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On binlerce tayy areci lazım 1 
ı Bugüne kadaı· binleri aşan sayılarda uçucu in
. san haur·ıyan Hm·a kuru1111Jnd:m şimdı kısa za
manda o;:ı binlerce yeti tinnesini ıstıyoruz. Fa
kat halk n yardımına daynnnn bu müesscseıni
zin bu iş~ de başarabilmesi için elu.iksiz biitün 
vntandaş1arın muntazaman yardım etmesi lazım
dır. Bu yardımı, Kuruma fıza l:..'1ZJlrırak yapa-
bilirsiniz. 
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l.Jr. efik Saydan.ın pazar gecesi 
lzn1 • rde b l ı.malar muhtemeldir 

İlk çaQ- a 
Va ~·dalizm·ne 
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-·~ ~Evın:T BİLGİN 

-~-
Sayın başvekil Dr. Refik Sayda

mın İzmir enternasyonal fuannı zi
yaret maksadile yakin günlerde lz
mire gelmelerine intizar edilmekte
dir. Başvekilimiz, Ankarada kendi
lerini ziyaret ettiği sırada Belediye 
Reisimize fuar günlerinde lzmire 
geleceklerini vad eylemişti. 

Aldığımız bir habere nazaran baı
rekilimiz yakin bir ihtimalle pazar 

gecesi Jzmirde bulunacaktır. 

Gece vakti Almanyaya yapılan son taamızlardan biri 

ALMANLARA GÖRE 

Londraya -·--Karsı mukabelei 
.# 

bilmisle devam 
edi vorlarmış 

Berline 
taarruz 
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AYIŞTAG BINASINI 
BOMB İSABET ETT ---.a.·-

AMERİKALILARA GÖBE -·--
Almanlar -·Dehset sacmak .. ' 

• • 
ıcın 

' 
imha harbı yapı yor/ar 

---·--
Birme tebe 

ombalar isabet ett ~ 
ölenler v r ır 

Londrn, 12 (A.A) - •Ro~ ter• Gece 
bir iki saat süren h~wn hiicumları <' na
sınaa merkezi İngiltere üzerine c.!ort 
bomba atılmıslır. Ilk raporlara gör<', Al
man tayyarecileri dün gece Londra mın
takasımn bundan e\ vdki iki gecekin
den daha geni bir kıc:ını üzerinde r. a
liyette öulunınuşlaı'Clır. Hava dafi ' -
taryalarının .şiddt tli bar.ıj ateşi düc; n 
tayyarelerini geri pü kiirtmüştiir. 

Berlin, 12 (A.A) - D. N. B. bildıri
yor: 
Alınan bomb:ırdıınan tayyareleri ge

ce yarı~ıı .:ı.,u biraz sonra Liverpooln ve 
cenubi lngıltercnin ._skeri bakımdan mü
him dii:er şehirlcriı.e bomba ile muvaf
fakıyetli hücumlaı· yapmıslardır. 

Londra, 12 (AA) - Hava nezareti
nin dün nksamki tC>bliği : 
DUşınanın Londra mıntakası üzerin

deki faaliyeti hakkında şimdı daha mu
fassal malumat elde edilmiştir. Hususi 
binalarda çok hasarat vukun gelmiş ol
masına rağmen bu tnhrıbat geçen gece
~lerc nazarım dnhn ehemmiyetsizdir. 
Insanca znyiat dahi çok az olmuştur. 1 

Al~nanlann İngiltere~ c ha\'a hücum-
1arı ıll' In~iliı.lerin Alınanyaya yaptık
nrı ınukabil hücumlar lıilhnssa Londra 
'c Rcrlin schirlcri iizt·rindc tekasiif et
~~i t.~r. Alımın haberler miithiştir.. İki 
b~l ~k medeni.} et merkezinde korkunç 

Fuarımızın 7.İyaretçileri her gün 
artmaktadır. Evvelki gece fuan 
14781 kişi ziyaret eylemiş, hu su
retle ziyaretçi sayısı yekunu 551,668 
kişiye baliğ olmuştur. 

İ PANYA 
HARİCİYE NAZiR i 

Bertin, 12 (AA) - D. N. B. bildiri
:-, Ol" : 

-ir Alman bombardıman tayyareleri 

Berlinin gördüğ~ 
taarruzların en 

tahripkarı 

Ncvyork, 12 (A.A) - Londrn üzeri
ne yapılan hava alanları hakkında Nev
york Herald Tl·ibünc gazetesi şunları 
yazmaktadır : 

Gece hücumlarına tevessül etmekle 
Alınanlar evvela İngiliz hava kuvvetle
rini hava muharebeleriyle imha edeme
diklerini, saniyen feri ve kat'i bombnr
dımanlarla İngilizlerin müdnfoa kudret
lerini de isknt <'demC'diklerini ispat et
mişlerdir. Gelişi güzel dehşet saçmak, 

Yangın bombaları ınütcnddit yangın
lar çıkarmış İS<' de bunlann yalnız bir 
tanesi büylik olmu:.ıo ve hepsi süratlc 
söndürülmü tür. İtfaiyenin yaptığı hiz
met bir kcrrc dahcı her türlü takdirin 
fevkinde olmuştur -·-Bedin. 12 (A.A) Alman hükümc-

ır ınhidamı ifade eden sistematik tnh
hbat ~ aıulmaktndır. llaYa biinıınları 
• er türHi insani \ t ahlaki kavıtlardan 
~.adt· olarak hıi) it· lımhıtsm: blr ·iddcl-

, tll'Huıı cdt•r l' hır cok milvonları ya
fl~lan nı.-•r 1 e7lcrin ııt• 'tıalc g~lerckle;ini 

dhı, lcr ürııt·ı·ıııt.:dt·ıı dii-.iinnıck imkaıısız
ır. 

tinin daveti üzerim İspanyol hnricıyc 
nazırı Fcrnno Suıwı :ı akında Almanya
ya 'bir scrnhat yapacak ve bir kaç gün 
Alınanyaaa kalacaktır. 

• ubuna ml'nsup bütün tayyareler L<m
clrada askeri bakır dan ehemmiyetli he
defleri ınuvnffokıyt.•tlC' bombardıman et
tikten ~onra i.i-ol(•rine rlönınüslerdir. 

Mukabclei hilmısil hticumları devam 
ediyor. 

- so~m 3 ÜNCÜ SA llİFE()E -

Stokholm, 12 (AA) - cRoyteı> 
Evvelki gece Berlin üzerine yapılan 

akın esnasında Hennan Goeringshasse 
ile Potsdamerptaz da dahi yangınlar 
çıkmıştır. 

A fton Bladet gazetesi dün Bcrlinden 
fU telgrafı çekmiştir: 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

İtfaiye sen•isleri fasılasız faaliyetleri
ne cle\'am etmişlerdir. İnsanca zayiat 
hakkındaki raporlc.r henüz tamamen 
~clmcmiş olmakla beraber Londra mın
takasında 18 kisin~n öldiiğü ve 280 kişi-

- SONU 2 tNCİ SAHWEIH~ -

ı,· Alı11c1ııı ıı· ı ıtui.) l•ll niifuı.lu Londrayı 
!r. atcc;tcn gi.imll'I• haline koyarak İıı

~ılu. nuıkm emetinin ciimlei asabi:1 esini 
:hi!alc uğratmak sc,·dn mdadırlar. Fil
;:ıtka Alman hm a ı;tratejisinin simdi 
~ rı hedefll'rden 7.İl nde halkın mane-

l atını bitirmeğe, panik l nratmagu çn
);lh •gı rnel dandndır. Eğer bu miithi si
İn :lalnız Alnumlann elinde olsa:'ı dı, 
h gi~izler ayni derecede kuv\'etli, Ye 
Ilı attı dalın miitlıi reaksi~ onlar gi:ıstcr
' ek kudretinde olmnsnlardı İngiltcrc:'ı i 
:ı, a hticuınlariylc yere seı·mck plfmı

~ll ~ar<'ahuk ger<:cklcşmcsindcn bihak-
1/ endise edilebilirdi. Vaziyet bugiin 
l' 1\' 1e bii:1 lc dcI;:ihlir. Alınnnlar İngiltc
r. e·ye her taarruzun mukabelesini derhal 
J\~rıncktcdirlcr. Ucrlin, llamburg ~ibi 
lt> ~ıaıı kudretinin en azametli merkcı.
h rı, Alınan endii tri mıntnkaları İngiliz 
l' a~:ı hiicuınlarının yaratmakta olduklan e,hş t ha\·ası İcİndL'<iİr}er. 0 ka~ar ki 
~ ~- B. Ajansının tebligatı bile lngiliz 
ra;a hiicumlarınm Almanyadaki tesi
l' 1 Pek müthi olduğunu iılkV.r edemi
l:rİ Ş.u lmldc büyiik merkezler hnlkım 
1 r e~den sökerl'k paniğe dü~ünnek 
in ~b.büsii bir taraflı değildir. Alnıanlnr 
le I:•.lızierin lmllnndığını iddia e ttikleri 
ti ~1 bir hına silahının tahribatından 
h;:ı~ Cnntcsi gliç bir endi c , .e gayz ile 

setn1ektedirlcr. 

lı. lla, n lıünımJan ilkcıncc askeri mcr
~!~rc, harı, cndiistrisine tevcih edil
J\~ onı:a hudutlar birden geni~ledi. 
b . .n~ a, lngiliz 1!1illetinin moral cep-

lı~nı .sarsnuıdnn Jngiltereyi istila te
C1lk u_ üniin imkünsıı.lıf.'lllı anlamı ola-
a ki her !.eyden e' Yel Büyük Britan
t~ adalarına panik havası yaratınağa 
'ec' nıaktadır. Bu maksatla birinci de
rin ede ehemmiyeti lı5iz 'askeri hcdeflc
utd ~tılunmadığı \"C halkm gayet kesi( 
ı tll~tı Şehirlere gece hiicumlarını sık
ı t11ıı tır. Maamafih ingiliz a\'Cılariy
l"İi\ a~ larc dnfi bataryaları arasında tc~
~~ 1 llletsainin gi ttikçe artması, İngiliz 
Jı~ ~~relerinde ) apılan ıslahat, pek miit
fi\ • 

0 d ıığu sö~· lcncn yeni tip Amerikan 
dar~ fnl Yarelcrinin daha mebzul mik-
11 o.~' fcl ıneğe baslnnıası 8 ağustosta baş
% ı ıa, a nınharl"bclerinin hıı ilk snf
llctj:;'". Alınan ı;tr&tejlerinc umdukları 

<-• ~ 1 \ crını-mist ır. 
·~Utıd· in .. 1 bılinen hakikat şudur : 

likı ::ıl ı r. ınilll'tiniıı moral cl'phcsi çc· 
~ rıhıı hir. kale gilı: sapasaf:lamdır.. Bu 
dik t-dc ıındh c l,;ıdnr en ki.iriik bir ı::e· 
f a ılın • ı ıit' nnııstı •. '\ ani A ıııanyanın za-
' tncı' ~m·.ıııın.ık lnısusundn en çok gi.i
tırad ıı:ı J>anik .;açımı Ye ihanetlerden is
l'ınj ~.etme ,,ilahı lngiltcre~ e kar~ı h''ii
lıu 1;~stcrıucmistiı. İngiltere lmrb:ndc 
hnkk l~ .ıhcdenin unıİl 'erici olduf!u ınıı
lıl· 1 h;;tır. Zil"n İn,.:iliz mıık:weull't cep· 
"t'derk ,'le cc·sarctt-ahs bir ımın1.ara ar
<"c],. h· en Alııınm anın senclercl' 5firc
~iltik<ıt lıarhc k;ııt.uımak mecburi) etini 
l\lnlaııc d?ha riddb etle anlamış olması 
l'nlinı t;llıl_lctinin en bib iik sukutu hıı
lcr Scrj kıl l·tmel>fcdir. asırhcı zafcr
lıa ısı sı dıırmustur. ~ alfıhi~ etli miife
l<u,, c~rıı~ _kanaatıne J!'()re Alman hn\ n 
lt"nıhc <'~.' lnı::iliz .niiflafaa sistemini de
: İr ·kn~<'llerdir. Ha, n lıiiruınlarının in-
'l~iltc tı. etnıis cıı deh etine rağmen 

· "«'llıi~~ı~ın azametli harp gayret i ne 
n, ... _ en, ıı t• de l<nlitesiııden bir sey 

''1.!tJU('nı. • . • 

O 
1 tır. l ııgiliz ha' a kuvrntlcri, 

~U Z lNt:ı S AJIWl'.:Ut.: -

cÇntwnı bir bomba baıtan baıa del
miş olan Rayftağ binnsından bu sabah 
dumanlar çıkmaktn olduğu görünmek
te idi. Zannedildiğine göre, bu akın 
Berlinin Jimdiye k dar gördüğü hücum
la::ın en tahripkan olmuştur. İngiliz pi
lot! nnm ntttklan aydınlatıcı fiıenklerle 
Unferdenlinden caddesi gündüz. gibi 
aydınlanmlJ bulunuyordu 'il 

Bcrlin, 12 (A.A) - D. 1\. B. Bildi
riyor: 

Vzfüıı piyasasuım açılma töreninde 

Yeni Mahsul Yılı 
BucUıpeşte parlamı'.?11to binasınm göriiniişii 

Şimali Almanyada iki me\ ki lngiliz 
tayyareleri tarafından hücuma uğramış
tır. Halkla meskun mahallelerle ticaret
hane mahalleleri üzerine bir mikdar 
bomba atılmıştır. Bu bombalar az hasarı 
mucip olmuştur. Bir çok sivil ölmüş ve 
ağır surt"tte yaralanmıştır. Bir odun de
posu yanmıştır. Bir çok amde ve memur 
evleri harnb olmuştur. Bu hücumu ya
pan tayyarelerden bir tanesi Oldenbur
gun şimalinde Alman hava da.fi batar
) alan tnrnfından düşürülmüştür. incir ve üzüm pi

yasaları dün açıldı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Almanlar -.--

lngiliz taarruzların~ 
nasıl görügorıar? 

Berlin, 12 (A.A) - D. N. B . bil
diriyor : 

Dün gec<! İngiliz tayyareleri yeni
den Berlinin halkla meskun mahalle
lerine vasıl olmnğa teşebbüs cbniş
lerdir. Tiergartendl' bombalar bulun
muştur. Bu bombalann hedefi her 
halde snlıyı çarsambaya bağlıyan ge
ce atılan boınbnların hedefinin ayni 
idi. İngiliz tayyaı el erinin bir kısmı 
Alınan hav.1 dafi bataryaları tarafın
dan daha garbi Almanya üzerinde 
iken geri dönmcğe mecbur edilmiştir. 

Bu tnyyarekr mecbur kaldıkların
dan bombalarını bazı noktalara at
mışlardı r. Bazı İııgiliı. ta:1 yare len gt'
ce yarısından sonra Berlin hava dafi 
batarynlnrı barajı üzerinden çok yük-
- SOSU 3 Ü NCÜ SAHİFEDE -

. 
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ATATÜRK KONAGI İSTİM
LAK EDİLiYOR 
-*--

Belediye .bu t arihi 
bina)'ı mi!ze haline 
ifrağ edeceıı ••• 
!zmir bclcclıycsı tarafmclan Ebedi ~cf 

Atqftirk'e hccliy<> cdilmi.§ buhrnan birinci 
horcloııdald Atatiirk konağının. hu eserin 
tm· 7ıi e1ıcmıııhıetile miitenasip bir şe
l;ildc lıiisnii mu1ıafa;;:;ası icın n1ii z:e lıaline 
ifrrığına karar ı:erılmi~tir. 

Beledizıı?nm ı,·C'rclıği karar ii:erinc be
ledıuc daimi cnciimerıi btt binaııın istim
lcil:ine karar t•ennis ı,·e istimlak 1:ı ran 
ı:ilıiyct makamı tdrafmda11 da tnsclik 
.,dilmi tir. 

Müze halinl' ifraii edilecek olan Ata
tii rlc konağı bundan sonra da tarihi 
ehemmiyetinı muhafaza edecektir. lz
mir bclediyı?siııi. Ebedi Şefin hatırası
na 1ı ii rmctcn g(jstardiği kaclirs-ina~l .1 

•1cm 
dolayı tebrik e eriz. 

Ml~CAR KITAATI TRAH
SiLVANYA MERKEm 

ZINE GiRDi 
--·--

Rumen ordusu 
terhis ediliyov -·-Bir Ru,nen heyeti 
şimdi ·Budapeşte ye 

gidiyor 
Budapeşıc, 12 (A.A) - c D. N.B.> 
Macar kıtalan dün Transilvanyanın 

merkezi olan Kolosvara girmişlerdir. 
Şehir donanmış bulunuyordu. H alk Ma
car kıtalarını hararetli surette karşıla
mıştır. 

- SO!lm 3 ÜNCÜ SAH1FEDE -

Sakarya -·--
Şilebi Leros adasında 

bulunugor -··Hariclı:_emiz Şilebin 
serbest bırakılma

sını istedi 
İstanbul, 12 (Hu~usi) - Hariciyemiz, 

İtalyan makamlarına müracaat ederek 
Sakarya 'apurunun serbest bırakılması
nı talep eylemiştir. 

HlJSUSl İSTİHBARATJMIZ 
Sakarya şilebinin Mersine giderken 

tagayyüp ettiğini ve vapurun akibcti 
hakkında on günden beri hiç bir mal\ı
mat alınamadığını haber \'enniştik. 

Dün yaptığımız tahkikata ' nazaran 
- SONU 2 lNCI SA.Hİ.t'.lillt: -

Brüksel. 12 (A.A) - O. N. B. Bil
diriyor: 

lngiliz tayyareleri dün gece de evler 
..,.e gayri meskun hedefler üzerine gelişi 
güzel bombalar atmışlardır. Çok aşağı
dan uçan tayyarelerden Brüksel civa
rında evler üzerine sekiz bomba düş
müştür. Beş sivil ölmüştür. Bombalar 
aynı zamanda evlere de büyük hasar 
yapmıştır. l ngiliı.lerin seçtiği hedef her 
türlü nskeri müesseseden çok uzak bu
lunuyordu. Salı sabahı lngiliz tayyare· 
leri Liegc civarında Hestala nahiyesi 
Üz<;rine de bombalar atmışlardır. Bub
da hasar yoktur. 

; '·· .. . . ·~,._ . •' . 

SON DAKiKA: 
•••••••••••• 

Kaledoklan 
şiddetle bom-

Dün akşama kadar 4306 çuval 
üzüm ve 2165 çuval incir sabldı 
Yeni mevsim üzüm ve incir piya a- alıcllar ve satıcılar kartı karııya gelmif

lan, dün öğleye doğru mutnd merasim- ler, b ir taraf nümunelerini göstenniı, di
le açılmış ve iyi fiatlerle güı.el işler :> n- ğer taraf fiat teklif eylemİ§tir. 
pılmı§llr. Müııtnlısile ve tüccara, idrak Bununla beraber ilk fiat cesaretinden 
edilen yeni mevsimde hayırlı işler tc- kaçınanlar da olmu tur. 
menni ed eriz. saat on buçukta yeni senenin ilk üzüm 

Piyasaların açılnuuı münasebetiyle muamelesini kooperatifler birliği açmış-
borsa binası. incir ve üzüm salonlan tır. lzmir sebze ve meyve kooperatifi
bayraklanmala aüalenm.İfti. Saat onda, nin sattığı 40 çuvallık bir parti üzümü 
açılma töreninde bulunanlar borsadaki birlik 17 - 20 kuruştan satın almıştır. 
üzüm wonuna ı~mİflttdir. Burada - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

bardıman edildi • • 
lngilızler Ostand li- ln~lız ALTMIŞLIK, i HTİYAR 

BiR KÖY KAOINI manını tam sekiz saat Tayyareleri 
bombaladılar 

I..ondra, 12 (A.A) - Resmi tebliğe 
:-Hen hava nezareti istihbarat biirosu şu 
"''.llÜmatı Ycmtekfcdir : Knle doklan 
~imdiye kadar maruz kaldığı en bü:1iik 
hiicumlnrdan birinin darbesini yemiştir. 
Bomhardımanlnr giin batarken limann 
tevcih edilmiş \'e fü; snnt dok havuzlan 
\'C ticaret gemileri ağır bir topçu bom
bardımanına tiıbi tutulmuştur. 

Bir homlıarclımnn tayyaresi de mnvu
naları bombardıman etmiştir. Ostand li
mam da sah ukşaıııı 19 dan snbah beşe 
kndar bombardıman edilmiştir. Bulonyö 

Hamburg, Bremen ve 
Berlin üzerinde yeni 
bombardımanlar 

yaptılar 
-Jf-

Alman resmi tebliği 
vazigeti nasıl gösterigor? 

limanında huhınan Alınan gemileri de Berlin 12 (A.A) _ Alman tebliğine 
bombardımnn edilmiştir. göre İngiliz tayyareleri ıı _ 12 Eylül 

Bcrlin, 12 (A.A) - D. N. B. bildiri- gecesi şimali Almanyada bir çok şehir
l 'Or : Man ı !~ Fransız ah ilinden. ~ele_n lerin ezcilmle Hamburg, Bremen ve 
haberlere gorc, hurava ·verleşhrilınış B ı· · h ''-1 skO _,_ 11 ı · · 1 t ı d"" j T . İıT k er ınm aı.x a me n mana e erını 
o an op ar u.n • ngı ız sn ı ıne arşı bir kerre dıihn infilak ve yangın bom-
hnrekete gcçmışhr. b 1 i1 b b d ...a...k-1 di a ar e om ar ıman ., ..... .,...ıer r. 

- SONU 3 0NC0 SAlıtFEDE -

--·--

Yanarak -·-U y ku esnasında ha-
yata göz lerini yumdu 

ödemi§ kazasının Kiraz nahiyc~inc 
bağlı Sırımlı köyiı yaylasında büyük 
bir f licia olmuştur. Bn. Fatma Derin 
adında altmış yaşlannda bir kadın, yay
lada kendisine ait damda yPmek p~ir
mck için ateş yakmi§tır. Ateşten sıçra
yan kıvılcımlar burada merMLt sazlan 
tutuşturmuştur. Bn. Fatma Dl?'rin man
aclın yanmasına inti:::aretı uykuya yat
mış bulınıııyordu. Zavallı kadın uyku
da bulunduğu sırada t•ücudunun afe§
ler içinde kaldığını farketmiş, fakat atef 
her tarafı sardığından maalesef ktırttılcı
mcımış cayır cayır vanmılfır. 



SAHiFE 2 
. 

Molllıemeıerde 

······-··--· 
Gra tüfengi 

yaralıyarak kolu
nun kesilme~ine sebep olan 
Nurettinin davasına başlandı 

Bir yurddaşı 

Balço\'uda Hiıseyin oğlu Mehmet Gü- Jcnıuiş \"e : 

zelknnı gra tüfengi. ile ~·aralıyarnk bir - Ab} yapı) ordum, ıncır ağacının 
kolunun kesilmesine sebebiyet vermek- koğuğunda duran ma\"z.erimi Mehmet 
le maznun ayni köy halkından İsmail eılniış kurcalıyordu. Elinden nlmak iste
oğlu Nurettin Tilki. hakkındaki davaya diın. bu esnada mavzer patladı, yaralan
dün şehrimiz &ğır ceza mahkemesinde dL. Öldürmek knsdım yoktu. 
başlanmışllr. Demiştir_ Daha sonıı:ı dinlenen .şahit-

Yaralı Mehm t t-ndıseyı oyl anlat- !er de; silah · üzerine hfidise mah.al-
mıştır : line koştuklarını, Mcluncdi kanlar içe-

- Ben inek otlatıyordwn. Nurettin risinde )-erde gördüklerini, sebebini sor
de mavz.erini ıncir ağacına d:ıyamı.ş, ağıl duklanncla, anılanncla ka\-ga falan ol
yapıyordu. Yanına gittim. Beni görünce; madıgını. maznunWl sebepsiz yere ken
(Seni de Konyalı FaLiruının oğlu gibi dini \-urdu"unu sö~ lcmişler ,.e hadi.se
mi yapayım) dedi \e nın\'zerini üzerime de k.nst olınndı ı kanaatını ızhnr etmiş~ 

cevirip ate etti. Fakat ma\"Zer boşmu~ lerdir. 
bir şey olmadı . 'l'ekı·ar fişenk sürdii : Hfıd..isc\ i gürduğü anlaşılan maznunun 

- Yapma Allah aşkımı! knrdeŞ M hmroin te magdur haldon<:'7 
Dile fer~ut ettim . Dınlemedı, -. u- rapor veren doktorun dini nmele.rıne 

ruldum.. karar \-erilerek da\· ha k:ı hır güııe ta-
Bundan onm aznun Nurettin dm- lik edı.lmC tir 

•••• 
Emni~eti umumiye ne-
zaretinden Jıa~an suçJu.. 

Emniyeti uınumı ·e nezarotindcn fır:ır 
C"tmekJe m:ıznun Tl·pC'cik Arslanlar o
kağında otur.ın Alı oğlu Siılcl man Od. -
cının muhakem • in dün nsliye ceza 
mahkemesinde. d \~m edılıniştır.. Maz
nun. 

- Sabıkalı oldu0 um için her gün ak
şam sabah karrıkola giderek imza etmek 
mecburiyetindeyim. Fakat çalıştığım ~a
zino sahibi benim böyle her gün iş za
manlarında garinodan nynldığımdan 
.şUPheleneı-ck tahkıkat yapın \'e benim 
snbtbh olduğumu anlayınca işten çı
kamuştı. Ben de burada başka iş bula-

Esrar dôua.sı 

~ımm~ .• Ben bunu bilmiyardw11. 
madun, karnımı doyurmak için İstan
bula gittim, bir müddet (alıştım. tekrar 
lzmire gelince hemen inselediler. Hal
buki bizim gibi sabıkalılar memleket 
değiştirirken karakola haber vermek l:t-

Demiştir. Mahkeme. sabıkasının sa
nılmasına ve bir .şahidin de cell>in~ k:ı
rar \'ererek muhakeme~ i talik etmiş_tır. 

raşington ve Çirçilin 
saı nutta 

VaJinıton, l 2 (AA) - cRoyten 
Londranın geçlnnekte olduğu imti

hana kalben iştirak edenlerin pek c;ok 
bulunduiu Vaşington şehrinde B. Çör
çilin nutku ~ lı:arplaJUDllbr. lngilia 
ku~ ma~ 9anllabile«tine 
kiınae inanmamakla beraber B. Çörçı1in 
nutkunu dinle~en pek blab.ahk ba1k 
kitlea lıak.im olan aüku.n perdesini mü
şahack etmekle büyük bir memnuniyet 
chıymaıtludır. ~-dülin nazi zulmünün 
Avrupada silinip atılacağına dair temi
natı İngiliz ban kuvvetlerinin Alman
ya üzerinde gittikçe daha fazla buluna· 
cağına dair hu işaret gibi telakki edil
mektedir. --·--
İNGiLrERE ·JAPONYA 
rELSİSi .. 

Tokyo, 12 (A.A) - Doınci jansmıı 
göre Japonya ~ İngiltere arasında tel
siz haberleri bu sabahtan beri alınma
maktadır. 

Bugüa matinelerden itiuren 
1ki ncfü \'e muazzam filiau birden 

l - liolivut resmİpeçidi 
TABlt RENKLİ 

BAŞ ROLLERDE : ALİCE FAY - DO.· MIF..CHE 

2 - KARiSi ve AŞIKI 
RAl lZCA 

BA :aoLLDOE : JEA •ın OİR - DALio 
SJ'ANSJ.AR : HOIJVUT RESMi GEÇİDİ : 3 - 5..»- ıt DA

KARiSI VE: ASIKI : 5 ft 1.30. DA.. 

:11111111111111~ Cihan Hatun ~llllllllllllll:: ---- ------
Tefrika: 114 YAZAN: Cı.ıFci Ze)'dan 

~~--------------------... ---------
---------

- Bunu niçin böyk- yaptınız? Çabuk ı mad} a a tıllll. Heuııı muvafakat. eU.i:. 
s<.iyle.. . 1 Allnrımıza binerek esir kafilesini takip 

- Afşinin hnttrına pek ziyade ı·iaycl ettik. Cihan He Heylio~ · ellerinden 
l.'ttiğinw. onunla Oilllşmak için daima cebren aldık. Habis (Saman) ı da ka
Halifey ı tavsit eylemekte olduğunuzu çırmadık. Onu lottuk:. giitürdük. Ci
g'irdiim. Afşinin sizı aldatmak. Cihan han ile (Heyliine) yi Samr:ıda (Sahip)
ılc lieyliıncyi ıncçhul bir semte kaçır- in köşküne teslim ettik. (Saman) ı ise 
ınak isL..--diğlni aolad.un. Onlar.ın yerini şiddetli bir orzaret altında hapisant!) e 
buluncaya ka~r bizde hal takat. kal- koyduk. 
madı. Onlan bir daha aramak için artık Aydoğdu bu maliımattan sevindı. Ma
öm.rümüz. kifayet elmez. Yeni bir fela- amafih işın - Eıetinı dtişunmeltten ken
kete maruz. kalmamak için kuvvei cebri- dini alamadı: 
) e.,.~ mürnc.aattc.n başka çare bulama- - Fnkat (Ef in) in vildim beklemek 
dı S.!ze doıruşsaşdrm ruı olnuyncaktı- daha doğruı değil mı idi? Bu dam ES:ını
nı v orduda tefrika hasıl ~mak için ra) ya vanr 'Wannaz Cilıan: ür ak&nıiz~ 
hu ilii. şeylerde teTtıkki edilmesini icra cde<:eğini halifenin buzuru.nd te-
t v 'ye ed c kticiz. A{Ş,inln Cihan ile ahhiit eylemiş idi. 
H ,ı;Uıııeyİ! k çu: a ç_ah.ştıgı;. bu işi - (Efşin) in (Cihan) ı (Srunra ya 
Sa avdi e ' diıJ, h kka dı. gönderdiğine inanıyor musunUZ;? Tah-
1( ~ b • ok k katun bun aksin' · bat ettL Cihan 

1J E T 1.. 11 !. C U il A ., .. 

$~HiR _HABERl:ERi' 
Hile ye sapan bazı 

şoförler -·-BcledQ e bazı ~förlerin, müşteri: ·-
rindcn fıız.:.a pnrn almak için taksi saat
lerini istasyon önlerinde müşteri bekle
dikleri suada açarak hiyle )'oluna sap
tıklanru tesbit eylemi, ve bunlan cua
landumsştır. 

Cezanın az olu,u bu gibı hareket 
eden .kimselere cesaret vercliğinden be
lediye bu gibi biyleleıe sapanlardan 
maktuan 2 S lira ceza lmağa 'karar ~er-
miştir. --·--

............................... saa~eL•W•ll• 

Turistik yollar 
Yolların büyük kısmı bir 
müteahhide ihale edildi 

Fuar müsabakaları 
Elnadielriyazi ve Altınordu yarın 
mühim bir müsabaka yapacaklar 

Tuz istihsalatı 
Çnmaltı tuzlasındQ yeni mevsim tuz 

istihsali faaliyetine devam edilmektedir. 
Bu seneki tuz islihwlfitı, geçen sene.den 
biraz noksandır. ist.ihsalutını 155 bin t.o
na baliğ olacağı i.imit L>dilmcktedir. 

İlk çağlar 
Vandalizmine 
Rahmet 
OkLtacak bir 
Harp sistemi -·-- BASTA'RAF• l inci SAJıinl>E -

diişmanlarııun tcca,·iizlerini retldetınek 
,.c Almanya iizcrinc bir ate cehennemi 
yoğdınnnk gn) retlt:rinde mu\"affalayct 
le de,·am ~rken lıit; zaiflcıncmi lerdir 
S~hiyettarlarn göre Almanların tay· 

yare 7.uyiatı, İııgifu. z.n)·intının üç misli
dir. Personel zayiatına ıe1ince bu nİSo 
bet yine. Almanlar aleyhinde olarak iti
re karşı yedidir. 

Ha,·a hücumlarının karşılıklı vlanıi 
icfdctiııi ınlitcınadi~ en nrthrrnakt:ı ol 
auğuna bakıbr~ Londna gibi Bcrlinin 
de hir çok fclitkeUi sahnelerle karşıla· 
şa~akl:ırı taluniıı «dilebilir. Harbin bu 
şekilde de\aınuUl mani olabilecek bir 
kn\·vct mevcut dcğı1dir. Yarın belki ha· 
\'a hiicumlarmı zehirli gaz hücumlan 
kimya hnrbi takip edecektir. Her halde 
urası anla ılım tıı· ki Almanlar bu sa· 

hadaki !aikiyctlerini gittikı,:e k:ı) bet 
mektedirler. 

Netice ne olncak:' 
Bunu tahmine imkim yoktur. 
Göze göz, di .! di istemi de\ıım cckr 

se insanlık tnrihinin c.n facialı ve !ela· 
ketli snfhaları birbirini takip edecektir. 

Harbi bu derece barbar bir ekle sok
mnmak, ilk çağlar \'andali7Jnine rahmet 
okutııcak sahneler :'\ aralmanıak lmmdı 

Acaba Almanlar bu liizuınu anlıya· 
caklar mı? 

ŞEVKET BİLGİN --·--KIZI KAÇIRMIŞ 
Tirenin Dört eyliıl rnahanesinde otu· 

can Ya5ar Kırnat. on sekiz yaşında Sc· 
lime Cüleri rtznstvlc: kaçırmış \'e tutul
muştur. 

. ...................................... ~ 
ÖZEL 

Yusuf Riza 
okulu 

. . . 
• . . . . 
• .. ,.. 
• .. 
r .. 
• • • • 

Ana ve ilk kısımlarına yeni taTe&e : Deniz 
Gazino --·-- : iaydina ırr eylül. de.rsleı:e 23 eyfUl : 

Saatlann : tarihincfc başlıyataktır. UZak scmtfer : 
: içfn otobüsiet" \-ard'uı. : 

TAŞLA TAJIALADI : Baştur.ak - Kestelli cad'cfesi ~ 
VE Menemenin Boz köyu''nde otunm Et- En t/a/tiJt ~ : "'o. 16 Tel !914 : .............. -·-----···-·--' 

Restoranı 
hem oğllı Ahmet Tekeli, ayni köyc:km 1:.----.,d- ~ 
kavga ettiği Hakkı Kezel'i taşla kafası. : ,,._._,, •• : 

Altınruya • Kcuıak vapur isU.lcsi ü.stGiıde fM-
darr ağır sur tte yar-alamı , yaralıı fzm~ ~ lzmir Satl! Yeri : 

! miz, ucuz ve lüks .... 
re getiirilerek mem!eketı hastanesinde te- :. IJauid ~' .~ 
davi altıııa alınmıştır. Suçlu tutulıntcr ~ Yol Bede~.J" : . ............................................ tur. •• u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

raher farzedelim ki Efşin sözünü tuta- (Mu tasam) ın hayatı her dakika tehlikc
cnktı. Fakat beır hayatımıza tnallük eden de idi. Vcrdan (Aydoğdu) ya gelerek 
bu meselede onun baştan savma hareke- bütün bu tertibnh ihbar etti. &file der
tioe tehammül edemt'dim. Kabahat ve- l\al faaliyete gelip isi süratle teH'Ji ct
kusurda sizi teşrik efıncml'k için yap- mezse hayatını kaybedeceğini söyledi 
tığım işde ne size dnnrşhm, ne de haber Aydoğdiı sen bu suikast tertibatını 
verdi M.auliyet.i. kcndım kabul ed:- takip ediyordu. F.akat (Mutasam)a biz. 
yaL'tl!ll:. Efşin ithamatı kalkışır is- kcn- zat gidip keyfiyeti ihbar etmekten çeki
dimi müdafaa edebili.cim. niyordu. Ç~inkü suikastla en büyük 

Aydoğdı.r Vercldilllı sözbr'n vımle- töhmet ktndisinin linsını olan (Haris Sc
cek bin cevapc butınınch:. M'erdlığJ.ni, cü- merkandi) ye tcvcccüfı ediyordu. Ay
retin!. şayam: tııkd:r giiriiyonlu Ha:nada doğdu bu mesele hakkında Hamad. üe 
babr.ık dedi ki: müzakcrecfc buluncfu. ffamnd: 

- uhtı!rem kard sim' siz de f'i.:ıku~ - Bu işi halücye ben ihbtıı· edecim. 
tc) yi görüp memnımı oldunuz. :h1ak:at Yalnız beni onunla gizl1 görüşfür, eledi. 
oraya v rdlk.tan SOIIra ~ iç.in dönüyor - Peki, kalk, gidelim. 
surıuz., Vakit yatsı namazından sonra idi. B;-

- Size arkııdn lık l"tmek, hizınetimi lifenin otağına vardılar. Aydoğdu huzu. 
ikmal eylemek içın Öt.inmemek kabil mi ra girmek. için i tizanda bulundu. Mu
idi? tasam müsaade 1.'ltİ. Ffaınad ile oernbcr 

lsl:Un orduları kıtaatı nskerj;re ı;cklin- huzura girdiler. Halı.C Aydoğduya lıi
dc firkn fırka ınakarrı hilaf ete nvd t taben: 
edıyordu. Aydogdu dmma halifeye ya- - Sahip! mühim bir şey ıni var? 
kın bulunmak için onun kıtnsından ay- - Evet, efendinuz! kulunuz Hamad 
nlmıyordu . Akşam konakladılnr. Vcı·- gayet mühim bir takun nhv.alc. vakıf 
dan cin fikirli bir adam idi. Geceleyin olmuş. Müsaade bU\·urursaıuz arzede .. 
orduyu dola tı. Yeni } eni sui~ t t rti· cc.-.ktir. 

T t bat ıı k cıddı ıd . Halife H 

kat halilkatten inhiraf etme. 
Eamad öfu tafcım kumaru:lanlal'ln ken

disinin ıkatlinc ve Abbns'ı makamı hila
fete isllda kaı-:ır verdiklerini illbar etti. 
(Şah bi nSchil Hımısaru}, F!aııis Se
merkandi, Acif bin Unbisc, Fergnncli 
Ömer ve saire dahil olınak üzere suikııs
tı tertip edcnfurin ısimlerini söylrrdi. 
Suikastı ne gibi ~ebbüsle l<avild n fi
ile isal edeceklerine dair izaluıt verdi. 
Mutasam uikasta iştirak eden kı.ıııuın
danların 9lkluğuna bakarak evvel eınir
de inanmnk istemedi. Fakat. delılleri 
kuv,·etli gürünce hemen tahkikata baş
ladı. MüttchimTeı·i birer birer cclbederek 
isticvap eyledi. Hakikati itiraf ettiler. 
ffiıtta bunlardan (Şah bin Sebil) in 
müc.rimiyetı tahakkuk edınce Mutasa
mın ona tevbih tarzında: cHain! sana lzmirin bu meşhur kolonyasını fff
ynptığun i~ilikleriııı ınükfıfatı hu mu lil eczahanesinden alacakmnz. (:ün
ıdi?:t demesine karşı (Şah bin Sehil) kü yalnız eczacı Kemal K. Aldat 
Abbası elilc göstererek: cHain işte bu yapar. 
adamdır, beni bırakmış olsaydı bugün T~'....1 · • L!.!~' I..!__ • ı - __ .Ji--

b d b 
. zl . .. 

1
, unnyemn Duum zev111111 Kell'I 

sen ura a oturup u so erı soy ıyr- · nde t lam bir -1.-senı· T akli,. 
mezdin> diyerek alen n ve kemalı cü- sı. op lf ,..."' ır:. 
retle ikrarı cürmeyledi. Mutasam der- dı yoktur. Çünkü yapılamamekta
hal onun k<'llesini kestirdi. t>iğerlerini dlr. 

-BiTMEDi-
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Macar kıtaatı 1 ran-

1 
lngılız Tayyareleri Almanlara göre i ........ /2:ooö"""'Pii~;· .. ···· 

silvanyo merke- - HAŞTAK;;;;~~('I SAllin:u•: - BAS'l. R~~n_c_i SAYFADA ~ 
Amerikalılara göre -·- Almanlar lngiliz taar 

ruzlarını nasıl 
g6rüyorlar? 

- .. -
zine girdi Bir çok yangınlar çıkmış ve evlerin Bertin, 12 (A.A) - D. N. B. bildki- : Yakında lanadadan 

ve bahçeli evler mahallelerinde h&c:arlar yor : ! 
--•-.- kaydolunrnuştur. Alman muharebe tayynrclcri grupları : 

- RASTAKr.' 1 l.SCI SAHiFEDE -
sinir harbini ortaya atmak ,.e hedefsiz 
imha tarikini ihtiyar ctınck usullerine 
tevessül ediyorlar. Fakat böyle bir harp 
usulünün asken neticelere \'armakla 
beraber kuvvei ınaneviyeyi de tamaıncı1 
mah'-ctmesi lazım gelir. İngiliz milletin
den daha çok az ccssuı· bir millete kar
şı dahi olsa bu usullerin netice \•enni
yeccğini tecrübeler sabit kıldığı cihetle 
düşmanın askeri tcfevvuku pek cüz'i 
olacaktır. 

-·--fAKA•·ı J iNCi SAlllFlmı•, - 14 ölü ve 41 yaralı vardır. ~üneşin batmasını müteakip İngiltereye ~ınaııtereue aa" nderıııuor 
Bülucş, 12 (A.A) - Dün neşredilen Alman tayyareleri gündüz. \'e gece karşı mukabeleı bihnlsil hareketlerine 

BAŞT ARAFl 1 İNCİ SAHİFEDE 
sek bir irtüadan uçmUşlardır. Bwıun 
üzerine Bel'Jinde alarm \'Crilmiştir. 
Hava dafi bata~·~ları bir çok nokta
larda baraj ateşi açmıştır. 

re..mi tebliğ, Transih.-anyanın birinci Londrayıı karşı hüc~nılarma deYam et- dc\•am etınişlerdır. 
ınıntakasınm evvelce tcsbit olunmuş mişlerdir. Berlin, 12 (A.A) - D N. B. bildiri-
proğram mucibince intizamla ve hadi- y l 1 l 
s••=z: hl' d"ld·~· . b·ıd· angın ara nyduılatılnıı~ o an doklar ...... surette tn ıye e ı ıgını ı ır- ı· · 1 l 'k f L melet d. ve ıman tcsısatına, gaz \'e e c drı • aı.r 

Teekırd .. 1 . . . k 1 k rlkalaNna bir silah fabrikasına ve bir 
r e ı en arazının gerı ·a an ısrnı b ha 'd • · b l 

12 ve 1 3 f'." l "1 t "hl · d hl" 1 arut neye cı dı ısa etler o muştur, c.y u arı erın e ta ıve o u- G" d.. So th da . nacalct · un uz u ampton hır tanrare 
ır. inşaat at.elyesine de hücumlar yapıl-

Bükreş, 
bildiriyor: 

12 ( A.A) _ Rador Ajansı mıştır. Burada altı h:ıngar ve Tour Vil
orgada petrol depoları tahrip edilmiş-
tir. 

Bundan başka gece Liverpole ve ce
nubi ve merkezi 1ngiltere sahili üzerin
de diğl!'t' liman t sisatına da hücumlar 
yapmışlardır. 

Tiınes menbaında muharebe tayy&rc
(A.A) - Macar leri bir gemi kafilesi üzerine hücum et

mişler ve bir torpido muhribile dört şi
lebi ateşlemişlerdir. 

Budapeşte radyosu Romanyada Ma
car İşçilerin kitle halinde işlerinden çı
karılmakta olduğunu bildirmİ§tİr. Her 
türlü asil ve esastan ari bulunan bu ha
beri kat'i surette tekzibe salahiyettarız. 

Budapeşte, 12 
Ajansı bildiriyor: 

Elçi B. Pop riyasetinde bir Rumen 
heyeti T ransilvanya arazisinin terki ile 
alakadar meseleleri halletmek üzere 1 3 
E.ylulde Budapeşteyc gelecektir. 

Diğer iki şileb_ de bombalar isabet 
etmiştir. 

~·or : 
Alınan boınbar<lıınanları neticesinde 

dün öğleden sonra Londranın endüstri 
fabrikalarında ve limanında yeni yan
gınlar çıkmıştır. Yangınlar bilhassa Tay
mis nehri mansabında geniş bir mahiyet 
g&1ennektedir. 1nııiliz avcılan Alınan 
muharebe tayyarelerine karşı koymağa 
çalışmıştn·. Buna r~ğmen Heinkel bom
bardıman tayyareleri tahrip faali~·etlc
rine de\·am etnıi~lerdir. Bu esnada şu
rada burada mütemadi surette şiddetli 
hava muharebeleri olmuştur. 

Bcrlin, 12 (A.A) -- D. N. B . bildiri-
yor: 

Dün öğleden sonra ynpılnn bir hü
cum esnasında Soutluımptonda Spitfire 
tayyare fabrikasının müteaddit hangar
ları tahrip edilnıiştıı. 

İngiltcrenin cenubu .şarkisinde vukua 
ttelen şiddetli hava muharebelerinde 45 
İn~iliz tayynresı düşürülmüştür. 18 Al
man tayyaresi kayıptır. 

-ıfc-
Otla\'ll, 12 (A.A) - Resmen bildi-

rildiğine nazaran Birleşik Amerika
dan mi.lbayaa edilmiş olan 80 bin til
fenk Kanada kıtaatmn tevzi edilmiş
tir. 

Otta\•a, 12 (A.A) - •Royter• İm
paratorluk pilot l'etiştirrne plAnı mu
cibince Kanadada hazırlanan ilk tay- • 
yareciler hu ay sonunda imparatorluk: 
muharjp kuvvetlerine iltihak edecek-: 
lerdlr. Anlrenmanlannı ilk bitirenler: 
müşahitlerdir. Piiotlar ve topçular bir: 
ay sonra hazır obcaklardır. Pilot mü-: 
şahit lopçu ve atölye eri olarak yaz.ı- : 
}anların mikdarı 12 bindir. Bu ser-: 
vislere haf tada 700 kişi kabul olun- : 
maktadır. : ............................................ 

AMERİKANIH 
Kaııfulı ihtiyacı.. 
Vnşington 12 (A.A) - Resmi kay

naklıı.rdan haber alındığına göre, Hol
landa Hindistanı ve Malezyanın kauçuk 

Gazetenin İngUteredeki muhabld 
Londra halkının ku\'Vei manevi).•esinin 
çok yüksek bulunduğunu da iliwe et
mektedir. 

Londrn, 12 (A.A) - &Royter• 
Taymis gazetesi Alınan ha\'a taarruz

larına tahsis ctfği başmakalede şöyle 
yazıyor : 

İngilizler şima!den \"C şimali garbi
den gel~lcr \'e ~ehir üzerinde dolaş
mışlardır. $ehrln şimali garbisinde 
bir fabrika üzerine bir yangın bom
bası atılmıştır. 

Burada küçük bir yangın çıkmış, 
fakat bu yangın süratle söndürülmüş
tür. Şehir dahilinde muhtelif )·erler
de evlerin ve büyük apartmanların 
ürorinc de yangın bombalım düşınUş
tür. Vak'a mahallerine çabuk :retişen 
itfaiye yangınları söndünnUştür. 

INGiı.rERE VE 
BALTIK MESELESİ 
Londra, 12 ( A.A) - Royter Ajan 

sının diplomatik muharririnin salihi 
yettar bir kaynaktan haber aldığına gö 
re, Sovyet sefiri B. Maislty dün a'k§an 
hariciye nezaretinde Lord Halifılksı zi. 
yaret etmiştir. Mülakat esnasında Bal 
tık meselesinin müz.alcere edildiği bil 
dirilmektedir. 

Bükreş, 12 (A.A) - cD. N. B. > 
Başvekaletin bir tebliğine nazaran 

ordunun terhisi için lazım gelen tedbir
ler alınmış ve bundan sonra tekalifi 
harbiye usulü pek istisnai ahvalde tat
bik edilecektir. 

Londrayn ~·apılan hticumlar esnasında 
şiddetli hnva muharebeleri olmuş ve bu 
muharebelerde G7 ve Almanya \'e l\'Innş 
sahilleri Uzerinde d:.- 13 tnr,iliz tnyy&resl 
diişürUlmüştür ki İngilitlerin dünkii .ıo bin tonilatoluk İngiliz şilepleri hatır- istihsaliltma muhtaç olmamak için Bir
ınecnıu kaybı 80 tayyareye baliğ olınu<;- ınıştır. !eşik Amerika cenubi Amerika memle
tur. 20 Alman tayyaı·esı kayıptır. Bir Diğer bir denizaltı gcınisı de 7000 to- kctlerinde tecrübe için kauçuk onnanla
Almnn dcmi.zaltı gemisi y nidrn ceınan niliitoluk bir lngilız. şilebi batırınıstır. rı ihdas etmcğc karar vermiştir. 

Zamnn amansız bir surette Almanya 
aleyhinde çalışıyor. Mevsim çok ilerle
miş bulunmaktadır. Yaklaşan sonbahar 
ve kış <lolayısiyle ümit edilen istila için 
hazırlanmış büyük kuvvetle hücuma 
kalkmak ve bu kuvveti İngiliz deniz 
kuv\'etleriııin beklediği deniz.lerden 
mümkün olduğu kadar çabuk geçirmek 
Almanlar için hayati bir ehemmiyeti 
haizdir. V cyahut bu projeden vaz geç
mek \ ' C insanları \'C gemileri dağıtmak 
lıiz.ımdır. Fakat bu istilaya İngiliz başve
kilinin dün dediği gibi bu hafta teşeb
büs edilecekse şimdiden şu cihet mu
hakkaktır ki bu teşebbüs Alınanların 

şimdiye kadar ancnk pek hafıf surctt• 
zaületebildikleri İngiliz ham müdafaa 
sına çarpacaktır. - • gza:cz !L2Ll 2 2 M 

Türk Maarif Cemiyeti 
Ege Lisesi 

Yurdumuzda rnektepı.;ifü~ yolund<' nurlu ve hayırlı yt•ııilikler y.ıpınış olan 
Türk Maarif Ceıniyetin;n I1mirdek\ EGE Lisesi çalışmasına bu yıl da baş
lamışbr. Lisemizin gaye'>i cm ukları.nızı bilgili, i'.'.•i ahlaklı , çalışkan, kcndin<ı 
ve yurduna yeter bir olı.tL•rılukta bir insan olnrnk yetiştirmektir. Her bakım
dan resm1 liselerle muadeletj tasdik edilmiştir. Çocuklarını ' bu f eylzli yU\·a
ya vennek istiyenler her gün 9 dan 12 ye kndar 1nönü caddesi Köprii ıne\·ki
inde (144) iincü sokakta 1? 13 numarnlı lisemize mürncaatleri ilfın olunur. 

10 - n - 16 3701 {1859) · 

l!IC =·· . - ·' 
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollnrdaki ha.'ilahldarın nıikroplarını ko 

kiinden temizlemek için HEL:\1081.Ö kullanınız 

Böbrekluin çalışmak kudretini arıtım .. Kadm. erkek idrar zorluklanru, eski 
ve Yeni beJsotaklutunu, mesane iltihabını. hcl atı-ısını. sık ..,,k idrar h07.mak ve 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder .• 

ldranla kumlann, mesanede taşl:ırın t~kkülüne mini olur .. 
DiKKAT: HELMOBLÖ idrannızı temidiyerek ma\ileftirir. 

..... tinin nıhsatını hiizdir.M HER ECZANEDE BULUNUR 

isrANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Karaağaç müessesatı iç;n ~lınacalt 120.000 litre benzin kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 30.00IJ lirn ve ilk teminatı 2250 liradır. Şartname zabıt ve 

muamelat müdürlilğü kaleminde fÖrülecektir. İhale 24 9 / 1940 salı günü 
saat 15 te daimi encümenrle yapılat'uktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
Ya mektupları ve 940 yılma ait Ticaret odası vesikulariylc 2490 numaralı ka
nunun tarifatı ~vresinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 d • kadar Daimi encümc·nc vermeleri lfı1.ımdır. 9-13-17-21 (1858) 3629 

IZMiR DEFTERDAllLICINDAN: 
(• Ahmet oğlu Hasan ile Sabri kw Ay§Cnin Ba§durak §Ubesine olan milli eın
alt satış bedeli borcundan dolayı hazineden satın aldı)c:ları ikinci Karataş tram· 
İaay c~dd~sinde kain 331 eski 351 taj sayılı ve 1200 lira luymetindelci evi vi-
• Yet ıdare heyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıştu. Taliple
r~ 17 /E.ylul / 940 Salı günü saat 15 de vilayet idare heyetine müracaatları ilin 
0 tınur. 28, 3, 8, 13 3499 ( 1778) 

İZMtR DEFTERDARLICINDAN: 
el ~ecep oğlu lsmailin Basmahane şubesine milli emlak satış bedeli borcundan s; ayı hazineden satın aldığı Memduhiye mah!'lleııinin kuyulu sokağında kAin 

il
6 &ayılı ve 960 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 2 1 gÜn 

Ql ddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
Taliplerin 17 /Eyll'ıl/940 Salı günü saat 15 de vilayet idare heyetine müra-

ı:a.tları ilan olunur. 28, 3, 8, 13 3500 ( 1777) 

İzmir Nafıa müdürlüğünden : 
Urla hükünıet konağı tamiratı 3381 lira 55 kuruş lccışif bedeliyle ve 15 

ıiin müddetle açık eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa 
~iikümlcrine tevfikan hazırlıyacaklan teminatları ile birlikte 19 /Eylul / 940 
er~mbe günü saat 1 1 de nafıa müdürlüğünde müteoekkil komisyona baıvur-

rnaları. 4, 13 3568 ( 1807) 

İZMJR ru.RJsriK YOLLARI MJHrAKA MU· 
DVRLVGVNDEN: 
12. 9. 940 tarihinde ihale edilmek iizere pazarlık suretile eksiltmeye çıkarıl

~14 olan mukavelesi feshedilmiş Turistik yollar inşaat bakiyesinden 272567 
ıra 94 kuruş keşif bedelli Arapçı - Selçuk yolu inşaatına teklif edilen şartlar 

lAYgun görülmediğinden pazarlık on gün ıniiddctle uzatılmıştır. 
l'aliplerin 23 Eylül 940 pazartesi gUnü saat 11 de lzmir vilayet daimi enci.i-

lllenine müracaatları. 3752 (1889) ...______ ___________________________________________ ~ 
SIHHA 1 VEKALETININ RF.SMI RUHSATINI HAiZ 

KA$E 

Şiddetli BAŞ, Ot$ aArt· 
laruu, ROMATtZMAsan· 
cılarını StNiR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınhpna karşı mües· 
sır ilaçtır. 

lcabmda gÜnde 1 - 3 kate 
alanar. Her Eaanecle Wanur. 

tZMlR S!CtLt T1CARET MEMUR- ! 
LUCUNDAN: 

( Mehmet Rifot Atamer \ 'e Fı·aıu:o\•n 
Knponi) tıcaret ı.invanile İz.mıı·de Al
sancakta lncir ambarı yanında 11 nuına
radn hl.'r nevi koınür ve odun alım ve 
sntımile iştigal etmek üze re teşekkül 
eden işbu şirketin ticaret unvanı ve şir
ket mukavelenamesi ticaret kanunu hü
kümlerine giire sicilin 2821 numarasına 
kayıt ve tescil edildiği ilin olunur. 

1 - MUKAVELE. 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 

mührü ve F. Tenik imzası. 
Bu3Un 7. 9. 940 Bin dokuz yUz kırk 

senesi Eylül ayının yedinci cumartesi 
gunu saat on iki sıralarında 1zmirde 
doktor Huli'ısi bey caddesinde Kardiçalı 
han 15 numaralı dairei mahsusasında 
Türkiye cümhuriyeti kanunlarının bah
c;ettiği salahiyetle vazife gören hmir 
üçüncü noteri Süreyya Olcayın yanina 
~elen kanuni ehliyet ve vasıfları haiz 
olmakla sahadete ehil oldukları görülen 
lzmird~ Bayrnklıda Tebeddül soka.ğın
:fa 4 numarada Mehmet oğlu Ahmet 
Atılgan ve lzmirde Kızılçulluda Öde
miş caddesinde 19 numarada mukim 
İbrahim oğlu Osman Nuri nam şahitle
rin tarif ve şahadetleriyle teayyün eden 
ehliveti kanuniyeyi haiz bulunan lımir
de Bayraklıda Şeref sokağında 5 numa
ralı evde oturan Mehmet Rifat Alamer 
ile 11.mirde Maltızlarda 1349 numarala 
sokakta 8 numaralı evde oturan ve gös
terdiği Jzınir emniyet müdürlüğünden 
verilme 26. 9. 1939 tarih ve 32 / 667 nu
maralı ikamet tezkeresindeki kayda na· 
zaran (Andrea) ile Mariadan 1884 yı
lında lzınirde doğduğu ve İtalyan teba
asından bulunduğu anlaşılan Fransova 
Kaponiden sebebi müracaatlarını sor
duğumda anlntaeakları gibi tarafımdan 
resen bir mukavclcnamenin yazılmasını 
istediler. HUviyctleri vukarıda yazılı şa
hitler )>anında miittefikan söze başlıya
rak: 

Madde l - lşbu mukavelename 7. 9. 
1940 tarihinde tanzim olunmuştur. 

Madde 2 - Şerikler: lzmirde Bayrak
lıda Şeref sokağında 5 numaralı hanede 
rııukim Mehmet Rifat Atamer ile yine 
lzınirdc Mnltızlarda 1349 sokakta 8 nu
'llaralı hanede mukim Fransova Kapo
'1iden ibarettir. 

Madde 3 - Merkezi ticareti lznıirdir. 
Madde 4 - Şirketin nev'i Kollektif

lir. 
Madde 5 - Şirketin Unvanı ile l\Ier

kezi: Şirketin Unvanı, Mehmet Rifat 
Atamer ve Fransova Kaponi) dir. Mer
kezi Alsancakta incir ambarı yanında 
11 numaradır. 

Madde 6 - Şirketi ilzam ve taahhüt 
'-lltına koyacak bilumum ukudat ve mu
ıımelatta ünvanı şirket ile birlikte her 
~erik münferiden imza edeceklerdir. 

Madde 7 - Şirketin mevzuu: Her ne
vi kömür ve odun alım ve satımıdır. 

Madde 8 - Sermaye: Mehmet Rifat 
Atamer şlrkefo 1000 bin ve Kaponi de 
500 beş yüz lira nakten sermaye vaz 
ntmişlerdir. 

Madde 9 - Kar ve zarar: Hasıl ola
cak safi temettii ve zararın üçte ikisi 
Mehmet Rifal Atamcr ve üçte biri de 
Fransova Kaponiye ait olacaktır. 

Madde 10 - lşbu şirketin müddeti 
l Eylül 940 tarihinden itibaren 1 Eylül 
943 tarihine kadar üç senedir. 

Taraflar başka bir diyecekleri olma
dığını beyan ve ifade etmeleri ilzerine 
ben yeminli noter sıfatile yazılan bu 
mukavelenameyi açıkça ve yüksek ses
le okudum ve manasını anlattım. Dile
dikleri gibi yazıldığını benim ve şahitle
rin yanında tamamen kabul ve ikrar 
eyledikten kendilerine ve şahitlere im-
1a ettirdikten sonra ben de imza ve tas
dik ettim. Bin dokuz yüz kırk senesi 
Evlül ayının yedinci cumartesi günü. 
M. G. 7. 9. 940 
Taraflar: lım·aları 
Sahiller: İmzaları 
İzmir üçüncü noteri Süreyya Olcay 

!'esmi mührü ve imzası 
Umumi No. 3618 Hususi No. 
İşbu mukavel name suretinin daire 

dosyasında saklı 7. !I. 940 tarih ve 3617 
numaralı aslımı uygun olduğunu tasdik 
ederim B:n dokuz yüz kırk senesi Ey
lül n~ mm yedinci cuınartr><; i J?:ÜnÜ. 

7. 9. 940 
Otuz kuru~luk pul üzerinde i eyliil 

1940 tarih ve lzmir licüncü noteri resmi 
mühru ve- Siirrn·a Olcay imzası. 

3749 (1890) 

izmlr fuarı Sergi Sapayllldald 104·105 ,.......,. 
Pavyonllll'ını zl~CINf ~. 

--------------------------~~-
İZ MİR DEFTERDARLIOINDAN: 

Tarlıolunan 

Adı Adl'esi Verginin nev'i 
''ergi Zam Yekun 
L.K. L.K. L. K. 

Abdi özçelik Şehitler Sepetçi 
kuyu S. No. 15 

Hayvanlar 40 1 20 

İhbarnamenin 
Cilt Varak 

1 25 
Yukarıda ismi yazılı mükellef namına Yeni şube tahakkuk şefliğince tarh 

edilen \•ergiye ait tanzim edilen ihbarnamenin tebliji lçin mükellef söstermiş 
olduğu adreste her ne kadar aranılmaı ise de meik\\r mahalli terk ile halen 
nerede olduğu anlaşılamadıiı tesbit edildiğinden ilin tarihini takip eden 
günden itibaren 30 giln içinde itiraz hakkı olduğu 3692 sayılı kanunun 5 ve 
10 uncu maddelerine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzert\ ilAn olu-
nur 3751 (1887) 

JZMIR V AIUl'LAR DIREKl'OJU.UOVNDEN : 
1dareınizde on beş lira maaşı asli ve otuz beş lira tahsisatı fevkalAde ki ce

man elli lira maaşlı bir kitabet açıktır. Bu katipliğe memurin kanundaki şel'8iti 
haiz lise ve orta mektep mezunu olanlar arasında bilmi.l.sabaka ehliyeti tebey
yün edecekler tayin olunacaktır. Yevml müsabaka 3 teşrini evvel 1940 perşem
be günüdUr. Talip olanların aşağıda yazılı vesaikle birlikte müsabaka imti
hanı giinünden bir gtin evveline kadar vakıflar mildilrlilğlin~ ıntira~aathm illin 
olunur. 
Mektep §ahadetnaınesi 
Sıhhat raporu 
HüsnUhal vesikası 
Askerlik vesikası 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Özel E 

Deurtm Ana ve Wı 
olıuıu, yatdı ue yatı.tıs 

Okulumuzda bu yıl İlkokulun 1 
inci ve 2 inci sınıftan da açılacaktır. 
Her iki kısma da her gün saat 9--12 
ye kadar talebe kayıt olunur. Ders
lere 23 Eylülde başlanacaktır. Okulun 
hususi otobilsü de vardır. 

13 23 3708 (1884) 

HER 11111 
SAAT9DA 

Fuar Açık 
Hava Tiyatrosu 

S. Atilla? 
REVV OPERET HEYETi 

uUMDAL» 
---Jt.--

Ul\IUl\ll DE. •iz ACENTELiti L'ID 
HF.U.F.NIC LiNES Lro 

SOULİOTİS Yaı.-uru 20 - 25 eylü 
~rasında İzmit-den doğru Nevyorka ha 
rck"t edecektiı·. 

NOT : BUtUn vapurlanmwn ambaı 
ici elektrik \'11Dtilitör ~b Ue mu. 
cehhezdir. Gerek '\:apurlann muvasalat 
tarihleri, ~rek \•apur isiıaleri ve ., •. 
lunlan hakkında M."el\tama harp dola 
yıstyle hiç bir :UhbOt altına ...._ 

Daha fala tafsilll aım.k icin Birine 
Kordonda l~ 11uınaıwla •lll1DAL• 
umumi deniz Beenteliii Lbl münıcaat 
edilmesi rica olun~r .. TELEFON : 11'12 

:······································ .. ··· 
Or.IYfD\'E 

ŞflllElrA.11 l.TD. 
VAPUR ACENTASI 

AT ATO'RK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: '2443 

Loodre ve Liverpol MtJan •• 
piyuanın lhtiyacsna a&-e nparte. 
rımnı:. SPFPr vaPAC&klardır. ........... , ............................... . 

MaJdnlst opeNtör 
Clf'GlllYOl'-
lzmir civarında bir sulama itindeki 

hafriyat makinelerinde (E.bkavater) i.
tihdam edilmek üzere bilfiil bu makine• 
lerde çalıınuı makinist operatörlere ih
tiyaç ''ardır. Taliplerin vcsailtle birlik
te f zmirde büyük Kardiçalı banmda 1 O 
numaralı yazıhaneye müracaatlan. 

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

Kayit aç~ldı 
KUrLVK BJÇKi 
DİKİ, YURDU 

T alabe kaydına batlanmıfbr. 
Yurdun tahail müddeti iki ... 

nedir. Fazla malumat miic:lür
lükten öirenilir. 

ADRF.s: Çmci Hamam aHıımda 
38 numaralı Yurt. 1 - 10 (1848) 
Sakarya tik Oka arkasında 839 So. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tZMtR BELEDlYESlNDEN: 

ADRF.S: Gündoğdu tkinci Kordon 
No. 204 

1-3 (1873) : 

- Kadifekale burçtannm tamirine 
ait ikinci kısım intaat, fen itleri müdür
lüiündeki kepf ve prtnameııi veçhik 
açılc eksiltmeye konulmuftur. Kefil be
deli 2792 lira 11 kuruı muvakkat temi
naU 2 l O liradar, taliplerin teminatı C. 

Büyük raibet !{Örmektedir. Mthik, dans M. bankasına yahrarak ma'kbuzlariyle 
neşeli şarkılar her kesi memnun etmek- ihale tarihi olan 2 7 / 9 / 940 Cuma güııü . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
iZMtR 4 ONCO iCRA MEMUR-

LUCUNDAN: 
AÇIK ARTIIRMA iLE PARA YA 

ÇEVRtLECEK CA YRt MENKUL: 
Jzmir Kahramanlar mahallesi 1397 nci 

sokakta 244 pafta 1092 ada, 14. parsel 
ve 1 O taj numaralı 136 metre murabbaı 
arsa 340 lira 61 kuruş kıymeti muham
meneli itbu aayri menkul açak arttırma 
ile satılığa çıkarıldı. 

Birinci arttırması 15 / 10/ 940 Salı 
günü nat 1O,30 dan 1 1 re kadar daire
mizde icra edilecektir. Bu arttırmada 
) n 75 nisbctinde bedel verilmezse en 
çok arttıranın teahhüdü baki kalmak 
tartiyle ikinci arttırma 31/1 O /940 Per
tcmbe günü yine saat 1O,30 dan 11 re 
kadar yapılacaktır. Bu arttırmada da 
keza 7c 75 niabetinde talip zuhur etmez
se aatıf 2280 numaralı :kanun ahkimına 
tevfikan geri bırakılacaktır. Bu ga:rri 
menkul üzerinde liak talebinde bulunan
lar ellerindeki resmi veaaikle birlikte 20 
gün içinde müracaat etmelidirler. Aksi 
halde hakları tapu sicillince malum ol
madıkça paylaomadan hariç kalacaklar
dır. Satıo peşin para iledir. Şartname 
5 / 1 O / 940 tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için açıktır. Daha fazla ma
lumat almak istiyenler dairemizin 
939/3367 nolu dosyasına müracaatları 
ilin olunur. 3748 ( 1885) 

Z AY t 
11. 8. !>34 tarihinde lzmir Enternas

yonal Kollejinden alınış olduğum nakil 
kağıdını k:ıybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadığını ilim 
ederim. 

Atntilrk raddesinde 398 numarnda 
tlalyan tebaasından Marsel oğlu Jan 
Russo. (1891) 

tedir- aaat 16 da encümene müracaatlan. 
........................................... 13. 17, 22, 26 (1881) 

Kiralık hane - T cnbihnamenin tabi otomobille

Göz.tepe 95 numaralı sokak (Halit 
Ziya Bey) 15 numaralı hane kira
lıktır. Altı oda alafranga banyo de
nize nezaret, Taliplerin .lnönil cad
desi 1002 numaraya müracaatları, 
Telefon: 2912 1 - 3 (1874) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IZMtR 1 NCt iCRA MEMURLU-

CUNDAN: 
Emlak ve e)·tam bankasına ipotekli 

olup arttırmasına karar verilen İzmirde 
Banaklıda Bülbül aokaiında 1 4 Nolu 
ve tapunun kaydına göre 2~ / 1 l /9 36 
tarih ve sahife 37, cilt 9 da kayıtlı vesa
ir lüzumlu izahatı dosyasındaki tapu 
kaydı ve vaziyet raporunda yazılı ( 100) 
lira kıymeti muhammeneli evin mülki
yeti açık arttırma wretiyle ve 844 Nolu 
emlak ,.e eytam bankası kanunu muci
bince bir defaya mahsus olmak üzere 
arttırması 17/ 10/ 940 Pcr§embe günü 
saat 1 1 de icra dairemiz içinde yapıl
mak üzere bir ay müddetle satılığa ko
nuldu. Bu arttırma neticesinde satııı be
deli her ne olursa olsun en çok arttıranın 
üzerine ihalesi yapılacaktır. Satıı peşin 
para ile olup mü~teridcn yalnız yüzde 
iki buçuk dellaliyc masrafı alınır. ipotek 
sahibi alacaktılarla diğer alacaklıların ve 
irtifak hakkın sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını işbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbi
teleriyle birlikte memuriyetimize bildir
meleri icap eder. Aksi halde hakları ta
pu sicilince malum olmadıkça paylaıma
dan hariç kalırlar. 6 1 O '940 tarihinden 
itibaren tartnamc herkese açıktır. Ta
lip olanların yüzde yedibuçuk teminat 
akçası veya milli bir banka itibar mektu-
b" .. 939 30IS dw · le 

rine ait faslının 6 ncı madcleaiyk binek. 
arabalarına ait faslın 2 nc.i maddesi .,.. 
ğıda gösterilen şekilde değiştirilnüttir. 
Sayın halka malum olmak üı:ere ilin 
olunur. 

Madde 6 - Taksi saatinden miiftt;
rinin zararına olarak bile yapanlar, tak
ai aaati boınık olarak çalıp.nlar, saatin 
yazdıiından fa&la para alanlar ve ıehir 
dahilinde iatenilen yere sitmiyenlerden 
maktuan 2 5 lira para cezası alınır. 

Madde 2 - Tarifeden fazla ücret 
talep ve ahzeden arabacılardan maktu
an 1 O lira para cezası alınır. ( 1883) 

Devren sablık 
Azimet dolayısiyle ayda (4000) lira 

satış yapan tülün, pul, müskırat ve bak
kaliye dükkanı (müracaat lş bankası 
karşısında berber B. Snlfıhittin). 

iz.mir 

Enterıasuınaı f narının 
En cazibeli pa\'yonlanndan 

Election 
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Yeni Mahsul Yılı 
~~~~~~~~-x.~~~~~~~~~~ 

- BAŞTARAFI 1 incı SAYFADA - incirde de ilk fiat teklifi ve Iiat ver-
me cesnrl"tini gösterenler azdı. Bununla 

Bundan sonra dığt'r muamelelt'r büyük beraber ilk fiat işitildikten sonra hemen 
hararet içinde nksama kadar de, am et- muameleler başlamıştır. 
mi tir. 

Dün tcessuc; '-"dc.-n uzum fiiltlc.-ri şöyle
dir: 

i !l\uınarn 1 3 kuru'I. 8 numarn 14. 5 
J..urus, 9 numara 17 kuru.;, 1 O numara 
20 S - 24 kuru . 

D.ın piya'I du 6000 çu,•al üzüm mev
cut olduğu t hmin "diliyordu. t\ksamn 
k d r 4 ;06 U'lial uzum bor d satıl-
mı 'lir- tt>'lcil edılmi tır 

Jl\C'tR PıY ı\SASI 
Jncır p~ • sı saat on bir buçuktan 

onr • } nı c.-kıldt" m rasimlc.- açılmıştır. 
F.sa n borsa me-. zuunn dnhıl bulunan 
jnc ir m hsulıınun bu ·ne ilk dt>fa bor
.. ad it" hir dılen numunelere gore sa
tılma ı, n)rıra muhım bir hadıse olarak 
tt>l:ikki edıliyordu. 

incır piyasasının açılma töreninde 
hazır bulunmak Üzere muhtelif istihsal 
mıntakahırındnn bir çok incir müstah
silleri gclmiııler V<" yeni salonda yer ni
mi lnrdı. 

J ncir piynsnııının nçılmasında ticaret 
Vl"klileti şefleri. bnnka müdürleri, inhi
t lar baş müdürü, kooperatif mümes
~illeri ve müba.}aa memurları, bütün alı
cı '\'e satıcı müesseselerin memurları bu
lunmuşlardır. 

incirler, üzümde olduğu gibi banklara 
ııerilmiş ve masalar üzerinde görülerek 
Vt" değc.-ri takdir olunnrak satılmıştır. 

lilk sııtışı kooperatifler birliği yapmış 
ve ak ama kadar teessüs etmiş bir fint 
vücut bulmuştur. Dı.in piyasada 4500 
çuval incir bulunduğu anlaşılmıştır. Ak
şama kadar 7 - 18 kuruş arasında 2 165 
çuval incir sntılmıştır. Süz.rol" Vt" elleme
lerin fiatleri müsait görülmü.ıtür. Piya
s ~ üksdmıye müsteittir. 

lncirlerd(" goh a satı lann:ı con vere
cek olan bu yeni satış sisteminden müs
tahsil de tüccar da memnun olııcaktır. 
Bu usulun mevcut mahzurları hemen 
kaldırılacaktır. 

Dünkü satı lar hakkında ticaret \C-

kiıletinr- malumat verilmi tir. 
no~KO SATIŞLAR 
Dunku ıncir atışları şo.} ledir: 
Şerif Remzi 5 15 çuval, M. H. Naz.la 

469 çuval. M. J. T arnnto 436 çuval, 
B. Alazraki 2 30 çuval, Solari l 06 çuval, 
Ruhmim F rnnko 102 çuval, kooperatif
ler birliği 1O1 çuval, Tiitsü ile temi:rle
me şirketi 100 çuval. 

Üzüm satışları da öyledir: 
Kooperatifler birliği 606 çuval, Ni

hat üzümcü 351 çuval, Beşikçi 330 çu
val. M. hmir 3 18 çuval, M. H. Naz.lı 
260 çuval, J. Tar. Mahdumlan 259 
çuval, Suphi Erkin 230 çuval, J iro 228 
çu'lial, M. J. Tar. 224 çuval, Albayrak 
134 çuval, Vitcl ve şüreka ı 129 çmml, 
Hnydnr Dündar 123 çuval 'li'esaire .. 

incir piyasasının açılmasın<ı ait intibalaı· 

Ruzıeltin gece söglediği · .iapon 
mühim nutuk itskerıerinin Hindiçinige 
Harpten 

He,. zamandan ziya. 
de nefret ediyorum! 
Vaşington, 12 (A.A) - Reısıcumhur 

Ruzvelt bir nutuk irat ederek şöyle de
nustir : 

•Harpten her za.r.andan 7.iyade nefret 
ediyorum. Harbin rnhillcrimizc sirayet 
t•lıncmesi için son hadde kadar elimden 
~el ni yapmağa azmettim. Ecnebi mem
leketlerdeki muhmcbelerc iştirak etmek 
isteınıyoruz. Bize karşı taarruz hali 
müstesna olmak Uzerc ecnebi memle
ketl rde dövüşmek ıçin askeri kıtaat \"e 
deniz. havn kuvvetleri göndermek ar
~usunda değiliz. 

Amerikan milleti l er yüzünde etrafa 
saldıran azgın kuvvetlere karşı en iyi 
müdafaa tarzının ~ok kuvvetli bir ha-
7.ırlıktan ibaret olduğunu pek ala bili-
) OT• --·--LONDRAHIH 
BOMBARDJMANJ 
Londra, 12 (A.A) - Dün gecenin ilk 

natlerinde Londralılnr fasılasız infilak 
'esleri işitmişlerdiı. Fakat bu sesler te
laş uyandırmaktan ziyade emniyet tel
kin C'tmekte idı. Filvaki İngiliz tayyare 
dafı bataryalan her zamankinden 7.iya
dC' faaliyet go teri) or \"C muhtelif nok
talardan mania endahtları yapıyordu. 

Royter ajansının bir muhab iri hava 
r.ezareti erkfınındaıı birinin bu hususa 
dair olan a a~ıdaki beyanatını zaptet
miştir. 
Düşman tdyyan•lerine karşı atılan 

mcrmilC'r onlann attıklarından çok faz
lndır. Dün gece A~manlann mütemadi
) cıı münferit olarak uçan tayyareleri 
ni 'xten seri kullanmış oldukları uın
n r!.lmektedir. Londra ~malinde bir 
ta\\ are düşürülmiiştür. lki tayyareci 
c ,- C'dilmistir. 

lianada IJaşvelıilinin 
~örçile telgrafı 
Ott.t\.a, 12 ( A.A) - - Makenzi ;K.ıng B. 

Çurçıle hır tclgnıf göndert'rek Kanada 
mılletının Bu\ uk BrıtanY.aya ı;aınimi su
r<'ttt m .ızahır 'l' bu ınüthiş fınlarda 
onun l •. nıbac;ında bulunmakla müft hir 
oldu«umı bıl~ırmı tir. - ·-Macc:t• k abinesinin 
bii~ toplantısı 
B..ı<laıx tC', 12 (AA) Dun ogl.cdcn 

rııır. 1 ukumct crU nı Macar.ı tana iade 
t dılım olan Trnn ııvnnya arazisine mü
tc-allık mlihını 'c mü:.taceJ meseleleri 
miız,ıkl'r etmek ı z.ere Ko Tdekının 
riya C'tınde toplanmışlardır 

Bn~ H lo 1 t krar Tran!';ıh. hare-
ket <.tmı tır 

- *-BİR TEKZİP 
Va ıngton. 12 (AA) - Ekuafor se

fareti Galapagos ndalannın Birleşik 
Ameriknyn terkine dair olan haberi tek-
7m '«' bu bapta h h: bir milzakere cere

etmemış n . h.C' bir teklif yapıl~ 

girdiği galan 
Londra, 12 (AA) - Ro) ter Ajan

sının diplomatik muharriri bildiriyor: 
iyi haber alan mahfiller 12.000 ja

pon nskcrrinin Hindi Çiniye girdiği hak
kında Hong Kongdan Çin menbaların
dan gelen haberlerin doğruluğundan 
şüphe etmektedir. Bu haberlerin peka
la Alman nıenbalarından gelebileceği 
sanılmaktad ı r. Çünkü Tokyo ile Vichy 
nrnsındo japon k ı talarının Hindi Çiniye 
girmelerine müsaade c.-den bir anlaşma 
yapılm ış olduğu bir kaç günden beri Al
man menbalarından bildirilmektedir. 
Fakat hakikat şudur ki Din - Dong de.
nilen noktada Hindi Çini hududunun iki 
kerre ihla li dolayısiyle japon makam
ları ile Fransız makamları arasındnki 
müzakereler bir kaç günden beri kesil
mi tir. ihlal hareketlerinin birincisinde 
hudutta bulunan F ranaız subayı japon 
kıtal arının geri çekilme İne japonları 
nezaketle ikna etmiştir. ikinci ihlal bi
liıhnre küçük bir japon müfrez.esinin 
hududu geçmesi ile olmuştur. Bu müf
reze silahtan tecrid edilmioı ve geri gön
derilmi tir. --... ·--
İHGİLİZ TAYYARELEJU 
BRVKSEL ÜZERİNDE 

Berlin, 12 (A.A) - Alınan ajansı bil
diriyor : İngiliz. tayyareleri dün gece 
Brüksel civarını bombardıman etmişler
dir. Beş kişi ölmüştür. Evlerde büyük 
hasar olmu.ştur. Yine İ ngiliz tayyarele
ri diln gece Bcrliıı,; truuTu:ı etmişlerdir. 
Alarm işareti verilmiştir. Şehrin şimali 
garbisinde b ir fabrikaya ve şehir dahi
linde muhteli{ yerlerde evler ve büyük 
apartmanlar üzerim. yangm bombalan 
düşmüştür. Şimali Alınanyada da iki 
mevki bombardıman edilmiştir. Nüfus
Ça çok zayiat vardır. A mele ve memu r 
evleri de harap olmuştur. -·-Esfıi Rume n lıralı 
Portelılzde .. 
Nimes. 12 (AA) - cHavan 
Sabık Kral Karol ve refakatindeki 

zevat dün sant 1 S de Portekize doğru 
Nimesden geçmiştir. 

Bars lona, 12 (A.A) - Portdtize git
mekte olan eski Romanya kralı Knrol 
bvgün Bar clonay ... gelmıştır. --*-SOFYAHlH 
Moslıova}Ja şiilırıını 
Moskova, 12 (A.A) - Bulgaristanın 

Mosko\•a elçi i Stameno halk komiser
ler heyeti rci i ve hariciye konu<.:eri Mo
lotofu zıyaret ederek ceımbi Dobrica 
ıne C'le"mın hallinde Sovyetler hüküınc
tinin Bulgarıstana gösterdiği manevi 
müzaher('tten dolayı Bulgar hükümeti
nin teşekkürlcrını bildırmi!';tir. -·-reıavivde yüz dört 
Yahudi öldü 
Tclfıvh·, 12 (A.A) - Pazartesi günü 

reıtwh·in İtalyanlar tarafından oombar
lııtınnı esna!:.ında ]04 ii \"ahudi olmak 
eıe 112 k ı oln · ı ı n-

YE Nj ASIR 

• -

In~ilizler 

Akdenizde vazigete 
hikim bulunuuorıar 

--Jf- -

2000 mil mesafe üze
rinde serbestce 

' 
hareket ediyorlar -·--Londrn, 12 (A.A) - Manchestcr 

Guardiyan gazetesi Akdeniz. harekatı 
baılığı ile denizcilik muharririnin bi'r 
makalesini ncşretmektedir. Muharrir bu 
makalesinde diyor ki: 

ln~ilizler 
Vilhelms"hafende bah. 
riye kışlasına bomba 

isabet ettirdiler 
Londra, 12 (AA) - Dün iki alarm 

işareti verilmiş ve Londra mıntakaSl 
üzerindC' büyüt... hava muharebeleri ol
muştur. 

Londra, 12 (AA) - Hava nezareti
nin tcbliğı : Ill'rlindl'n geçen büyük bir 
dcmiryolu hattının son istasyonu olan 
Portland hm a kuvvetlerimiz tarafından 
E:vvelki gece bomb • .rdıman edilmiş tam 
isabetleri müteakip yangınlar çıkmıştır. 
Brcmcnde doklara tnyyare imal eden 
fabrikaya Vilhclmshafendc bahriye kış
lasına trım is.ıbeller olmuştur. Belçika 
ve Hollnndad.:ı toplu halde bulunan ma
vunnlarn, doklara ve Jimanlara karşı 
muvaffakıyetli hi.icumlnr yapmıştır. 

Bl'rlin, J2 (A.A) Alman ajansı bil-
diriyor : Bomb•1rdıman tayyarelerimiz 
dün öğleden :;onra Londra fabrikaların
da ve limanında ) angınlar çıkarmıştır. 
Şiddetli hava muharebeleri olmuştur. 

ROMAHY ADA AF 
Bükreş, 12 (A.A) - Siyasi sebep ve

ya cürümler <lolayısiyle eski rejim ta
rafından mahkum edilmiş olanlar hak
kında nffı umumi i!fin edilmiştir. 

il E Y L Ü L C U M A ı941 j 

Dünkü ~ün 

Almanların 89 taggaresi 
t, ~rip edildi 

---lf--
Londr.ı, 12 (A.A) - Resmen bıldırıl

dıgme göre düııki.i ha\'a muharebelerin
de Almanların 89 tan·arcsi trıhrip edıl
ıniştir. 24 İngiliz r.vcı 1nyyaresi kayıp
tır. Fakat bunlardan yedisinin pilotları 
kurtulmuştur. 

Bu beşinci bombardıman g<:cesindc 
bir çok kişi ölmüş ve ~aralanmıştır. Fa
kat bu za} iatııı C\'Yelki dört gecedC'n 
her hangi birinin z. yfatından • ngı ol
mnsı muhtemeldir. --·--

KRAL BORİS 
Hitler ve Mussolini 
ile telgraf la~tı •• 
Sofya, 12 (A.A) - Krayova it lafı 

münn cbetiylc Bulrar bnşvekili Filof ile 
Mussolini tcbrık ve tc Pkkür tclgraClan 
teati etmişlerdir. 

Berlin, 12 (A.A) - KralO\'a muahc
deııamesinin imzas: milnnsehetiyle kral 
Boris ile Bitler teşekkür 'c tebrik tel

Italyan 

Resmi tebliğine göre 
kendi başarıları 

- +
lngilizlerin bütün 

taarruzlarını muvaf
fakıyetle püskürt

müsler .. 
Jt !.> nda bir mahal, 1 2 (AA) - Q 1 

numaralı 1 tal.} nn tcbl.ğı: 
Mı ır sahili üz.erinde de mır) olu tes -

satı ve Sollum \ c Sidi - Bam.ıni de dü -
man askeri mevzileri gece "e günduz: 
yeniden bombardıman cdilmi tir. Dü~· 
man zırhlı arnbnları üıerine bombalar 
ntılmı~ ve nıııraJyöz nk.ıi .ıç;ılmı~ıır. 
Düsman Demeye bir hnvn hücumun ı 
teşebbiıs etmiş fakat batary nlarımı.zın 
müdahalesiyle geri püskürtülmüııtür. Bır 
düşman tayyaresi düşiirülmüştür. Bir 
ltalyan tayynrcsi üssüne dönmemiştir. 
Sonradan nlınnn haberlere gör(". bir \ c 
iki Eylülde Adcnin bombardımanı es
nasında iki düşman torpito muhribi ba· 
tmlmıştır. Tayyarelerimiz Hartum ha
va meydanını, Hayfa - junktinoda de• 
miry olunu bombardıman etmişlerdır. 
Raylarn, vagonlara ve depolara isabet
ler olmustur. Düşman müscllah zırhlı 
arabalarla ve küçük çaplı toplarla Kas-
s:ıladn bir köprü başına hucum etmiştir. 
Bir saut süren muharebeden sonra top
çumuz düoımnnı gNi püskiirtmu<1tur. 
Bizden zayi.ıt yoktur. 

Vajirin şark hududunda Ct'rıllada 
Oibat müfrezel~rimizc.- karşı yapılan di
~er bir hücum da iki saat süren bir mu• 

hnrl'bcdc.-n sonnı püskiırtülmüştür. 
Assabın hnlkln mc.-skun merkez kıs

mını bir lngiliz ta).} arcsi bombardıman 
etmi!!tir. Y erlil<"r orasından bir ölü ve ıki 
yaralı vardır. 

Addisabilbanın cenubunda Sa aman 
kampına .} aptı~ı diğer bir hü 'umu hafıf 
hasara ta sebebi.} et vermistir. Bir dü -
man tay} are i düşürülmfüı 'e iıç kişil,k 
mürc.-ıtebatı esır edilmiştir. Dümıan ta)• 
)Breleri Musa'li vn denız ussiıne kar!;t bit 
hiicuma teşebbüs etmişlerdir Bun! t 
derhal dafi bata!') nlariyll" k.nşıla·m • 
lardır. Bunun uzerine bombalarını d" -
zc atınağa mc-cbur olmu lardır. 

9S numaralı tebliğde bildirilen d • 
mnnın Dessieye hücumu -esnasında ık i 
düşman tayyaresi di.ıı;urülmü<ıtür. Bit 
dcniz.c1ltı gemisi Atlantikt<" 2 7 .000 toni• 
lata hacminde düşman 'apurlarını ha .. 
tırdıktan sonra ÜssLİn<" dönmÜ!ıtür. ~raflan teati ctmiŞ!erclir. 

--~~----~~~-~---------·-----'~ 

A kdeniz.de Amiral Cuninghamın son 
harekatı hakkındaki haberlerin ehemmi
yeti barizdir. Bu harp sahasında insiya
tivi aldığımıza \'e şeraitin lehimizde bu
lunduğuna dair çok a rih emareler var
dır. Evvela başvekilin sözlerini kaydet
mek lazımdır; sarki Akdenizdeki filo
muzun kuvvetinin iki misline çıkanlma
sına muvaffakıyet hiısıl olmuştur. Şi
mal denizindeki takviye cüzütamların
dan bnz.ılarını çekebilmekliğimiz. Al
man planlarına dahil denizden bir İsti
ladan hiç bir korkumuz olmadığını gös
termektedir. 

Saniyen yine başvekilin sözlerini tek
rar ederek SÖ) liy dim ki. Orta şarka mü
temadi gemi kafileleri göndermekte te
ıeddüt etmedik. Akdeniz.de normal 
seyrü sefainin durması bu seyrü scfaini 
idame.} e muktedir bulunmadığımız his
sini vermişti. Bu tamamen yanlış bir his
tir. iki ı.eyu üç defa Amirallık dairesi
nin tebliğleri Cebeluttarikten 1 kenderi
yeye askeri gemi kafilelerinin hiç bir 
müşkül:ıta tesadüf etmeden geçebilmiş 
olduğuna İma etmişti. Şurası da kaydo
lunınalıdır ki Amiral Cunningham ku
mandasındaki esas k uvvetler ve garp 
havzasında Sir James Somerville ku
mandıuındaki muavin filo Cebelüttarik 
ile lskcndcriye arasındaki iki bin mil 
mesafe Üerinde serbest surette harekat
ta bulunmuşlar ve cidd i bir mukavemete 
maruz kalmadnn ltalyan sahil üslerine 
karşı bir taarruz hareketi yapmışlardır. 
Rodosa Ye Skarpantoya knrşı taarruzi 
hareka t stratejik bir ehemmiyetten zi
yade psikolojik bir ehemmiyeti haizdir. 
Filhakika İtalyan propagandası bu ada
lann büyük ehemmiyeti " e mua:ı.zam 
askeri kuvveti ctrnfmda bir hurafa ya
ratmıştı. Bu hurnfa asılsızdır. Ve Syd
ney 'li'c Orion lıalyan vaziyetinin zaafını 
meydana çıkarmıştır. Bu gibi deniz.fere 
hakim olmadan b u gibi üsler ispanya 
ve Frnnııa jle yapılan eski muharebeler 
esnasında garp Hindistanında ve H int 
Okynnosunda müteaddit defa isbat et
miş olduğumuz gibi nncak mukaddera
tın rehinelt"ridir. 

······························· ~········································ ~ ····· · ····················································'' 

Raşlıyan ticari müzakereler ~ .. - *- :: 
lngilizlerle yüz milyonluk 

mübadele yapacağız 

.. .. .. 
"' . 
"' :2 .. .. .. .. .. .. .. .. 

:_.ıkara, 12 (Telefonla)-in
giliz ticaret birliğini temsilen 
Ankarada bulunan heyetle tica
ret vekaleti araaında baflıyan 
müzakerelerin bir haf ta ıonra 
müıbet bir netice ile ıona ere
ceğine muhakkak nazariyle ba
kılmaktadır. 

lngilizler gerek orduları, ge
rek halk ihtiyaçları için her tür-

muflardır. ileri sürdükleri sa
tış ve satın alma şartları muva
fık görülmüftür. 

Buna mukabil bize verecek
leri ithalat maddeleri arasında 
her türlü sınai mamuller var
dır. Memlekete vasi mikyasta 
elbiıelik kumaş, manifatura eş-
yaıı, çuval, sıhhi malzeme, ilaç-

İpekli kumaşlar, parfümeri var
dır. 

thtiyacımız olan maddelerin 
bir listesi kendilerine verilmiş
tir. İngiliz ticaret birliği mem
leketimizde vasi bir teşkilat ve 
bir büro tesis etmek üzeredir. 
Bu sene yüz milyon l i ralık t ica
ri mübadele yapacağımız an-

• .. .. 

lü ihraç maddelerimize talir, ol- lar, demirvolu maddeleri, sun' i lasıhvor. •• 
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Ceza görenler 
istanbu!, 12 (Hususi) - Şehrimizde 

belediye nizaınatına aykm harekd eden 
esnafın tecziyesine d evam edilmektedir. 
Beyoğlunda bugün beş fırın ve 20 d ük
kancı pi!likten ceza görmü§lerd ir. 

in giliz Sefiri 
Dün sa hah tayyare ile şehrimiz

den Ankaraya hareket etti 

Marmara adalarında Dün sabah 
oldukça şiddetli zelzeleler oldu 

x ~x~--~----~--~-

lstnnbul, 12 (T defonla) - Bu sa
bah saat altıyı on geçe oldukça şiddetli, 
saat 7.50 de nisbeten hafif olmak üzere 
iki zelzele olmuştur. Şehrimizde baz.ı 
kimıeler zelzele tesiriyl(" uykularından 
uyanmışlardır. Rasathanenin verdiği 
malumata göre zelzelenin merkezi ls
tanbuldan 75 kilometre mesafede Mnr
mara adaları istikametidir. 

Karamürsel, 12 (A.A) - Bu sabah 
altıyı on beş dakika geçe on saniye 5Ü
ren orta şiddette bir zelzele olmuştur. 

Hasar yoktur. 
Zile, 12 (A.A) Dün sı nt 16.10 Ja 

on saniye süı"i'n orta şiddette bir zelzc· 
le olmuştur. Hasarı:ıt \"C' zayiat yoktur. 

Refahiye, 12 (A.A) - Dün gündiiZ 
saat 11.55 tc burad.ı şiddetli bir harekc
tiarz olmuştur. Bazı binalardn yeniden 
çatlaklar husule gelmistir. Halk korku· 
dan sokaklarn fırfomıştır. 

İzmit, 12 (A.A) - Bu sabah İzınıtl<. 
şiddetli bir yer sar:;ıntısı olmuştur. 

}lükümetimiz buğday, mısır ve 
arpanın ihracını menetti 

Ankara, 12 (A.A) - Tıcarct wkalctinden tcblig cdılmi"tır : 
2 13477 ı-.ayılı knrarnamC'nın sureti ta•bıkim ll'i.ıtcd, ır tcılıınntnamrnin ihr·5· 

hınmı lisans \"C'rilc.ı Ye ikinci ve ueüncJ li tderindC' 1Julur. n 151 t.ırifo poıl"" 
vonunda bu d .. y, 152 t.ırife pow~yonun fa m• ır \ e l :;~ t· ·ı c pon , mınd;ıl< 
arpnmn ihrnçlarına Iı~ans \ o·ilmi) c n ı.ı· ddP1 rı ha\ ı 1 nuın • , 1ı ] <-tf'\' c ith• 
l dıldıği bıldırilir. 

Fransa ile 
Mevcut ticari anla~nv.ı .. 

Puri", 12 (A.A) Ahıan ~ jaıırının 
bıldirdıgine rore • ~uc;to 1940 wnunda 
biten Türk - rran~ız tıcaret ::ınfaş l'ilSI 

31 birinci k:ınun 1940 tarıhirıC' kadar 
temdit edilmis:ir. 

Meksikada mecburi 
askerlik ih das edildi 
!'.1ck ıko, 12 (A.A) Ht: mi gnzt 

18 ~. ından 45 Yh" n. • ad r her Jcc 
içm mf'cburı • sk rlıı..:.n ıhd c dı)dığıııı 
~. zr1.1lctndır. 

1ngiliz sejıri lngiliz honsolosu ve Vıs kmısıılu ılc güriişıiyor Tamamiylc dcgı.,ınış bulunan hali hn-
ur ~rnit içinde \ "C knrnrsız bulunan Ya-

Avrıca bir ınılli müdafan i lı ~ı.11"1 ı 
h'şkıline ımıtı!daır bir k. nun d.ı n 
dilmistir. - x-

Bir kaç günden beri şehrimizde hu- 'det etmi !erdir. 
1 k 1 1 ·1 · A k b"' ı zi~ et dolayısivlf' uzun \· .. deli bır nnlas-unma ta o an ngı terenın n a ra u- Sefir saat sekiz b uçukta Gnzil"mİr 
yük elçiııi Sir Knatchovil Hugesson ve . ma :ı;npılması murnfık göri.ılmemışür. 
refikalan Lady Hugcsson, refakatlerin- tayyare meydanına gelmış. hararetle B ununla beraber bu hususta yakında 
de ln~iliz ticaret ııteşeai Mr. C odan hu- teıyi olunmu,tur. lngiliz elçisi lzmiri bir TUrk - Fı anstz göri.isme i yapılaca-
luadu· halde dün aabah Ankaraya av- !çok sevcliiini bqan e,ylemift.ir. ı.annolunn aktadu:. 

Mebuslar 
lstanbul, 12 ( H usu i) - Bu} ük Mıl• 

let Meclisinin llktcşrine kadar ıatil ~ 
ran vermesi üzerine bugunku trenle 
çok mebu.lar ıehrinıizl! gelnutlerctil 


