
muharebe \ avı:ı tayyareleri t sekkül
leri Londrn lnr.iliz hükümet merkezinin 
.skeri bcıkınd.n (hemm') tli hE.d fr.,_ 
rine kar ı m ıkab l ı bilınis;J hü,.uınla-

• s ı errn 
ra evra 

e • e rmış ___ * __ _ 
Sovyet hududunda 

kasten hadıseler 
cı karttırmıs . . 

y ] B IG~ 
Ya ayı ve 

sken eriyeyi 
ha amışlar 

Aı.frfltanın sc a inde de 
hücumlarda 
bulunmuşlar 

itnlyadn bir mnhnl, 1 O (AA) - 95 
( ravda) ~azetesiııin numaralı Jtalynn tebliğı: 

Şnrki Akdenizde ho.s .ıtcn fani ha"a . f şaatı? l..un-ctlerimiz FiJi,tın, Yufo limanını ve 
Mosko,.ı., 10 (A.A) - T .s Ajansı tskenderİ)e - Mars:ı - !\1atruh demirvo-

bildiriyor: • !unu şiddetli bombardımana tabi tut-
Pravda ~azete i Kisinevdeki muh:ı- muştur. Yafa limanında lıman tesise.tına 

birinin ~"·· •ıdaki telgrafını ne<ıretmekte
dır: 

'e mühim nntrepolnrn isabetler olmuş 
'H' genis yangınl:ır c;ıka.rılmıştır. lskr-n 
deriye - Marsa - Matrulı <h miryolu iize· 
rinde demin olu tesisatına ciddi hasarlar 
yapılmıcıtır. Bir trene tam i ,nbt't olmus 
'e tren tahrip edil:ni tir. 

Afrikanın ııiınalinde It,ılyan hava 
kuvvetleri düsman kamplrrınn "\" ko
lonlarına bomba \ e mitrah ijizlc hucum 

Kisin"' e ce en haberlere .. öre. A ~us
tos a} ının ıkınc ı nı fında Sovyet - Ru
men hududund Rumen kıt ları tarcıfın
dan } apılan tahr k hareketlerinin haki
ki İç} üzü kat i urettt- ll} dınlatılmı tır. 
~OV) el hi.ıkümelinin Rumen hüküm eti 
nezdinde bu hu usta iki de'a prote to
da bulunduğ ı malumdur. Bu prote to
l rın mefadı l- r~c.İ}e halk komi -rlıPİ- e•mi<J ve ezcümle du man:ı mahslİs ka
nin hus•! i bi- t bligı il 30 Ağu to ta 1 vıplar. ve.rdiril~istir. Dü~m'l~ ha"~. kuv-
nec:-erJılrıi ti. vetl rı Bıngazde bazı me\ kıl r hucuM-

Alınan habe .. Jere cöre Romonv'l j lar ) .. pmı tır. Bir riliı ' 4 yuralı ' cız 
Kralı Karolun dr fında bulnanlar bir eh,.mmiHtli b zı h sar v rdır S rki 
kaç zam~ndan be~i Tran ilrnyanın bü- I Af rik da havn rrupl r ızdan bir: i 

• • L •• , o~ yill· bi- 1 smın r facari~tann verilme i Port - 5Jdnn h '. Ü Ünt"' h•"c•ım ft'll' -
n v l' ı ı , - R . . . . . n d b' ' 1 b b t~ · 1 . • f ve um"""1 •~a ırun tamamıyetı ırı"l tır nJra a ,r ço,> tay) are ere om a 
b ,.". • '>' ı- ; ._ 'AJrı .. .,ya ve ~ ly tara'ından gıorantiler i~abf't eylemiş ve yan<"'ınl r ~ıkarılmı ıır 

., d , r '! ~·- ~lırr.J"'l.I h•ıs:.ı nch görüşm ferde bulu- Dü man nvcı tayyor lerı t rafındnn hü-
'ı r ı., ı ı. , 1'"' •n 1 nuyo:-du. vc~l cek olan bu kararlewı ct•ma uğr ma-:•na rağmen ta_>yarel,..rimi-

ı::a}retı hayranlıkla Lcyı·etm k \C' dı eı Dtism, nlaıımız' ı d r.m - ol i. l t 11 
taraftan dünyayı l.1 , k. n \ ıddetle milcadd . ın<.' ıri mı 1 u uncu •uı J" 1 , l , ı h"v. 
dolduranlnrın takip cttıkleri tnhrıp l e- biı· ,inda bilr y"pt ı .. , arıı u k nı- , hr. d ı •t' 
ri}I<', ınsanlan ı;arıdet \ e ze\ klennden. \ tind<> oldu· uımız !. \ "r lo: b..ı llardn·. 1 ~yıpt.r. 1 r 
se\ inçlerindcn \'<' hau;ı en basit zaruri . T.n~dir (•elersiniz ki Liitiin m~,·rucliyc- 't • h 'u r. • . : 

21 Alm .. n t ) .} ~ ,i Rı•me., efl:arı ı·mvmİ\ esi önünde haklı zin hepsi bir d;isl""lan tcın resini dii iir-
1 g , • dl.ı<:. ., !l ıı·r "ö::«•-:ne'< icin ı.:r..ı Kıarclu".1 her hangi dükten sonra i;slerine dönmfüılndir . 

ihtiyaçlarından daha ziyad emnıyetlc> tımm im ı:ıucadelC'~c hac;rctmegc mcc· 
mahrum etmek içiıı icat ettıkleri \ asıt .. - lnırm:. C.'iiııkii ) nlnız Iıı~ifü imp:ırator
larla sizin bu gayretinız. ar~ındakı t• - lugunun refah \C m~..rlH:i eti degil. 
zadı. sehrinız ıçin bir şeref \ cc;ikru ı cıl. · - miihala,r:-asız ol:ıı ,ı!: so~ lene bilir - hi.ı
rak t barüz C'ttınn ·k z,Jımetc de er b~r tiiıı ınenılckl tlerir: mukadderatı. lıiitiin 
i tir. milletlerin Iıiirri~et \C saadrti, medeni 

Tl'ıtK MİLLETi CESVHDl'R in<>anlar arasmdaki nıiinasehctlerin esn-
'l'csckkür olunur ki siz etrafınızda ce- sını feskil eden -;cref. hiiımH nh et \C 

rl'~ an eden hadi eler dolayısi~ le ce a- h:ıskalarının haklurına ri:ıwt id~alleri
retsizliğc kapılmıl orsuııuz. ,.c esasen cc- nin bekası he:> bu miicadel~nin ııetkesi
saretsizliğc knpılmak TÜUK ırkının ka- ne hai:lıdır. 
rckterindc yoktur. İşte böllCfe, ıama- TCRKLER \'._. 1.NG1L!ZLF.R 
nın biitün mii kiilatına rai:•meıı. İzmir Siz, biz:m Türk dos+lanmız, biz.! tc-
fuan de,·am ediyor. retti.ip ed. n mer.;.ıl~yct anlıyorc; . .ınuz, 

Ben de, Bay vali ve Bay rc1s, nihayet zira harp musibeti sizin üz rimzt.: Inıne
r.rnnızda bulunmak 'e sevimlı ve asil mlı} olmakla b.?raber. h"• 'diyoruz ki 
misafırpcrvcrliğjniz:'kabul etmek imka- Türk milleti ile 1ngiliz m.11 ti nrasında 
nını nihayet bulmu~ olmakla bahtiyanm. duima bir fikir '~ ide .. ı iştiraki \'ardır. 
Bugün burada buıurunakla hissettiğim MC'rtçe her ~eye knr~ı. şerefli h"r şcye 
bahth artığın iki sebebi vardır. kar~ı. kahramanca her ~eye karc:ı, hür-
Evn~lii, A nupa it; in felaketl i olan İm· ri)' ete, hakikate, ndalet e ;ı) ni hürmet 

diki ah\'::ıl \ 'C ~erait içinde, fuann belki vardır. 
de daralını · olubi leceği diisiiııiilchilirdi. N~hayet aramızda müstcrek olan bir 
ı:nkat hayır, b nnun ak ini gürü) onnn ey de ı;u kanaattir ki: Bu fikirler haki-
,.e bundan dolayı sizi tebrik ederim. ki terakkinin ve düşman ~ flerinin gör-

TÜRK - İNGİLlZ TİCARETİ ,.ne:nczliğı ve hodbinliği "cbebile bugün 
İngiliz pnvyonunun genişlı<1ini sel re- b.zi mıitce"-5 r eden iı.tırapları bu dün

derken de, kendimi sureti mahsusada yadan uzaklaştıracak biricik çarenin, 
tebnk ediyorum v~ Britnn) a impara- yanı milletler ara ında anla manın esas 
torluğiyle Türkiye arasında ticari milna- trmdidir. 
~ betleri arttırmak arzumuzun bu deli- BAŞ KONSOLOSA DAlR 
lını ortn} n ko~ al:lildiğimizi müsahede et- Söylenecek daha ancak bir bç sü-
nıE:'kle müftehirim. Filhakika halı hazır züm kalıyor. Baş konsolosumuz MLc;ter 
mik) ac;iyle İzmir fuarına iştirakimiz is- Greig'in faaliyet \'<! enerjisine ne kadar 
tikbcle ait azmimizin bir işaretidir. Cc- medyun olduğumuzu sıze söylnmi:;>tim. 
çm seneler İngiliz pavyonu dnha az Onun isminı söyforken, hizmC"t müdde-
( hemmi~ etlı idi Vt? hati5 bu seneki pav- tinin nihayet, erdiğini hatırlamama im-
yon da. harpten mtınbeis olan muvnsale, kan yoktur. T ..!kaüd~', bu kadar müsmir 
ınünkalfıt ve saire giiçlüklerinden bir bir memuriy t hayatına niha~ et \'ermek 
derece mütec sir olmuştur. Buna rağ- daima elim bir andır. Bizd"n ayrılmak 
:rr.en, sayın bas konsolosumuz Mister mecburiyetinde- kalan :çin cli'"ll olduğu 
Greıg tarafından sarfcdilen fa<;ılasız gay- gibi onu tanıyanlar , e uzun zamnn 
rt:tler "ayesinde, mühim ve istikbal için onunla işbirliği yapanlar ,cin d, clem
eesm~t verici bir Hyler ba.şarınağa mu- lidir. Kendisini tanı'-•an s'zlc r:n huzu-
\affnk olduk. Orad-. yalnız Birle ik kra- J 

lı:ı.·eti dPgıl. a\ nı Z&~manda Hindıstnn \C runuzda, \"<,tanına yaptığı büyuk hiz-
Avusturalyayı da temc.:iJ edılınıc; bula- metleri il" kadar takdir ettiğımi söyle
caksmıL mek isterim. !ki memk1< ... • arasında 

C.l'lt•cek sene i~tırakinıizi hundan dn dostluk bağlarını sıkla~tır:nak içın bun
dalıa ~cııis bir mikYn ta inkisar ettir- en hizmeti geçen bir 7.atı takdir husu
mek , <' fuara Jıiz.i birleştiren ıkı dost- sunda İzmirli dostlarımın da benimle 
hık 'c ı;;ıii!;terek nıenfaat miinaıoef.~tlc- birle~mck istiyeceklerine el"I'lnim. Hiz
riııc lı:ıkik:ı ten lal ık bir sekildc i'ıtiriık metinin ~akında bitecegini düşünmekle 
t·11'l' •, iiıııidiııdel iz. müteessinm, fakat eminim k' bu hizmet 

Tl 'RK - i. 'GİLlZ TİCARETİ ıınutulmı)acaktır. 
AH1' CAK GÜZEL 1NT1BALAR 
Rııradn hir nokt .. ) ı tebariiz ettirmek Nıhayet bay Vali \ e ha~ R is zev-

, •• 1ı .. r sııit..f<"hhlım imkanını bertaraf cem ve kendi namıma çok ı:;evimlı ka
cdel·ck olan hir tt•nıinnt \ermek isterim: bulünüzden ve asilan misafırp rverli
Bellii rlc. bazı ımıhfillerdc ö~ le bir ka- ~inizden dofo,·ı snm'ıni tesekkürl rimizi 
rıaat mc\ <'ut ol.ıbilır ki Türki) c. ile tira- siz' bildirm k ic;t.-riın. S"hrin'z'1 n. zi
n·tinıizi nrftırınak husu undaki kaygı- var t etmek n·yetind" oldupu~u7 etra
mız 'iimdiki harp .. aı1larının bir netice- fından ve beyn !milel Fual'dan ... 1 caoı
sidir. rlc\ anı lı değil ının akkatıır \ c ah- ·nız intiba en güzel b 'r hntıran11z gibi 
\al tekrur normal hir hale girince \e ''zde baki k laca°l<tır. tzm'ri nih )et zi
Jıarp hitinre hu J!'lt) ret leri elden bırak- · ilr ' edtbıldi1<.ten sonr. on oek h<>klı 
ımmuz \C Tiirk - iııgiliz ticart'tinc atfet- '>'arak . .-cGiiz 1 İz:nir> d nild":"•ini t<>n1in 
tiğimiz alakalı l.a~·helmcmiz ihtimali •debilirim. 
'ardır. Ei'!t•r hi;) le fikirler mc' cutsn. BELEDİYE Rt;-tStNtN CEVABI 
b unlar ;\anlı tır. Alfıknmız bu kadar ha- Bnledi~·ı.> reisi Doktor Behc. t Uz nut-
'.ai ~lınnklnn uzaktır. Tiirki) e) c karşı '<a ayni dertced" harnr~tli s;.izlerln mu
t mırı \ e malı si~ a etimiz Ulllll \ad eli cabe)r- etmic;fir. 
bir si) n"ett ir. Bun ıı si tematik 'c h'C!ri
ci bir c;ıırclte inkisaf ett irmek aznıiııde
~.iz ,.e bu azmimi: de\'am edecektir. 
Uc SC>n <'\,·el, Türk piyasası.-.a fştiraki-

izin 'ti ati llP ic ? GC'çen ı.ms n e ol
., • ' 9 da "10.<JO ) ton kuru üzüm \C 

* İngiliz sef il'inin dünfıü 
ziyaret ile meşgalesi 

Ş~hrimizde bulman tngilterenin An
.ıc ra b ıj uk elç s' S 'r Kn.ıtchv"Je Hu-

. '! b: İ''lv v1a bir b-~ici «Ebeb2 iht:yıc! verdı. B;.ınun Kenyedz Tcı.na nehri üzerinde. bur. da 
İçi."1 lC ernl "l e•- ~ ndakilew ~ovyet- Ru-

\ ' 1, ıııs \, to ı~uı. men hud .. d•ı i>z .. ri.,de tnh .. ik mnhi· etli 
b'·. r c.la mü• 1.n <:,lvo \ap•rı la,.,1 r. h&di e)o ~·er:tt-:-ı-·;ı ~~w.:u- \"f>".d'ler .. 6u

• • O~<; U!" D.A ' n 'r- "!ui~ to· l' - n" \"'\•ıl olr> ı.. irin yalnız hudut kıt::-
muzu ı c_+ i ıl pli.'>kiirfrl nü t.ir. larm:ı değil fn~d aynı za~nd Rum:m 
DE~ '1Z:.ERDE: ı. • 1 1 k • 1 asroc. ı nta l.'"'11'.a ve as erı tcyyare ere 
Evv lee> 33.400 tonilato hacm'nd.? va- m:·raca:ıt edildi. 

purlar batınnı olan b:r deniuıltı • - Kral Karol ht.kh olarnk Rumen l·ıt -
misi c man 40.25!) tonilat'> ha•"nin 1 G 
e;ilahlı du m n s l bini daha hatırını tır 
Diğf'r bir g m; hn,ara uğrntılmı tır. Di
ğer bir denizeıltı g misi cc'nan 15 500 to
ni1iüo hacrnind~ müt.add;t düo;man si
lahlı s;lrb'.ni inha ctmi<;f .. , Bir Alrrıan 
muavin kruvazorı.i İngiliz. adaları civ~
rında Almanya tarafından t 'SiS edilen 
baraj dahilınde hır b:taraf ,·apuru tev
kif e) lemi.ştir. 

Zarada dü 
zelzele oldu 

Zar.ı 10 (A.A) - Bugün 11,57 de 20 
rnniye devam eden şiddetli bir yer sar
sıntısı olmu~tur. Hasar yoktur. 

Ticaret Vekilinrn 

lnrı,ın So\ et hudut muhafızlarına kar
"'• huc ırnu"lur. ce\ apsız kalam•yacağı 
fıkrinde buhrnu) ordu. Bütün bunlar 
SovyetlM Bir' ğinin Roman) arn hücum 
icin sözdr- h zırlnnmnkta olduğunu ve 
Rom "l) anın ezilmek tehlike inde bu
lunduğunu ıleri süren yalan şayialar 
yaymak icin harekete kondu. Bu vaz:
yette tabii Roman) ayı kurtarmak için 
) egan"' çare olarak Macnristana Tran
!İ!van) arın bir kısmını terketmek ''e 
Alman_> a ve lıalyadan Romanya arazi
leri için garantiler almak kalı_> ordu. 

Kral Karol muhtemeldir ki, böyle b ir 
vaziyetin Alm:.v•ya ile Sovyetler Birliği 
arasında bazı ge ~imslzliklere saik olabi
leceğine de inanıyordu. Şarası göze 
~arpmaktadır ki, Sovyet protesto~una 

mühi1n be yan atı 
------·lC-\:-X 

Memleketi izde kıtlıl< 
tehlikesi yoktur 

Vatanda$1arı )lersiz t el~a düşürmefıte11 
içtinap e ilmeli 

İstanbul 10 (Telefonla Yeni Asır) - j<:aret etmiş ve şunlan söylemiştir: 
Tıcaret vekili bugiin (dün) Ankarayn «- A vrupa kıtasındaki memle
hareketinden e\ vel gazetecılere beya- k et ler in b ir çoğu h emen h emen her 
natta bulunmuş, lstanbulun hakıki huğ- istih lak eşyasını gayet m ahdu t mik
day iht:yacırun tetkik edilmekte oldu- tarda ve vesika ile temin etmeğe ça
ğunu ve bu miktar taayyün ettikt.-n son- hştığı bu devirde bol b ir mahsul id-
ra venlmeğ başlanmış olan günlük 

rak etmiş olan m e m leket imizin bir 
400 ton buğdayın hesabı göriılece•~ini 
söylemiştir. açlık ve l:ıtlılc tehlikesine maruz bu-

Vekil, vat.ındaşları yersiz telaşa dü- lunduğunu bir an diişi.inmeğe dahi 
şürmekten içtin. p dilmesi liizumuna mahal yoktur.» 

ges.c;on, Lady Hug sson ve İngiliz ticaret 
ı.taşesi Mr. Coden dün sabah saat 11 de 
Fuara gelerek İngiliz devlet paviyonu 
ile İngiliz ticaret korpora,.~·nn pnvyontı
nu ziyaret eylemişlerdir. 

Bu nninascb_tle İngiltere pavyonund, 
İngiliz kolon in • bir r<'smi kabul tertip 
edilmiş. s~fir \ r fikaları İngiliz i 
adamlariyle tanı... nıslardır. 

Sefır bir s.-ıat kadar 1ngıltere pav~ o
nunda kalarnk her kısmı ryrı nyrı g(.z
mic;, bılhassa Hindistnndan gelen e"ya 
ve nümun:!leri uzun müdd 0 t tetkik ev-
lemiştir. · 

Sir \'f Lady Hugesson biliıh.ıre refa
katlerinde- İngiliz bış k'l~solosu Mr. 
Greig bulunduğu haldP scrri sarayının 
sağındaki Ünited Kingdom Co:nmercial 
Corporationu, )'ani fnailiz ticard birli
ği pavyonunu ziyart-t eyle:niştir. 

Bu pavyonda B. Suat Sakir sefire iza
hnt vcmŞ:r. Sefir İngiliz - Tiirk ticari 
miinas betlerinin inkisnfınn nit rakamlaı 
önünde uzun müddet t ... ' akkuf ederek 

mcşJul olmu,.tur. Gerek pm·yonun ve 
gerek resimlerin ifade tanmı pek be
ğenmiş ve b yanı memnuniyet e) }emiş
tir. 

S~fir hu ._c.:i rnrcttC' hazırlanan bro
şürlerle lngılız. ticaret korporasyonu ta
rafından hazırlanan ncfü. sır,arnhır ik
ram cdılm t.r. 

1ZM1R HAFR1YATINDA 
VE ZtYAFET 
Sefir \ e refikaları dün 1zmir hafriya

tını 1.ıynret <'tmderdir. Sefırc İngiliz 
hüki.imetinin İzmir baş konsofosu ile 
Vis konsolos refakat etmekte idiler. 

Micıafirleriruize Kadife kalesindeki 
beleni~ c gazin"sun<la bir çay ziyafeti 
verilm;rtir. 

Ziyafet!:- s~f:r ,. refikaları ile İngiliz 
bas koncolosu \'<' Vis konsül. \0 nlimiz \'e 
r~fikaları, b~lPdiye rc>i"i ve ·refikaları, 
Ciimhlll'iyet halk partisi idare heyeti 
·etsi ve refıkal: n, ticaret ataşesi, İzmir 
nüzeler müdilrü, F uar müdiirü \'e dnha 
bazı ze\•at hnz.ır bulunmuştur. 

dü~mun ant"epoLrı ve kampları gönı:..ir 
ncticc.-lt:r elde t imek FUrr-tivle hombar
dımıın edilmi.,tir. B;zden zayiat ) oı tur 
Düsman Musavvn ve Asmaraya hücl m
lar y~pmağn te!lebbüs f'lmi tir. Cç yara
lı vardır. 

d~ir olarak lıarici;·e hal~ komiserliğinin 
ma1Uın notası yabancı bz:.sı:-ı tarafınd3n 
ııeniş surette neşredilmi§ fakat bum•n 
Rumen basını tarafından neşrine mü
saedı: olunm3m1ştır. 

Sabık Kral Karo! l!traf ındakiler bit
tabi hudut hadiselerinin tahrikkur ma
hiyetleri lı ' ':kındnki Svvvet tc.·bliğhin 
neşri. Humen zimamdarlarının Sovyet 
hududundaki tahrik hareketlerini mey
d<"na koyacağından korkuyorlardı. 

B;Jdirildi; ine P,Öre, b ur\inkü Rumen 
hükümdİ sabık Kral Karolun etrafında
kileri ı tahrjk siyasetini anlamış ve Ka
rolu nefyetme!: ve etrafındakileri teczi
ye eylemek için tedbirler almıştır. Ya
zıldığına ıröre, Karolun tahttan feraga
tinin hakiki sebebi İşte budur. 

Vek· ler Heyeti 
toplandı 

Ankara 10 (Tell•lonla) - Vekiller he
yeti bu akşam (düıı aksam) saat lfı da 
Başvekfılette t oplaıımıştır. - *-M ecliste görüşülecek 

meseleler 
Ankara 10 (Teldonla) - Ynnn (bu

gün) saat 10 da içt:ma edecek olnn Bil
) ük Millet l\faclisiııin ruznamesinde ye
dek subay kanunu ıle askerlik kanunun
da yapılacak değı~·klıklerc dair encii
men<len gelen lfıyihalar vardır. 

l'ii rk - A 1111 ·; n tica-
reti taliınatna nıes i 
Ankara 10 (Yc>nı A ır) - Türk - Al

ınan ticaret 11nlaşınnsının tatbikatı hak
kında bir tnlimatn:ıme hazırlanmaktndır. 
Yakında bitirilip ali'ıkadnrlara tehlığ 
olunacaktır. 

Siv ihi~arda 
yen· ele trik 

Sivrihisar 10 (A.A) - Burada in~ 
ve tesisatı ikmal edılen elektrik santralı 
bugün açılmıştır. Merasime Eskişer vali 
vekili riyaset etmiş ve kısa bir hitabeyı 
müteakip kordela). keserek te~isatı i~
letıne~ e açmıştır. 

Norveçte yakılan 
petrol depoları 

Londra 10 (A.A) - Bahriye nezareti 
tebliği: 8 Eyliilcle tahrip edildiği bildiri
len Non·cçteki Alır.an petrol depolann
dnn ikisinin tamamen harap olduğu ve 
üçüncilsünün ağır hasara ugradığı deniz 
tayyarelerimiz tarafından tesbit cıdil
.mistiı'. 

___ l!llm __ _ 

Amerika me -
usan meclis· 

mec uri asker
ab 1 et i 

-Jl.-

A..merUıa muazzam 
zırhlıEar ~aptıPı)1oP 
\'ı.sington 111 (A.A) - l\Icbusaıı mec-

lisi Birle il, Anıcı ikada mecburi asl,er· 
lik kanununu kabul etı ıistir. Rt'isiciim· 
mr B. Ruz\'elt il,i milvoıı kisilik bir or· 
dunun ted izi 'e :..oı harp gemic;iııin ~ a· 
IHlnı.ısı i< iıı hl!s hm:uk ıııil~ nr dolara 
'akın talısi ... ıt J..nııuııuııu imza etmi-ştir. 

ML'AZ7.AM ZlRHLILAR 
V. sın ten !!> (1\ A) Amerika Bır-

lesik devleti ri bahriye ıwzarctinin ver
mi-; oldup,u büvük siparisler hakkında 
kongreye it.ı c dikıı ınali'ımaln gore, si
paris l<lileıı harp gt'ıııileri arMında 
4:i.OOO tonılato hacnıindt 7 zırhlı da var
dır. Bu ~uretlc> inşn halinde ve l ahut 
sıpari-; edilmi~ bulunan 7ırhlılurın mec
n uu ndcdi 12 ) e b~lig olmaktadır. 

DENtZ MANEVRALARI 
BASLADI 
Honololo 10 (A.A) - Amerika Birle

<iİk dr\•letlui donanması palar'e"i saı,ahı 
Lalrnn) ada bahriye nazın Knoksun hu
·wril man"vralara ba.;;larnıst•r. Manev
ra!. r b ~ 1 .in . iır c. ktir. Knokc; bir tay
Hır' ':"lls ne! bulunacnk ve manl'vra
ı,,. e-.na:sınd.ı muht lif '.!m'IC're gı c -
c ktir. 

R E E 
ff Hl R 

Bükref, 10 (A.A) - «D. N. B.» 
Diyanet isleri nezaretinin bir karar

nı-me i mucibince şimdiye kadar tanın
mış olan Bımtisteslcr de dahil olmak 
ü:ı:cre bütiin dini cemaatler lağvedilmiş
tir. Bcdcma tanı:ıocak olnn cemaatler 
çunlardır: 

Rum Ortodoks kili·~"i. Rum kutolik 
ı.ili e- i. l uth .. ri<'nnl" kili esi, Protf'~tan 
l..ilı <' i. Hom.ı mczhebindekı k tolik 
l ir e, Ruthen ' Ermı:ni kilise i, Macar, 
R ım, Erm•nı ve Müslüm ın cemaatleri. 

Lilğvedilen cemaatlere ait toplantı 
binal4'r1 ile sa•r emlak ittimlak edilecek
t'r. 
Tanınmq olan bir mezhebe ihtidala· 

unı:ı 1 adar bı• c m'.\atl:::rc- mensup kim
~eler }.İç bir dine mensup olmamış gibi 
telikui edilecclclcrdir. 

Mij evi cem'\ali tanınmış olan cema
atlere dahil olmnmakla beraber mevcu
diı.·eti hakiki olon bir cemiyet olarak te• 
lal.ki edilerek teskiliıtı bilahare yap1l::.
cok tanzimatn tabi tutulmu,tur. 

Tedri!'nt. ~inngog, Mabed ve dua 
evleri bulundurmak için müsaade talep 
edilf'cektir. Bu miitıaade ·verilmediği 
tokdirde mezkur mahaller kapatılacok. 
i timlak edilecr-kti·. Sinngonu olmıyan 
mi:se\'İ cemaatler lağvedilecektir 

l~RJ\L VE 13ASVEKll 
Dl'll AYiNDE. 
Biıkreş. 1 O ( A.A) - Bükres Kated

ralinde Kral l\lihail ile grneral Antones
ko dini bir merasimde hazır bulunmuş
lardır Yeni Krnlın tahta çıkması ve ye
ni rejimin ihdası münasebetiyle Roman
}anın bütün kiliselerinJe ayinler yapıl
mı•tır. 

General Antenesko hazır b ulunanlara 
bir hit11bede bulunarak vatanın istikla
t'nden emin olarak durmııdan çahşma
lannı ve millete yeni hi~ler telkin etmek 
için ebem olan milli Yahdeti temin et
melerini tavsiye etmiıtir. 

-')':r---
Jngiltere semaların· 

dahi harpler 
Londra 10 (A.A) - Hava neznrelt 

trbl;g ediyor: 
A vcılarıınız tarafından kendisin<' ağır 

ıa\ iat verdirilmi<ı olan \'e dün akpnı 
yaptıgı hücumlar tarded:lmiş bulundu
ğu cihetle düş'llan ~ alnız askeri hcMf
lere taarruz Ptmek iddiasından sarf ına
zar et•niştır. Gece zarfında gelmiş olan 
raporlar:lan anlasıldıgına ~öre, boınba
lıır Londrn üzc~ind' hed r tefrik cdil
ınrk.cizın serpiln-ıiştir Bunlar bankalnr 
ınahnll c:i ol.m Cfü. n:n iizı'r:n" dü rck 
bdedl\ e dniresıni~ V" S ıint Paul Ka· 
t dralınin hemen civarında y.ıngınlar 
çıkarmıştır. !ki defa hiicuma ınnru1. ka
lan büyük bir doğum evinin üzerin<' de 
brı nbalar isab t ctmıı; v ınsanca 1 •• ıyi· 
a•a bt'p olrnu tur. Bilhasc:a Londr. nın 
~rk nıiinteha<,ı i.iznine d' bir dariilt'ıce
z , muhtelif b 1 diye cvlrri ve hır çok 
nmd kulüpleri üzer'ne bombnlnr atıl· 
m şt•r. Bu me\·kil r müteaddıt <1 folnr 
ve a 1ır sur>ttr bombardıman tdilmi .. tir. 
Yıne Londranın garp ve ~imal m•nta· 
kasındaki mahnUd •r üzerine d 0 bom
balar dti.sınüştür, Ger" zarfında 1n •ilte· 
re-nin "'air bölgclE:n Uz >r'nde di.i<;,.. nın 
faaliyeti ıız olmu!jtur. Maa'"llafih İnf! 1

• 

tuenin simali sark'sinde bir c; ·lıir ,.e 
c<>ntıbi sarkisincl.! köy nıınt ıkaları iiı ,. 
rin:.- bombalar atılm1stır. Baı:ı ha.,arnt 
olınu sa da inc;ancn 7.ayint yoktur Dı.i11 

geceki düsman akınının in<:anca yaı>!ll'c; 
olduğu zayiat henüz mnliım dc-~ildir· 
Pazar ~ecesi yapılan hücurrılar esn ıc:ırı~ 
da malum olan insanca taviat 286 1llll 
ve 1400 ağır yaralıdır. Dii~ 52 dii-;nıaO 
ta~·yaresinin dü )üı·iilmüş olduğu tee~.7 
yüt etmişUr. Bunlard. n 49 zu avcılar 3 ı..ı 
dnfi bataryaları tarafından düsürül:ııi.ı• · 
tür. Evv\.'lce knj. bnlduğu b'Hirilt'n iiC1 
pilotumuzun salimen nvd t et 1 i o' l ıl·· 
l .. rı anlaoılmı tır . 


