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llila Eczaıwsinc nasip imı~ 

YAşAsır-: A J tın rüya 
YASAsı~ . Baharçiçeği 

Y.1sas:n zevki selim ... 

Eczacı emaı K. kta 1 ılfın • n:lan • /. tt:ıniz ın -uli} et kabul etmez Ciimhuriyetin ve Ciim1ıttriyct eserinin bekçisi, sabahları ~ıkar ~ivasi gazetedir YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

bu ec)is gr arti •< 

1 t un _,,,_ 

h8diseler din eni d 
-ıı:-

• raço~ un izahatı tasv·p edild • . -*-o,.ı:a tahsil imtihanlarının neticeleri • Zelzele mı ntalıasındalıi inşaat .... 
"=" •• 

u -
Ankara. ll (A.A) - Cümhuriyct hakkında umumi ve toplu malUmat ver

Halk Partisi Meclis grubu bugün (Dün) miş ve takrir s:ıhibiylc diğer hatiplerin 
11 q 1940 saat 10 da reis vekili Trab- beyanatı dinlendikten sonra \'C sorduk
zon mcbu u Hasan Sakanın reisliğinde ları suallere icap eden cevaplar maarif 
toplandı.. Utwmmedc orta tahsil imti- vekili tarafından verildikten sonra bu 
hanlarumı netayicinc dair C\ velcc Bin- mevzun nıhayet \erildi. 
göl mebwm Feridun Fikri tarafından Son defo sayın Baş\ ekil doktor Hcfik 
\erilmiş bir takrir me\ cuttu. Bu takri- Saydam söz alarak zelzele mıntakasm
rl' nit mnnrif 'ckiflii:'1nin cernbı dinlen- da in aat için muktezi kereste ihtiyacı
ıncdcn e\\'cl hariciye vekili $iikrii Sa- ıu karşılamak üzere ziraat \Ckfılctincc 

--C -- raco~lu son içtimadan beri cereyan eden gösterilecek ormanlardan Kızılay hcsa-
HAKKI OCAKOCLU harici ah~·al w hfıdisat Jıakkmda İzahat hına .kc ilct·ek kerestelik aia<:lnnn ınua-

\ \ermek üzere kiirı>i.iyc geldi. mele vergisi hakkında bu hu ustaki ka-
ŞeJıriınizdc huhmmakta olan dost 'l' Hariciye vckilimi7.İn bizi nlaknlandı- mm intaç edilinceye kadar maliye ,·e-

lııüttcfik Uii} iik Britanl a de\ Jetinin ran harici hadiselcı c dair toplu ve sarih kaJetince siilıuJct gösterilmesi hükümct
.t\ııkara büyüt;, elçi i Sir Hugcsson C\'· ~ahatı dinlenmi~ ve umumi hcyet~e ('.C tasvip edilmiş olduğunu bildirmiş, bu 
\"'e.lki aksam ~crcllcrinc , erilen ziyafet· tasvip edildikten sonra söz al:ın Maarif \ 'c diğer meseleler hakkındaki izahat 
1c ~ok ~iihiııı bir nutuk irat ctmi<;Jer- vekili, Feridun Fikrinin takrirlerine ce- umumi hcyct<:e tasvip olunarak snat 
dir. vabcn orta tahsil imtihanlarının netayici 12.50 de celseye nihayet verHıniştir. 

ntıl tik eki ehrımiz l.akkında cemile
k.lrnııc 'c na.ıik:im• iltifatlarda huluna
:ral;; fuarımız hakkıııda dl',.!erli takdirlc
:tinj iz!ı: r ettikten sonra Tiirk - İngiliz 
dosttu u \ e iki memleket arn ında me\ -
l"lıt iktısndı ıniina cbetlcrin hugiinkii \ e 
~nrınki inl,i•;afı iiıı.:rindl' ısr.ırla dur
tııu lardır. 
d' 1'iirk - lngiliz doı:tluğu hakikaten lıfı

clerin '>C\ k ,.c irharı ile \ ücut bul
nıu ınll\ akk.rt bir t• er ohnııktnn uzak
tır. 

llu dostlugun a ıl 'c hal ati cbeplcri, 
de:reflj hatırnları \'ardır. İki memleketin 
~ c h.ıkiki menfaatleri kurulan dostlu
~~n ınuhaf:ızası , l' kun ctlendirilme i 
;c;'ın Türk 'c Jngifü, milletlerine \ azife-
cr hıhrnil ctıuistir. 

'I'tirkil c, diml aıun en hiil iik \ e en 
tengin de, lcti olan İngiltere ile do 
'~ tniitteCik lmlmağı nıillı nıenfnatlerİ-
111fl_ tabii bir icabı ~ayar. 

arkta bih tik menfaatleri olan, im
~rntorluk l ollnrını kafi bir emniyet 
t tında tutmağa mecbur bulunan İngil
~re de Akdenizdc bizim gibi sözüne iti
laf t ~dilir, tanhhiitlcrinc sadık '\'c n•-

1 hır dosta 'c miittcfikc ınuhtoçtır. 
tı lıu dostluk ma2idc hn:ı:ı sarsıntılara 
ıarl!z kalmış \ 'C iki taraf hu sarsıntının 

lljl:ırıııı pek ağır şekilde çckmi tir. 
t nıparatorluk Pan İslamizm gibi ma
i er:ııı bir politilumm arkasına takılarak 
~ ~Z:ıltcreyi ku kulandırm~, İngiltere de 
ı 0!nncktc bulunan ()_nıanlı imparator
ıı~gunun taksimi kombinczonlannda l·cr 
t llıak sureti ·le bu dostluğu yaral:ımı'j-
ı .. 

tı 1914 faciasmda iki milletin karşıla ·-
1~ 1 ıniitcknbil hataların mahsuliidiir. 

ı ~~ıgiin höylc lıir 'nziyet :ısla me\'Zuu 
hı dcJ:rildir. 

t.tılh' llOlitikunmın esasmı it;tc ve dı~ta 
ll' \ c refah tcskil cdi,lor. Sulh idcali
i~d~<ılun scvgisindcı~ iistiin tuttuğumuzu 

•a edemeyiz. 
ba lakin \atan e\ ı:isinden sonra en c;ok 
tıı ı:b buhınduj.!ııımız ideal cihan sulhu
dı lt! \e insanlık hnkhırının muhafa:ı:a-.ı-r, 

ı,"Uu~üıı İngilterenin biiyiik fcdaki'ır
t:tt~'. rnuazznm .... ıı.ınhlar i<:indc de\·am 
ıırı~dıJ':i harbin ı:~ycJcriııi de ı.;ok iyi 
ta ını bir milletiz. Bu samimi duygu
r !llnızıu iııgilterede makcs hularak cok 
l~j nl:ı ılmı · oldııi!nnu görmekteyiz. 

b bette bu kara günler geçecek ve 
İl~ıların hakiki manası 't• kıymeti dnha 

arıt ılacaktır. 
ha llllııa intiz:ırt~n ~urasıııı bir kerre da
tirı ~hariiz cttirmt'k isteriz ki milletle
tıi b' l ntında doslluk telakkileri yep ye
fiİ dır eercyana ı:irmi<ıtir. Eskiden siya· 
ha~ <lS1luk, iktısadi do-.tluk 'e saire ı:ihi 

J\ı; taksimler yapılırdı. 
!(llld tın İt~apları lıu taksimleri ortadan 
la_. 1rtn Itır. Si ·ası \'e iktısadi dm.tluk
''fled~rtıaınen birbirine miirnzi yiiriitiil-

11 <·~ bir kı~ met ifade edemezler. 
•ktı\~~ıki d0<;t luk mefhumu h asi \'C 

le t' \ 1 nıcııfaatlcr bir kiil halinde hir-
tı1ti • ~ek miital!'ı.ı edilebilir. 

~ •• i~ •lıbarla emniyetlerinin korunına
İetıe ~·~.lık haklarının mulıafo:ı:ısı . ınil
lli e; .. urri~ etinin teca\iizlcrden maım
ı.i~·aı/11' .. Pren~iıılerı iizcrinde tam hir 
'.l'iir~ ı:orii · lıirli~ınc malik buhın:ın 
lıık'tı l ~- 'c lııgilh:rc dernınlı bir dost
tıa_.,~b•ııu1 Inkiiıı kılmıık ic;iıı iktısadi mii-. .., •t e . . 
bıi eht- rı~ın 1nnmn \'c inki~fına aza-
dirt nııııı, et \'ernwk ınechuriveliııt.lc· er · ! . 
hu 

1
:1d ın~i kiılatıı:ın, nakliye i terinin 

ı:ıttıır0 a ınıkfıııları ııc kadar zai'ıfa uğ· 
... ını tııi'd ' k· B 1 b 1 h tııe,-ıucı ı rı ı;r., unun a cra lt'r u 

Slıel)i b'a daha fcrngatli \ c daha hiın 
t.Öy)e ır nıe aile ihtilaç bulunduğunu 
rllc~~~~cn nefsimizi alnını~ oruz. 1914 
betıcr 1

• 
1 mcmlt•kl•f iktı adi miinnse

~un ~~ tahrip ctnıi ti. Bu tahribat 
'hın knılnr tamir harcketleriııt.len malı-

ınıstır. 

- SONU 2 uh:ı SA~ l''AUA -

Trablusgarp hududundaki ln giliz askerleri istirahat halinde 

=··s~·~ıy~d·e··~i.:~f~·· 
yet çok nazik 

--.--
İtalyanlar ordıınıın 
derhal tamamen ter
hisini ve hava üslerini 
lıontrol etmelı istiyor 

Kahire, 11 (A.A) - «Royteru 
Suriyede vaziyet çok nazik ve ger

gin bulunmaktadır. Suriyeden gelen 
pyanı itimad malumata nazaran İtal
yan komisyonu olmıyacak teyler İs
temektedir. italyanlar derhal hava 
üslerini kontrol etmeğe başlamağı, 
Fransız müstemleke ordusunun der
hal terbi.ini ve aSkerlerin memleket
leTİne gönderilmesini talep etmekte
dirler. 

Suriyeliler ve Araplar ho~nutsuz
luklannı saJdamamaktadırlar. 

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

Horveçe hava akını 
--·--

Petrol depoları 
yakıldı, gemiler 

batırıldı -·-Telsiz istasyonuna da 
hücum edildi.. 
Londra 11 (A.A) - Tayyarelerimiz 

evvelki gün Norveç sahillerinde taarruz 
hareketi ri yapmışlar ve bir gün ev
velki bombnrdımanda üç petrol depo
sundan ikisinin tamamiyle tahrip edil-

- so~u 2 inı·i SAlliFEUE -

Dün ~ece Suri
yeli bir futbol 
takımı geldi 

--·--
'!'alıım çoJı lıııvvetli, 
~edi milli oyııncıısıı var 

s~ıriy nin l'n kuvvetli futbol takımı 
r:ıl. n Elnaclielriyazi'ye mensup olan fut
bnl::tılar idarcc;ileri ile beraber dün ~E!
cc!<i cksprP~l,.. sehrimize ·-ıelmişl0rdir. 

- so~u 2 iul'İ SA\'FADA -

Akdenizde hava 
harbı arttı -·--İngiliz tayyareleri 

Trablıısta mııvaffa'lıı· 
yet gösterdi, Filistinde 
bombalardan ölen çolı 
Kahire, 1 1 (A.A) - lngiliz kava 

kuv\'etlcri kumandanlığı bildiriyor: 
Pazartesi günü İngiliz bombardıman 

tayyart>leri f&l"ki Lı'byada limanları ve 
tayyare meydanlanm muvaffakıyetle 
bombardıman etmişlerdir. Deme tay
yare meydanı üzerine yapılan bir akın
da tam isabetlerle yerde iki düşman 
tayyaresi imha edilrnİ§tir. Elg-azel ve 
Eltimini de tayyareler ve bir uçuş pisti 
Üzerine bombalar düfmÜJlÜr. Tobnık 
Elgubbi ve Ladem mıntakalan üzerinde 
yapılan hücumlardan sonra bir çok in-

- so~u 3 o~co S/\HİFED.E -

Afrikada son vaziuet 
--·--

Habeşistan ye
niden şiddetle 
bombalandı -·Kenyada da lıara 

müsademelerı oldu.. 
Kahire 11 (A.A) - İngiliz unıumt 

karargahından bildiriliyor: 
Kenyada Elkı:ıtulhudut mıntakasmda 

bir devriye kolumuz yerli düşman as
keri koliyle muvaffakıyetli müsademe-

- SOSU 2 tNct SAHfFEOE -

ln~iliz sefiri 
bu~ün Anka
raya vidiyor 

--·--
Dün Bergamayı gezdi 
ve gec vahit döndü.. 
Şehrimizde bulunmakta olan İngüte

renin Anknra sefiri Sir Knatchvile Hu
gesson ve refikaları, yanlarında ticaret 
ataşesi Mr. Codnn bulunduğu halde bu 

- SONU % iNCI SAlli1''EDE -

l 

111gil1:: tauuarelcriııdcn atılan bombalarla miilıiın surette hasara tığrıyan Berlinden bir manzara 

ıngilterege hücumlar -·--
Hücum uzun 

sürdü, fakat az 
şiddetli ldu 

Londradan aşlıa ~ehir· 
ıer de hava hücu una 
uğradı .. Zayiat ve hasar 

nisbeten az .. 
Londra, 1 1 (A.A) - Hava ve da

hili emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Gece dii§man tayyareleri Londra 
- SONU 4 UNCU SAHll"EUE -

-

..... , ......................•...•••......... 

i İLİZLER BERLİ i ~ 
• 

YİNE 80 BALADILAR ~ .. -.-
:Berlinde vuku buları 
fltaaarat pek,:müthi 

~.,,,,,,,,,,,, 

Alınanlar da hunu 
itiraf edi yorlaı· 

Beılin, 11 (A.A) - D. N. B. Bil
diriyor: 

Dün f ngiliz tayyareleri yeniden §i
mali Almanya üzerine ginni§ ve bun-
- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

. 

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

ınoiliz hava akınları 
--·--

Gittikçe şiddet 
ve de şet 
kesbediyo 

ir ço eh·rıer bom a 
J.10. v muruna tut du ... 
Yalnız gemilere dolı z 
ton bom a atıldı. .. 

Londra 11 (A.A) - Hava nczardini 
tebliği: 

Evvelki gece han\ kU\ vetlcrımiz Al
- SONU 3 ÜNCÜ SAHIFEUE -

• 

Ankarada esas müza
kerelere başlanıldı 

'l«.Hlii~'"'ı B. Atıf inanın riyaseti altında bulunan İzmirli 
~-.ıliflııd~~:·1 bir heyet dün Anlıaraya gitti •• 

Ticaret vekilimiz. B. Nazmi Topçu- yonun un müme ili Mr. Grabbe de ls
oğ)u ile temaslara başlıyan lngiliz tica- tanbuldan Ankaraya gitmiştir. 
ret Birliğinin cenubi şarki Avrupa!ı \'C Ticaret korporasyonu Ankarnda t~-

,.M.laı.l'l~-...ı Balkanlar umumi direktörü Lord Glen- kilntını tamamlamıştır. Korporasyona 
conner dün Ankarnda ticaret vekaleti bazı Türk memur 'e tercümanlar da 
dış ticaret dairesi reisiyle de bir müla- alınmıştır. Mr. Crabbe ticari ve jktısadi 

•. katta bulunmuştur. muhitimiz.in gayet yakından tanıdığı bir 
Yapılan ihzari görüşmelerde tam bir iş adamıdır. 

l\\~l\,,Ll~q nnla§ma mevcut olduğu anlaşıldığından Müzakerelere esas olmak Üzere iki 
esas görüşmelere başlanmış bulunmak- taraf, "8tacağı ve vermek arzusunda bu
tadır. Bu suretle İngiliz ticaret korpo- lunduğu maddelerin rekolte ve stok lis
rasyonu Türkiyede fiilen faaliyete baş- te.lerini hazırlamaktadır. Ticaret veka-

Lord Glcnconner ve Tefikası lnmış bulunmaktadır. Ticaret korporas- - SONU 2 i.SCI SAHIFEOI:: -

Sovyetlerin 
Ankara sefiri 

değişti 

lngiltere mut
laka muzaffer 

olacakhr 
Moıkova 11 (A.A) - Tu ajan- -•--

aı bildiriyor: Amirallılı birinci Lordu 
Sovyetler birliği yüluek Sov1et zaferli. en zerre lıadar 

mediıi .. ri~uet ~~~ı ~ren.tiefi An- şüphe etmiyor .. 
kara .buyuk e~çiJiii ~azifeımden -!· Londra ıı (A.A) - Amirallık birlııci 
fetmıı ve yenne Vmogradov tayın Lordu.Alexander, düşman hava akınla
olunmtqtur. n hakkında Londrada söylemiş olduğu 

---~ - '=---- -

• ;.. • • .• 1 

SON DAKİKA: . . . . . . . . -. -. 
Suriyede harba 
devam karan 
verecek mi? 

Suriye Fransız 'lıuvvet· 
leri de general Dö Gole 
iltihalıa davet edildi 
ICahirc. ll (A.A) - Fransız. battı üs

tu,·a Afrikasmda hiir Fransız kuvvet-
leri kumnndnnı gene.mi Lamıina Suri
ycdeki Fransız kun·etlcrinc hitaben 
ne: rettiği bc~•annamcde bunları diğer 
Fraıı ;n: mii tenılckeleri gibi hür Fran
saya iltihaka da\et etmiştir .• 

Roy terin bildirdiğine göre bu beyan
name Suriyede büyük bir te ir uyaa
dımıışbr. 

bir nutukta dem.iştir ki: 
- Halkımızm kuvvei maneviyesi 

bizi mutlak surette zafere götüre
cektir. Dü§man hem denizde, hem 
karada mukabelesini görecektir . 

50 destroyerin verilmesine mütedair 
- SONU 4 0NC0 SAHİFEDE -

Macarlar ve 
yeni aldıkları 
ekalliyetler __ ., __ 

Transilvanya elıalliyet· 
lerine vaitlerde 
bıılıınııyorlar ... 
Budap~te 11 (A.A) - Macar başve

kili Kont Tcleki Transilvanyada ynp-

ma!da olduğu seyahnt esnasında ekalll
yetler liderleri ile görüo;melerde bulun
muştur. 

Kont Teleki demiştir ki: 
- Macar hiikümcti ekaJliyetlcre kar

şı doğru, insani ve hakkaniyete r • ıvn· 
fık hir siyaset takip etmek az.mind, iir. 
Hükümet ekalliyetlere nnz.'1riyedt> ve 

- so~u 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Son lıadıselerden eoı:el Trcınsılt an yada bir köy ğlcncesi 



- --- --·- -- ·- - ·--.. - - ..._ - . . - . - - "- - . 

SAHiFE 2 
e 

•• yuzme müsabakaları 

Cun~artesi günü ·~ abahı 
ar ıyakada ba yo 

~~~~~-x*x~~~~~~-

Müsabaha a pazar g ·· nii e evam edeceh ve 
pelı harare ! i o acaJı •• 

' r eçe ha a a ını 
-*--

UASl 'RAFI ~ inci SAYFADA 

Ta\•v r 1 rimiz '>S"; Ai'iıı~to ta R ram 
n mbkac;•rıd'l p trol ;ı "Ol ,.İ\ 1 b'r d "
r ve v 0 rnjc;'pi ,. 1<TU•"'1 r, hir ·.,., ......... ,.,_ 

s·nE' tam isabetler \al'mıc;1a'"'li•r 1 Ev
Jülde dnrt bin tonlıık di~er bir i c; ... "e
ınisini de batırmıslar ve f J.,;z istasvo-
11""'1 1''>nılvırdıman et.,.,ic::l<>rdir. . 

Bu harekat E'Snac::ınd, t'"Y'""relerirni
ı'n he"ı i ii"l r'-' ,:ı • -·· lrrd'r. -x-

Türkive - lngiliz 
ticareti 

- RASTAR fo~I 1 İ ·et SAllİFEOE -

!etimiz, satın almak arzusunda bulun
duğumuz emteanm bir listesini hazrrla
mıstır. 

SEHRıMIZDEN BiR 
HEYET GiTTi 
Ticaret vekaletinden gelen bir telgıaf 

üzerine tüccar birlikleri umumi kiııibi B. 
Atıf inanın riyasetinde üzüm, incir. oa
lamut ve zeytin yağı birlikleri idare he
yetlerinden salahiyetli birer murahhns
tan mürekkep bir heyet dün gece Aydın 
yoluyle Anknrnva harekd «"ylemiştir. 

Ru heyet lngilizlerle yapılacak müza
kerelere iştirnk edecek. satabileceğimiz 
maddelerin mikdarını ve satış vaı.iyetini 
bildirecektır. Müzakereler umumi esas
lar dnhilinde cereyan edecektir. 

'rtCARI MOBADELE ARTACAK 
İngilizler bu sene, ıimdiye kadar sa

tın almadıkları, ba§ka memleketlere 
şattığımız maddeleri de almıık arzusun
dadıdar. Buna mukabil bize ihtiyacımız 
olan ithal.it maddelerini temin edecek
lerdir. Satışlarımız alışta ve verişte fob 
olacaktır. 

fri a a azt .. et 
--·--

- RASTAI ' 1. t'I S\lllH.JJE -
1 

- *-Dün gece Suriyeli bir 
lutrol takımı geldi 

- UASTAkAfl ! inci SAHU~E -

Elnadielriyazi, 14 Eylül Cumartesi ve 
15 Eylül Pazar günleri Alsancak ~tad
yomunda ağlcbi ihtimal Altınord\ı ve 
Altay ile iki mühim müsabaka yap:ıcak
ur. Suriyenin bu kuvvE'tlı futbol takımı 
içinde Hnlepten 5, ileyruttan 2 milli 
oyuncu vardır. Suriyeli futbolculnrla 
yapılacak müsabakalar h r halde cok 
h ecanlı ve cazibeli ola::aktır. 

........................•..............• ,. 

izmfür Aslı eelHı $ube· 
si Rei liğinden : 

Askeri lısclere g'rmek üzcre ınii
racaat etmiş olup ta h r hang; bir 
sebeple girroiyenlerin nüfuslarını al
mak üzere subeve müra"aatları. 

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

İzmir İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
lzmir Darnğaç mevkiinde ki:ıin inhisarlar şarap fabrikasına teslim şartiyle 

temiz hastalıksız. ve çürüksüz ana mahsul çekirdeksiz üzümlerin beher kilosu 
4.5 (dört buçuk) kuruş fiatle mübayaa cdıleceğinden arzu edenlerin küfe almak 
üzere adı geçen fabrika müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

11, 12 3710 (1871) 

İzmir inhisarlar Baş Müdürlüğünden : 
Alsancakta kain yaprak tütün deposunun bir kısmının yıkılma ve malze

menin nakli i'fİ pazarlığa konulmustur. Keşif bedeli 362 muvakkat teminatı 
2 7, 15 liradır. 

Keşif, proje ve şartnamesi levnıım 
l 8/9 /940 tarihine müsadif Çarşamba 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

şubemizde görülebilir. isteklilerin 
günü saat 1 5 de ba~müdürlüğümüzdeki 

3677 (1878) 

Türlıiye Demir ve Çelilı fabrilıaları müessese· 
si müdürlügünden : 

5 LOKOMOTİF MAKİNİSTİ ALINACAKTIR.. 
Demiryollarında makinistlik ettiğine dair ehliyetname ibraz etmek .şartiyle 

45 yaşından yukarı olmamak üzere 3 liradan 4 liraya kadar yevmiye ile 5 ma
kinist alınacaktır. 

En geç 15 Eylül 940 tarihine kadar müessese müdürlüğüne müracaat edilme-

YENi ASIR 12 EYLtfJ4 PERSEMBE 1940 

Ka 
c z 

p 
'--' efıre~c rıinl cavabı 
Kurtuluş ba~ramımız münas--betiyle 

Izmir C.H.P. b kan11n1 tarafınd n çe
ki' n telgrafa C.H P. sekreteri Erzurum 
mebusu doktor Fıkri Tuzer tarafından 
şu c vap verilmiştir: 

Mesut gtlnün yıldönümü münas hE'
tiyle arkadrul runın ö t Tdikleri i ·t n 
du}., }a t kkur cd r zlerin d n 
op n 

--uıc elgenin 
feran ları 

Matbuat umum müdürliıgü baş mü a
viri B. Büıhnn B lgc Cuma 2k-:;amı ~Ia
nisa. HalkC'vind , Cumartesi ak5amı da 
şehr"mizde fuann açık hava tiyatro::.un
da cBugi.inkiı hadıscl~ içinde bugünkü 
TürkiyE'> mevzuu üzerinde bir konfe
rans verecektir. Kıymetli konferr.nsçının 
büyi.ik alaka göreceği şüph:.>sizdır. --·--HAVA KURUMUNA 
Yeni teberrüler ••• 
Şehrimizde tayyare kurum.una altın 

yüzük teberriiatı devam etmektedir. 
Çiviciler çarşısında M. Ali Gönülscn, 

Kars yakada doktor Abbas San. doktor 
Abbas esi Meri Sarı, nişan yüzüklerini; 
Alsancakta birinci Kordonda E.-.in Şe
ker adında iki yaşında bir yavnı da ko
lundnki bilez'ğini hcıva kurumuna te
berrü etmişlerdir. 

- -o--
HARİÇTEN YENİ İŞ 
TALEPLERİ 
Amerikalı bir firma dokuma sanayi

indC' kullanılan hCT türlü boya ve kim
yevi maddel<>r üzerine muamele yapmak 
istediğini ticaret odasına bildirmiştir. 
Yunanistandan da bir firma kuru mey
VE'ler Vl' hububat üzerine çalışan fırmD
larımızın adreslerini sormustur. -- -

Konya valisi B. Nizamettin Ataka}'a 
sehr"miz gelm' tir. Bir, iki gün kalarak 
avd t ed c ktir. -- --İVG ·LrE EDE i 
'I'aleberni:z sı hatte 
lngilterede bulunan İzmirli taleb:min 

sıhhatte oldukları ailelerine gelen ma
lumattan .:nlnsılmıştır. 

--e--
FUA.RJ GEZENLER 
PEK COK •• 
Evvclki gece fuarı 2'.)032 kişi ziynret 

eylemiş ve 7Jyaretçi yekunu 536887 ye 
baliğ olmuştur. 

Bu yekun geçen senenin aynı günü
ne kadar olan ziyaretçi. sayısından 
127460 kişi fazladır. 

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

Deniz 
Gazino 

VE 

Restoranı 
Konak vapur iskelesi üstünde te

hu'!··n ııyo 
:x.-.x 
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Yeni mahsul yılı üzüm ve incir piya
saları bugün öğleden evvel borsada 
merasimle açılacaktır. Borsa binası 
bayraklarla süslenecek, saat onda üzüm 
piyasası, bir saat sonra da incir piyasası 
açılacaktır. 

Müstahsil ve tüccar için bir bayram 
günü olarak kabul edilen piyasaların 
açılması, müstahsil tarafındnn merakla 
beklenmektedir. 

incir mahsulü bu sene ilk defa ola
?'3.k ticaret vekilimizin isabetli bir ka
rnrı ile borsada muamele görecektir. Bu 
surctl!! satql rm nizam altına alırunq 
ol cağı hesaplanmıştır. 

incir mıntakalanndan yüklenmiş olan 

a 
r 

inhisarlar idaresi yaş lizlim mübayaa
sına başl~tır. Buna ait gazetemizde 
çtftan ilandaki dört rakamı dört veya 
beş kuruş arasında gibi anlaşılmıştır. 

lnhisarların mübayarı fiati dört bu
Çlık kuruştur. 

-""""~·---i'\l AHKEl\IELERDE: 

Sarlııntdığın cezası 
Tepecikle Mustafa kızı Sabriycyc sar

kıntılık etmekten suçlu lbrahim oğlu 
Nevzat dün meşhut suçlar kanununa gö
re muhakeme cdilm~. 1 ay hapse ve 1 
lira para cezasına mahkum olmuştur. 
Jandarma Hüscyine vazife başında şid
det gösterdiğinden dolayı da ayrıca mu
hakeme edilerek bu suç için de 1 ay 30 
lira ağır para cezasına mahkum edilrniş 
ve hemen tevkif olun..rınıştur. 

İlıi beraet 
Karataşta oturan eski Aydın mektup

çusu B. Mustafa Fevziyi tehdit etmek
ten maznun Servet ve arkadaşı Mehmet 
Mirac'ın muhakemeleri sona ermis, iki-
si de. bernet etmişlerdir. • 

üç ıevhif Jıararı 
Yozgatlı Yusuf oğlu Vehbı Kaltakkı

ran, Kemeı altında polise valıfe esna-
ında şidd t p' t 0 rrl ı-;i iddiasiyle diin 
meşhut suçlaı ıı ·~- n"' :ne verilmiş ve 
sorgusu yap•ld•' •~., ı"lra tevkif edil
m:stir. Mulıak ın , -ka gı.inl' bm.kıl
mıştır. 

* B IC'd } ·~ ait d ıı ir boruları çal
maktan ınaınurı l' m; :lirli Mahmut oğ
lu Zek"rriya Güven dün sulh ce7.a mah
kemesind" sorgusu yapıldıktan .sonra 
te\·kü edilmiştir. 

Zeken iy a. suçunu itiraf <.'imiştir. * Keçeciler caddesinde Şevkiyi bir 
münakaşa neticesinde bıçakla ynrala
mnktan maznun Osman oğlu Niyazi 
Özyıldızın sorgusu yapılara"k tevkif edil
miştir. 

ÇAKALLAR 
Kö11ündelıi hadise 
Cumaovasmın Çakallar kriyünde otu

ran Mustafa ve karısı Tahayı döğmek 
ve bağ çıbıklarını köklemekten suçlu 
aynı köyden Mustafa ve arkadaşlannın 
muhakemesi sona ermiştir. 

Suçlulrtrın ikL'}er buçuk HY hapislerine 
ve 1)0 lira zarar \'e ziyanın kendilerin
den tahsiline knrar verilmiştir. 

GECEYARISI 
SİLAH ATANLAR 
Kemer istasyonu bostan anbarında 

gece yarısı havaya üçer el silah atmak
tan maznun Bucalı Elmas oğlu Mustafa 
ve Yusuf oğlu Kerimin meşhut suçlar 

• o 

1 c 
•• ·le • 

ıyo 

incir mahsulü dün gece 1zmire getiril
miftir, bunlann mikdan mahduttur. Bu
gün hepsinin satılmasına İntizar edili
yor. 

Piyasadaki üzümler de azdır. Hemen 
satılabilecektir. Gerek üzüm ve gerek 
incir mahsulünün açılq fulleri, hayaJi 
olmaktan ziyade piy nın, müstahsilin, 
tüccarın ve bilhassa memleketin ihtiya
cına uygun bir §ekiide tesbit cdüecektir. 
ihraç fiatleri daha evvelden tesbit edil
diği için satıi f"ıatleri mü~külata tesadüf 
cdilmiyeceği ümidi kuvvetlidir. 
20.0-00 ton incir satın almnğı teklif et
tikleri dün piynsada pyi olmuştur. 

va bağ
astalık 

Cumaovasında yapılan tetkikatta bu 
havalideki bağların Mildiyö hastalığın
dan yüzde yetmiş beş nisbetinde znrnr 
gördükleri anlıı§ılmıştır. Bilhassa Göl
cük mıntakasındaki bağlar cok zarara 
uğramıştır. ~ --·--SEFER!H.İSARIN 
KıırtuJU$ bayramı 
Vali B. Fuad Tuksal dün sabah Sefe

rihisara git~ ve Seferihisarın kurtu
luş bayramında bulunmuştur. 

Seferihisar belediyesinin 60,000 lira 
sarfiyle getirdiği içme suyunun açılma 
töreni de dün büyük bir halk kütlesinin 
huzuriyle yapılmıştır. 

- *-Yerli yunlülere 
damga vurıılu~or 
Neşredilen bir kararname mucibince, 

dahilde yapılan her türlü yünlü ku
maşların iizerine ve kenarına dünden 
itibaren cTürk malı> damgası vurulma
sına başlanmıştır. 

--*-Yeni icra lıanununun 
atlJilıi basladı 

Tadil edilen icra ·kanununun tatbikine 
başlanmı.ştır. Yapılan tadilat. icra mua
melelerinde bir çok kolaylıklar temin 
eylemiştir. -- --Yen· ağırceza reisi geldi 
İzmir ağır ceza mahkemesi reislinin;; 

tayin edilen B. Ekmel şe-hrimize gelmiş 
ve yeni vazifesine başlamıştır. 

POLİSTE --·--
ARAL R KÖYÜNDE 

BİR ADAM VURULDU 
Bergamrının 'Turanlı nahiyesine bağlı 

Karalar köyünden Ahmet Keskin, bir 
koyun meselesinde ndolayı kavga ettiği 
Mustafa Karakulağı çifte tüfongi ile ya
ralıyarak öldünnüştür. Suçlu tutularak 
adliyeye veril~tir. 

Dilıilide lıadın lıavgası 
Dikili kazasının tsmelpasa mahalle

sinde 76 sayılı baraknda ot~ran 25 yaş
larında Bn. Halice Oran bir kavga es
nasında Bn. Hayriye Çubuğu kürekle 
başından yaralamış ve tutulmuştur. 

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

ÖZEL 
Yusuf Riza 

okulu 
kanununa göre muhakemeleri yapılmış, Ana ve ilk kısımlarına yeni talebe 

Türk - lngiliz -·-
Dostluğu f~Jıir ve ideal 
iştir ıtin:n ahsulü ve 
hafı ·ııi enf aat birr ği· 
n· t ii b4 neticesid-,. 

- BAŞTAUAFI 1 t. '('İ SAHİFEUE -

19J!) - 1940 Caciası ~ki ıniinasebetleri 
dnlıa üstiuı bir km•\ ette canlaııdırmnk 
imkfuı \"C fırsatlarını ynratııııştır . 

Nakibe mii kül:ltına bu imkan \c fır
satları feda ctın ml k \"C mü<>kiilah len· 
mek iki tarafuı ~ üksek menfaatlerinin 
icabıdır. 

Hattiı ımkliye mii~kiiliıtınm ~ E'ııilme· 
sine intizaren dosthırınuzdaıı pİ.)asamı· 
-ıı buhrnnlara nıaru7. bırnlmınmak mnk
adil le ıniıbal antta bulunmalarını ~ te

rııçk yersiz bir temenni sayılamaz. 
lktısadi biinyeleri lm~vctli bulun

clmmak, dostluk icaplarının tabii bir 
neticesidir. 

Türk - ingiliz do:.tluğu fikir \'e ideal 
birliğinin malısuliiıliir. Hakiki menfaat 
birliğinin ifadcs;dir. 

nu eseri her giiıı biraz daha kuvvet
lendirmek, iki memleket iktısadi müna
sebetlerini tanzim 'c inkişaf yolunda 
çok lıass.-ısh et göstermek, icap ederse 
fcdakfırlıklar tckabbül etmek zarureti 
\ardır. 

Esasen hu yold.ı alınmış tedbirler de 
vnrdır. Bunlann neticelerini ve verimi
ni siiratlendirmek temenniye şayandır. 

HA. l OCA. OCL -*-lngil iz sefiri bugün 
Ankarayo gidiyor 

- BAŞTARAFı 1 inci SAHiFEDE -

sabah saat 8,30 da Seydiköy tayyare 
meydanından hareke11e tayyare ile An
karaya gideceklerdir. 

Selir dün sabah saat onda refikası ve 
İngiliz konsolosu Mr. Greik ile birlikte 
Bergamaya gitmis, Bergama harabele
rini, akropolü ve Eskelapvon sağlık yur
dunu ziyaret eylemiştir. Sefir akşam geç 
vakıt 1zmirc avdet eylemiştir. 

., ..... ~-- ..•....•.......•..•...•.•..•••.... 
~ Dadı aranıyor ~ 
! B r çocuk dadısı aronıyor. lstiyen- E 
E ler Yeni Asır'a müracaat etmelidir- E 
: ]er. 1 - 5 : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara radyosu 
BVGVN 

7.30 Proğram ve memleket saat 
ayarı 7.35 müzik (Pi.) 8.00 Ajans ha
berleri 8. 1 O e.,.· kadını yemek listesi 
8.20 - 8.30 mii.ıik (Pi.) -.30 proğram 
ve memleket saat ayarı 2. 35 müzik ala
turka 12. 5 O Ajan-: haberlt'ri 13.05 mü
zik alaturka l 3.20 - 14.00 müzik (Pi.) 
18.00 proğram ve memleket saat a)•an 
18.05 müzik (Pi.) 18.40 miizik radyo 
caz orkestrası 19. l O müzik alaturka 
19.45 memleket sant nynn ve Ajans 
haberleri 20.00 müzik fasıl heyeti 20.30 
konu.~ma 20.45 müzik dinleyici istekleri 
21. 15 konu"'ma (sihhat saati) 2 1. 30 
radyo gazetı-.si 2 1.45 müzik radyo or
kestrası 22. 30 memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri; tnhvıliit, borsalar (fi
atler) 22.45 müzik (Pi.) 2_3.25-23 . .30 
yarınki proğram ve knpanıs. 

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

ACELE 
Satılık Zeytinyağı 

Presesi 
Biı· ay kullanılmış Pomparya ve 

diğer teferrüatile beraber mükem
mel bir yağ presesi ehven fiatle satı
lıktır. Taliplerin Akhisar Yaya köy
de Midillili bay Kazım'a müracaal-
lan 1 - 4 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tzMıR 3 NCO SULH HUKUK HA

KJMLtCiNDEN: 
Davacı hazineyi maliye tarafından, 

Narlıderede mukim Hamdi oğlu Berber 
Mustafa aleyhine ac;ılan 755 kuruş kö· 
mür bedelinden alacak davasından do
layı M. aleyhin mahkemede hazır bu
lunması için tebligat yapılmak istenmiş
~e de bulunamamıştır. 

~ . 
Evvelce mı- .. ssesemizden çıkarılmış olanlarla askerlik etmemiş olanların sabıkalarının sorulması için duruşmala- kaydına 10 eylül, derslere 23 eylül 

(1800) •••U•••••••oa•••••uuı•••••••••••••••••• rı baska giine bırakılmıştır. tarihinde başlıytKo.ktır. Uzak ~emtler 

miz, ucuz ve li.iks .... 

Hamdi oğlu Berber Mustafaya mah
kemece ilanen tebliıat ifasına karar ve· 
rilmiş olduğu ,.e duruşmasında 30-9-940 
tarihine müsadif Pazartesi saat 1 O na 
bualtılmıştır. M. aleyh mezkur gün ve 
saatte mahkemeye gelmediği veya na
mına bir vekil ıöndermediği surette 
hakkında gıyap karan verileceği teblii 
makamına kaim olmak ve bu ilanın bir 
nüshası mahkeme divanhanesine atıl· 
mak suretiyle ilan olunur. 3722 ( 1879) 

müracaatları kabul edilmivecektir. 1 4--3-12 3551 
..-~~-----~ ........ ~-""""""!""9---~~~~ ..... ---~---=~:-."!!!!!!!!!!!!!!._~!!!!!ll-!!'!"'"'ml!!!~~~~""""""'-,...~11111111~'!!'!-~~~~~~~!!9~!!!!!!!!----!!!!!!~ 1:: için otobüsler vardır. 

C•h H Verdan ile Hammadın bir haber bırak- bir istical gösteriyordu. Çünkü Saınrada : Başturak - Kestelli caddesi 
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1 an atun mıyarak ansmn ıPYWlermden .bay- kendisini memnun edecek şeyler göre-- E No. '16 Tel 2914 

Ulllllllllllll:E rete, meraka düşüyor', Af ·n veya 'Sa1r eeğini ümit ediyordu. Hareketten bir ......................................... . 
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------------------ - sonra (Umuriye) nin önünde bir kaç kalbt meserretle doldu. At (Verdan) ın - ----yelfına onunla beraber idi. Bu kadın 
(Cihan) a çok müşfik ve sadık bir arka
daş olmuştu. Cihan kendini Efşinin or
dugahında esir görünce pek çok müte
essir oldu. Halifenin yanına gidip Ef
şinden sikayet etmek istedi. Fakat habis 
kardeşi şeytan gibi yet~ti. 

Kendisini (Sanını) ya götüreceğini, 
onun orada serbest bulunacağı için iste
diğini yapabileceğini söyliyerek bu 
azimden vazgeçirdi. Samranm zikri za
vallı kıza büyük bir tesirde bulunmuş 
idi. Aydoğduyu sağ görmekten ümidini 
büsbütün kesmemiş idi. Onu sağ gör
mese bile berhayat olmasını ümit ettiği 
validcsinden malumat alabilecekti. Ya
nında Heylılnc bulunmak şartiylc Sam
ra$i'a gitmeğe muvafakat etti. (Saman) ın 
maksadı Aydoğdudan evvel acele dav
ranarak Cihanı oradan uzaklaşlırmak 
id" Sabahleyin Verdanın Cıhanı aradı-

ğını görünce hemen Afşinin yanına k~ 
tu. Cihanın derhal -ıızakletştırılma~ını 

söyledi. ~in: 
- Nereye Samraya mı? sordu. 
Saman melunane bir tavırda tebes

süm ettiği halde şaşı göziyle Afşine ba
karak cevap verdi: 

- Samraya mı? Ben deli miyim'.' Bu
nu yapar mıyım? 

- Aferin! 1yi düşünüyorsun. Hemen 
onu al, (Andcan) a götür. Muhafazasına 
iyi dikkat et. Ben yakında oraya geli
rim. 

(Saman) vakıt kaybetmeksizin hem
şiresini yola çıkardı. Muhafaza için Af
şinin emriyle yanına bir kaç asker aldı. 
Halüenin yaveri (Cihan) ı çağırmak 
için (Afşin) in ordugahına geldiği za
man yolcuların mülarakallerinden bir 
kaç saat g~miş idi. 
Aydoğdu ne yapacağını bilemiyordu. 

gün kaldı. Beş gün ganimet emvali ve her zaman bindiği al idi. Aydoğdu allı
esirlerin satımı ile geçti. Yahudilerin !ara doğru atını sürdü. Onlara yakla
beynelbeşer vukuu tevali eden mücade- şmca atlılrtrdan ikisini tanıdı. Bunlar 
latı hunrizanede tarihi bir ınücadelei Verdan ile Hammad idiler. Aydoğdu: 
iktisadiyeleri vardı. Ordulann arkasın- - Verdan! diye bağırdı. 
da dolaşırlardı. Hangi taraf galip gelse Verdan - Elendim! dedi. Fakat Ver-
galibin ele geçirdiği ganaim enwalini danın sesinde bir nağmei mt-serrM ve 
yok pahasına satın alarak bu yüzden muzafferiyet vardı. 
aziın kaı.ançlar temin ederlerdi. Umuri- Hep birlikte as1cere iltihak yolunu 
yenin ganaimi pek mebzul idi. Yahudi- tuttular. (Aydoğdu) sordu: 
ter bundan pek çok paralar kazandılar. - Bu kadar gündiir nerede idini7.? 
Muharebede Rumlardan çok adam telef Beni büyük bir merakta bıraktınız. 
oldu. (Nats), şehrin fethinden son'ra 1s- Verdan cevap verdi: 
lam ordusuna gelip Halifeye kılıncını - Samrada idik. 
teslirn etti. Esir addedildi. Biliıhara - Oraya ne için gittiniz? 
Samrnda vefat etti. Vefatından sonra Verdan gülerek: 
cesedi salbolundu. - İki gelini oraya götürdük. Şimdi 

l slam ordusu, fethi bitirince (Muta- oradan geliyoruz. 
sam) orduya (Samra) ya avdet emtini - Hangi iki gelin? 
verdi. Aydoğdu merak ve endişe ile va- - Cihan ile HeylAne .. 
kıt geçlrlyor. Samrayaa .. *1 içiD bnyiik -BiTMEDi- ~ 

Bu akşam saat 23 ten 
sabaha kadar 

Fuar Balosu 
Me\'!)İmin en eğlenceli .'iiivaresi olacaktır .. 

GREGOR idaresinde 
ZENGiN HEDİYELİ 

$1KLIK MÜSABAKASI 
VARYETE KTİYOH 

Masalarınızı evuelden tutunuz .......................... ..: ............. .. 

,. 
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lngili:zle.r Berlini 

yıne bombaladrlar 
---·----

Macarlar ve yeni 
aldıkları ekalliyetler -·--

' BAŞTARAFI 1 lNCi SAl1İFEOP. 
~dan bir kaçı Berline lmcl•t ı::elmiş

hr. Bcrlinin hnlkln meskün mt-.halle
leriyle ticaret mahalleleri üzerine bom
b.~~ar atılmıştır. Bombaların isabet et
lıgı bazı hedefler :rnlnı:z milli bakım
~an değil fakııt enternasyonal bakmı· 

. - ;-: \Şl'.\RAFI 1 iNCİ SAHİFEDE -
·ı fııi~·· tt.I!. ~~m hukuk müsnvatı verecek, 
hu~u ı h:,yatta ekalliyetlerın mekteple
rinde \'e h."ı::u:- 1 mi.iesscselrrinde ekal
liyet dılinin s Ôı.: .. t istimalıni temin ey
liyecektir. Fakat diğer t:mıf tan hükü
met eknllı~ etlerden Macar devlC'tine 
mutlak bir sadakat ve d vldin ekono
m "k ve kültiırel hayatında İ!; birlikleri
n· tal p tınt'ktrdir. Hu' ü t çık iyi 
b hyor ki, ek ll"~ t1 r k r ı fıl • nnp 
hır ·~as t K rp t' r h V7 ında Macar 
d~ l"tınin bırınci \'• z f .d r. 

an da eh mmiyctlidir. 
Mesela bir çok mühendislerin ve 

htek~isyenl in yatım evi ve içtima ma
allı v · i gi."ren Alrm.n mühcndis-

Bukre 11 (AA) Tr. lvany nın 
k
leri B" li-· evi yanmı~ ır. Bundan baş

a ciızel s r.ntlar akad mi İne babet 
v ki olmu tın. 

Bu d mı P rı r Plııtzd.ı Bran-
d nbur Zaft"r ·bıdC'sı '\C Amerika 
Biri k devletleri büyuk elc;il"ği )a

nındadır. Sehrin merkezinde halkla 
ıneskun bir mahallede kilin Bedvig 
ha tahanesine de yangın bombalan 
düşmü tur. 

t hl"ye "n dun de CV'\ le t ~bıt C'd"l
mi olan plan mucibınc d v. n edildi
• i r mi b r t bliğde bild rilm ktc.-dır. 

ALMA 1 ARIN VERDıôı 
YENi TAFSiLAT 
Berlin, l"1 (A.A) - D. N. B. Bil

diriyor: 
Cccc Berlıne hücum etmiş olan ln-

ilız t n arelt"ri yeniden her türlü as
kC'rİ h leflerden kaçınmışlardır. Gc
C(' b rr ktı "e ehrin hududu görüle
bilı rdu. Bundan ba ka dü'lman bir 
c;ok ' ın bombalan da kullanmış
tır Bu sebeplerden dolayı lngiliz 
l YY relerinin hareketi muhakkak bir 

utla l( ve yta a 

teammüd teşkıl ediyordu. 
Evvdce bildirilen hasarlardan baş

ka Rayştağa bir bomba, Brandenburg 
Zafer abidesine bir bomba ve şehrin 
merkezinde bir seri evlere bombalar 
düşmüştür. 

isabet vaki olan hedeflerden hiç 
birinin en ufak askeri ehemmiyeti 
yoktur. Bu suretle lngiliz bombardı
man ta) ynrecilerinin üzerinde müna
kasa edilmez bu sistemr.tık hareketi. 
Londrad a~eri kumı:ındnnlıktan 
Berlinin merkezini hiç bir sey P.Özet· 
meksizin bombardıman rtf'Tlek emrini 
aldıklanna delalet eylemektedir. 

E:! No Yerı E5ki Yeni Taj Ne\'i 
No. lan 

Kı) ın tı D pozıtosu 

1501 Üçunciı Karni.aş Lnan YC 

Snbahal S. f65 nda 16 parsel 
122 metre murabbaı 

1502 Kar ıyaka Alaybey M. Celal 82 
bey S. 114 M2. 
Ada 19 parseJ 11 

1503 İkinci Karantina :Fethiye Ye 6 -
Naı.miye - .} eni 206 No. S. 
174.50 M.2. Ada 1762 parsel :l 

1504 İkinci Karantina Fethiye ve 6 -
Nazmiye yeni 206 mcı Sok. 
156 M2. Ada 1762 parsel 2 

15()5 İkinci Karantina Fethiye ''e 6 -
Nazmiye - yeni 206 ıncı sok. 
198.25 M2. Ada 1762 parsel 4 

1506 İkinci Karantina Fethiye ve 6 
Nazmiye - yeni 206 ıncı sok. 
225 M2. Ad~ 1762 parsel 5 

1507 !kinci Karantina M. Kayı.eri 3 
ve Fethiye - yeni 206 ıncı Sok. 
268.50 M2. Ada 1762 parsel 7 

1508 İkinci Karantina M. Kayseri -
ve N nzmiye _ yeni 206 mcı sok. 
284.75 M2. Ada 1762 parsel 6 

1509 İkinci Karantina Fethiye ve 6 
Naı.miye - yeni 206 ıncı ~ok. 

1 
~~8 M.2. Ada 1762 parsel 1 

510 Uçiıncü Karataş Islahane ar- 5 -
h-usı 276 mcı sok. 79 M2. 

1 
~da 669 parsel G 

511 Uçüncü Karataş Islahane ar- 5 
kası 276 mcı sok. 105 M2. 
Ada 669 par..,cl 7 

1512 Salhane M. Halil Rifat paşa C. 330 

15 
817 M2. Ada 683 parsel 1. illi 346 

13 Salhane M. Halil Rifatpaşa C. 369 

1 
157 M2. Ada 684 parsel 14 

514 Salhane .M. Orhaniye - 274 No, 21 
l. S. 92 M2. Ada 689 parsel 5 
a15 S. !hane M. Duygu Sokak 30 

1 
H 4 M2 Ad~ li!ll parsel 8 

S!G Sulhanc M. Şetaret ve Dygu 75 40 

15 
S. 1504 M2. Ada 687 parsel 1 

17 Salhane Mcll Dygu Sok. 75 42 
ıs Ada 687 paı-:;cl 2. 1024 M2. 

18 Salhane Mah. Duygu Sok. 44 

1
• Gl8 M2. Ada 687 parsel 3 
i>l9 Salhonc Mah. Duygu ve yeni 46 

1
• yol S. 378 M2. Ada 687 parsel 5 
i.l20 Salhane Mah. Enveriyc so. 149 1 

15 
144.25 M2. Ada 687 parsel 7 

21 Salhane Mah. Enveriye sok. 135 

152 
255.75 M2. Adn 687 parsel 11 

2 Salhane M. lslahane cad. 16 
ı 5 204 M2. Ada 1717 pnrse11 

23 l<arataş lsU'ıhane ead. 16 

15 198 M2. Ada 1717 parsel 2 
24 Karataş lslfihane caddesi 16 

lS'> 212 M2. Ada l 717 parsel 3 
-5 Salhanı.! M. Selamet sokak 16 

lS'> 176 M2. Ada 1717 par.:;el 4 
-G Salhane l'~. Selamet sokak 16 

lS'l
7 

199 M2. Ada 1717 parsel 5 
'" Salhane M. Selfunet sokak 16 

ıs2 224 M2. Ada 1717 parsel 6 
B Birinci Karataş M. Akaydın 217 

ı529 Ş. ıoı M2. Ada 622parsel1. 237/l 
• ikinci Karatu.ş M. Altıntaş S. -

ısa 122.50 l\•12. Ada 622 parsel ıı 
O Birinci Karataş M. Halil Rifat 220 

ıs.. Paşa C. 265 M2. Ada 624 p. 8. 222 
"l Karşıyaka Alaybey Mah. 75 

Salih pa~-a y~lı caddesi 515 M2. 
Jsa Ada 47 parsel 9 

3 Karşıyaka Alaybey M. Yalı 2/1 
C. 1700 No. wkak 222 M2. 

1534 A~a 12 parsel 3 
Bıı·inci Karataş İkinci Ruhi 10/ 1 

ıs32 baha sok. 81 M.2. ada 619 pa. 12 
Bayraklı Tn~ocağı mevkii 43 

153- 1688 arşın 
i> Salhane l\1. lsliihane sok. 62 

ıs36 sıa1 M2. Ada 1118 parsel 2 
allıanc M. !slihane sok. 62 

1537 ~~8 M2. Ada 1718 parsel 4 
•.>etlhane M. lslahane sok. 62 

Js38 
131 M2. Adu 1718 parsel 3 
Salhane M. Selamet sokak 62 

ıs~19 144 M2. Ada 1718 parsel 7 
• ~"llhane M. Orhaniye ve Se- 62 

1540 c~nct sok. 151 M2. Ada 1718 p. 5 
~lhane M. Selfunei sokak 62 

1541 ~09 M2. Adcı 1718 parsel 8 

1 
a~hnnc Mah. Selamet sok. 62 

1542 S3~ M2. Ada 1718 parsel 6 

1 
ı:ı hane M. lslahanc sokak 62 

1543 S45 M2. Adı: 1718 parsel 1 
a}_hnne M. Is lahane sokak G2 

1544 ~ 
11 M2. Ada 1722 paı'Sel 1 

2:lhaııe M. lsliıhnne sokak 62 
1545 S ~hM2. Ada 1722 parsel 2 

2; ane M. lsl&hane sokak 62 
1546 S ~ M2. Ad~ l 772 parsel 3 

' a hane M, h Isltılınnc sok::ık G~ 
182 M2. Adcı 1722 paısel 4 

') 

Aı·sa 
25 28 h. 

UO Ev 

- Ar .. a 

- Ar:sa 

- Arsa 

- Arsa 

- Arsa 

- Arsa 

- Arsa 

- Arsa 

- Ar~a 

306 Arsa 

329 Arsa 

17 Ar~a 

Arsa 

Ar~ı 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

ArSa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

184 Arsa 
186 
144 Ev 

17 Arsa 

88 Ev 

64 Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Aı-sa 

Arsa 

Arsa 

Ar :ı 

5.00 

700.-

17.-

16.--

20.-

11.-

1:1. -

H.-

15.-

lfı.-

16.-

163.-

lG. 

n-

l!l.~ 

75.-

51.-

31.-

19.-

14.-

26.00 

10.00 

10.0U 

11.00 
• 

1.00 

140.00 

3.40 

:l.20 

4.00 

2.20 

2.60 

:!.80 

~.00 

3.20 

3 20 

32.60 

:: 20 

1.80 

3.80 

15.-

10 20 

6.20 

3.80 

2.80 

5.20 

2.00 

2.00 

2.20 

9.00 1.80 

10.00 2.00 

11.00 2.20 

10.00 2.00 

12.00 2 .. 10 

80.00 16.00 

8.000.00 1600.00 

555.00 111.00 

30.00 

194.00 

7.00 

R.00 

7.<'0 

7.00 

8.00 

10.00 

7.00 

7.00 

12.00 

.11.00 

10.00 

9 orı 

6.00 

38.80 

1.40 

l.GO 

1.40 

1.40 

1.GO 

2.00 

ı..ıo 

1.40 

2.40 

2.20 

2.00 

1.80 

1 

Alman hava hücumları Akdenizde hava 
Maksadı harbı arttı --·-ve 
zaferi temi HASTAHAFI 1 inci SAYFADA 

e e e fiJakJer olm1J4 ve 500 metreye çıkan 
bir duman sütunu müşahade edilmiştir. 

~ Bütün t n arelerimiz üslerine dön-

' 

müşlcrdir. 
ıTAI .YA ' HA VA HOCUMLARI 
Kuhire, 11 (AA) - İngiliz \lmumi 

Londra, 11 (AA) - Roylcr ajanc::ının karargühından bildiriliyor: 
hın:ıcılık .muharriri Jazıyor : Pazarte i unu Matruaya dü .. man 

E' vclı · ~ece du ın.ın Londra Ü.Lcrin- tayyareleri hücum etmi,, hafif hasarat 
d ) apmış oldu ,u ınütcvalı akınlarda kaydedilmis. r akat insanca zayiat ol
b lıca ıki motbı ıu modeı nk tırılmiş mamı tır. 
Dornıer 215 tıpindt: tayyareler kullan- FıLtSTlNDF. 
mı tır. Bu tayyar !er g nış f ali) t sa- Fili tinde P zartesi {unu öğleden 
halı ınonoplan ı i bombardım n tay- sonra düşman T elaviv ve civarlarına hii
yarelerıdir. Zann dıldi •inc r.ore bu tip cum ederek askeri hedefleri tefrik et
bilhassn Londranm bombardımanı için meksizın bombalar atmıştır. Telavivde 
icat edılmıştir. Ger hareket eden bom- bir kaç ev tııhrip edilmi tir. 
bardımancıların seyrils"ferleri o kadar Bir kaç yangın çıkml§ ve süratle yan
sıhhatsız idi ki bon•balnrın düştügü yeri gıruarın önü alınmıştır. B~ arap çocu
hiç diışünmiyor gibi idiler. ğu dahil olmak üzere elliden faz.la sivil 

ALMAN ENDAHTLARI PEK ZAİF ölmüştür. 
İngiliz hava kuvvetlerine mensup bir ÖLENLER ARASINDA 

şahsiyet bunlar h.ıkkında ~u mütalfüıyı AMERiKALILAR DA VAR 
yiırütmfü;li.ir : Kahire 11 (A.A) - «Royter» 

- Eğer bu fnl.rarelerin gnycsi müna- Pazartesi günü Tclaviv üzerine yapı-
kalatı fckc u~ratmnk için mcseliı de- lan h va hücu~unda Amerika Birle~ik 
mino1 ı ilti kları gibi mühim hedefle- devletleri vntandnşlan dn dahil olmak 
re ~ rh<' iııd'rınck i e söyliyebileceğim üzere 150 kişinin öldüğü snnılmakta
'.\. c"·nc C'.\ cndahtların pek zaif oldu- dü. 
ğudur. • 1 Çok ) übeklnden uçan düşman tay-

İzmir fuarı Sergi Sarayındalıi ıo4.ıo5 numaralı 
Pau~onJarını ziyaret ediniz .• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . : . 
: Devlet Demir Yollarından ~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOKrOR VE ECZACI ARANIYOR 
İdaremizin muhtelif yerl~:-!nde i ;tihdam edilmek üzere kısım hekimlikle

rine \'C ec1.ncılnra ihtiy~c \"ardll'. Verilecek maaş doktnrlara 177 lira, eczacı
lara 100 liradır. A;ı•rıca meskt!n 'ey;- mesken bedeli verilir. Serbest bulunmak 
\'e vaşlal"ı 15 ten yukarı o'ı"lamak iizere taliplerin D. Dcmiryolları zat işleri 
ıniidürliigünc müracaatleri.. rn - 12 - 14 - 16 - 18 3678 (1864) 

Emlcil! ue Eytam Banlıasından : 
F.sas No. Yeri Kıymeti Depozito~u 
A.1175 İzınirde Darağ:ıcmc.a Şehitler caddesinde 133 11.5i8.62 2.315.'72 

eski 133/7-23 yrr>i ,.C' taj 101 sayılı • Vodöpolo 
deoularu namivle maruf iki depo küçük bir 
oda ve denize kacıar u1.ana•1 arazi ,.c tn ıskelc 
•Mesahai sathiycsi 2'!10 M?.• 

TAPU .ı<A YOi : 
Ma~ıs 332 cilt rn!l Fahife 362 sıra 16 - 25 
l\favıs 332 Cilt 210 sahife 347 sıra 11 - 13 - 14 

HUDUVU: 
Sagı: Eınelya hatun forağından Bosko\"iç '\"ereseleriyle tarık has. Solu : Li

ceroplu ar::.cı ve hazan fo'!->rikası .. A•·kası : Miriyeye ait Derya .. Cephesi : Pa-
ralı köprü ,•ı:ıddesi. • 

1 - Arsa Vl· depoların 2Jf: hissedf 20!! hissesi taş iskele kısmının da 60 his
sede 57 his:.es: Bankaın.za ?.t bulunmaktadır. 

Mevkii vt karıciu yaz.ılı ıı::.vri mcrkul pc~in para ıle ve kapalı zarf usuliyle 
sablacaktır. 

Müzayede' 18 9 1910 ç:..rşPmha giinit saat onda Bankamız binasında ve sa
tış. komisyonu lmzuriyll• y lo.lacaktıı. 

istekli ohıııların birer lir~ mukal:ilinde bir .şnrtname edmerek şartname 
ahkamı dairc·sinde tanzim "-ccekleri teklif mektubunu ihale tarihi olan 18/9 
1940 çarşamba gı.inü saat orıa k.-<lar Bankamız müdürlüğüne tevdi etmeleri 
ve fazla iznh .. t almak istiy~'llt.rın ise Banknmız Eml<lk servisine ınüracaatleri. 

3 - 12 3555 (1805) 
~--~------------

Amerilıan Kız Kolleji Müdürlüğünden: 
1 - Yatılı ve gündüzlii talebe kadromuz dolmuştur. Koyıt için yeni talebe 

müracaat etmemesi.. 
2 - Eski öğrencilerin kayıtlarını yenilemeleri için en son 20 eylüle kadar 

sabahları 9 - 12 arası eıku!n gelmeleri ve yanlannda tramvay, vapur karnesi 
için de 24 İcl:ruc::luk pull::ı l.ıirer vesikalık fotoğ'raf getirmeleri.. 

3 - Bütiın öğrencilerin kit.aplarır.ı almaları içiıı kitap parasiyle birlikte 30 
eylül pazartesi 9 da okula j!t-.meleri lüzumu ilan olunur. 10-11-12 (1866) 

İKTiSAT VEKALETİNDEN: 
El dokuma tezgahı yaptırılacaktır 
1 - Velc.aletimizce yaptırılacak JOOO adet el dokuma tezgahı kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - 3000 adet tezııahın tahmin edilen bedeli 5 7000 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 42 75 liradır. 
4 - Tezgahlar, imalat yerinde teali m edilecektir. 
5 - ihale 20 Eylul Cuma günü aaat 15 de Ankarada iktısat vekaletinde 

müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saate kadar 
teminatlarını yatırmaları ve 2490 sayılı kanunun 32 nci maddeııi mucibince 
tanzim edecekleri zarfları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komis
yona tevdi etmeleri lazımdır. 

6 - Bu husuaa müteallik ~artnameler, iktısat vekaleti sanayi umum mü
dürlüğü küçük sanatlar ,ubesinden temin edilecektir. 

4, 8, 12. 16 3553 (1815) 

269 M2. Ada 1722 parsel 5 
1548 Salhane M. Islfıhane sokak 62 

356 M2. Ad11 1721 parsel l 
1549 Salhane M. Isl.ihane sokak 62 

233.50 M2. Ada 1721 parsel 2 
1550 Salhane M. lslfıhnne sokak 62 

220.50 M2 • .\da 1721 parsel 3 
1551 Salhane M. Islahane sokak 62 

Hl!l.50 M2. Ada 1721 parsel 4 
1552 Salhane Mah. IslMıane sokak 62 

182 M2. Ada 1721 parsel 5 
15:'i:J Salhane mah. Islahane sokak 62 

162.50 M:!. Ada 1721 parsel 6 
15:14 Salhane .l\I. lı.hlhane sokak 

143 !\12. Ad:.ı 1721 parsel 7 
11574 Birinci Karntaş İcadiye sok. 24 21 

40 M2. AdJ 607 parsel 4 
1339 Güzelyalı l\l. Reşadiye yeni 

23 No. sokak 281 M2. 
Ada 888 pa ı-:.el 7 

Arsa 18.00 

Arsa 12.00 

Arsa 11.00 

Arsa 10.00 

Arsa 9.00 

Arsa R.00 

Arsa 7.00 

Ev 250.00 

Arsa 84.00 

3.60 

2.40 

2.20 

2.00 

1.80 

1 .60 

1.40 

50.00 

16.80 

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin bedelle satışları 27/9 940 ta
rihine müsadif Cuma günü ı;aat ONDA ihaleleri yapılmak üzere arttırmaya 
koııulınu tur. 

1 - İstekli olanların hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemize yatıra-
rak arttırmaya ı:irmeleri. 

2 - Müzayede sırasında \•erilen bedel, mukadder kıymeti geçtiği takdirde 
talıpledıı depozıtol.ınnı ni.-;h<'t dairesinrle tezyit eylemeleri ve ımihUr kulla-

Yugoslavya 
bizden pamuk 
ipliği a acak --·--Bir seneiMh olıuma 

e düst isı •1ıtiyacını 
temin etti ... 

Belgr.ıd, 11 (A.A) - Yugoslavya lıü
kümetinin Türkiye 'e İt<:ılyadan pamuk 
ıplı •ini tedarık etm k için J aptığı mü-
zakereler iyi neticr·ler \erdii,tinden Yu
goslavya dokuma cndu trb;nin bütün 
ıhtiyaçlarını ı.:ne 5onuna kadar t<'min 
ctmi~ir. 

ta 31 • Y"go ıavya 
ticaret· •• 
Belgrad, 11 (A.A) - Matbuatın 

bildirdiğine göre, ltalya ve Yugoslavya 
arasında, ltalyanın Yugoslavyaya iki 
milyon pamuk ipliği vermesine müte
dair bir itilaf husule gelmiştir. Buna 
mukabil Yugoslavya da ftalyaya ihtivaç 
göstereceği gıda maddeleri verecektir. 

yareleri ekserisi anıp mahallesi üzerine 
olmak üzere hedef gözetmeden bomba
lar atını lardır. Tay)areler bir yahudi 
mahallesi üzerine de arapça ) azılmış 
bcynnnamcl~r serpmi lerdır. 

• t•ııa? 
EV .. OPERE'J'i 

~"'· Atilla? 
RE U OPERE'Eİ 

S. ATILLA? 
REVÜ OPERE'.!'İ 

Fuar Açık 
Hava Tiyatrosu 

GA YRı MENKULLERiN AÇlı< 
ARTTIRMA iLANI: 

KARABURUN iCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Çeşmeli Celal Remzi şirketine 600 
lira ve ayrıca masraf vermeğe borçlu 
Karaburunda oturur Çeşmeli Osman 
Şekercinin işbu borcundan dolayı ipotek 
eylediği ahırlı kasabasının Çeşme soka
ğında kain ve 600 lira kıymeti muham
mineli 'l.'e sağı Osman dükkanı solu tari
ki am arkası Osman hanesi önü tariki 
am ile çevrili bir avlu içinde ma müş
temilat iki bap hanenin arttırma ~artna
mesi 5/10/940 tarihinden itibaren 
940/24 numara ile Karaburun icra dai
resinde herkesin görebilmesi için açıktır. 
ll:'mda yazılı olanlardan faz.la malumat 
almak isteyenler işbu şartnameye 2 4 
numnra ile memuriyetimize müracaat 
etmelidir. Gayri menkulün birinci art
tırması 21 10/940 Pazartesi günü saat 
14 de Karaburun icra dairesinde icra 
kılınacaktır. 

Birinci arttırmada muhammen kıyme
tin yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde me:Lkur gayri menkul 15 gün uza
tılmak suretiyle 5/1 1 /940 Salı günü 
aynı saat ve mahalde arttırmaya devam 
edilecektir. Arttırmaya iştirak için yu
kanda yazılı kıymetin '1 7.5 ni!lbetinde 
pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu tevdi etmelidir. ipotek sahi
bi alacnklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle fayiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri aksi halde hakları tapu si
cilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

Gösterilen günde arttırmaya iştirak 
edenler arttırma şartnamesini okumuş ve 
lüzumlu malumat alınmış ve bunları ta
mamen kabul etmiş ad Ye itibar olunur
lar. 

Tayin edilen zamanda gayri menkul 
Üç defa bağrıldıktan sonra kıymetin 
% 75 şini bulduğu takdirde müşteri ine 
jhale edileceği aksi takdirde daha on bes 
gün uzatılarak bugünde dahi kıymetin 
'1> 75 şini bulmadığı takdirde işin 2280 
numaralı kanuna tabi bulunması itiba
riyle beş sene tecil olunur. 

ln~liz hava 
akınları 

Gittikce siddet ve • • 
dehşet kesbediyor 

- BASTARAFI l inci SAYFADA 
manya, Holl nda, Belçika ve düşman 
ısgalı altındakı Frans.a üzerine hücum
lar yapmı !ardır. Hrd fler arasında Ber
lın dC"ktnk fabrikaları, Bremen, Bolon 
tezgahları, Kı 1, Vill-ı •lmshafen, Vays
mar duklC'ri, C'mtia garları, Ess.?n ve 
Br ndorf f brıkalan, d m"ryollnrı, hava 
m ) danları ,·ardır. D. ~ ~r bombardıman 
ta~ :rar l ri O. tandda v Kale l manln
rındaki t rarct g "lllilerin ' " s hıldeki 
topcu m v 1 rin bombalar atını !ardır. 
Ta~ yar •lerım · z üslerine dönmüc;lerdir. 

9 TON BOMBA ATILDI 
Londra 11 (A.A) - Hava nezaretinin 

isfhbarat servısi bildiriyor: 
Bombardımandan sonra Boulognc'un 

mühim rıhtımlarında yangınlar cıkmış
tır. Bir tersanenin üzerine, yakınımı 
bombalar düşmüştür. Alman mühimmat 
depoları üzerine düşen bombaların tesi
riyle büyük kızıl sütunlar gök yüzünü 
nydınlntınısltr. l)"ğer tayyareler Calais, 
Oc::tende ve FlC'ssinı:;u~de gemi ve mav
mılar tizerıne dokuz ton bomb{l almlş
lnrdır. Kara VC' r fakat gemilerinin ba
ta~ ' ı ı t r. fından gösterilen siddetli 
mukm n t ra - mm cok müessir n ti-
c 1 r e!d d lmic;tir. 

uU DAL» ___ ,,__ 
UMUMİ DENİZ ACENTELiGt LTD 

HELLENİC LİNES LTD 
İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF

'fALII< MUNTAZAM HAREKE!' 
SOULİOTİS va~uru 20 - 25 eylül 

&rasmda İzınirden doğru Nevyorka ha· 
rekt•t edecektir. 
HOT..LANDİA wıpuru 13-15 eylUI ara
sında İzmirdcn do~ru l\TEVYORKA ha
reket edecektir. 
ANGHYRA \'üpuru 21-23 eyllll ara· 

sında İzmirden do~u NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ATHİNAİ vE.uuru 28 - 30 eylCıl ara

sında İzmirden doğru l\'EVYORKA ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün vapurlarımızın ambar 
içi elektrik vantilatör tesisab ile mü
cehhezdir. Gerek \apurlann muvasalat 
tarihleri, gerek wtpur isimleri ve nav
lunları hakkında accntanıız harp dola
yJsiyJe hiç bir ~nhhüt altına girmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 ııumarada •U1"HAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. müracaat 
edılmesi rica olun'.lı. TELEFON : 4072 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
E oLıvıEa VE ~ 
E $VREKASI LTD • . 
: VAPUR ACENTASI 

. . . 
• • • . 

E ATATÜRK CADDESİ Ree.s binası : 
: TELEFON: 2443 : 
: Londra ve Liverpol hatJan için : 
: piyasanın ihtiyacına göre vapurla- : 
: rımı7 sPf Pr vapacaklardır. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOKTOR 
Dzmir l!li !-~ "'JfÇJOQLU 

Cilt \'(• 1.'cnru.ül lın t::ılıklan \'C 

ELEKTRiK Tl:DJ\ VİLERt 
Birinci Be\ ter Sokı1~1 No. 55 •• İzmir 

Elhaıııra Sineması urka:sında sabahtan 
akşama kadar hastalarını knbul eder. 

TELlil<'ON : 34;9 

Devren satılık 
Azimet dolayısiyle ayda ( 4000) lira 

sat~ yapan tütün, pul, müskirat ve bak
kaliye dükkfuu (müracaat lş bankası 
karşısında berber B. Saliihittin). 

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

~ Kiralık hane a . . 
E Göztepe 95 numaralı sokak (Halil: 
: Ziya Bey) 15 numaralı hane kira-: 
E lıktır. Altı oda alafranga banyo de- E 
: nize nezaret, Taliplerin İnönü cad- : 
E de.si l 002 numaraya müracaatları. E 
E Telefon: 2912 1 - 3 (1874) E 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1ZMtr BELED1YES1NDEN: 

Gayri menkul kendisine ihale olunan 
kimse derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermeue ihale kararı fesholuna
rak kendisinden evvel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be
delle ihaleye iııtirak ettiği takdirde 1 5 
gün müddetle arttmnaya çıkarılıp kıy
metin % 75 şini bulınadığı takdirde beş 
sene teeil olunacağı ilin olunur. 

. 3719 (1877) 

l - Caziler caddesi Kemer fidanlığı 
önündeki yolun 500 metre murabbaı 
kısmının beton olarak tamiri, fen işleri 
mildürlüğündcki keşif ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 1048 lira 82 kuruş, muvak
kat teminatı 79 liradır. Taliplerin temi
natı C.M. bankasına yntırarak ınakbuz
lariyle ihale tarihi olan 23-9-940 Pazar
tesi günü saat 16 da encümene müraca
atları. 

2 - Garaj santral arkasındaki 1362 
sayılı sokağın, Dr. Behçet Uz Bulvarile 
Refik Saydam caddesi arasındaki par-
çasının belediyece verilecek kesme taş
larla yeniden döşettirilmesi işi, fen işlc-

Nazarl dl• kkate ri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
veçhilc açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 2685 lira 76 kuruştur. Mu-

Berberler 
vakkat teminatı 201 lira 45 kuruştur. 
Taliplerin teminatı C.M. bankasına yatı
rarak makbuzlarile ihale tarihi olan 
23-9-940 Pazartesi günü saat 16 da l"tl

cüınene müracaatları. 
7-12-17-22 3657 (1846) 

En son model 1940 ıeneıinden 
Ondüle ve elektrikis ve saç , 

Izm;;tmF::;;nda Enterna:;o~~I f uarınınl 
Adre:;: iş BANK 

arkasında 
Hasan Te Ahmet oyuncak ve 

Bisiklet pavyonunda 

En <'azibeli ıınyonlanndan 

Election 
Saati arı 
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SAHiFE ~ 

HINOIÇINIDE HENÜZ 
TEHLiKE GEÇMEDi --·--

AMERiKADA KiM REİSİ
CÜ MHUR OLACAK? 

Fransızlar mes- Bir vali nan1zedi 
eleyi pazarlığa seçiminde Cüm-

dökmek is- huriyetçiler 
tiy kaza dı 

Japonların nihayet hem Cümhuriyetçi paı·t· re·si 
asker çıkarmağa, hem Cümhurreisi intihabatı· 

·· s a mağa muvaiiak nı da kazanacakların· 
olacakları anlaşılıyor ~lan mnitvar •. 

Poı tl:ın;i 11 (A.A) - «Ro) ter Şangh.ıy 11 (A.A) - !fobC'T nLndıgı
na göre, Fransız Hindi Çinisi maka•na
tiyle Japon murahhas heyeti reisi gene
ral Nichi Hara arasında müzakerat de
vam etmektedir. Hmdi Çini Yalisi Ami
ral D .. couxunun Hindi Çini arazislııden 
Japon kıtaatı geçirilerek Çin hududuna 
göndnrılmesi hakkındaki Japon taleb ne 
muk~bil tekliflerde bulunduğu bilcl'ril
mek• dir. General N'chi Hara bu rrıu
k:\b;l tnklifleri Tokyoya bildirerek bıli
m. t i<temiştir. Japonların hanp,i nokta
Jar:ı asker çıkarabileceklerini tec:b't ve 
tahdıt elmeğe, hangi mınt.akalarda ~ı~kc
Tı harekat yapılabileceğini tnyine ve 
hangi noktaların üs olarak intihap edi
lccl'''inin tesbitinf' calısılmaktadır 

B:rks k devletlerdl'n Mninc dcvletin
dt> umuMi \'ali namzedi seçiminde Ciim
huriyet~il r knzanmışlardır. Cümhuri
yetci ek~ riyet 1936 sc-çiminde 42,000 
;ken bu .,.!fer 70.000 e çıkmıştır. Milli 
Ci.irıhuriyetçi partisi rl'isi B. Martin bu 
ı;;cç'm netiesinin, Amerika Birleşik dev
' tlt • i r ı liğine B. Villk:c'nin seçilece-

ini v' mebusan meclisind Cii:nhuri
;- tç:lerin ekseriyeti hn:z olacagını kat'i 
Ul""tle gösterdiğini söykm:c:.t'r. 

ROYTERJN VERnfot MALÜMA.T 
Lo~dra 11 (A.A) - Ro) ter < j.ın,ının 

dıplomatik muharriri yazıyor: 

lngilteroge hücumlar 
--*--

z 
sürd0

, fak az 
şiddetli oldu -·- -BASTARAFI J inci SAYFADA 

Londranın salahiyettar mahafilinden 
haber al:ndığına göre, Japonya ile Fran
sız Hindi Çinisi ınakamatı arasındaki 
müzakerelerin müşkiilatsızcn devam et
mekle olduğuna ve bunların inkilaa uğ
ramamış bulunduğuna mütedair Alman 
jddiaları tamamen asılsızdır. 

Almanlar müzakcratın devam etmekte 
qlduğuna dünyanın inanmasını pek zi
yade arzu ediyorlar . 

Hakikatte Tokyodaki Fransız sefiri 
ile Japon hükümeti arıl.'>ında da mHza
:kerelerin devam etmesi mümkündür. 
Fakat Japon kıtaatmın muvakkaten hu
Cludu geçmeleri üzerine Hindi Çın•de 
sahsiyetler arasında müzakereler k il
m' tir. Çin kıtaatı tarafından hududun 
tecavüz edildiği hakkındaki sas ialar he
nüz te~ ·ı edilmemiştir. 

üzerinde yeni bir seri bombardımanlar 
yapmışlardır. Londranın varoşlannda 
ve civar mıntakl\1arında muhtelif nokta
lara da gelişi vüzel bombalar atılmış
tır. Londrada Taymis nehri kıyısında 
Antrepo ve fabrikr.larda ve Cityde yan
gınlor çıkmıştır. 

----<.r---

Londranın dığer muhtdif kısımların
da dn bazı haııar v<ırdır. Fakat ilk Ta
porlar hasarın ve ölii 'l" yarnlı mikcln
ı ının r:eçen gt>cd rdekindcn daha nz 
o!du:.unu göstermektedir. Bıluhare da
ha mufn<ı <'l bir diğer tebliw, ne"redilP
rektir. 

L on d r a bombardıma-
nında Buckingham 
sarayına da bomba 

düsmüs .. , --·-Londra, 11 (A.A) - Royter bildiri-
)or: 

BukinJ,!ham sarayı bir techhürlü bom
banın infilaki ile hrısara uğramıştır. Bu 
bomba, kral Londrwun şark mahallele
rini ziyaret eder ve buradaki halk ile 
.ı:örüşürken Bukingham sarayı bahçesin
de küçük yüzme havuzunun altmda 
saplanmıştır. Bu hııvuz sarayın şimal 
tarafından sulh .uımanında yazın gar
den partilerin verildiği muhteşem bah
çesinin önündedir. Bombanın düştüği.i 
yer Belçika <ıpartmanları yanındadır. 
Burada vaktiyl.:ı Kraliçe Viktorya zama. 
nında bir ser vardı ki buraya kral Gc
orgc zamanında 1928 de yüzme havuzu 
haline ifrağ edilmiştir. Pazartesi günii 
düşmüş olan bomba salı günü şiddetli 
infilak ile patlamış, yüzme havuzu ma
hallinin şark antr~ine yıkmış ve sara
yın şimal ... ihetindeki pençerelcre bii
yük hasar ika eylemiştir. 

Royter muhabiri bu sabah \ ukua gc
ll'n hnsaratı görmek fırsatını elde etmiş
tir. Yiiı.nıe ha\•uw mahallinın antre ci
heti tamamiyle harap olmuştur. l\foaz
zam taş ve Portlan<l çimentosu blokları 
çok uzaklara kadar atılmış ve bir çoğu 
infilftkın açtığı dokuz metrelik bir çu
kurun içine düşmü~ür. Düşen bomba
nın takriben 225 kilo gramlık olduğu 
tahmın edilmektedir. Bomba infilak et
tiği zaman sarayın bilhassa miiteessir 
olan şimal cihetinde kimse bulunınıyor
du. S:mıyın şimal cihetinde ortalarda 
Kraliçenin oturma odasındn kırılmamış 
bir tek cam kalmamıştır. Kral ve krali
çe bombanın infilakı anında sarayda bu
lunınıl orlardı. 

Pazartesi günü öğle yemeğini Buking
hamda yemiş olan kral ve kraliçe bu es
nada Vindsor §atosunda idi1er. lnfilak 
vukua gcldıği anda sarayda halen 1ngil
terede. ziyaret halinde bulunan hiikiiın
clarlardan da hiç birisi yoktu. 

B:rin · katta Çin salonu ismini taşı
l an salon yüzme havuzunun antresinin 
tam üstünde bulunduğu için infilaktan 
c·ok mi.it:!essir olmuş ve salonun bi.itün 
pcnçerel ri kınldığı gibi dahili de ha
.,-ara uğramıştır. Aynı katta biraz daha 
otede kral ve kraliçenin oturma odaln
rın."\ bir s y olına'Tlış yalnız infilt'lkın at
tığı parralardan bazı hasara uğramış
tır. Sara'.\•ın muhtelif servislerine bir şey 
olma'Tlı tır. Yiiı.me havuzu dairesinde 
altı m tre yüks 0 klikl ... ve 4, 5 m0 tre de
rinliktE' vecli tas sütun iizcrindeki Vic
toria sistc>mindeld kornişle beraber ber
hava o!ınustur. Taş ve çimento aksamı 
yerinden fırlamıştır. Havuzun atlama 
yeri yamrı yumru bir hale gelmiştir. Fa
kat. su ile dolu olan bizzat havuza bir 
sey olmamıstır. Tavanı bazı noktalar
dan d linmiş ve bir miktar camekanlı 
gak"· 1 - hasara uğramıştır. Bu galeriler 
arası"' tablo galerisi de vardır. Fuka't 
buradaki tablolar harbın biclav 0 rnden
h<>ri kaldırılmış bulunuyordu. İnfilaktan 
sonra bazı çimento parçalarının !raravın 
damı üzerine fırlamış ve infilak yerinden 
yüz metre ötede a\•luya bayrak <lir ğl 
Ve nın. diişnıü. tür. 

Dlôffi MINTAKALARDA 
Gece Gal eyaletine, B:istol kanalı 

mıntakasına. lngilterı-nin r-arp 'e -;ar
kına da bombalar atılmıı;tır Ru :nınıa
b:alnrdan gelen raporlar n:r hnsar ve az 

~aralı ve ölü olduğunu bildirmektedir. 
Londra, 11 ( A.A) - L-.>ndra mın

takasındaki Alarm i~reti 8 saat 30 da
kika devam ettikten sonra saat 3 Ü 40 
geçe nihayet bulmu$tur. Müteaddit dai
reli bir apartmı:.n üzerine biri infiliıkli 
olmak Üzere bir kftc bomba düşmüş ve 
heyeti umumiyesi itibariyle bombardı
manlar diğer r;ecekilere nazaran daha 
az ıiddetli olmuştur. 

ALMANLARIN TAKTICI 
Geceki akının ilk altı !'aatinden son

rn Almanların esns hedeflerini bulmağa 
muvaffak olamadıkları anlaşılmı tır. 
Cörüldiiğüne nazaran Almanların tak
ıiği ter.rübeli pilotlar göndererek yan
t.;ınla r çıkarmaktır. Bilahare bu pilotlar 
Fransanm şimalinde bekliyen filotilla
!cırını haberdar ediyorlar ve .> angınların 
ziyasiyle pilotlar mühim hedefleri te!!biı 
edebiliyorlar. Ru gece devriye uçuşu 
~·apan bombardımancılar daireler çize
rek gelişi güzel bombalarını atmışlardır. 
ilk yangının alevleri yübelme~e ba !a
tlığı zaman giin doğuyordu. 

MUHTELıF YEHLERDE 
Alman tayyareleri lngilterenin ııair 

bölgelerinde de uc;,mu. lı:~rdır . Şimal ·ve 
cenubi garbi mıntakalarındıı, Orta ln
giltere ve Cal eyaletinde düşman tayya
releri görülmüştür. Gal eyaletinde bir 
şehir ve şimali garbide bir şehrin ma
hallesi üzerine, cenubi şarkide bir şe
hir ÜLerİne bombalar atmışlardır. Bun
ların bazısı bir hastahane iizerine düş
mü~ ve bir kaç ev yıkılmı,.tır. -*--Macaristan • BuJgaris· 
tan arasında hava 
nalıliyatı.. 
Budapeşte, 11 (A.A) - Macaristan 

ile Bulgaristan arasında hava nakliyah 
anlaşması dün Sofyada imzalanmıştır. - :.1:-

lngiltere mutlaka 
muzalfer olacak 
BAŞT ARAFI 1 inci SAYFADA 

İngiliz - Amerikan itilaf ından bahseden 
Lord Alexander şu sözleri söylemi§tir: 

- Amirallık dairesi kuvve\lcrinin 
fazlalaşmasını hiç bir zaman bugünkü 
kadar memnuniyetle karşılamamıştır. 
Ilımdan dolayı Amerikan bahriyesine 
eşekkür ederim. 

---tr---
Ç ör çil hasaratı 

tetkik etli 
Londra, 11 (AA) - B. Çörçil po

lis müdürünün refakatiyle iş merkezi 
olan mahalli ziyaret ederek dün geceki 
akının yaptığı hasaratı tetkik etmiştir. 
Gözleri kapkara olmuş itfaiye memur
ları enkazı !!Uya boğmakla meşgul bu
lunuyorlardı. Yüksek infilaklı bir bom
ba büyük bir tüccar korporasyonunun 
butunduğu binanın holünde mühim ha
!!arat yapmıştır. Her yerde. grup halinde 
i~ adamları 6.000 metreden uçarak ya
pılan bu delice lüzumsuz mazeret götür
mez bombardımanın tafsilatını dinle
mekte idiler. 

YEH1 AllR l:.t EYLÜL PERSEMBE 1940 

Malıineye verilirlıen -. . . . . . . ----. . . 
Macarlar Ru
menleri tehdit 

ediyorlar 
Ruiilenler Tran ilrıan• 
yadalıi tesisatı söh ·· p 
götürm ·· $1er, M!a~ar aro 
da fena muamele 
ediyoriarmıt··· 

Budape~tc, 11 (A.A) - B .. rnda ne"· 
redilcn yarı re mi bir tebliğde Rom:.lll· 
ya Jıiikiimcti tııhli~ c t•ttiği arazideki tc· 
sisatı Viyana kararı hilafına olarak sii· 
kiip Romanyaya naklettiği, bundan ba~
ka Roımınyadaki J\tacarlara fena mıra· 
mele edildiği kn~·dcrlilcrek bu tnrz.ı h:ı· 
rckctin iki mcmlck<:tiıı miistakbcJ mü· 
nnschatı üzerinde ~ok fena tesir yapa· 
cağı hildirilmektcdır. 

Son ıtalgan tebliği 
--*--

Alman hal'a k1ıvvetlcri lpgiltere semalartnı muhafazıı eden balon barcıjlarıııa Jdicmıı edi11orlar 

Afrikadaki 
hasaratı itira 

ediyorlar 
1 G-L ZLERİ BERLİNE 

Y PTIKL 1 HÜCU 
- --·--

Berlinde bir 
çok sokaklar 
tahliye edildi -·-Alman Ajansı )Jalnız 

i:e; ö!ü ve mütea dit 
yara ı va;- diyor •• 
Berlin 11 (AA) - D.N.B. aj nsı bil

d riyor· 

Almanlara göre 

Londraya yap -
lan son tayyare 

hücumu 
--Jf.--

.teltiz eylülden beri 
devam eden yangınla
ra ilaveten yeni 
yangınlar çılıarmqlar 
Bedin 11 (A.A) - D.N.B. bildiriyor: 

Gece Alman bombardıman tayyarderi 
Londraya karşı yeni hücumlar yapmış
lardır. Aranılan hl'defler geç~n gtin1cr 
içind hi.ıcuma maruz kalan dokları ve 
fabrikalan tahriptC' c1t'vam eden muaz-
zam ) angınların ışığı ile acıkça göziikü
yordu. Bır çok mahallerde petrol depo
ları 8 E) lüldenberi yanmaktadır. Bu 
yanaınların yanında yeni yfillgınlar çı
karılmıştır. Bu yangınlar öni.imüzrlcki 
gC'celC'rd Alınan tayyart'cılerine yol 
:c::aretleri vazifesini görecektir. 

INGiLiZLERi HA BUR
G YAPTI L RI HÜCU --·--
Bir çok infilak 
ve yangın bom

bası atıldı 
-·-~ Aiman menbaları da 

hasaratın büyitlılüğü
nü gizle~emiyor •. 
Berlin, 11 (A.A) - «D. N. B.» 
Dün gece Hamburg ahalisi yeniden 

İngiliz tayyarecilerinin hücumuna ma
ruz: kalmıştır. Tayyareler bir çok infılak 
bombası atml.§lar ve bunların ekserisi 
amele mahallelerine düşerek müteaddit 
apartmanları tahrip etmişlerdir. 

Bir hastahnnenin yakınındn bombu
ların açtığı iki büyük çukur görülmüş 
ve yangın bombnları şehrin gnrbindc 
villahırın bulunduğu bir mahallede yan
gınlar çıkarmıştır. Bir bomba bir köylü-

İngilizler gayri aslıeri 
J~edefleri bombalamış• 
larmı.ş ..... 

Roma 11 (A.A) - llalyan tebliğine 
göre İtalyan havn grupları Suylung 
ve Seydi Barrani, Marsa makruh mıntn· 
kalarına müteaddit hücumlar yapnııs· 
lar, askeri tesisleri, otomobilleri ve kıl· 
aları bombalamışlar, mitralyöz ateşine 
tutmuslardır. 

İngiİiz tayyareleri Bardiya, Tobrul{ 
\'e Derneyc hnva hücumları ~ apmış1al'
dır. Gayri askeri hedeflerde. büyük hn· 
sar vardır. 

---~---

Es Jı i umen r in 
ne eye gidi~or? .. 
Mılano 11 (A.A) - E ki Romaıı}n 

kralı Kaı·ol 1sviçrcden ayrılaı« k bu ge
ce Milanodan geçmiş ve Fran~ıı. hudu
dunn doP,ru yoluna devam etmic;tir. 

nün iki bt>ygirini öldürmüştür. Sınai 
müesseselerde ve askeri hedeflerde hn
snrat olmamıstır. 

Gl.'c İn~ilizler Fransanın sima\indc 
\'c daha :riyade B •lcika \'e Almanyada 
yemden gayri askeri hedeflere hücum 
ctmi !erdir. Bilhassa Berlin hıodef itti
haz olunmuştur. Berrak bir gl'cl'de B~r
J'nin merkezine ve garbine bo:nbalar 
atılmış, buralarda, e7.cümle bazı hasta
nelerde, otellerde ve resmi binalarda 
m'iteaddıt yangınlar çıkmıştır. Ve hn
sar ol~uştur. Çık~n yangınlar süratle 
öndürülmü~tür. Baz.ı sannt l' erleri ve 

hastane tesisatı harap olmustur. Bir çok 
evlerin duva_rları delinmiştir. Bazı ev
lerde çökmek tehlike!;i mevcuttur. Bu 
sebepten Berlinin ınerkcz.ind" bir çok 
sokaklar tahliye edilmbtir. Halkın di
siplini sayesinde yalnız beş ölU ve mü
teaddit yaralı vardır. Birisi hava dafi 
bataryaları ta~afından, diğen gece m·
cı tayyareleri tnraf ından olmak iizcre 
iki düsmnn tayyaresi di.işürülmii"tür. 

i.let Meclisinin mühim kararları 

-':Y---

' ine Isviçrenin 
bitaraflı~ı 
meselesi 

İngiltere tayyarecile· 
rine dikkat etmelerini 
emreyledi •• 
Berlin, 11 (A.A) - cD. (\, B.> 
Resmi kaynaktan bildirildiğine naza

ran Londradaki İsviçre ma!!lahatgii:ıar
lığının İngiliz hava kuvvetleri tarafından 
ls,·içre bitaraflığının ihlali hakkındaki 
prote,tolara cevaben lngiliL hükümcti 
8 Eylül tarihinde derin teessürlerini tek
rar ed'erek Pilotlara lsviçre arazisi Üze
rinde uçmaktan içtinap etmeleri hak
kında emir veridiğ'İni bir kerre daha te
yid eylemiştir. 

l.ondradaki lsviçre maslahatgüzarı 
bu emirlere katiyetle riayet edilmesi için 
israr etmiş ve yeni bitaraflık ihlal hadi
selerinin verebilecekleri neticeler hak
kında İngiliz hükümetinin ciddiyetle na
zarı diltkatin celbolunması hakkında ta
limat almıştır. 

---·tr---

Büyük Millet 
Meclisi tatil 
kararı verdi 

Gelecelı içtimaa Jıadar 
mebuslar intiltap dai· 
relerinde tetlıilıatta 
IJulunacaıııar ... 

Ankara 11 (Telefonla) - Bi.iyük !\lil
let Meclisi gelecek içtimaını tlkleşrinin 
):, · ::i günü yapmağa karar vermiştir. 

'u tatil devresinde mebuslar intihap 
clerine giderek tetkik ve tema~lar

:ia bulunacaklardır. 
I 

lstanhnlda garson 
n1ektehi açılın""k 

isteniliyor 
İstanbul 11 (Y<;ni Asır) - Şchrim:z

de garsonlar mektebi açıl:nası için gar
sonlar cemiyeti tarafından yen:den te
şebbüslere girişilmiştir. Cemiyet bu 
maksatla tahsisat temini z.:mnında bele
diye) e müracaat eylemiştir. 

-*-
Askerlik kanununda yeni 

bir değişiklik yapıldı 
Dört ay 

erlerin 
ıcın silah altına alınan ihtiyat 

edilmemesi muhtemel 

Ankara 11 (A.A) - Büyük Millet 
meclisi bugün yedek subay ve askeri 
memurlar hakkındaki kanunun üçüncü 
maddesinin \'e askerlik kanununun 35-
inci maddesinin (C) fıkra.sının değişti
rilmesine ait kanunlar layihalariyle yaş 
haddinden dolayı tekaüt edilerek ihti
yata geçmiş jandarma yüzbaşısı ve üst
teğmenlerinin kadro ihtiyacı sebebiyle 
Dahiliye vekaletince lüzum görülecek 
müddetçe jandarma koınutanlıklarmda 
istihdam edileceklerine, devlet memur
ları ayıl.!;larının tevhit ve teadülüne 
dair kanuna ait cet\·elde Maa-
rif \'ekfilctince 20 adet 60 lira ücretli, 
10 adet te 50 lira i.icretli memuriyet ila
ve$ine dair kanun layihalarını alakadar 
Vekillerin müstaceliyetle müzakere ta
leplerini kabul ederek tasvip eylemiş
tir . 

Meclis yine bugünkü içtimada :M:illi 
müdafaa vekili Saffet Arıkanın talebi 
üzerine askerlik kanununun 58 inci 
maddesine 3810 numaralı kanunla ilil.\'e 
ediLniş olan fıkranın değiştirilmesi hak
kındaki kanun layihasını dahi müstace
liyet ile müzakere ve tasvip etmiştir. 

Buna nazaran talim ''C terbiye ,.e ma
nena maksadiylc ı;iıah altına alınacak 
usta erat, fe,·ka1ac.le haUcrde iki sene 
kaydına bakılmak~ızın İcra Vekilleri 
Heyeti karari~·Ic silüh altına alınabilir
ler .. Ve talim miiddcti de li.izumtt kadar 
w.atılabilir. 

Meclis müteakip içtimaıııı ilk tc!"rinin 
birinci cuma günü :yapacaktır. 
1\1UHABİRİ.MİZİN VERDİCİ 
TAFSİLAT. 
Ankara, 11 (Tele(onla) - Bugün hü

kümet mecfüe ihti~·at erlerin staj m\.id
detlcri hakkında bır layiha takdim et
miştir. 

Layiha Milli müdafaa encümeninde 
MiHi müdafaa vekilinin huzuriylc gö
riişülmüş ve tas\'ip edildikten soma 
umumi heyette müstacelen miizakeresi 
'teklif edilmiş ve tadilsiz kabul edilmiş-

İHGİL'J'ERE ·İSPANYA 
MÜNASEBETLERİ 
Madrit 11 (A.A) - lngiltercnin ls

'.lanyaya petrol vP benzin ithali için ko
laylıklar gösterm'<; ol4ugu zpnne<lil
mektedir. 

t 

terhis 
---------~."""""~---------~--
tir. Hükümet mucıp .sebepler 1:1yihasın
da bu teklife neden lüzum gördiiğünü 
şöyle izah etmektedir. 

Talim için silah altına alınan ihtiyat 
erlerin mua:nen dürt aylık miiddetleri 
bitmek üzeredir. \' aziyeti hazıra dola
yısiyle bunların terhisi miimkiin göriil-

• 

memcktedir ... 
J\1iidafaa t•nciimcni de maLbatasuıda 

bu nıudı> seheı>lerlc ,·erilen izahat ve 
i<:indc buhmchıfrıınıuı. fc\ kaJadc hallere 
binaen teklifi a) nerı kahul ettiğini :ıik· 
rcylemistir. Kanun ~ akmda Resmi gıı· 
zctcdc nesrcdilcrek meriydc girecektir. 

Türk - lngiliz ticareti 
X.y.X 

Çuval, teneke, otomo-
bil lastiği getirtiliyor 

'C.y.X-----

Bir lıısım çuvallar geldi • İngilizler de bizden tii
tün, lırom, pamuıı alıyorlar 

Ankara, 11 (Yeni Asır) - Ticaret ve- mektedir. Hattfı bunlardan ~uvallar gel· 
kili B. Nazmi Topçuoğlu, Türk - ngiliz. mi.:jtir, gümrükleriır.izdc bulunmaktndıt· 
ticari münasebetleri hakkında beyanat- İngiltere de Türkiyeden anla.şnıa nıu· 
ta bulunarak demiştir ki : cibincc taahhiit ~ttiğ.i maddeleri satıfl 

-. İngilteredcn memleketimize, c;u- almaktadır .. Tiitüıı, krom ve pamuk b11 

val, teneke, otom(Jbil lastiği getirtil- meyanda hulunmai~tadır. 

Gürr1üşhane ve Ş. Kara
hisarda şiddetli zelzele 

Her ilıi yerde de hiç bir hasar olmadı-
Gümüşhane, 1 1 ( A.A) - Dün 1 I. 5 1 de şehrimizde 15 saniyı- devam ecJeıı 

~iddetli bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 
Ş. Karahisnr, 11 (AA) - Dün snnt 11.21 de burada ufk"i ve orta şiddette 

bir yer sarsıntı ı olmu tur. Hasar yoktur. 

Ankarada eknıek ve et 
narhları indirildi 

Ankara 11 (Telefonla) - Belediye et ve ekmek nnrhlarında tenzilat ynpıııı~
tır. Yarından (bugünden) itibaren ekmek 10 para no!~aniylc 11 kuruşa. ~O" 
yun eli 2 kunış noksaniyle 38 kunı a, Sığır eti 3 kuruş noksaniyle 28 kııru~ ıO"' 
dirilmiştir. 


