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Hollanda Hin
distam lngilte
reye 58 tayya-

re verdi 
--.--

. Londra, 13 (A.A} - Hollanda llin
dıstanı J n~i1iı: ha\'a kn\'\'ctleı-ine elli 
~kiz , tel\ nre hediye dmi tir. 

IioJiandu kıaliç<'sİ İngiltc>rc kralına 
: J:•mdt rdı i hır mesajda bu hediyeyi 
: bıldınni 'c bu tayyarelerin mü.şte
: rc-k c: \, nın 7.aft: rıni temine yurclım 
: •dec>r gi uınıdıni i1.har dınıştir .. Kral 
: ~-l'~dıgı c 'apta kraliçeye İngiliz mil
: d~tı adına derin teşekkürledni bil-
••• •tın tır 
......!!..······································ 

A. e~ aile erine 
\: avdım işi 

--*-
Dana adilane ve daha 
emin usullere 
bağlanmalıdır •• -·-HAKi{) OCAKOGLU 

l\\rnı>:mın içinde ç:>lkandıi':ı hiiyi.ik 
'c _kanlı fodn kn~ısımla diiıılanın en 
fıtıııı . en lııızurhı ki~elt•rindcn hiri -;iip
ll' oktur ki Tiirki~edir. 
. lilli politiknnm.ııı sağlam temellere 
ısı;.ııa t ettirilnıis hıılunııınsı, de\'lct ri
t a ınıizin isnhetli ı,? İirü 'c seıi,leri ~,
:\e İııde bı...-iinc kudar harp ate.;inden 
~1l.'lkta kalı~~nk hnlıth·arlığına k:l\"~ı-.nıus 
•ııı 11111 u vornz. • · · 
nu~iine kadar dıyoruz. Çiinkii yarı

~h 1~"' olncağıııı hılmiyoruz. Y:ırııı it:in 
t tnınlerde hnlunmak. teminat 'ermek 
~~llİİmkiin d<'ğildir. Hiıdiselcrin na ıl 

ısar edeC'ei':ini hiç hir kiın'c bilmi-
3or \e kc-;tircnıhor. 
el llildii':imiz tek 'bır nokta ,·ardır ki. o 
, a her Hirlii ihtimallere ka~ı lıaurlıklı 
e kın" etli bulunmak kevfiyeftdir. 
~() \]etin \'C mil1<'fiıı 'hi.i~· iik itina ile 
i ,~anı eden çalı mı.lnrı hep bu ga) enin 

•fı ali idndir. 
~ lltııtiinc kadar 1'iirkiyc seferberlik 
rat:ıak liizumunu bilt· du~·nınııııstır. 
ltı a t Yarın böyle hir kararı nlmai!n 
l ec:hıır knlm:ısı ihtimal haririnde ~(;rii-
eırıez 

D Vnt~ıı \'azirc:.ini ifll'HI <"n..,;;ırılanların 
.,l•r'd · · h 1 e hırnkm•nkları aile , .e c;onıklanna 
nı~hna ı işi \'afnıı borcu kadar ehem
tı 1~ e!i htıif. bir meseledir. Askeri \ 'C ik
k S:tdı nıukm·cmet imkfmları arttırılır
l e1 hu nıcselL·nin de iizcrindc 1.'hcmmi
• ... : ~ durulma~n ihtiyaç \"nrdır. 
naı!•r talim dewc-;i ic;iıı -;ilah altına alı
aiteı h~zı \'atnndn..-;larınıızın sehirlcrdcki 
~ crıne ~ upıl:ın ~·ardını maalesef 
tıa ntnııniyetbahş lıir intizam altına alı· 

1 lllanu ve miics-;İr bir ekle koııamn-
nıstır ...... 1 t k' · · d h ı ·· ·· dür. · no~ crı c ı \"azı~ et a a < ıızgun . 

1.
1
Askcrlik ' .ızifcl~rini ifa)a gidenlerin 

it;)\• d l"k ltatd c ı nıılılıırı tarafından harmanları 
'l'"~rılını . tarlaları siiriilmii tiir. 

i r ltr~ milletinin u il ruhu hu kahil 
let;ınaı . n111a\ enet işlerinde biitiin mil
li} kere tistün hir {!n\ n•tle lınrekctc gel-

e tcdir. · 
il{·· 

ft 1_?~ ler ile schirlcr :ırasuıdaki fark, 
Pıl •ılat m~Ie:.idir. Asker ailelerine ya. 

ncnk 1 . . f d •• lakı arc mı ıçın sc\ e se\·c e akar-
, .... 11 buhınıııı nt·uk h•k vatanda tasa,·-

•ır et . 
.. ~ b·· ıııı~ oru~ \'alııız ehirlerdc. bilhas-
.... il "" k • 
lı . 'ıı "Chırlcrdt• bedeni '\'nrdıının '. b" •• 
tıak !r kıl ıneti oktur. Bunun mutlaka 
lcr· ~1 olması zarureti ,·ardır. :\'akit iıı· 
ları'ı 1 e e a lı 'e emin bir te kilfita bağ-

.ı\ tıadaı~ ted\ ir olunamaz. 
•İh' skerlık kanununun bir madde-.i mu
l'itı ınce sehirlerdc muhtaç ask<'r ailele
lııiJe :vardıın 'azift• i belediyelere tah-

lı <ılunınu tur. 
Ierd~na istinaden beledi) e bazı C\' 

i);ır t" her ay para toplamakta ,.e bu 
trıe~ ar~ asker nilderinc taksim cyle-

"tedır 

,.\ ~0P~nn~n para lıi~· hir matraha istinat 
lıırenııyor. Her ke~ ne 'crir..e o alını
tııı, 'e nn<':ık alınan nıikdnr taksim olu-

·•Or ' . 
lı llttk iptidaı 'c t:C) ri adilane olnn bu 
tlti " hu çok miihim d:i,·anın halledil
ketıd~ld.u~tmu tasm \'ur eylemek kendi 

ıı 11~ıı.1 ald:ıtnuıktır. 
• 1111;ı::ıı11 nilı:ı t•ı ~.H:ıh altında Lıir ka<· 
IJ r a kcr ' nrc:lır Ynrm on, ( ıı hec; I· 

~lııl ~skcr dalın azifcyc ln~ırılahilir. 
lpıli~t·l:lrın adetleri o nisbeHt• artar. 

lnk"· nı usullerle elde edilen p:ır:n ı 
ınıe k· Ikt ~ h • . 

il\ d· t . u ı ~ınıız zmnnn er nılcyc 
ır. ;ri'.

1
l .. 11r lira hik• isabet cyll'mcdiğini 
ruz p .. 1 b" • 

trıini · >fi\ c ır ııetı<"C) c ) ::rdıın j.;;. 
ır \c•rıııek bile nbe tir. 
ııc k 1 h • tsas) a ır :ı u dıı\ nyı daha emin 

~<ıhıtrn haf:lamak liizımdır. Beledive 
ta"ıd ~ 1111~1 tııı'!ııri~ C' eklindt• oı ıuztında 
\arı! t:..'1 hır llll''illi ile ıııntllıp ıll'ticc'ı c 

aınaz • 
1~cıe; · h ı · · . . 

<lJlll 
1 

· 1 a. ıc111 l n l cıır bır kanun 
latbikıa 1 '"l'l :ılıııı tıı ınc\'t·ut k:-mmun 

ntına ·l'ıt 1 · · ·· d tetirrı 
1
. ' • ur ııı znrnnaıııc 'ucu a 

1 ıe ıdir ' • t>n t;sa 
1 

· · nuıı ı. nlınma ı lazım ge-
l~ • s ar suııhırdır : 
~r Sl'\ d • ] • • S , en t'\\ c \ aı.ıfe~ c çngırılaıı -

ON U ? hu·ı SAYFAUA -

Alıııcın tayyareleri lııgıli:; sahıllcri?ıe hiicum ediyor ı•a 1ngiliz aııcı tayyareleri mukabele için havalanıyor 

INGILTEREYE ALMAN ~Aiiiia"ö"b"utüiiiet .. iiiörkezl~ İNGiLiZ HAVA HÜCUMLA-
AKINLARI HAFiFLEDI geniden bombalandı Hl ZIYADELEŞiYOR 

-~·---- ~-.-- ~-·~-

Londranın ha
va müdafaası 

arttırıldı -·--Yeni zayiat J6S ölü, 420 
~aralıdan ibaret-
Londra, 13 (A.A) - Hava da

fi bataryalarının yerleri değİfti
rilmittir. Şimdi Alman pilotları 
fevkalade tiddetli bir baraj ate-

- .SOXU 3 ÜNCÜ S/\lliF.EDE -

YENi RUMEN - MACAR 
HUDUDU TESBIT EDiLDİ 

--·--
'fransilvanya
nın işgali dün 
hitam buldı.. 

Yeni Macar arazisinde 
örfi idare illin edildi 
Bud:ıpcşte 13 (A.A) - Macar kıtaatı 

Transilvanyr.nın tc cllümüne bugün de 
de\•am ederek rn son noktayı işgal et
miş ve bu suretle Vi)ana karnrı muci
bince Macaristana verilen arazinin işga
ı:ni bitirmi tir. 
TRANSILVANYADA öRFi 1DARE 

Budape!;te 13 (A.A) - Macar ajansı 
bildirivor: Viyana hakem kararı muci
bince 'Rumen - Macnr muhtelit komis
yonu iki meml ket nrnsında yeni hudu
du tesbit etmiştir. 

- SO:\'U 3 Ü:\CİJ SAHİFEDE -

Berlinde bütün ışık
lar söndürülecek 

11oll:.ında ve Belçi
ka salıill«ı.ri de şid

dt·tle diiviildü 
J.ondra. 13 (A.A) - Hava nezare

tinin tebliği : Diin geee kunetli bom
bnrdınıan tayyare filolarunız Bcrlin
de deJ!lİr) olu i tasyonlanna, tayyare 
mcydanlanna, Hollanda \'C Belçika 
- SOSU 4 ÜNCÜ SAHlFF.OE -

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

Kalede çok bü
yük yan~nlar 

cıkarıldı -·-Alman gemi lıafileleri 
de bombalandı •• 
Lond;a, 13 (A.A) - lla\'a nezareti

nin tebliği : Dün ~nhil nıiida(aa tay~ a
relerlrniz Dunkerk açıklarında bir dü -
man gemi kafilesine hiicum ctmi \'C bir 
ia e gemi ini batırm~ştır. Sahil müdafaa 

- SOJ. 'U 3 ÜNCÜ SAHiFEDE -

Milıvcrcilcrin terhisini istedikleri ~mali Afrikadaki Fransız kuvuctlcrinclen bfr 
kısmı yiirüyiiş halinde 

SOVYET - RUMEN HUDU- FRANSADAN YENi TALEP-
DUHEA YEia aioısELER LERDE suLuıouLAR SON DAKİKA: .. -..... -... --·--
Rumenler Sov
yet askerlerine 
ateş açmışlar -·MosJıova Romanyanın 
nazarı dilılıatini cel· 
betti. Romanya suçlu· 
ları tevlıif edeceJı .. 
Moskova. 13 (A.A} - Tas Ajansı 

bildiriyor: 
12 F.ylulde hariciye hnlk komiser 

muavini Romnn) a elçisi B. Gnf en koyu 
kabul ctrnis 'e kendisine aşağıdaki be
) a'lattn Luhınmu tur: 

11 Eylulde saat 13 de Cnmoviçin 34 
- SO~lJ 3 iiNCÜ SAHİl'EDE -

-·-
Mihvercilerin 

talepleri redde

• 
lngiliz kral sa-
rayına bomba-

dildi mi ? lar düştü 
. - · • - • .. Londra 13 (A.A) - latihbarat 
iaşe nıaddelerinın yuz• nezaretinin nqrettiği bir tebliğe na

de elli selıizini ve Afri• zaran bu sabah Bukingham sarayına 
lıadalıi ordunun terhisi• bombalar atılmııtır. Hasar azdır. 

ni istenıi~ler.. S~ayda bulunan kral ve kraliçeye 

·evyork 13 (A.A) - Royter: İyi bir bır şey olmamııtır. 
ıııenbadan bildirildiğine göre Peteh hii- . Londra 13 (A.A) - Roytcr aj::ınsı 
kiimetindcn ital~n . imali Afrikadnki bınnsına \•e diğ r gazete idarehanelerine. 
biitiin },ran ız kıtaahnm terhisini, Al- bombalnr düştügünc dair Alman njan
maııya da i. gnl altında bulunan Fran'>a· sının Vfrdiği haberler <loiiru değildir. 

dnki inse me\atlı toklarının vüzde elli B • J / hd ·d 
sekizinin teslimini istemi lcrdlr. Bu iki ır la yan f P. ı l 
talebin reddedilınic; oldııf:u rh·a)Ct edil· Hoına, 13 (A.A) _ .n. N. B.n 
mı::ktcdir. Tclgrafo gawtc ınin direktörü B. An· 

........................................... - SUNU 3 CNCÜ SAlllFl>UE - saldo rad\odn İtahan crdusunn hitnbcn 
ı.\ .. na \1 ti ti ilk - , , ti ~os-= , _____________ yaptığı konu mndh ln:tilterc - Libya 

E k• R C<'phesiııin kat'i stratcjık ehemmiyetini 
la\\ Cl h ll (l lJd ll nda s l umen bC'Jirtmı \C c;öyfo l1emiı;tır: 

..ı - Pek yakın bir zamanda tesiri Lon-

ı n İİısa d t-' lllt" olnıan11 .. kralı Portekı·z- dm iizcrinc ntılnn on bombaların t~i-
.• rini gc·çerek bir bombanın Londrn se· 

Bdgı.. el . 13 (A.A) Arna\ utluk 
1 u<lu<luı ela bir hadi c olduguııa \'E' 

h .. ttü b r çok olü \·c ~aralı kaydedil· : 
de kalacak 

ınn mda patlamns:ı pek muhtemeldir. Hu 
honıhal ı İskenclerİ~edcn nlınac:ık bir 
telgraf tc kil edecektir. Hu telgrafın 
nmhfe\ İl atı lıcniiz 'bildirilemez. .Faknt 
tahmin etmek JM.'k ınümkündiir. 

dı •ıne dair ~ir 'H hancı ajansta çıkan : LiLhon, 13 (A.A) - Matbuat Por-
h ı ı A\.), ·• t krip etmek : tekiz hükümC'tınm Romanva kralı K.-
f, rlır : rol ile mai~ etmd kı zevat için ikamet 

• • • • • • • • • • • • .... 
11 

• • .. • • .. 
11

••
11

• .... 
11 

• • • müsaadesi \ erdı~ini yazmaktadır. 

Vazifemiz; ihmal 
etmiyelim 

ı · 

Um acı:ık sahasım!a daha pek çok şeyler ba
şarmak Zlnmdn ız. Bu ha urılar para~ n da~ anı
l or 'e b ı paranın bir kı ınmı Ilın u kurumuna 
aza ynzıhrak Milletçe temin etmek lfızım geli
yor. Bu 'azifcmizi ilınırıl ctmi.' elim .. 

----------' YENİ ASIR matbaasında basılmıs!ır 

Milli Şef lnönü 
Izmire geliyorlar 
Fuarımızı ziyaret ve Egenin iktisadi vazi

yetini tetkik bu vurmaları muhtemeldir 
isr AH BUL, 13 · (Hmusi muhabirimizden teıe: 

fonla) ••• Rei.sicümlıarumuz ismet inönünün bu· 
günlerde izmire gidecelıleri bildirilmelıtedir. · 

Milli Şefimizin İzmir Enternasyonal Fuarını 
zi~aret etmeleri ve Ege nııntalıasının ilıtısadi 
vaziyeti üzerinde tetlıiJılerde bulunmaları pef:ı 
muhtemeldir •• 

·······················································································2 

jUçltalyan harp tayyare-! 
= si arıza yüzünden F eni-

ke sahillerine indi 
~~----~~x.x:~-~~--~~-

.İfıiSİ battı, birinin silô1darı tarafımızdan tecrit! 
:e~ildi. 2 zabit ve 5 neferi enterne edeceğiz •• Altı: 
ltalyanı da gelen tayyareleri alıp götürdü .. 
Ankara 13 (A.A) - · 8-9 Eylül mı~tır. 

1940 gecesi Finike sahillerine iki * 
ltalyan harp tayyaresinin i.rıza Ankara 13 (A.A) - 9 Eylül 
neticesinde indiği ve müretteba- günü bir İtalyan harp tayyaresi-
tından altı kitinin bir müddet son- nin Finike sahillerimizde dalyan 
ra mezkür mahalle gelen üç ltal- mevkiinde Beymelik köyü önün-
yan imdadı sıhhi tayyaresi tara- deki düzlüğe indiği ve bu tayya-
fından alınıp götürüldüğü haber renin mahalli makamlanmız tara-
almml§lır. fından tahb muhafazaya alınarak 

Meikür tayyare mürettebatın- ıilihtan tecrit edildiği ve biri zabit 
dan karaya çıkanlan bir italyan olmak üzere altı kifiden mürek-
zabiti enterne edilecektir. Düşen kep mürettebatının enterne edi-
tayyareler bir müddet sonra bat- Jeceği haber alınmııtır. 

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

Bir casus 
tutuldu 

--*--
Muhalıemesine Ağır 
cezada gizli olaralı 
başlanıldı .•• 
Türk tebaasından ve Viyamıda doğ

muş olan 11ya.s oğlu Doğan Tuna ismin
de biri, İz.mirde casusluk ~ apmakla t .. h
h zan \'e tevkife alınmıştır. Doğan Tu
nanın muhakemesine' dün şı:hrimiz ağır 
ceza muhkeme. inde giz.1i olarak başla
nılmıştır. Bnzı !'ımmc şahitleri dinlenil
dikten sonra gclmiyen şahitlerin celbi
ne karar verilerek muhakeme baskn 
bir güne bırakılmıştır. 

SOVYETLERI~ ÇOI MÜ-. . 
HIM BiR IARARI -·-

Tuna meseleleri 
Moskovasız 

halledilemez 
Mosko\•a, 13 (AA) - Tas AjaMı 

bildiriyor: 

Mevcut Tuna enternasyonal 

statüsünde tadilat yapmak mak
ıadiyle Alman hükümeti tarafın
dan Viyanada bir enternasyonal 

- so~u 3 ÖNCÜ SARtFEDE -

Şarktaki Jııgilı:: oT<ltılan b<?§kumandam 
general Arc1ılbalcl Wavell 

Afrikada bom
ba, ateş ve kan 

v yagmuru --·--İngiliz tayyareleri 
rrablusu ve Derneyi 
şiddetle bombaJaddar, 
yangınlar çıflarddar 
Kahire 13 (A.A) - Resmi tebliğ: Ev. 

vclki gün İngiliz kuvvetleri şarki Lib
ya.da Amseati bombardıman ederek 
yangınlar çıkarmıştır. De.menin tayya. 
re meydanında bulunan tayyareler üz~ 
rine de bombalar atılmıştır. Bardia Uz~ 
rinde yapılan bombardımanlarda dı 
yan"tnlnr çıknrılmıştır. 

.. 
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Bir rüyanın • 
n~uc · zesı . 

Bugün yapıla-
-1- cak mühim maç 

Kocam, Ramiz. yatak odama girdiği 
1aman sabah kahvaltımı henüz bitir
mek üzere idim. Onun hitabını bekle
meden: 

- Sabahlar hayır ola, kocacığım! de-
dim. 
Yatağa yaklaştı '\'e yanağıma bir öpü

cük kondurdu. Sonra, bir aşağı, bir yu
karı dolaşmağtı başladı. Meraklı bir hali 
vardı. Her halde, sevimsiz bir haber ve
receğini anlıyordum. 

Çok güzeldi, kocam. Uzun boylu, ince 
endamlı idi. Bol saçları şakaklarına doğ
ru kırlaşmıştı. Çok çekici gözleri var
dı. 

Yatağımın ayak ucunda durarak: 
- Tatil hakkında seninle görüşmek 

istiyordum, dedi. 
- Pekala, tatil hakkında ne varmış 

bakalım? 
- Tasarladığımız küçük seyahati, 

pek korkarım ki, yapamıyacağız. Hatta, 
teyzenin yanında bir kaç gün ~eçirmek 
lazım geleceğini zannediyorum. 

- Lamia teyzemin yanında cbirlik
te• bir kaç gün geçirmemizi mi istiyor
sun, Ramiz? 

- Hayır, sevgilim. Benim ayrılmam 
icap ediyor. Orada sen bir kaç gün ge
çirirsin ... 

Yatakta dogruldum: 
- Fakat tatil zamanını daima bidik

te ~eç:rmiştik, Ramiz. Şimdi he var ki?. 
Az kalsın, başka bir söz daha ilave 

edecektim. Fakat vaktinde dilimi tut
tum. Zira, co şeyden• hiç bahsetmeme
ği birbirimize vadetmiştik. 

~bilirim, bilmem ki! --Jf.--
Dudaklan hafifçe lilremcğe ba~ladı. 

Ve gözlerinde scssir. bir istirham okunu- Elnaı:;eıriyazi Altınor• 
yordu. du ile kar$dcqıyor •• 

- Halimi anlamak için, gerçek. hiç --·--
bir şey yapmıyorsun, diye ilave etti V(\ lzmir Enternaııyonal Fuarını gezmek 
odama girdiği zamandan daha ziyade üzere şehrimize gelen Suriyenin meşhur 
beti benzi atmış olarak çıktı. Yataktan Elnadielriyazi futbol takımı bugün saat 
atladım ve çok sinirli olarak sağdan SO· 1 7 de ilk müsabakasını Alsancak stadın
la odada dolaşmağa başladım. da Altınordu ile yapacaktır. Bu mühim 

fü•lendiğimiz gün çektirdiğimiz bir müsabakanın hakemi Göı:tepeden Fe
resmimiz tuvalet üzerinde gümÜ:i çer-· rittir. 
çevesi içinde duruyordu. Yaklaştım, on YARINKi MAÇ 
beş sene evvel olduğumu?. gibi kendi- Suriyeli futbolcular yarın da saat 1 7 
mizi bir daha görmek istedim. , de Altay jJe karşılaşacaktır. Altay mü-

0 \•akıt yirmi ynşında idim. Güz.el, !!&bakasını Altınordudan büyük l\1usta
narin, zarifüm. Ramiz henden beş yaş fa idare edecektir. 
büyüktü. Nazarı dikkati cclbcdecek ka- Müsabakalar başlamadan evvel ta
dar erkek güzeli idi. Yine de hala güzel kımlar arasında bayrak merasimi yapı· 
bir erkekti. Fakat çok d~ğişmişti. Göz- lacaktır. 
lerinde hir zamanki şen ve miitebes.-ıim 
bakışlardan eser kalmamıştı. Bu bakış
lar izdh•acımızdan üç sene sonra sön
müştü. Zaten o vakıt evlilik hayatımız 
da ebediyyen kırılmak tehlikesini atlat
mıştı. 

Ramiz, o \•akıl bir kadını delicesine 
sevmişti. Ben bunu haber aluu.:rtım. Bu
gün bile. bunu dii ündüğüm olur ve o 
zaman, sadakatsizliğini ilk öğrendiğim 
andaki acılığı ona karşı ,yeniden his~e
derim. 

* Suriyeli tkımın lzmirde alacağı neti-
celere göre Ankaraya gitmesi de muh
temeldir. -*-Hava kurumuna yeni 
yardım ve teberrüler 

Nahiyelerde nahiye müdürlerinin baş· 
kanlığı alımda teşekkül eden komiteler 
Hava Kurumu nahiye şubeleriyle teşri-! 
ki mesai ederek verim kudretinde olan 
}·urtdaşları aza kaydetmekte ve kayde
dilen her azaya birer karne vermekte
dirler. 
Ka"rşıyakada 66 7, Cu.maova<ıında 

ABERlERi 
Eski Mısır Başvekili Ankaraya gitti 

Ahmet Ziver Paşa lzmi
re ve F narımıza hayran 

~~~--~-x4x·~~~~~~-

nİzndrin istllılJall parlaJıtır. İzmir fuarı lıadar 
güzel IJlr fuar görmediğimi beyan e delJUirim..n 

Bir kaç gündenberi şehrimizde bulun
makta olan sabık Mısır başvekili Ah
met Ziver p~c;a dün sabah Ankaraya ha
reket etmiştir. 

Ahmet Ziver paşa şehrimizde kaldı
ğı müddetçe fuarı, İz.mirin muhtelif yer
lerini ve harabelerini ziyaret ve tetkik 
eylemiştir. 
FUARIMIZIN MOKEMMELlYETt 

Sekiz defa Mısır başvekaletini işgal 
etmiş bulun:ın Aluuet Ziver paşa İzmir 
intibalarını şu suretle hülasa etmiştir: 

«- Hassaten lzmiri ve fuarı ziyaret 
maksadiyle geldim. Kültürparkınız ve 
fuarınız cidden ruhlara insirah verici 
ve ziyarete layık bir foard;r. Dünyanın 
hütün fuarlarını sık sık ziyaret ettiğim
den İz.mir fuarı kadar mükemmel bir 
fuar görmediğimi beyan edebilirim. Fu
arınızın fevkinde bir fuar daha yapıl-

ması imkanı yoktur. Çünkü saha ge~
liği ve Kültürpark içinde fuarınız dün-
yanın en mükemmel bir fuarı olmıya 
namzettir. lzmire ve Kültürparkla fua
rına cidden hayran ve meftun oldum. 

Hayranhk ve şükranlarımı ateşin, yo
rulmak bilmiyen belediye reisinize, ran
seyman şefi Bay Avni ~ibli delaletiyle 
iblağ ettim. 

tZMIRt.N' tST!KBALt 
Harbı umumiden evvel bir kaç ke1Te 

vapurun İzmir limanında kaldığı bir 
kaç saat içinde şehri gezm4tim. Fakat 
şimdi yeni lzmiri çok modern, son sistem 
sıhhi binalarla tezyin edilmiş buldum. 
Binaların bir siyakta gayet zevkli bir 
usulü mimaride inşa edilmekte olması 
cidden şehri güzelleştirmiştir. lzmirin 
istikbali pek parlaktır.~ 

Yarınki Atkoşuları 
~~----------~--x4x~~--~~~~--~ 

Koşuların programı • 1.Z flngi atlar lıazanacalı? ••• 
Biraz kuru bir tavırla cevap verdi: 
- Fevkalade bir. şey yok. Fakat ça

resiz! 

Sonra onu affettim ve tekrar kolları
nın arasında bulunduğum vakıt. ne ka
dar ıstırap çektiğimi unutmağı bile vad
ettim. Kalbimizdeki yaranın siiratle ka
panması için, onun gibi ben de elimden 
gelen her şeyi ynpmağa karar vermiş
tim. 

401, Değirmenderede 4 30 aza kayde· 
dilmiştir. Son bahar at yarışlarına yarın saat 

Değirmendere bunlardan mada sene- 14 te Kızılçullu alanında başlanacaktır. 
lik taahhüdi.i asgari yirmi lira olmak 1180 lira ikramiyeli birinci hafta prog
i!zere ı 5 aali aza kaydedilmiştir. Bu na- ı-amına bazı atlar geç kaldıkları için 
hiyelerde kaydın henüz arkaın alınma- kaydolunamamı.şlardır. 

arap atlarına mal,ısu::;tur. Mesafesi 2-100 
metredir. 

- Bunun sebebini soramaz mıvım? 
- Rica cdeıim. melek, çok .iyi bildi-

ğin bir şeyi tekrar etmeğe .heni mec· 
bur etme! Bir tek günümü bile senden 
uz.ak geçirmek benim için bir azaptır. 

Çök şefkatle konuşuyordu: 
- Fakat bir daha tekrar ederim! Baş

ka türlü hareketime imkan :l/ok. Bana 
itimat et ve sakın aklına fena bir fikir 

• gelmesin. Haydi karıcığım, gönlümü. 
yap. 

Ellerimi kendi elleri arasına almıştı. 
Fakat derhal çektim: 

- Senin !>enden ayrılmanın sebeple
rini anlamıyonım ve bana izahat ver
mek te istemiyorsun. Gönlünü nasılya-

Evlendiğimiz vakıt birbirimize müt
hiş asıktık. Hiç sonu E?elmiyecek sanı
lan ilk ?şkın hararetiyle sevişiyorduk. 
Fakat ne yapayım ki ÇO<'Ukken bizi şı
ınartmışlardı. Çok ihtiyatsızca şı:n:ırt
mışlardı ve izdivacımızın ilk senelerin
de sık sık ve şiddetli kavgalar eksik ol
~adı. Ekseriya babamın kolları ara~ına 
iltica eder ve kocamla barışmağı redde
derdim. Fakat babam daima şefkatle, 
aynı zamanda otorite ile, izdivaç haya
~ına devam etmeğe beni se\·kederdi. 
Sonra babam ölmüştü ve o vakıttanberi 
Ramizle aramızda bir münakasa olunca 
bas vuracak kiın~em kalmamıştı. 

·-BiTMEDi-

icra ve iflis kanunu 
Yapılan tadilat ile kanun her 

ihtiyaca cevap verecektir 
·~--------~xax~------~ 

1sviçreli mütehassıs Leymanın yaptı
ğı tetkikler neticesinde tadil edilen icra 
ve iflas kanununun meriyete girdiğini 
bildirmiştir .. Yapılan tndilat şunlardır: 

İcra ve iflas kanununu esaslı şekilde 
değiştiren yeni kanunun en mühim ta
raflarından biri müddetleri birleştinnek 
olmuştur. Malum olduğu üzere eski ka
nunda bir çok ve mütehalif müddetler 
vardı. Bunlar hem icra ve iflas daireleri, 
hem de taraflar için ~orluklar doğuru
yordu. Şimdi bu müddetlerin çoğu 7 gün 
olarak birleştirilmiştir. Beş günlük müd
detlere iki gün daha ilave edilmiş, on 
günlük müddetlerden ise 3 gün kısıl
mıştır. 

tkinci dcğişiklijc selahiyet noktasın
dadır. Eskiden iliıma müstenit takipler
de seneL ticari olursa itirazın reli ticaret 
mahkemesine arzolunuyor, senet adi ise 
icra hakimi bakıyordu. Ticaret mahke
mesi senedi ticari senet mahiyetinde 
çörmezse do yayı tekrar tetkik mevki
ine gönCleriyordu. Böylece çok vakit 
kaybediliyor, işler de geçikiyordu. Yeni 
değişikliklere göre senet idi olc;un, tica
ri olsun itirazların rcfini tetkik mercii 
tetkik edecektir. 

Gene eSki kanwuı göre mukanleye 
müstenit tahliye davalarında karar sulh 
mahkemesinden aluıırdı. Müddeti bitmi
yen, fnkat icar bedelini venniyen kira
cının evden çikarılmas.ı için sulh mah
kemesine müracaat etmek, karar almak. 
sonra dn bu karan icraya koymak icap 
ediyordu. Bu da işjerin gecikmesine ve 
'liatandaşlaıın mutazaıTJ.r olmasına sebe
biyet veriyordu. Tadil kanuniyle bu 
güçlük te hallediLniş. bu salilıiyet doğ
rudan dol1ruya icr.ı hakimine Yerilmiş
tir. 
İSTiıfKAK DA v AL.ARI 
Bundan sonra yeni kanunun ihtiva 

ettiği mühim yeniliklerden biri de istih
kak davalanndadır. İsviçre icra kanunu
nu aldığınuz zaman istihkak davası ilca
mesi üzerine takibc.1 durur diye kanuna 
bir hüküm konulmuştur. Fakat bunun 
tatbikau bizde güçlükler doğurdu. Ya
pılan ikinci bir tadilde teminat almak 

rtiyle takibatın durdurulacağı yolun
da bir hüküm kondu. Bu da kafi gelme
di. Şimdi yeni tadil kanununa göre icra 
memuru hacze gittiği zaman borçlu ve
ya üçüncü şahıs istihkak iddiasında bu
lunursa icra memuru dosyayı hemen 
icra hlıkimine verecek, icra hfıkimi is
terse tarafları dinliyerek, dilerse dinle
meden takıöatın durdurulup durdurul
mıyacağı hakkında karar '\'erecektir. Ta-
kibat dursun durmasın alakadar yedi 
gün 7..arfında istihkak davasını açacak
tır. Sonra eSkiden asliye mahkemesi 
nezdinde açılım ist;hkak davaları. bun
dan böyle, hfıdisel,,ri daha yakından ta
kip edebilen icra hakimi nezdmde acıla
l ktır 

HAPJS MESELESi 
Değişen icra v~ iflas kanunumuzun 

en mühim hükümlerinden birini de ha
pis meselesi teşkil etmektedir. Eski ka
nunun bugünden itibaren meriyetten 
kalkan ahkamına göre mal beyanında 
bulunmıyan borçluya icra hakimi, ka
nunda yazılı hapis cezasını vermeğe 
mecbur olurdu. Bu şiddetli hükmün bir 
çok haksızlıklara yol açtığı sabit olmuş
tur. Çok defa borçlu parasını ödemiş 
olduğu halde, icra memurunun ihmali 
veya bilmemesi yüzünden tekrar taki
bata maruz kalıyor ve alacaklı vaz geç
se bile mahkum ediliyordu. Yeni ka
nunda bu takip ev\ela alacaklının şika
yetine raptedilmi§tİr. Sonra mal beya
nında bulunulması için alacaklının mü
racaatı lazımdır. Üçüncüsü de, alacaltlı 
feragat ederse mahkumiyet kararı sakıt 
olur. Hakim de. ister para cezası. ister 
hapis cezası vermekte serbest bırakıl
mıştır. 

NAFAKA DAVALARI 
Eski kanuna göre nafaka vermeğe 

mahkQm olup da ilamda gösterilen öde
me !lartlanııa riayet etmiyen borçlu ala
caldmın ıikiyeti Üzerine mahkum edi
lirdi ve borçlu nafakanın kaldırılmaıı 

veya azaltılma• talebinde bulunursa 
ceza o davanın bitmesine kadar tecil 
olunurdu. Şimdi tetkik mercii hadiseyi 
tetkik etmiyebilecektir. 

Yeni kanuna göre ifla!I işlerinde de 
bazan sahte alacaklıların hilelerine ma
ni olmak için jfli,a memurluğuna ve tet
kik merciine mühim .salahiyetler veril
miştir. 

ihtiyati hacizde yeni tadiJler kolay
laştırılmış bulunuyor. Eskiden bu kara· 
rı almak için teminat aranırdı, ıimdi te
minat da aranmadan karar verilebile
cektir. Tayyarecilerin ve tahtelbahiT za
bitlerinin uçuş ve dalış ilı:.ramiyderi de, 
haczi kahil olmıyan mallar İçine alınmıt
tır. Borçlu çiftçi olduğu takdirde arazi 
ve mai~tleri için zaruri olan ''esait de 
hacizden istisna edilmiştir. 

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

Deniz 
Gazino 

VE 

Restoranı 
Konak vapur iskelesi üstünde te

miz, ucuz ve lüks .... 

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

Kar.ı.ku,? 60 kilo ile 
Yüksel 60 > > 
Koşacaklardır. Bu koşunun çok heye-

malda beraber Buca, Bornova nahiye- Bu Pazar günkü yarışta iki Handikap 
)erinde de kayda deva~ edilmektedir. koşusu ile 2000, 2200 ve 2400 metrelik 

canlı olacağı şüphesizdir. Bir çok ko
şularda birbirle-rini geçmiş olan iki at 
ta mükemmeldir. Yeni Asırın favorisi 
Yükseldir. KVŞADASIHDA 

TefJerrüde IJuJananıar 

• üç uzun koşu vardır. 

Ku,adasında Hava Kurumuna yeni
den teberrüde bulunan vatanperver 
yurtda,Jar ve verdikleri iane mikdarı şu 
dur: 

Yağhantci Mustafa Adahoğlu 25, 
zürradan Sdçuktan Ali Velaki oğlu 
Mustafa Çukurova 2 I, fırıncı Ahmet 
Altay 5, fırıncı Mehmet Erdem S, Aş
çı Ali Öqürel3, kunduracı ıbrahim Tü
mer 2, kahveci. Ramazan Atak 2, Ecza
cı Yakup Ortaç 5, AıJÇI Ali Sapmaz 1 
lira. 

- • -- r 
Cediz.liler o&here · 

çağırılı yor 
Yabancı asJıerlik .ıube· 
si IHqkanlığından : 
Gedizli olupta şimdi.re kadar biç as-

1.:.erlik yapmıyan 316 dahil 335 dahile 
kadar bu şubeye mensup erat ile aynı 
şuheden askerlik yapan 32 7, 328, 329 
cio~umlu eratın Cedi7 şubesine acele 
müracaatları menfaatleri icabıdır. ilan 
olunur. --·--Almanyadan mal ta· 
leplerine ceuap yok 
Meriyete giren Türk - Alman ticaret 

anlaşması mucibince bazı ithalat tacir
lerimiz Almanyadan mal getirtmeğe te
şebbüs etmişlerdir. Fakat henüz. hiç bir 
cevap alamamışlardır. Buna mukabil 
Alman firmaları mal talebinde bulun
maktadırlar. 

Borsa 
ÜZÜ~I 

278 A. Lafon 
125 M. Beşikçi 
111 $. Riza 
88 M. Kuşakct 
72 Horasani oğ 
48 S. Erkin 
47 M. H. Nazlı 
42 A. R. Üzümcü 
33 A. R Baykoç 
32 M. İzmir 
30 Özlürk şirketi 
13 Vitcl ve şürekası 
9 Faik Soydaın 
4 K. Taner 

932 Yekun 
'4326 Dünkü satış 
5258 Umumi yekun 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

i~CİR 
382 Şerif Remzi 
173 Şerif Riza Ha. 
164 B. Alazrakı 

90 İhsan Kaptan 
53 Fümign incir şir. 
50 j. Taranto malı. 
28 M. Beşikçi oğlu 
20 Ahmet Gök~el 
1G Necati BCirt:k<:i 
10 İbrahiın Şınasi 

9 Hasan Çolak o. 
995 Yekun 

2165 Dünkü yekun 

15 50 
13 50 
39 
16 50 
17 
16 
15 
13 
17 
16 25 
14 
14 50 
17 50 
2() 

8 
9 

10 
8 
9 

10 50 
9 
7 50 
9 75 

10 
12 

3160 Umumi yekün 
ZEYTİNYAÖ 

10000 kilo 
ZAHİRE 

100 çuval Bakla 
145 ton Susam 

38 50 

20 ' 
17 
20 50 
17 75 
19 75 
16 
20 
16 
28 
26 
17 75 
14 50 
17 50 
20 

13 
15 
17 50 
21 
26 

13 
11 
10 50 
12 50 
9 

H 
9 
7 50 
9 75 

10 
12 

38 50 

4 875 

321 çu\•al Susam 
50 Balya p ınuk 

1i 1:?3 19 50 
62 50 

Koşuların çok heyecanlı ve bilhassa 
çok kalabalık olacağt düşünülmüş oldu
ğundan icap eden bülün tedbirler ahn
ınıştır. 

Bu haftanın programını kısaca yazı
yoruz: .,,. 

BtR!NCt KOŞU: 
Halis kan 1ngiliz atlarına mahsustur. 

Mesafesi 2000 metnxliı-. Satış koşusudur. 
Komiser 56 kilo ile 
Tomru 50 > > 
Taşpınar 50 > > 
Koşacaklardır. Bu koşunun, Komise-

rin galib'-Yeti ile neticelenmesi icap eder. 
tKtNCt KOŞU: 

" Uç '.}'aşında ve hiç koşu kazanmamış 
yer1i yarım kan İngiliz atlarına mah
sustur. Mesafe 1400 metredir. 

Ceylan 56 kilo ile 
Kosduk 56 • > 
GüUü 54.5 > ~ 
Koşacakltıl"dır. Bu koşuda Ceylanı 

favori olarak S!Ö"terebiliriz. 
üÇüNCü ı~os·;: 

'Oç ve daha yukarı :'a~taki halis kan 

Ecnebi .. !~fculara 
gürnf'irlı f.tcJ:ıyJığı -·-Gümrük ve inhisarlar Vekaleti, ecne-

bi yolcuların giimrüklerde tabi tutula
cakları muameleler için yeni bir talinıat
name hazırlıyarak gümrüğe göndermiş
tir. Tatbikine başlanılan bu talimatna
meye göre ecnebi yolcuların gümrük 
muamelesi sadeleştiıilmekte, kontrol 41-
leri kolaylaştırılmaktadır. --·--1\IAHKEl\IELERDE: 

Bir .ıof ör fJeraet etti 
Karşıyaknnın Soğukkuyu mevkiinde 

maliye memuru B . Kemale çarparak 
ölümüne sebebiyet vermekten maznun 
Menemen tak:si şoförlerinden Abdürra
himin muhakemcsı dün .neticeleruııiştir. 
Hadisede tedbirsizlik ve dikkatsizliği sa
bit görülemiyen maznunun beraetine 
karar verilmiş ve kendisi serbest bıra
kılmıştır. 

BİR SABIKAU 
MAHKUM OLDU 
Kemerde esrar satarken yakalanan 

sabıkalı küçük Hüst-yinin bir sene beş 

DöRDüNCü KOŞU: 
Handikaptır. 3 ve daha yukan hal!s 

kan tngili7. atlnrına mahsustur. 
Komiser 62 kilo ile 
Toınru 59 > • 
Taşpınar 54 > > 
Şipka 46 :. > 
Ko~acal<lardır. Yeni Asmn favorisi 

Komiser, Şipkadır. 
BF...ŞlNCt KOŞU: 
Handikaptır. 4 ve? daha yukarı yaş

taki yarım kan tngilli; at ve kısrakları
na mahsustur. Mesafesi 2200 metrediT. 

Alceylan 62 kilo ile 
Fru Fru 55 > > 
Kosacaklardır. Her ne kadar araların-

da 7 ·kilo fark versa da, cevherli bir at 
olan Alce,rlan, Fru Fruyu sok sıkaca~ı 
ve birincUiği kolaylıl<la vermiyeceği iQ'n 
son koşunun da heyecanlı olacağını ka
bul etmek lazımdır. 

Ko'?u ncticlerini Pazartesi 
sütunlarda bulacaksınız. 

gi.ini.i bu 

N.RUÇ 

ingiıtereden getirilen 
ve getirilecefı mallar · 

- e-
İııgiltereyc bazı telefon ve telgraf 

malzemesiyle sıhhi malzeme sipariş edil
m~tir. Bunlar yakında memleketimize 
getirilecektir. 

lngiltereden 1stanbula yollanan çu
valların bir kısmı İzmire getirilmiştir. 

Telefon malzemesi gelince posla, tel
graf ve telefon idaresi bazı yeni telefon 
hatları in~a ettirecektir. Bunlar için la
zımgelen tahsisat hazırdır. Bu meyan
da Nazilli otomatik telefon hattı da ya
pılacak ve Nazilli, şehirler arası telefo
nuna raptedilecektir. _..;,_ __ _ 
Maiyet memurları 
halılıında yeni IJir 
talfınatname ••• 
Vilayet maiyet memurları hakkındaki 

yeni talimatname vilayete gelmiştir. 
Bu talimatnameye göre maiyet me

murları iyi birer idareci olarak yetiş
meleri için vilayetin bütün dairderin
de çalıştırılacaklardır. --·--

ay, on beş gün hapsine ve 400 lira ağır FUARJ GEZENLER 
para cezasına mahkumiyetine karar ve- Evvelki gece fuarı 9249 kişi ziyaret 
rilmiştir. eylemiş, bu suretle ziyaretçi yekunu 
KIZ KAÇ.l.R.MA 560917 rakamına ~liğ olmuştur. 
DAVASI Birri... - -·--
Kemalpa.şanın Kurudere köyünde Re- Şehrimize gelenler 

fia Ateşi cebren kaçırarak evinde alı- Antalya mebusu Bn. Türkan Örs, 
koymaktan ma7.nun ayni köy halkından Kırklareli mebusu ve Çocuk E&rgeme 
Adem Yamanın muhrikemesi sona er· kurumu umumi reisi Dr. Fuat Umay. 
miştir. Refia ile cvlerunck kasdiyle bu Ankara mebusu B. Ekrem Eren, Afyon 
suçu işlediği anla.~ılan Adem bir sene mebusu B. İzzet Akosınan Ankaradan 
a~ır hapse mahkCtm edilmiştir. 1 .şehrimize gelmişlerdir. 

~ 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

İki nefis ve muazzam ritim birden 

1 - holivut resmiveçidi 
TABİi RENKLİ 

BAŞ ltOLLERDE : ALİCE FAY - DON A:\IECHE 

2 - KARISI ve AŞIKI 
FRANSJZCA 

BAŞ ltOLLERDE : JEAN RENOİR - DALlO 
sı:ANSLAR : IIOLİVUT RES'Hİ Gl~ÇİDİ : 3 - 6.30 - 10 DA .. 

KARISI VE AşlKI : 5 ve 8.30 DA .. 

Asker ailelerine 
Ya"dım işi 

--·--
Daha adilane ue d aJIO 
emin usullere 
bağlanmalıdır-

- BAŞTAP.AFı 1 inci SAHif'El>E.,.. 
lnrın hulundııkl:ırı kii~· \'C sehirdelü tııı · 
) at şartları tetkik o\~nmahmr. tubtıı~ 
aileler için hir aylık asgari ~e.:i.m bacld1 

nedir:• Bu te~bit edilmelidir. 
Bu iki cihet :mlaş11dıktan ,.c muht11!• 

lamı adetleri bilindikten sonra ona go
re şehir halkına mükellefiyet tatınıP 
olunabilir. 

Bu nıiikelldiyctin de bir matrahı ol· 
mak Jazmıdır. Her ke!>in anus-una bırJ• 
kılan ~·ardımda emniyet aranamaz. su· 
~iin a~·da bir lirn veren yarın beş kurm 
\·ermek ister. 

l\liituvn .. sıt bir aile bir lira \'crirkeD 
zengin bir rulenin on liı:a \'ermesi IS· 
zııııdrr. Fakat :1.co.:in olıııffan bir utaıt" 
da~ ta :.. alnn yirmi be~ ku~u~la işin i(i11· 
den :.ıyrılmak i tiyt•hilir. 

Çlinkii şcfkııt, hamiyet hisleri sen·cl• 
le mürnzi değildir. Vatan meseJelerindt! 
yurddaslara sen:t-l\erivle müten.ııslP 
miilccllcfi~·ct tahnıil c;·ıemek adalrtiıı 
en tabii icabırlır. 

Menudintimizi korwnak icin kft:ı)11 
\ c~·a <'Cph~ye g-idt>nlerin ailele~i geri l>J• 
!anlara bir \"cdiadır. Onları koruınııJı 
namus borcudur. Onlara ıstırap çektir'. 
mcmck milli bir rnzifedir. Nihayet ilet' 
hathıra gidenlerin ı.;crilere bırak:f.ıkJııt1 
için endi eye kapılmamaları, emin ,e 
nıiistcrilı bir knlplc rnzife görmeleri, bil 
n:lnıus borcunun 'e milli vazifenin )-c

l'iııc getirilme i~·le mümkiindür. Bunu~ 
irindir ki :yardım işinin dağınık şct>lı 
bir <'ok \"atandaslara ıstırap ,·eriyor. 

Tekrar cdiyoruı. : Mevcut usuller llıl 
nıiihim meselenin başarılması için asi~ 
k:ifi değildir. Daha esaslı teşkiblta, clııbJI 
emin usuHere ve mecburi yeni mükcl· 
lefiyetlere ihtiyaç nnlır. 

Bu hw.usta seri ve kat'i kararlar atııı: 
ması milletimizin bir dileğidir. Bu oıilJ• 
dileğin hükiimetçe na.zara alınacağf111 

muhakkak saymaktayız. · 

HAKKI OCAKO(;J,11 --·-•• 
Uzüm ve incir 
piyasaları 

ilzüm flatleri yiilıseU• 
yor .. incir fiatleri 
normaldir .. 
Piyasaya gayet cüz"j mikdarda üzÜ~ 

geldiği ve bir gün evvel fazlaca muanıe· 
le yapıldığı için dün üzüm sat.ıı]an ınah· 
dut olmuştur. Bununla beraber pi,..-· 
da büyük bir hararet me,vcuttur. fiat· 
ler bir az yükıelmit ve yükselmek j,tİ-' 
dadını" daima muhafaza eylemiştir. 

incir piyasa da mükemmd bir ekil· 
de inki,.af halindedir. incir nuntakal~· 
rından dün akşam kafi mikdarda incı• 
gelmi!!tİr, Fiatler normaldir. 

Gerek üzüm ve gerek incir piyasalıı: 
rında hakiki inkişaf, ancak önümüz.de1'1 

hafta batımda başlıyacaktır. ---·--1.. AR US 
Türkçeye ~evriliyor 
Maarif vekaleti, Fransızca büyük J..!1• 

rusu Türkçeye terc~me ettirmektcdit· 
Larus gerek talebe, gerek serbest nıeS" 
lek adamlarının büyük bir ihtiyacıntı 
cevap verecektir. --·--Epidemiyoloji imtlluiıU 

Sari hastalıklar ile zehirli gazlar ,-e 
harp cerrahisi kurı:lanna devam edeJl. 
!erin 5011 cpidemiyoloji imtihanları e)'· 
lülün on altıncı paıarlesi günü saat taıil 
on dörtte Halkeviude yapılacaktır. 

··········································: 
ÖZEL 

Yusuf Riza 
okulu 

• . 
• • • • • • • • • • • • • • • • . 

Ana ve ilk kısımlarına yeni talebe : 
kaydına 10 eylül, derslere 23 eylill : 
tarihinde başlıyac;.ktlr. Uzak semtler : 
için otobüsler vardır. : 
Başturak - Kestelli caddesi : 
No. 76 Tel. 2914 ,; 

······································.:.:---

Altınruya 

lzmirin bu meşhur kolonyasını ~~: 
lil eczahaneıinden alacaksınız. Çu ı 
kü yalnız eczacı Kemal K. Aktll 

yapT~·k. · b'·t·· kin" kendi· ur ıyenın u un zev ı ıJ<li' 
sinde toplamı§ bir §&heserdir. 1' ıJd , 
di yoktur. Çünkü yapılamarn 11 

dır. .~c;I 
HlLiiL ECZAHA~IP' 



SOVYETLERI, ÇOK MÜ- SOVYET - RUMEN HUDU- Aııkara radyosu Fransadan yeni ta
leplerde bulundular 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

İ IGİLİZ HAVA HÜCUMLl
RI ZIYADELEŞiYOR 

INGILTEREYE ALMAN 
AllNLARI HAF İFLEDI HIM BİR KARARI DUNGA YEKİ HADİSELER B u ~ u H 

--·--
BAŞ1 l\RAFI ! inci. SAYFADA 

Tuna meseleleri eksperleri kon
feransının toplantıya davet edil
mesi hakkında Alman Ajansının 
ve Alman radyosunun verdiği ha

berlerin yabancı matbuatta inti
f&rı münasebetiyle hariciye halk 
komiser muavini Viıinıki 10 Ey
lülde Alman büyük elçisi Kont 
Von Der Schulenburgu kabul et
ltlİf ve Sovyetler Birliğinin Tuna 

devleti sıf aliyle T unada seyri se
f ain rejimine lakayd kalamıyaca
iını ve Tunayı alakadar eden me
selelerin halline ittirak etmemez
lik eylemiyeceğini büyük elçiye 
bildirmittir. ı 

Buna binaen Sovyet hükümeti Alman 
hükümetinden Tuna enternasyonal me
selelerine bakacak Viyana eksperler 
konferansı hakkında luzım gelen her 
tiirlü malumatı alacağını ümit etmekte
dir. 

Kont Von Der Schulenburg bu hu
ııusta hükümetinden malümat istiyece
ğini cevaben bildirmiştir. 

--·--
- HAŞTARAl-'I 1 tscı SAHiFEDE -

kilometre cenuhi prkisinde BeJoas dağı 
civannda bulunan hir Sovyet hudut mu
hafaza devriye kolu üzerine Rumen ara
zisinde Lirden bire ıilih ve hafif maki
neli tü(en.k atqi açılmJfhr. Hadise ma
halline riden diğer hir Sovyet hudut 
muhafaza 1TI1bu üzerine de Rumen 
arazisinden makineli tü€enk atqi tevcih 
cdilmİftir. Sovyet hudut kıtalan cevap 
venneğe mechur kallDlflardır. 

Sovyet hükümeti şu ciheti ele kayde
der ki Rumen hudut muhafız.lan ve Ru
men kıtaları tarafından yapılan tahrik 
vakaları hakkında 29 Ağustos tarihli 
Sovyet protesto notasına Rumen hükü
meti daha cevap vermemiştir. Fakat vu
kanda bildirilmiş olduğu veçhile Ru
men kıtaları tarafından 1 1 Eyllılde yeni 
tah:rik vakaları yapılmıştır. 

Bu va.kalann kahul edilmez mahiyeti, 
üzerine Sovyet bükümeti yeniden Ru
men bü.kümetinin dikkatini ~lbeder. 

Rumen t-kisi B. Gafenko Sovyet hü
kümetinin 29 Ağustos tarihli notasına 
cevabı hariciye halk komiserliğine l 3 
Eylulde tevdi edeceğini bildirmiştir. l 1 
Eylul hadisesine gelince. bir tahkikat 
yapılacak ve suçlular cezalandırılacak
tır. 

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

DOKTOR VE ECZACI ARANIYOR 
İdaremizin muhtelif ~ erl~rlnde i,tihdam edilmek ı.izcre kısım hekimlikle

rine \'e eczacılara ihtiyaG ,·nrdır. Verilecek ınnnş doktm·lara 177 lira. eczacı
lara 100 liradır. Ayrıca mesken ,·ey?. mesken bedeli verilir. Serbest bulunmak 
ve yaşları 45 ten yukarı olmamak iizere taliplerin O. Dcnıiryolları zat işleri 
müdilrlilğüne müracantlcri.. 10 - 12 - 14 - 16 - 18 3678 (1864) 

YVDEK ZJRAAr ENSrİrVsV VErERJHER 
FAXVLTESİ ASKERİ KJSMIHIH KAYIT VE 

KABUL ŞARrLARI : 
1 - Ank!ıta Yüksek 7.ira:ıt enstitüsü Veteriner fokülle i Askeri kısmına 

bu yıl sivil uım devreli l.isc-!erdeıı ivi ve pek iyi deree<.-de mezun olan \•e ol
a?Unluk imtibarilarıru v~rmis dlnıak şartiyle talebe kabul edilecektir. İstekli
lerin aşağıdaki şartlan tı:iiz olması lazımdır : 

'A) - 'l'Orkiye Cümhurı:;eli tebaasından bulunmak .. 
B) - Yaşı 18 - 22 olmd~ .. (2:> da}.ildir.) 
C) - Beden te.şckkU!lP.r• \'P sıhhati orduda ve her iklimde faal hizmete 

mUsait olmak (Dil rekAbtı (Jlanlar alınmaz .. ) 
D) - Tavır ve hafek~ti. ohlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak .. 
E) - Ailesinin hi~ bir fr-ııa hal w şöhreti olmamak .. (Bunun için de zabı-

ta vesikası ılrraz etmek .. ) 
2 - İstekhlerin rnüra ·:.ı.,ı istidalarma şu vesikaları ı,..~lamalım lazımdır : 
A) - Nillus cüzdanı VP.fra musadcl11k sureti .. 
B) - Sıhhati hakkında t..1-:ı teşekki.illü Askeri haslant! ı·aporu \'e aşı kağıdı. 
C) - Lise mezuniyet \'e olf!Unluk sahadetnamesi \'t!Ya tasdikli sureti.. 
D) - Olcula alındı.Aı tat.J!:dı:: ask~ri kanun. nizam ve talimatları kabul et

tili hakkında veli.sin:in ve l:endisinin Noterlikten tasdikli taahhüt ~nedi ... 
Talebe okulcıan istila etmeıc ~te:rse okulca tahakkuk ellirilecek masrafları 
bliden verir \'e bu da tauhhüt senedine kaydedilir. 

E) - 58.r"alı. uyurken gezen !lidıkli. bayılma \'e çırpınmaya miiptela ol
madığı hakkında velilerinhı Noterlikten tasdikli taahhütnamesi.. (Bu gibi 
hastalıklardan biri ile CJkuhı girmeıde:n evvel malul oldukları sonradan anla
şılanlar okul~n çıkarılır ve okul nıc.srafl:ırı velilerine ödetilir .. ) 

3 - İstekliler bulunduk:.·m mahnllerdeki Askerlik şubelerine istida ile 
mUracant c.-dccekler ve şu~lerince 2 inci maddede bildırilen evrakı ikmal 
ettikten ı>onra, Ankarada Yüksek Zırnat Enstitlisü Vet~riner Fakültesi As
keri talebe .unirliğinc gönderilecektir .. Müracaat müddeti eyluliin 25 ine ka
dardır. Bu tnrihten sonra mü-acaat kabul edilmez .. 

4 - Okula kayıt \'e kabul_ şahadetname dcrecclednc ve müracaat sırasına 
~örec1ir. istekli adedi tnma:n olunca kayıt işleri kapanır ve knbul edilenlere 
mUrucaat ettikleri Aske:-lik ~uht.'lerl ile tebligat yapılır .. 

16 -19 - 23 - 26 - 30 - 3 - 1 10 - 14 - 17 - 20 (1673) 3283 

Sıllllat ue İçtimai Muavenet Müdürlüğü Satın 
Alma Jıomisyonu IHqlıanlığından : 

Alsancaktaki Sağır, Dil6 ve Körler müessesesinin 19-lO yılı ihtiyacı olan 
azı 1500, çoğu 2200 kilo b~r:~ci nev~ ekmeğin beher kilosu 11 kuruş 25 san
tim üzerinden komisyon lı:ı~kanlığındaki şartnamesi mucibince talibine iha
lesi yapılacağından isteklilr;:r;n 185 lira 63 kuruş muvakkat teminat makbuz
lariyle birlikte ihale günii olan 25 <:ylül 1940 çarşamba günü saat 15 te Sıh
hat ve İçtiınfil muaven~t miidürlüğünde müteşekkil komisyon başkanlığına 
mürncaatlerl ilan olunur. 10 - 14 - 16 - 20 3682 ( 1860) 

İZMİR SIHHAT VE İÇTİMAI MUAVENET 
MUDVRLVGVNDEN : 
İmdndı Sıhhi otDwobiUr..ı-!"liıı ihtiyacı olan (4000) litre benzin 1020 lira 

bedeli muh;ımmenle münakasava çıkarılmış ise de bir talibi zuhur etmediğin
den 30/ 8/940 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla ~tın alınmasına 
karar verilmiştir. lstcklilcdn 2490 cyılı kanuni l1Ukümlerine tevfikan temi
nat akçeleriyle birlikte her pazart.?si \'e perşembe giinleri saat 9 dan 12 ye 
kadar vilfıyet daimi encümenine miirac-.aatleri. 10-14-20-26 (1861) 3680 

Jzmir Giiınriilılerl IHışınüdürlüğiinden : 
Tesbit Marka Muhammen 

No. Kap Adet No. kıymeti 
Lira 

45 Sandık l BA NAH ~05 
2588 
25!H 154 

47 adet 14 ı. Yeşil 25 
l. Kırmızı 

4lt Sandık 8 GH 1000 
26 
15 

Sikleti 
Kilo 

Eşyanın cinsi 

143,5 Safi ipek kurdelfı 

77 ~:., 75 kadar ipekle kurdela 
270 Adi dcmiı saç le\•ha 

50 Adet motörsüz bisiklcl-kınp-
13 Bisiklet zincir mahfa1.ası 
5 Bisiklet 1ili 

44 Balya 54 FBO 
155 '208 °1025 20 5126 Adi sargılık kağıt 

44 Balya Sl FB0/7J93 1070 60 5353 Adi sargılık kiiğıt 
.39 Kafes 10 ARR 18011 ~O 2::1 Porselen abdestane \·e Le. 
42 adet 63 41 6!> mulıtclif demirbaş e ya 
Yukarıda yazılı eşyalar 27 9/ 940 cumı:.rtcsi günü saat l!l tc açık arttırma ile 

8ablacaktır. Y.üzd.-. 7,5 hesabiyle alınacak depozitolar her gün saat 9 dan 16 ~·a 
~adar Ba !~üdiir!iik veznesinde kabul e~ilecekfir. Bundan başka ilanları tahta

a asılı muteferrık eşya sataşlat'ı da aynı günde yapılncakt:r. 14-22 (1895)3783 

Kızday Cemiyeti İzmir MeıeJıezlnden : 
1 1?ikili ve Ber~~?'a k?7:31arınd~ _yerler~ değiştirilen O~ncık ve Kaha~uın köy
~rındc 80 adet koy cvı ınşa ettirılecektır. B heri 549 lıra 97 kuruş üzerinden 

.. evin inşasına ait keşü bedeli 43997 lira 60 kurustur. İn nat paz.-ırlıkla ve 
gotUrü olarak miiteahhidine ihale edileceğinden taliplerin bu işe ait keşif ve 
~rtnamesini Kızılay lzmir merkezinde tetkik ederek teminatı muvakkatelcri
~ı ntüstashiben ihale günii olan l 7-9-940Salı günü saat 15 te vilı'.iyet makamında 
Oplanan komisyona baş vurmaları. 14-15- 16-17 3781 (1896) 

İZMiR DEFTERDARLJGIHDAH : 
d ~bdurrahman oğlu Yusufun Başdurak ~ube.sine olan millii emlılk satış be-
el~ borcundan dolayı haciz edilen Güzelyalı Tramvay caddesinde kain 9 3 7 
~1 99 1 taj ve 960 lim kıymetindeki dükkanı "iliieyt idare heyeti karıırile 2 1 
t~n müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 2 7 /Eylul 940 Cuma gü
·''1 ııa t 1 ı:; de "ililyet idare he\·etine müracaatları ilan olunur. 

4, 9, 14, 19 35'7 

-+-
7.30 Program ve memleket saat nyan. 
7.35 Müzik pl. 8.00 Ajans haberleri 8.10 
8.20 F.v k. dını - Yemek listesi 8.30 Mü
zik pl. 13.30 Program ve memleket saat 
ayarı 13.35 Müzik pi. 13.50 Ajans ha
berleri 14.05 Müzik pl. 14.20 Müzik: Ri
yaselicüınhur bando.su 15.00 - 15.30 Mü
zik pl. 18.00 Program ve memleket saat 
ayan 18.05 .Müzik pi. 18.30 Müzik pl. 
18.40 Müzik : Radyo caz orkestrası 19.15 
Mü7.ik : Alaturka 19.45 Memleket saat 
ayarı ve ajans ha\Jerlcri 20.00 Müzik : 

Vnşingtondaki dıplomasi mahafilinde 
tahmin edildiğine göre bu reddin netice
leri, Peten hUküınctinin ve işgal altında 
olınıyan Fransanın nkibcti üzel'inde şid
detle hissedilecektir. 

---·---- ---·---
- BASTAICAf'I 1 inci SAHİFEDE - - BA$TARAFI l inci SAYFADA ~ 

kunetlcrine nıen up diğer bir ha\n fi- şine tabi tutulmuf bulunmakta• 
losu da Gri ncs nçıklannda diğer bir d italyanın terhis talebi, 200 bin kişi

den ibaret olan İmali ACrikadaki Fran
sız askerlerinin Dii Gole taraftar olduk
lannı ilan etmeleri korkusu esasına da
yanmaktadır. 

gemi kafilesine hücum etmiş, hir iaııe ır. 
gemisini tnm isabetle ~·akmış. bir diğe- ALMAN HOCUMLARI 
rini de dddi hn~ara uğratnu~tır. 
Düşman luı\·a kuV\'etiyle yapılan bir HAF j F LE D j 

carpışınnda üç t.ay~:are düşürülmüs, di- Londra, 13 (A.A) _ Hava ve 

Fasıl heyeti 20.30 Konuşma (Günün 
meseleleri) 2(l,50 Müzik : Alaturka 21.10 
Temsil : Tam İsabet .. 21.30 Radyo gaze
tesi 21.45 MüLik : Radyo salon orkestra
sı 22.30 Memleket ~aat ayarı, Ajans ha
berleri, borsalar, f ıatler 22.50 Müzik : 

iyi malumat nlm:ıkta olan bir menba
da tahmin edildiğine göre, mih,·er dev
letleri taleplerinin Fransa tarafından 
reddedilmesi, Pcteu Jıiikümetinin bil
mecburiye çekilmesini ,·eyahut İtalyan 
Alman i galinin }'ransanın işgal altında 
bulunnııyan aksamının tamamına ,·eya 
bir k1Smına te~il edilmesi neticesini 
tc\•lit edecektir. 

ğer bir çoklan da hasara uğratılmıştır •. 
Bizim üç tayyaremiz kayıptır. emniyet nezaretlerinin tebliği : 

Londra, 13 {A.A) - İngilterenin ce- Dütmanın faaliyeti dün lngiltere-
nubu şarki sahılleıfode bulunan bir • h l'f k ( d •· 
şehrin nçıklannda harp gemileri hima- nın. mu te ı no ta arı? a mun-
ycsinde seyreden iıir nakliye kafile i f erıden uçan tayyarelerın yaptık
düşman tayyareleri tarafından hücuma ları faaliyete inhiıar etmittir. 
uğramış \'C fakat bu hücum akim kal- lngiltere üzerinde bazı şehirlere hom
nuş ve ~iç ?ir ge"?iye isabet olmamıştır. balar atılmış ve şimali şarkide bir şe• 

Radyo salon orkestrası programının de
vamı Yalnız uzun dalga post."lsiylc 22.50 
Ecnebi dillerde konuşma Yalnız kısa 
dalga postasiyl 23.10 Mü1.ik pl. :!3.25 
23.30 Yarınki progıarn \"C kapanış --·--Yeraltında tarihi 
bir oda bulundu 
Tarih Kurumunun \•erdiği yeni tah

~isat ile eski İzmir hafriyatına yeniden 
başlanmıştır. İlk elde yerin dokuz met
re nltında bir odn meydana çıkarılmış
tır. 

--·--Yeni Rumen - Macar 
hududu tesbit edildi 

- HA~TARAFI 1 lNCf SAHİFEUt: -
Hüklimet örfi idare kanununu ilhak 

edilmiş olan şark nrazisiyle Trıınsilvan
ya arazisine de teşmil etmiştir. 
AM1RAL HORT! KOLOZSVARDA 
Budapeşte 13 (A.A) - D.N.B. bildi

riyor: 
Naip Paznr günü merasimle Kolozsva

ra girecektir. 

İzmir fuarı Sergi Sarayındalıl ıo4-ıo5 nııınaralı 
PC111YOnlaPm1 zly ııret ediniz •• 

AÇIK EKStLTME 1LANI 

Tire BeJedlye Reisliği nelen : 
l - Belcdiyemi:: .müessesi su aboneleri için mübayaa edilecek beş kalem 

Brabşınan malzemesi 7-9-940 tarihinden 24-9-940 tarihine kadar 18 gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 708 lira 43 kuruı; olan bu malzemenin · açık eksiltme 
ve ihalesi 24-9-940 tarihine rastlıyan Salı günU snal 15 te belediye enciimeni 
tarafından .} apılacaktu·. 

3 - lstelclilerin yüzde yedi buçuk nisbetindeki muvakkat teminat akçesi ve 
1940 takvim yılınn ait ticaret odası kayıt ve tescil ve.sikalarile birlikte muav
yen olan gün ve saatte daimi encümene gelmeleri ve şartnameleriyle müI~
dat listesini ve mübayaa. edilecek malzemenin nümunelerini görmek ve iza
hat almak üze.re de her gün çalı~ına saati r:i içinde mUe.c;sese muhasipliğine 
müracaatları lüzumu ilan olunur. · 3773 (1899) 

İzmir Ticaret Lisesi m iidürlöğünden : 
AKŞAM KURSLARI 

l\femurlar ve ticaret müstahdemleri için mevcut parasız akşam kurslarına 
kayıt ve kabul devam etmektedir. Tedrisata l llk Teşrin a~o;amı başlanacaktır. 

Bu kurslarda okutulmakta olan Daktilografit Stenografi, Türkçe ve muha
berat, muhasebe, Matematik, İngilizce ve Fransızca derslerinden birine veya 
bir kaçına devam edilebilir. 

Daha fazln ınnlüınat almak için okul idaresıne müracaat edilmesi. 
3747 (1893) 

SümerSJaniı Birleşilı PamuJı lpligl ve doJıuma 
falJril:aları müessesesi Ma zilli Basma fabri· 
lıası direlıtörlüğünden : 

Fabrika memur \"C işçilerinin yemekvc meşrubat ihtıyaçlarını teminen inşa 
edilen kantin işletmesi mutfak tak1mı, mefruşatı ve soğutma dolabiyle birlik
te bir müteahhide verilecektir. Talip olanlarıi1 20-9-940 tarihine kadar şera
iti öğrenmek Uzere lzmirde Süınerbank Yerli mallar pazarları müdürlüğüne 
veyn doğrudan doğruva fabrika mi.idüriyetinc müracaat etmeleri. 

14-15-16 3779 (1901) 

İZMIR VAKIFLAR MUDURLVGVHDEN : 
Evkafı mülhakadan Hacı Sadullah vakfından Kemeraltı caddesinde ltain 

otelin 499 liralık keşfi ve şartname11i mucibince tamiri yapılmak üzere 
7 /9/940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye konulmuıtur. 
Yevmi ihale 2 7 /9 /940 tarihine mG.sadif Cuma günü sabahı saat onda va

kıflar idaresinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacağı ve şartnamesi· 
nin her gün mesai saati dahilinde görülccc.ği ve talip olanların yüzde yedi 
buçuk teminatları ile birlikte mezkür gün ve saatte vakıflar idaresine müra-
caatları ilan olunur. 8, 14, 18. 21 3673 (1850) 

İZMİR DEFTERDARLICINDAN: 
Burhanettin kızı Zehranın Başdurak tubesine olan milli f.ınli.k .. ıış bedeli 

borcundan dolayı haciz edilen birinci Süleymaniye mahallesinin T akaydın 
Kamil B. sokağında ki.in 14 eski 1 O taj sayılı ve 480 lira kıymetindeki evi 
vilayet idare heyeti karariyle 21 gün müddetle mü;zayedeye çıkarılmqtır. Ta
liplerin 2 7 l f.ylül/940 Cuma günü saat 15 de vilayet idare heyetine müra-
caatları ilin olunur. 4, 9, 14, 19 3556 (1812} 

iZMtR tKtNCt tCRA MEMURLU
CUNDAN : 

tZMtR AHKA.MI ŞAHSiYE SULH 
HUKUK MAHKEMESiNDEN : 

Emlak ve eytam bankasına ipotekli f zmirde Ba~durak camii imam vekili 
olup arttırmasına karar verilen lzmirde iken ölen Ahmetin varisleri varsa ilan 
Tilkilik ~ukur ha~.da 105 / 4 nolu ve ta- tarihinden itibaren üç ay içinde mahke
punun kaydına gore ada 35 7 parsel 18 ' meye müracaatlan '\"e bu müddet geç-
numarada kayıtlı vesair lüzumlu izahatı t"'- "'- h • d 
d d k. . uı:ten sonra metrua.atının azmeye e-
osyaııın a ı tapu kaydı ve vazıyet ra- · l v ·ı· 1 3774 ( 1900) 

porunda yazılı (350) lira kıymeıi mu- vır 0 unacagı ı an ° unur. 
hammineli yahudi hane içinde iki oda
nın mülkiyeti açık arttırma sure-
tıyle ve 844 nolu emlak ve eytam ban- N d•kk 
kası kanunu mucibince bir defaya mah- azan ı ate 
ııus olmak üzere arttırması 2 l / I 0/ 940 
Pazartesi günü saat 15 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere bir ay müddetle 
sntılığa konuldu. Bu arttırma neticesin
de satı, bedeli her ne olursa olsun en 
çok artıranın üz rine ihalesi yapılac.aktır 

Berberler 
E n son model 1940 aeneıinden 

Ondüle ve elektrikiı ve saç 
kurutma makineleri 

Satış peşin pnra ile olup müşteriden 
yalnız yüzde ye·li buçuk dellaliye mas
rafı alınır. ipotek sahibi alacaklılarla di
~er alacaklıların ve irtifak hakkı sahip
lerinin gayri menkul üzerindeki hakla
rını işbu ilan tarihinden itibaren on beş lzm• 
gün içinde e\"rakı müsbitcleriyle birlikte Jr Fuarında 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. ---------------
Aksi halde hakları tapu sicilincc malüm 
olmadıkça paylaşmadan hariç kalırlar 
9/ 10/940 tarihinden itıbaren şartname 
herkeze açıktır. Talip olanların yüzde 
yedi buçuk teminat akçası veya milli 
bir banka itibar mektubu ve 939/ 4458 
dos,> a numaraııiyle fzmir ikinci icra me
murluğuna müracaatları ilan olunur. 

Adres: iş BANK 
arkasında 

Hasan ve Ahmet oyuncak ve 
Bisiklet pavyonunda 

KALEDF. YANGlNl.AR hir üzerine atılan bombalardan bir otel 
ÇIKARll.DI · f 
B ·· · t ·ı· h k ti ve bır kaç ev harab olmuştur. nsanca unun uzerıne ngı ız a\ a · U\' \'C e- · t zd Bl d"" b bard a · d h ı K 1 · bo b d k zayıa a ır. r uşman om un n 

rı er a a eyı m ar ıman edere t . d"' •• ··1 •• ı·· 
b .. "'k avvaresı uı:::uru muı::: ur. 
ııyu yangınlar çıkarmıştır. J J :r :r 

- -~--- öLENLf:.R. YARALAN ANLAR MEMUR 
SİCİL KARNELERİ 

Londra. 13 (A.A) - Hava ve ana
vatan emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Dahiliye memurları sicil nizamname
sine göre tali memurlara \'erilmesi la
zımgelcn sicil karneleri \•ilayete gönde
rilmiştir. Bir kaç gün içinde memurlara 
verilecektir. 

Düşmanın Çarşamba günü öğleden 
sonraki akınlarında yüz yirmi beı lı:işi 
ölmüş. 250 kişi yaralanmı;ıtır. Aynı gü
nün gece.si yapılan akınlarda da 40 kişi 
ölm~ş. 1 70 kişi yaralanmı br. 

iZMIR BiRiNCi iCRA MEMURLU
CUNDAN: HUM DAL n --·---Açık arttırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu bir evin nı
sıf hisse i satılacaktır. 

l'l\1UMI DENiZ ACENTELUil LTD 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
mahall~i. sokağı, numarası: lzmir Or
haniye mahallesinin ikinci Maldere so
kağında 36 taj numaralı. 

ırnı.u. ·ıc LINES LTD 
SOULİOTİS ,·aı.uru 20 - 25 eylül 

urasında İ:zmirden doğru Nevyorka ha
reket edecektir. 

Takdir olunan kıymet: yarı hissenin 
kıymeti 500 liradır. 

Arttırmanın yapılacağı - yer. gün, sa
at: lzmir birinci icrası içinde Cuma gü
nü 16/ I 0/ 940 saat 1 O da. 

NOT : BiitUn \'apurlarmuzın ambar 
içi elektrik \'antilatör tesisatı ile mil
cchhezdir. Gerek \ apurlann muvasalll 
tarihleri. gerek vapur islnileri ve nav
lunları hakkında acentamız harp dola
yısiylc hiç bir ~ahhüt alUna girmez. 

1 - iş bu gayri menkulüır arttırma 
şartnamesi 7 / 10/ 940 tarihinden itiba
ren 6l. 9 no: ile birinci icra dairesinin 
muayyen numarasında herkezin göre
bilmesi için açıktır. tlinda yazılı olan
lardan fazla malumat almak isteyenler 
işbu prtnameye ve 39/6619 doıya nu
marasiyle memuriyetimize müracaat et· 
melidir. 

Daha fazla tafsilat almak için Btrioci 
Kordonda 1~2 - 11wnarada •UMUAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 4072 

............................................ 

2 - Arttırmaya İştirak İçin yukarıda 
:razılı kıymetin yüzde 7.5 niabetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. 

OIJVIER YE 
ŞVREKUJ 1..TD. 

VAPUR .ACEllT.ASI 
ATA TÜRK C ADDESt Rees bıo.. 

• • • . 
• • 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diier 
alakadarlann ve İrtifak hillı sahiple
rinin gayri menkul "Üzerindeki hak.larını 
hususiyle faiz ve ma rafa dair olan id
dialannı işbu ilan tarihinden itibaren ı 5 
güp )çınde ~rakı ı\\ysbit.e1e~it. birllk
te memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu '°;iciliyle 
sabit olmadıkça Htış bedelinin yapl;ış.
maııından hari~ kalırlar. 

TELEP'ON: Z443 
Londra ve Llverpol ballan lçlD 

piyasanın lhUyacına g(ire vapurla
nmı7. lll'ftt vammldardır. ............................................ 

4 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak art
tırma bedeli muhammen kıymetin yüz
de 75 şini bulmazsa en çok arttıranın 
teahhiidü bakı kalmak üzere arttırma 1 O 
gün daha temdit 28/ 10/ 940 Pazartesi 
saat 1 O en çok arttırana ihale edilir 
böyle bir bedel elde edilmezse ihale ya
pılamaz ve satış talebi düşer. 

5 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yük
sek teklifde bulunan kimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona Ta
zı olmaz veya bulunmazsa hemen on 
gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en 
çok arttırana ihale edilir. iki ihale ara
sındalti fark ve geçen günler için yüzde 
5 den hesap olunacak faiz ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tahııil oluna-
cağı ilin olunur. ( 1894) 

öLO SARICÖLLO H ASAN T ASFl
YE MEMURLUCUNDAN : 

18 ikinciki.nun 31 • tarih ve t 06 sı
ra, 862 muamele nolu tapu ile Sarıgöl
lü Haaanın sahip ve emlak '\'e eytam 
bankasına İpotekli bmirde Ahmet ağa 
mahallesinde Hacı imamlar sokağında 
kain ve tapu kaydına göre sağı Y enişe
hirli Ahmet dükkanları Şerbetçi zade 

HER AKŞA.~ SAAT t DA 

Fuar Açık 
Hava Tiyatrosu -·-s. Atilla Revü 

OPERET ffEYEri 

VİY AHAl..11..AR REVVSU 
Bii,yiik ra~hct g(;mtektedir. Müzik, dans 
neşeli sarkılar her kesi memnun etmek
tedir .. 

~X?X;uAııliı.lr.N'J~i =-
1 zmir 

Enternaıgonaı f uarınıı 
F.n cazibeli p8\'yonlanndan 

Election 
Saati arı 

Pavyonunu mutlaka ziyaret ediniz 

DOKT OR 
Demir AU KAMÇIOOLI/ 

Cilt ve Tenaül hastahklan " 
ELEKTRiK TEDAVb..Eal 

Birinci Beyler Sokaiı No. 55.. ... 
Elhamra Sineması arma.oda saMlttM 
akşama kHar hastalarını kabul eder. 

TKLEYON : 3479 

çocukları Must~fa ~e. Zitan hancai .. arka- 1ZMi R SULH H UKUK MAH KE-
sı evvelce Yenışehırlı Ahmet bugun lb- MEStNDEN • 
rah~m kızlar.~ l-~.ase~e -~~. Dild~T ile 1?: S A T 1 ş · i LA N 1 
rahım ve Husnu evı, onu yol ıle çevrılı H . . . • F 
l 1 ; b.. d 1 3 ._ 1 1 azıneyı malıye ıle atmanın fayıan 

metre ter ıın e Kapı no u o an f ld ki i · d 3 •· 
1 ._ d ·• ·· ı·· k.. .. I mutasarrı o u arı zmır e ncu Sul-ve a t uımın a uç goz u ve omur e ısı-

1 
• hail · Ş.b · k v d 

nır beher ağızda 200 kilo ekmek çıka- k~~ıyi 3 m~ ~~ 1 at'!~ d •o kgknb.a 
rır ve bir hamur teko.a ve elektrikle iş- baınk tahJ y~m sayıh .. ~çın e yı 1 

• ır 
1 d b • f - k ,ı_ , d ara ayı avı arsa ma Kemece verılen 
er mo ern ır ırın üa& atta :ur.ı o a · 1 · k . . 

b" 1 k b" d b ' k .. ··k d 17.a eyı ,uyu ararına ıstmaden 

b~r htaş1•
1 

• ır un epo!ldU ~r k~ç~k 0 
/ 15 / 10/ 940 tarihine müsadif salı günü 

ır e a '\'e tavan arasın a uç uçu o a aat 15 d 1 · 1h b '- k ah'- --
b . b h b" b" h ı· ı h s e zmır su us:u m ~c-
ır mut a ır terasa ır e a o up a- . d 

k• · 1 k "k t- - b" sın e satı ı )'apılacaktır bu arttırmada mur ma ınesı ve e c trı mo oru ın, h • 1 • _ 
·· t ·ı•t · menkul ebn"ıye ta mın oıunan bedel 123 lıranın yuzde 

maa muf emı a gayrı · b · "td•W• kd" d al"b" ka 4 000 dört bin lira ki ceman yctmış eşı ven ıgı ta ır e t ı ıne 
~eş a~~ l

0

ira kıymetindt- bulunan fırının ih!le.si yapılacak aksi ~~di!de aabş 1 S 
birinci mi.izayedesi 7 / I 0 / 9.fO tarihine gun daha uzatılarak J~ı~~ı arttırmaaa 
müsadif pazartesi günü saat on beşte 7 ! l ld/ 9_40 ~edrşembel gunku sadath l 5f dle 
b 1 acaktır .)ıne aıremız e yapı aca tır a a aza 
aş ıy · ı · 1 k · 1 d · · · " . . ma umat a ma ıateyen er aıremwn 
Muz~yedeye ış.tıra~ e.?ecek ol~nlar 940/ 664 sayılı dosyasına müracaat1an 

kızmetı muh.emmınenın yuzde yedı bu- :üzumu ilan olunur. 3 784 ( 1902) 
çugunu temınant olarak vereceklerdir. 
Dellaliye müşteriye ftittir. Muhammen 
kıymetin yüzde :retmiıı beşini bulmadığı 
takdirde en faz.la arttıranın taahhüdü 

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

ACELE 
baki kalmak şartiyle arttırma on gün Satılık Zeytlnyam 
daha temdit edilerek 17 / I 0/940 tııri- fiA 
hine müsadif perşembe günü saat on Presesi 
be te son ve lcat'i ihalesi yapılacaktır. Bir ny kullanılmış Poınparya ve 
Şıırtname 1 3 9 940 tarihinden itiba- diğer teferrilalile beraber mükem
ren nçıktır. Satış Bahçeli handa ahkamı mel bir yağ presesi ehven fiatle sata
şahsiye sulh hukuk mahkeme kaleminde lıktır. Taliplerin Akhisar Yaya köy
.> apılacaktır. de Midillili bay Kazım 'a müracaat-

istekli olanlar veya daha faz.la malu- •• ~~~~·000011110 ,.,, .. 0011111110~ 1-;;,~ ...... 
mat almak isteyenler 939/189 dosya 
numarasiyle mezkur mahkemeye ve:ra nıuru avukat Nuri Fettah Esene müra
emlik hendakı dan esinde t.ısfıye mc- caal tmeleri ılan olunur. 3 718 ( 1896) 



SAHiFE 4 

Eft.ran sefiri şehrimize t!eJdi 
~ L.1 

Sefir dün lzmir hafriya
tını gezdi, tetkik etti 

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

OSt devlet sefiri bir it aç gün şehrimizde halacalı 
~---------x~x----~~ 

Afganistan bü.} ük elçisi B. Faiz Mu- izahatı varmiştir. 
hammet evvelki gece şehrimize gelmiş Afgan büyük f'lçisi meşhur tarihçiler
\ e dün refakatinde B. Suad :akir ile den ve ilim adamlarından Afganistanda 
Fuar danışma dairesi şefi B. Avni ol
duğa halde lzmir hafriyatını ziyaret et· 
miş. bir saat kadar tetkikatta bulunmuş
tur. Büyük elçiyi miize müdürü B. Sala
h •t'rı Knntar karşılamış, lazım gelen 

on sene maarif ve on sene de hariciye 
nazırlıklannda bulunmuştur. Şimdi An
karada Afganistanı temsil eylemekte
dir. Bir kaç gün ~ehrimizde kalacaktır. 

Afganistan büyük elçisi 1zınir hafriyatını ziyaret ederken 

Belediye reisimiz Dr. Behçet Uz ve refikaları 
-----------------x.x 

lzmir nıatbuatı şerefine 
bir ziyafet ·verdi 

Gece ~eç vakte kadar çok 
neşeli saatler geçirildi 

Belediye reisi Dr. Behçet Salih Uz 
ve sayın refikaları dün akşam fuar ga
::z.inosunda İzmir gazetecileri şerefine 
çok mükellef bir ziyafet vermişlerdir. 
Ziyafette İzmir gazeteleı:i ve mecmuala
n tahrir ailesine dahil bütün arkadaşlar 
ve Anadolu ajansı muharrirleri aileleri 
ile birlikte bulunmuşlardır. 

Ziyafete dün akşam şehrimize gelmiş 
bulunan İstanbul nıebusu ve 1kdam ga-

zelesi basmuharriri Abidin Da\ er ve re
fikaları da iştirak eylemi~tir .. Ziyafet 

çok samimi bir hm·a jçindc geç vakHc 
kadar devam C'.lmiş, müteakiben açık 

hm a tiyatrosuna p,idilerck S. Atilla l'l'· 
vü operet heyetinir. tcı1ip eylediği mil-
li oyunlar seyredilmiş, hir müddet te fu
ar içindeki Lunaparkta muhtelif eğlen
ce mahalleri z.iyard l'<lilmiştir. 

Amerika ile ticaretin_iz 

Bundan sonra Basra 
yolundan yapılacak 

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

İstanbul 13 (Yeni Asır) - Ame-, len memleketimizden Amerika ya 
rika vapur şirketlerinden buradaki Bnsra yoliyle sevkiyatta bulunula
acentelerine gelen telgraflardan an- caktır. 
]aşıldığına göre Amerika vapurları Temmuzda Nevyorktan hareket 
Akdenizde seyrüsefer etmiyecek, . . .. . 

b. 1 ı b ld l ··bad etmış olun hır vapurun Eylul nıha-
ınaena ey l u yo an ma mu e-

Jcsi mümkün olmıyac;aktır. Ameri- yet1erinde Basraya \'aracnğı bildiril-

kadan memleketimize ve mütekabi-! mektedir. 

Rumen - Alman müna- ALMANLARIN ALACAKLA-
sebetıeri henüz müphem Hl iŞGAl ASRAFI 

Yakında Fransızlar her 
aydınlanması 

bekleniyor 
Berlinde mühim bir 
müzakere •.• 
Londra, 13 CA.A) - Taymis gazete

si Roman\ a \•aziydi hakkında Bükreş-
1en alarak nesrettiğı bir yaı.ıda Roınan
:}nnın Almanya ile münasebetlerinin va-
7Jh olmadıgını ve fakat Kral Karol za
ımınında gençlik merkez reisi olan Ni
daro\ iç Berlinden dönünce bu miınase
bctlcrin mııhtc>mel olarak aydınlanaca
~ını bildirınektedır Nidaroviçin Berlin
de Fon Ribhcntrop!n göriişti.i"\İ haber 
\ erilmt .tcdir. 

DE!\lh~ l\lf'HAFIZLARIN 
l\1ERASİl.\1İ 

bild'rivor · 
Bu ~ hah D mir nuhaf ız.lar ölen eski 

scfleri K driy.m.ı için merasim ) apmıs
lardır. Bu mı.in. seı etle yeni <ef Horya 
ı::ima bir nutu1< söylemiştir. 

VAÜDE Kl~AL1Çl: DÖNÜYOR 
Roma, 13 (A.A) - Roman~a \ahde 

kraliçe ı Helen bugün Flornıı adan Ro-

~ün 20 Milyon 
Mark verecek 

Bu para 2S hazirandan 
itibaren ödenecelı .. 

Fransa ,~mdililı 50 mil· 
)1ar franlı hazırlı)Jor 
Vişi 13 (A.A) - Havas~ 1şgal ordu

sunun masrafı hakkındaki kanun yarın 
neşredilecektir. Bu masraflar için hu.c;u
si bir hesap açılmıştır. Bu kanun aynı 
zamanda devletle Fransa bankası ara
sında, Alman işgal ordusunun masrafla
rını karşılamak i.izere hazine emrine el
lı milyar n\•ans \'erilmesi hakkındaki 
mukaveleyi tasdık etmektedir. Alman 
hükümeti Alman ordusunun mütareke
nin akdi tarihi olan 25 Hazirandan iti
baren günde 20 milyon Mark olarak tes
bit etmiştir. 

Alman hükümet 
merkezi .Yeniden 

bombalandı 
manyaya h.ıreket t:tıniştir. CAŞTARAFI l iNCİ SAHİFEDE 

- - - - snhillcrind<! dol.lnrn, gemilere, ma-
BIJLGAR .. RUMEN \ ımalnrn hiicum etmiştir. Bu harekat 
Anla$masın n tasdilıi esnasında iiç tayyaremiz kayıptır. 

;; ~ Berlin, 13 (A.A) - Polis miidüri-
Şofya ).l (AA) - Krayo\•a Bulgar- }Ni 118va hücuır.u ('Snasında Berlini 

dk edı>n karar- 1 ta lamıyle karanl·kt. bırnkmnğa ka
rl'l . ·,. 

In9iliz sa1ıillerindeki miidafaa tcrtıhatmclan bir kıs;un - lngiltereclc kamyonlarla miitc1ıarrık baloıı 
barajları 1ıaZtrlanıyor 

ALMANLA GÖ E 
--*--

lngiltereve ya
pılan son hava 

hücumlar -·Limanlara mayn döfı· 
müşler • İngiliz donan
ması Bolony rmanır;ı 
bombardıman ett-••• 

-+-
Berlin, 13 (A.A) - Alınan tebligine 

göre bir denizalu gemisi 37600 ton hac
minde altı silahlı İngiliz tıcarct vapu
runu hatırmıştır. Evvelce bildirilen ) ~ 
di bin tonluk vapuı· bunlar arasındadıı·. 

ALl\IAl\"YA ÜZEUİ:-JDE 
Gece İngiliz tal yareleri Almanyanın 

şimali ve batısı üı.crinde uc;ınuşlardır .. 
Tayyareler hedeflerine eri.~ıneğc muvaf
fak olamaını::lardır. Bir köyün meskun 
mahalleleri üzerine atılan bombalar pek 
az hac:ar yapmıştır. 

İNGİLTERE 'ÜZERİNDE 
Cenup İngiltcrcsi üzerinde uçan Alınan 

keşif tnyyareleri Londra ve diğer yer
lerde endi.istri n~üesseseleıini hasara 
uğratmışlardır. 

12 eylülü 13 eylüle bağhyan gece zar
fında muharebe tay)•areleri Londra \'C 

Liverpoolcla Jiınan tesisatı ile dokJara 
tekrar bomba atın:s ve yangııı \'e infi
lrudar tevlit etmiştir. İngiliz limanları 
önüne ınaynler dökülmüş. bir İngiliz 
tnyyaresi düşüriilınüştür. Almanların ela 
bir tan·aresi kayıı:tır. 

i~GİLİZ DE~İZ HÜCU:\IU 
12 cyliilii 1:: ~yliilc hağlıyan gece znr

fında İngili:t hafif deniz km \'etleri Bo
lony limanıııı bombardıman tc ebbiisiin
de bulunmuşlardır. İn~iliL km \'Ctlt-ri 
ha,.ar \'Ukua ~etirmedcn Alınan hatar
l ::ıları tnrafıııdan tardedilmistir. 

---~---

SU V YET LE R - ALMANYA 
--*--

MOSKOVA -·-
Bitaraflıktan 
ayrılmamak 
kararında ••• --·---Sovyet • Alman ademi 

tecavüz anlaşmasının 
)Jıldönümü münasebeti· 
le izvestiya gazetesinin 

)Jazdıltları •• -·--Moskovada çıkan lzvestiya gazetesi, 
Sovyet - Alman ademi tecavtiz muahe
desinin devri ııenevisi münasebetiyle 
ne .. retıiği bir makalede ezcümle diyor ki: 

«Bu misak \'e Sovyetler ile Almanya 
arasında diğer siyasi ve iktısadi anlaş
malar sayesinde, Almanya şarkta ken
disini tam bir surette emniyet altına al
dı. Bu anlaşmalar aynı zamanda Alman
yaya, karşılaştığı bir çok iktısadi mese
lelerin hallinde de, mühim bir yardım 
temin etmektedirler. 

Sovyetler ittihadına gelince, Alman· 
ya ile arasında mevcut dostane ve sağ
lam münasebat, Sovyetlere garp hudut
larmdaki devlet gayelerinin tahakkuk 
ettirilmesine yardım etmİf ve bugiinkü 
harpte bitaraf kalmak ve sulhu hiç bir 
suretle iblil etmemek esasına istinad 
eden Sovyet harici ıİyaaetinin ana bat
lanrun takip edilebilmesini kolaylaıtır
mqtır. 

Bir sene evvel Sovyet ittihadında ya-

}\ 

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

Alman şkumanda-
nın n manalı 

teftişleri 
Berlin 13 (A.A) .".lman 

ajansı bildiriyor: Alman ordusu 
başkumandanı Fransndn bulunan 

• ordu cüzüt<:.mlcrını teftiş etmiş 
: ve Alman donanmasının f ngilte
~ reye karşı simdi üs olarak kul
: )anmakta olduğu Atlantikte bir 
~Fransız limanını gezmiştir. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

eni ararlar 
---J;j>.---

Kadınlann pan
talon ~iymeleri 

yasak ••• --·--Deniz lıostümleri tahdit 
edildi • tarilıatçı papaz
lar Fransaya dönecelı ... --·-Belgradda çıkan «Politika> gazele~i. 
Fransız zimamdar] nnın yeni rejim hak
kında neler diişündüklerine dair Vişi 
hususi muhabirine gönderdiği bir ma
kaleyi ııenediyor. Bunda ~u satırlar da 
'\'ardır: 

«Yeni rejimin en çok meşgul olacağı 
mevzulardan biri maarif ve diğeri de 
kilisedir. Bugünkü hükümetin ki)io;e iş
lerine." knr ı nlncağı vaziyetin sabık hü
kümetirı vaziyetindt·n farklı olacağı gö
rülmektedir. Mesela 1901 senesinde 
Fransadan kovulmuş bazı rühhan tari
katlarının F ransaya avdetine müsaade 
edilmi tir. Daha bazı deği,iklikler ol
ması muhtemeldir. 

Maarif sahasında fizik terbiyeye nza
mi ehemmiyet ve dikkat atfolunacaktır. 
6undan sonra gençlerin sanatlara rağbet 
göstermelerine ve ihtisas tahsiü görm~
lcrine ehemmiyet verilecektir. Ali tah
sil mektepleri \'e ilim adamları yetio;ti
ren mektepler yalnız celitl'..> e münhasır 
kalacaktır. Söylendiğine göre F ransanın 
en büyük irfan müesseselerinden olan 
«Ecole Normale Superieure> ya lağve
dilecek veyahut baştan bn«a tadil olu
nacaktır. 

KADIN KIY AFETLERi 
HAKKINDA KARARLAR 
Umumi ahlakın vikayesi hususunda 

da bazı tedbirler derpİ§ olunmaktadır. 
Bu cümleden olmak üzere Niste, kadın
ların pantalon giymelerini ve bazı de
niz kostümleri kuJlanmaJarını vesaireyi 
meneden emirler neşrolunmuştur. Bu 
tedbirler Fransada ilk defa olmak üze
re alınıpaktadır. 

Bütün hunlar bugün iş başında bulu
nanların taşıdıkları fikirlerin kısmen 
tatbik sahasına vazolunmasından ba!>ka 
bir şey değildir. Atide yapılacak olan 
şeyler hakkında şimdiden bir şey s "iy
lenemez. Bunlar, her şeyden evvel bir 
çok müessirlere ve bilhassa beynelmilel 
vaziyetin inki~af tarzına tabi olacaklar
dır.> 

şayan milletler, çok büyük bir sevinç 
ile bu misakın akdini haber almışlardı. 
Bu aynı zamanda Sovyet ittihadının 
beynelmilel hayatta oynayabileceği bü
yük rolü, Almanya tarafından takdir 
edilmesinden de ileri gelmekte idi. O 
zaman olduğu gibi bugün de Sovyet itti 
hadında yaşayan milletler: ~arki Avru
pada sulhun korunmasına o kadar çok 
yardım eden bu tarihi misakı selamla
maktadırlar.> 

İ AlYANLARA GÖ Pı E 
--·--

Afrika ve de
n· zlerdek • lıarp 

vaziyeti 
B!r tafUeEba~·r eri At· 
&as deniz-nde cernan !8 
bin tor.ı 1ı ingiilz 
uapuru atırmı; ••• __ ,,,.. __ _ 
Roma, 13 (A.A) - ltaly. n t b1ı: n 

göre bir ltal) an denizaltısı Atla~ deni
zinde ceman 18 bin tonluk 1n~iliz vapur
ları batırdıktan sonra Uc:siin dönmiicş
tür. 

AFRtKADA 
Şimal Afrikasında İtalyan tayyareleri 

İngilfz mevzilerine, motörlii vesait top
luluklarına ve Mısır sahillerinde diğer 
askeri hedeflere karşı giindüz ve gece 
hareketlerine devam rtmislerdir. Bir 
benzin deposu yakılmış \'e doğu Afri
kasında İtalyan hava filoları Sudan ci
\'arında çadırlar ve barakalardan miitc
şekkil bir tecemmüa ve Kenyadaki Al
katobo bölgesinde ·yirmi arabadan mii
teşekkil bir kola taarruz t'lmişlcrdlr. 

tNG1L1ZLERlN MUKABELESt 
İngilizler Mıısavvaya baskın yaparak 

dört defa bombaı·dıman etmişler ve bir 
pa\'1'onu fahrip etmi. lerdir. Assab'~a bir 
ha.stane ve memlc>ket mf.'rkezinde ıka
metgahlar yıkılnu~tır. Altı (i!ü, bir mik
tar yaralı varılır. Astnara \'e Gor.ıya 
yapılan İngiliz baskınları mahdut hasa
rata s<.'bep olrnuc;tur. Cimmn \•e ~.ışa
man ha\'a meydanları da İngilizler tara
fından bombardıman edilmistir. Hasar 
hafiftir. 9 yaralı \'ardır. B;r !ngiliz tay
yaresi düşürülmüştür. 

---)1:-?---

Fransadaki In-
giliz siğorta 
şirketleri -·--

Vişi hülıümeti bunların 
f aali;yetini tahdit etti 
Vişi 13 (A.A) - «Ha\•as-. 
Devlet reisi tarafından imwlanan bir 

kararname hükümlerine göre, 1ngıliz si
gorta şirketleri bundnn böyle Frnnsada 
ve Ccznirde yeni konturatlar yapaını~ n
caklar ve Reasürans muamelelerinde de 
bulunamıyacaklnrdır. Şimdiye kadar 
yapılmış olan konturatlara gelince, ala
kadar şirketler hayat, otomobil ve i~ ka
zaları şubelerine ait olan koııturallara 
devam edebileceklerdir. Fakat yangın, 
~irkat ve kazalara ait konturatlar hak
kında sigorta edilmiş olnnla.r konturat
larının Hgasını talep edebileceklerdir. 

----../:r---

Is vi çre bitaraf-
lığını müdafaa 

· edecek -·-Dahilde de nizamın 
bozulmasına müsaade 

etmiyecelı •• 
Londra 13 (A.A) - Hükümet rcısı 

söylediği bir nutukta dahilde nizamı ve 
harici siyasette hitnraflığı bozmak için 
vuku bulacak teşebbüsleri kırmağa 1s
viçre1ilerin katiyen azmetmiş olduğunu 
beyan eylemiştir. 

TESI 1940 

Malıineye verilirlıen 

···--·······--· 
Londranın yen· 
müdafaa siste
mi m··keııımel ---·--Fasıias z Alman gece 
hücumlarına nihayet: 
verifeceh ••• 
Londrn, 13 (A.A) - Alıtı n tr.ıyynrc 

lcrinın eli.in g1.:ceki hi.ıcumlan esnasında 
bomhalnl' İngıllere> banknsının, Sen Jani 
kilisesinir eh-. rımı dü.şmüştür. Tntbiki
nc başlanan \eni ıı.::.ul baraj ate leri sc
yesindc Alman ta~ ya releri şehrin mel'
kezinden mümkün mertebe uzıı.k tutul
muslur. 

Yeni tatbikatın vereceği tecrübe
ler sayesinde daha ziyade tekamül
ler elde edileceği ve bu suretle Lon
dra üzerindeki fasılasız gece hücum
larına bir nihayet verebileceği ümiL 
edilmektedir. 

Amerikan gazet~leri de yeniden ısU\h 
edilen Londra hava miidafaa tertibntım 
sen:ı cdcı ek son dört brs gi.in icinde Al
man zayiatının çok mühim oldu:"1unu 
ya1.maktadll·lar. 

l\"cv)·nrk Ilcntld Trihiinc galctcsi bn 
:\·eni sistemin Lmıdra nıiidafna sistemi· 
ni )'m·nınğn ) cltcncn Alman tnyyarclc· 
rinc t•uk lıii~ ii:, mi.i"?kifüıt ihdas t•tmek· 
tc oldtığunıı hildirmcktcdir. 

FR AD VAZİ ET 

talyan ar Mısı
ra sa dıracak

lar mı? -·-Buna ihtimal vermelı iti· 
zımdır, f alıat Adene 

hücum edemezler •• 
Fı·.rnsızca ajourm.1 des DcbatS» gaze

tesinde İtalya ile Mısır arasındaki vaı.i~ 
~eli tetkik ed.:-n Pİl'ı-re Bernus şu müta
laalArı ileı·i sürmPktcdir : 

•İtalyanın İngiltereye karşı giri.ştigl 
hareketlerin başlıc·ıları şarki Afrikada 
vaki ulınu~tur. Bir lraç haftalık bir harp
ten :>uııra İta!yanlar, İngilizlerin tahli) e 
mecburiyetinde: kaldıkları Somalıyi iş
pal ettiler. İkinci derecede ehemmiyeti 
hfü.z bir harp ,:,ahm•sinde \•ukua gelmiş 
olmasına rağııwn l:endileri için bariz bir 
t.heınmi>•eti haiz. olan bu ınu\•affakıyet
!erden ltnlymı rmıtbuatınm sevinmesı 
tabiidir. i\Jaamafih fıti hakkında farazi
yclcı· Japınak i!ıtivat ... ıılık olur. Bundan 
bao;kn italvanların .. Aden körfezinin di
icr tarafına )'crlr~mi~ huhınınalarına 
ıa~mcn cenuhi Arahistamlaki hu me • 
fmr İngiliz kalesine kar.;ı bir harekcto 
'iri..,nıcleri <·ok muhtemel de;!ildir, <:iiıı
kii, hii) le hir lınrelictiıı icrao;ı deniz ~o
liyle k:ıhildir 'e bu da dcnizlt'rdc haki· 
mi) cf<· ııılitewıkkı. tır. 
Şimdi dikkal n. zarları l\Iısır tarafına 

diinııwktedir. Bu ınemkkct her ne ka
dar Lib.} anm komsusu ise de şımdiye 
kadar ııt• İtalyanl.ır ve ne de İngilizler 
bu ha\'alide eiddi r.5keri harekata gu:iş
mcmişlerdir. Tarafr ~ n ynlnız ciddi ha\ a 
\'e deniz bombardımanlarında bulun
muşlardır. 
Şimdi daha dwııımiYCtli harekat vııki 

olarnk mı? Olal·ağ'uu ~id<'in ctım·k gaip 
ile ui,!-ra<-ınak olur Yalnız Roma hükii
metinin baıı heyaııatlarla hu kabil muh
temel hiı· hareketi iim·edeıı muhik gı;s
termck i tcdiği aııl;,.;ılnıaktııdır. Hu he
yannt lnr İıı;::-iltcrc ile ~lısır nrn ındn bir 
fa~k tcsi.;iııc ıııntuf ŞC)'lc•rdir. 

Itcılya ile Mısll" arasıııdaki vaziyeti 
mc\'ZUubahis !.!den ·Giornnle cl'İtalıa • 
di,} or ki : •İtnıyaııın vaziyeti ayan , e 
kat'i surette (?) t~yin edılmis bulun
maktadır. Dliçe lO haziranda İtalyanın 
Mısır milll'tine karşı tecavüzkar emel
ler beslemediği tr'llıiııatını ( ?) bir defa 
daha ,·ermiştir. İtalya İngıltereyc karşı 
harp etmektedir. İngilizler. Mısır - İn
glltcrf.! ıııuahedcsirıo: hi.irınet etmemi • 
!erdir (_?) Mısırı işgal etmiş \'e hu ıneın
lekeU Ital~·a aleyhinde bir harp vası
~ası halint' ifrağ etıni~lerdir . .Mısırlılar 
lngilizlcrin bu gayri meşru hareketine 
karşı mukavemet ,gijstenneınislerdir. Bi
naenaleyh şimdi Mısır tarafından bir te
cavüz tehlikesinde.ı bahsedilebilir .. ı 

İngiltere - Mısır muahedesinin iınzn
!>ından beri tam dört sene geçıniştfr. Bir 
Mı.sır telgrafının d:ı haber verdiği veç
hilc bu müna,.,ebetlt• Mısır matbuatı, bu 
muahcdenin temin elliği menafi ve yiik
lediği mesuliyctleri tebarüz t'ttirmekte 
Ye bütün paı1ilerin hali hazır vaziyetini 
CJldu~u gibi muhakeme etmelerini talep 
için miUetc karsı hitapta bulunmakta
dır.• 

!Si . 


