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Fuarı gezenlerin adedi 
Funrınru en clki gün 158H ki~i gcı.mi~tir. Bu 

suretle f.tarı düne kadar ziyaret t•denlerin ~ c
kunu 57 67Gl c haliğ olmu<ı1m. 
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MEŞHUR Afı ERllALI KU
Aı OA 1 SEYA T 

--ıt:--

ln~iltere harp
ten muzaffer 
çıkacaktır --·-General Per.şingin 

~örüsü .... 
Va~ingt~n ]4 (A.A) - Geçen unnımi 

h<n-pt Amf'rikan km·vell rinin ba<:ku
l'lıandanı bulunan g::meral Pershing do
ı:uınunun 80 nici .sen°o;i miinaı; bnllyl0 

~r:ı) altıncı Corc'tan bir tebrik mesajı 
a ınıshr , 

'nady~da sö~ 1 dıgi hir 11utuktı\ g ne
r:ıı Perslı'ng dcıuic;tir ki: 

21 <:"n • c"" el hic bir nlz ha,.bın ')İm
d~kı korkun" vr t:ıhripk;' r ~ekl•yl~ ye
llıu n d 'n.}m.-n yayılncanmı ta<:avvur 
'tl ::n zd k. Fakat bugün \(lk.ıal ra kar
t' ~or naklığımız lazımdır. Haıbın -sesi 

z '' :niısbettir. Tehlik muh,ıJtknktır. 
Bı1ahnı-n gazetec.lcri kabul eden ge

rl'ı:aı. sorulaıı bir suale cevaben lngiliz
~!'ln nz.im ve karar söhretlerini idame 
~·ini zannettiifini söylemi'ifİr. 

Son Sovvet 
Tesebbüsiinün 
Manası ••• -·--SEVIU."'l' BİLGİN 

General Pcrşhıg 
·----·-'----· ---

Son buhranlar ve feda
karlıklar esnasında 

--*--
llnnıenl~r Sovyet 

hin1ayesin i ıni 
fliişiin 111iişler? -·-Tas Ajansr bu haberi 

tekzip ediyor .. 
Mosko\•a, 14 (A.A) - Tas ajansı bil

clirh·or : 
Alımın • 'ntional Zeitung J!azetcsi, Bu

tta Vcstirc gaıetesiııin hir haberini ikti
bas cfın<>ktcdir. Bu hahcre :,:öre, Ro-

~v-~ l'flcr h:ırici\c Halk komiser mu- mnnyanın ~Iosko\a elçisi B. Gafcnko 
~•ni Visinski'ııin ·Alınan hii~iik cl<:h,i Viyana hakemliği hakkındaki ,ı:örü~mc-
1 °1ıt Von Der Stılenburga son tchliga- ler csnıNnda Roman:rn iizerinde hir 
1
1
' .so,) etlerin Almanya ile müna e}>ct- So\',H't hima~ e.,i ksbini istihdaf eden 

.;:.rı \'c hilhassn Tuna havzasmııı ) eni ni- bir h•klif :rnpnus \'t• bunun iiı.erinc Vi
I ~ında kendilerini ~icldetlc alakadar 'anadaki Rumen hc)·etinin Hııi;yeti tu
de akki t•ttiklerini giistcrnıc:.i hakımm- hmmaz bir hal almıştır. 

11 nıUnidardır. Buna Vcstire pazetesinin National 
h'·llu tebligattan anlıyoruz ki Alıntın Z<!itun~ tar;:ıfından iktibas edilen yuka-
'J\'kiiıııcti, Viyunaıfa bir uEnternasyoıınl _ SO~U 3 Ü~CÜ SAHİFEDE _ 
11 flla nw clelcri eksperler konferan-;ın 
~hh 1o)llantıy;. da\'ctiııdcn so,·yetlcri 

erdar chncniislir. Yani Tuna havzn-
.. ~~ (aalhik eden en ha ... ·ati meseleleri .,o,.. ,, 
ı. 11Wrck hallctnıck hususunda mih\'er 
ll('f) ~· • 

1 f ısındcn hask:ı kimseye bir lınk 
~1111Tttaıııaktn olup şimdiye kadar hu 
,.;:\"2.u elrafmda ~o,·yctlcrlc bir isti a
-~,) e liizmn ~tlrmeıni tir. 

Bas vekili-
~ 

i. ·z b •on 
geliyorlar --·-
Bu,ün ~aat 

18,15 de lzIL.irde 
bulıınacaklar -·-Ba.$Vefıilimiz halfnn 
sami~i tezahüratiyle 
lıarşılanacalı... . 
faki"ehir, 14 (,..\.A) - Bıışvekıl Dr. 

Hcfik Saydam bu sabah ~ehrimize gel
miş \'e istasyo,nda '.•ali, komutan, beledi
ye ve parti reisleri tarafından kAr ılan-
mr tır. .. 

Dr. Refik Sa) elam vila) eti ve partiyi 
ziyaret ettikten ~onra şeker fabrika ını 
ge:r.miştir. 

* .. Fuarımızı zivaret etmek üzere lzmırc 
mütc\'< ccihen Ankaradan hareket etmiş 
ohın ~ayın basvekilimiz B. Dr. Refik 
Saydamı hamil bulunan hususi tren bu
gün öğleden sonra saat 18. 15 de Al
sancak istasyonuna gelecektir. 

Başvekilimiz halkın samimi tewhüra
tiyle istikbal olunacaktır. 

IY una nli rna n 1 ;rı na! 
girt11cek vapurlar 

1 

hakkında bir karar 
Alinn, J.1 (A.A) - ltesmi gazetede 

inti ar eden hir kararnameye görl'. 
Elen limaniarın:.ı giren hiitiin \'a
purlarm kendi isimleri) le ka:yıtlı 
huluııduihı limanın isminin \'ıtp.unınJ 

1 
pupasındıı yazılı huhmma ı lazım

dır. 

b' J\, ~uııada ihtiraslarıııa en ııJgun :yeni 
, ır nı1am kurmak iddiasında olan mih· 
l ~tt·ilcrin Tuna hnuasi:. lc cenubu 'jar
~- ..'\\ı-upn.\'n atfettikleri bii~ iik l'lıem
l;ıılct ınahimdur. Roıımnya ile :uacnris
.;~:)jarasıııclaki ihtiliıfm. lıakeııı karariyle 
11• ndc Almanya 'c ltal ·~ınııı bu w•ni 
ı ıı?mı ııe sekildc tatbik etmek İsh;dik
lı<!rı ~Öriilmiistiir . .ı\sıl hedef Almanva-
1..~h· kl'.\ fiına,\'csa i tism:ır edect·~i ııifruz 
llı aları yaratıııaktır. So,·vetlc.rle Al
rı~n~a nra ında hiitiin ihtiıar mcuula
lıi 1 

ortadan kaldmın tam , .c ~ünn.ıllü 
.. 1•1r ~nla nı:ınm hl<'\Cudiyetiııden bahse-•{ Ilı . • 
lıc IŞtır. Uattfı flerliııle )loskornmn 

Macarların aldıkları Transilvanya §Clıirleriııclcn bir mmı=ara 

11/ .hu~usta ıınlasııus oldukları musirra
ı:ü .1.ddıa edilmiştir. Bununla beraber 
ıa;u~ 0ruı; ki anla ına kar~ılıklı ihtiras
tır '~!ıudutları i«:iııde mahpus kalmış
" · •• ıra .Almanya ve iıalya Anupaya 
J~llı 1 . • 
lt-r· 

1 
>ır niı~'lnı \·e.rıııck isterken Sovyel.-

»a~ >ıı i in haricinde bırakmaktadırlar. 
Jıip ~ doı?rusu Almanya A vruı>aya ra
"~ı: hfıkim olmak istiyor. İste Tuna 
lı.'>\, erler konfcran ı nıünasebctile l\Jos
liit nııııı .. hazı tesclıhiisJcrde bulunmağa 
~ llnı ~ornıcsi, hu teşebbüslerin dosta
~ h'ıalıı,\·etine rağmen scrzeni~li bir ih-

MACAR PARLEMENTDSU 
TOPLANIYOR 
--*--

Transil·vanyada 
intihap ne 

zaman? ~10lrtıaktan kurtulamaz. Böylece SovS::' deınck istiyorlar ki : 
a ''Yet Rusya a)ni zamanda bir Tu- Buclapeşte 14 (A.A) - «Havas> 
._,llıenııeketidir.. Macar parlaı;ı1ento.su 20 Eulül 1arihin-'"Ovl' eti . . 1 ,, 

)~ crın rcyı a mınadan Tuna hav. de toplamıra}c Viyana itilafları hakkın-
ı~~~ alaknd:ır eden hi<." bir mesele hal- da izahat alacaktır. Bütçe miızakeratı 

brnıl.e~. _ ve Transilvanuanm ilhakı dolıcyısiyle ·~ ıııın S · · t t bb" .. · b ,,_ "•ıit C • O\ .\ e eşe usunc ce\.a 1 vapılına.sı icap eden masraflar hakkın-
'ltıe,;~ chhiiınlerin ıahiren örtbas edil- da da ;11üzakere cereyan ede~ektir. 
t~· 1 nıalıiyctincfo olacağından ."ıiiphe . . . . . 

iSTANBUl VE BAllKE
SiRDE ZELZELE 
-*--

Zelzeleler şid
detli oldu, 
hasar yok 

İstanbul 14 (Yeni Asır) - Gece saat 
yirmi ikiyi bir az geçe şehrimizde şid
detli bir zelzele olmuştur. Heniiz hiç bir 
hasar kaydedilmemiştir. 

Zelzele merkezinin lstanbuldan 100 
kilometre uzakta olduğu tesbit olun
muştur. 

\;ıılcıncz. Alnıany-ı İnı:ilterc harbi de- İstırdat edılen arn~ıde ıntıhabat yapı-
ı .ın _ctti~i ıııiiddet•·c .. sonet dostlariy- lıncaya kadar Transıl~a~yalı ~azı şah- BALIKESIRDE 
.,..., h h ' · · · ] · 1 k tl 1 s 1 etmek Balıkesir 14 (A.A) - Dün saat 1 S.38-lir I(' ir ihtilafa di.isnıe, • i isteınivecek- sıyet erın mem c e erını . em ı b. 

'1 " · .. l t da mevkı alacakları de beş saniye devam eden şiddetli ır ill: ll<'ak hu dHi "UYrct So\'letleri tat· uzerc par amcn o ' • 
•rı d ,.. · • .. ı kt d' yer ı;arsıntısı olmuc:tur. Hasar yoktur. r . e et:ek midir. orasını bilmi\ oruz. soy enme e ır. -s 

lız .. d r·1· 1 ~· b ı ------------:-------------------~ .... 
1 

• gorc orta a r ız cnmege aş ı-
l>tı >ır anla.,ınaıJık rn<'\ cuttur. C<.•nu- - • 
lı.aıio;arkj A\•rupanın mukaddcratiylc ala- DOBRl.CANIN iŞGALi 
tk·~f 0laıı hfulisclcr lıu nnlasnıazlığı S: cıulirehilir.. -•--

ı-ıııı'.'~ct Rusyanıı• miidahalc i ~adcce d B 
1 tıı)r:ı' lllt•-;e]clt•rinin Jıallinde f<',\ inin SO· 21 Eylôl e u -

~ı, ası arlu una ıııiinhasır ayıbınaz .. 
lıudl Ctlcrlc Urııııaııya arasında sıkla an gar kıt'alan 
l.. llt h~ ı· 1 • 1 1 . b" .. d .,..1 • •lf ısc t•rı < ıı ıa gem~ ır mu a-
ıılır~le \esile arandığı üphe ini uyan-
..._nıı~tı~ .• Jfathuki :\lih\'cr ~hu.·aristanla gı·rı•yor 
tar ıtılafın hallinde kt·ndi hakem ka-
l ırı:ı L) ~ R b .. • ii h ,,. ~ 1111 l'!:;cn omanyanın ugun- -- --

~lilt>ı~~~ıt~~rıbnı ~arant~ etıni'?ti_r. şuphe Bulgaristan ingiıtere· 
;r l\J · · ı u ~aranh Bulgarıstan ve- ._ ... 
)Ol ~r:ıristandan ıiyadc So\·~ct Rusy.ı- ye mütefeHHlr .. 
a..:ı~~ııe, ct:cihtir. Simdi burada bir ('.Ok Sof ya 14 (A.A) - . D.N.B. 

1 er hatıra l{elelıilir : Sobranva meclisi reisi B. Loga{etof 
• t - ~0,·:.·l'tler Roınan,·a üzerinde .. ·e- meclisin ·fevkalade içtimaının 21 EylUl 

aı_ 'ki ,T .1 b 
~ }ı erde hulunmağa tc~cbbiis eder- sabahı saat !) da icra edileceğini •yan 

Almanya ,.c İtalya Romanyayı hi- etmiştir. 
e cdCf·ckler midir? · ı Aynı saatte Bulgar kıhıatı e nubt 

- ONU 2 inci SAHİPEDE - - SCUU 4 'ONC'O ~ -

SAKARYA ŞİLEBİMİZ 
--·--

Italyanlarca 
dün serbest 
bırakıldı 

Plimont iizerinde 1ngiliz avcı tayyareleri Alman tayyarelerinin lıücımıımu bekliyorlar 

ALMANLARA GÖRE İNGİ- lngilteregi istila teşeb- iNGİLIZ KRAL SARAYINA 
YAPILAN HÜCUMLAR LIZlERİN TAARRUZU büsü gaklaştı mı? -·--

Alman erka
nıharbiyesi 

Fransız sahil
lerinde •• 

Bal 14 (A.A) - Basler Nasyo
nal Çaytung gazetesine Berlinden 
çekilen bir telgrafa nazaran Mareşal 
Fon Bravçiç ve genel kurmayı Fran
sa sahillerinde bir mahalde Marep.l 
Göringe mülaki olmu lardır. Ber
linde umumiyetle tahmin edildiğine 
göre İngiltereye karşı harekat kesif 
bir surette artacaktır. Şimdiye kadar 
lngiltereye yapılan hücumların da
ha çok şiddetli hücumlara bir mu
kaddeme olduğuna işaret edilmekte
dir. 

ALMANLARIN VK"qDlKLERt 
HABERLER 
Bt>rlin 14 (A.A) - D.N.B. bıldiriyor: 
İngilizler dün ögleden sonra \'!.• • t.:C 

Alman aratlc;i üzcrınde uçmaga teşeb
büs ctmislerdir. Faknt bu teşebbüsler 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHtFEDE -... ~,. 
SON DAKİKA: . . . . . . . . --. . 
Londranın yeni n1ü

dafaa sisteıni 

Alnıanlat·ı şa~ırttı -·Müdafaa .bataryaları 
binaları sarsan bir 
şiddetle ateş adılar 
Londra, 14 ( A.A) -"'Dün bütün 

gece Londranın !}iddetli hava elifi ba
raj atefi yeniden diifman bombardıman 
tayyarelerinin devamlı hücuml&nru alt
üst etmi§tir. Paytahtın bir çok noktala
rına ve civarlara bir çok bombalar diiJ
mÜ§se de diifmanm endahb isabetsiz ol
m\qtur. Ekseri hasar Londranm ,ark, 
cenup ve cenubi garbi ınmtakalannda 
vukua gelmiftir. Bir diifman tayyare.si 
avcılarımız tarafından diişürülmüıtür. 
T aymis menaabı mıntakasındaki hava 
difi bataryaları durmadan atqini bi
r.alan sarıacak dereceye çıkarmıf ve 
müdafaa sistemini kırmak gayretiyle her 
taraftan geldiği tahmin olunan dü~man 
tayyarelerini püskürtmiiftür. 

Bugün saat 10.40 da Londra mın
takasında çok hc:a süı;en ikinci alarm 
işareti verilmi tir. 

Romanya hu
duduna tecavü
zü menedecek 

--·--
Alman harp donan
ması hareket halınde -·-Ingiliz tayyareleri 

Alnıan filosuna 
şiddetle hücunı etti 

Londra, 14 (A.A) - Londra
nın Alman hava kuvvetleri tara
fından yapılan bombardımanına 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

--·--
Almanların 

maksadı: Lon
drayı tahliye 

ettirmek 
Londra, 14 ( A.A) - Buckingham 

sarayı üzerine ceman beş bomba atıl
mıştır. Bombalardan ikisi iç avlulardan 
birine, bir diğeri de cenup cenahında 

- SONU 4. ONCO SAHiFEDE -

ltalyanlann almak istedikleri FTansız deni:::altılarmuı demirli buluncluyu Bey
ruttan bir görünüş 

Suriye general 
Dö~ole iltihak 

edecek gibi 
İtalyanlar BeyruttaJıi 
denizaltı gemilerini de 
istiyorlarmq .. 

Kahire, 14 (A.A) - Royter Ajan
sma Suriyenin ıayanı itimad menbala
nndan gelen haberlere nazaran Suriye
deki Fransızlar gittikçe General Dö
ıole iltihak etmeğe meyyal bulunmak
tadırlar. 

Bu meyil ~u ~cbep1erc atfedilmekte
dir: 

J - !ngilizlcrin hava hücumu esna
sında göstermiş oldukları büyük kahra-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHlFEDE -

6 Fransız harp 
gemisi meçhul 
bir yere gitti 

CebelüıtarıJı acılıların· 
dan şarJıtan garlJe 
doğru geçtiler ••• 
Ccbelütıarik. f 4 (A.A) - «Roy

ter> 
lngiliz deni7 makamları 11 Eylulde 

6 Fransıı: harp gemisinin Cebclüttarik 
açıklarından şarktan garba doğru geç• 
miş olduklarını teyid eylemektedir. 
Bunlar~ Ceorgcs, Leygues, Cloire ve 
Montcalm kruvazörleri ile Malin, Fan· 
tasguc ve Audadeux torpito muhrip
leridir. Bu gemilerin gitmekte oldukları 
mahal söylenmemektedir. 

B. Bürhan Belge konferansını verdi 

Cihan hidiseleri Öııün
de bugünkü Türkiye 

x.x 

"Vatan nerede bitiyorsa lzmir 
artık orada bitmektedir" 

cet Uz, doktorlar, muallimler, nvukatlnr 
;..evcuttu. Belediye reisi Biirahan Bel
geyi dinleyicilere değerli sözlerle tak
dim etti. 

Bürhan Belge kendis ne hfıs olan ta
lakat ve heyecanla konforaru;ını vc.rdi. 
Hatibin sözleri bir çok defalar hararetli 
alkışlarla kesildi. 

Bu konferansı bütün gayretimize rağ• 
men hülasa etmek imkanını bulamadık. 

Eski ve yeni Türkiyenin manalarını. 
- SONU 4 .• '<.:0 S.~HİFh'"DE -
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Bir rüyanın • 
n1ucızesı 

-2-
Bir gün. hepsinden daha aciklı bir dan bile fı.-na bir akıbet. 

sahneden sonra. \'İlayetlerden birinde Göz .ya~ları arasında öyle miillıi~ bir 
çok ı.arif bir konakta kocasiyle birlikte buhran geçirdim ki, öleceğim zaııııel
oturınakta olan mektep arkadaşlarımdan tim. Sonra, kafese kapanmış yırtıcı bir 
birinin yanına can atmıştım. Artık ta-

1 
hayvan ~ibi, dairemizde dolaşmağa ko

hammülüm kalmamıştı. Orada bir mek- yuldum. Ramiz eve döndüğü :zaman he
tup nlmı...,c:tıın. Bir kadın mektubu. lm- men hemen gece yarısı idi. Pardi.isüsünü 
zaya bakılırsa cbenim iyiliğimi istiyen çıkarmasına bile vakıt bırakmadan, hak
bir kadın>. Zaten daha faı.la izahat al- kıodaki bütün düşüncelerini. hareketin
ınak istersem, bana adresini bile veri- den duyduğum bütün tiksintiyi bağıra 
yordu. Yuvamın yıkılmarnasım biraz bağırn yüzüne haykırdım. ölü gıbi sa
olsun istiyorsam, derhal 1zmire dönme- rardı. Dudakları titriyordu. Fakat bir 
mi bana tavsiye ediyordu. kelime bile söylemedi. Bütün bunlann 

Bu mektupla beynimden \•urulmusa yalan olduğunu, kadının yalan söyJcdi
döndüm. Burada yazılanların doğru of- ~ini bana t"min etmesini istiyordum. Fa
masına imkan var mıydı? Kocam bir kat ağzındnn bir kelime çıkmadı.. Ben 
başka kadını sevebilir mi idi? Araların- kabıma sıi'!amıyordum: 
da bu kadar ilerlemis bir rabıta olması - Haydi ce\:ap versene. Bi.itün bun-
mümkün mü idi? Hayır, huna inana- hır do~ru mu? 
mazdım. Bununla beraber, derhal trene - Evet, doğrudur' diye nihayet c:.-vap 
atladım. Jzmire döndüm. Tam altı ay verdi. 
ko"amdan ayrı yaşamıştım. Bakışı hiç bir af aramıyordu. Soğuk, 

Ramiz beni istasyonda bekliyordu. uzak, hissiz. adeta memnun bir bakıştı. 
Fakat bakışlarını k •ndi bakışlarımla - Sana \'erilecek izahatım yo1'tur. 
araştırınca askımızın sarsıldığını his- SadPcr> sunu "Öyliyebilirim ki heni yal
settim. nız bırakmakln İ) i etmedin. Enise ise, 

- Nasıl. sevgili. i) i bir seyahat yap- n" 'anayım. cok ~vinıli id; 
tın mı? Hiddetten kan }Üzümı.- fırladı: 

Çehresi tebc~iim ediyordu. fakat J:!ÖZ- - S vimli. ha' . 
teri kederli idi ve se.,inde kırık bir hal - Hem dn, buti.ın bu olanların san1f 
vardı. kar'iı olan duy~ularımı hiç değiıtirmı.--

0 akşam, ışıne ait bir mesele; i gönis- diğini anlatmağa çalı_s~m bana inanır 
nıek üzere Ramizin evde olmamasın- mısın, melek? 
dan istifade ederek, bana mektup yaz- _ Bir de bu eksikti' Hayır. sana inan
mış olan kadının adresine koçtum. Sırf mıyorum ve artık hiç inanmıvacağım. 
bir tesadüf saikasiyle haber aldığını id- Bu~ünden itib~ren, Rtımiz, izdivacı.nızı 
dia ettiği bütün macerayı bana anlattı. ebPıli;·yen kırılmış t~lfıkki edebilirsin ... 
Mesele p:!k basitti: Kocam, pPri kızı gi-
bi sarışın ve narin bir genç kadına ıı<;- fl:rtesi sabah Alaşehirde Lamia teyze-
nül vt>nnişti. Bu kadın ona perestiş edi- min evine sığındım. Yuvamızı yeniden 
yordu. O da, karşılıklı olarak, tapınır- kurmamız için elinden geJ~n her ~~yi 
casına oou seviyordu. Muhbirim, netice yaptı. Nihavet muvaffak ta oldu. Ben 
olarak. dedi ki: de lımire, Ramizin yanına tekrar dön-

- Bu iş biraz da sizin kendi kabaha- düm. 
t:nız. Gitmemeli ve zevcinizi, bu kadar Fakat şimdi, art.ık eskisi gibi d""~i!di. 
uzun müddet, yalnız bırakmamalı idi- Enise denilen bu kadının saadetimizi 
niz. mahvetmek için ortaya çıktığı :aıımm-

Bu hükiim kar moda hiddetimdPn dan evvelki hal kalmamıstı. Bir daha 
ı-aranlım. da ondan bahsetmedik. Yok hayır, tek 

- Korkmayınız, de.et -:ı, henüz koca- bir defa bahsettik. 
mı t.arnanuyle eldem kacırmış sayılmam! Barı'5hi!ımı:ı:c1aıı bir kac ay sonra idi. 

Bu sözleri suratına fırlattım ve- dı-r- Ramiz, elinde bir mektupla, dairesinden 
hal yanından ayrıldım. Fakat eve dci- dönmiiştü. 
nünce, bu mağrur itimadımdan esrr kal- Yavaş ve ,garip bir sesle: 
madı ve hıçkınklıırla <ı~lamzı~a basla- - Sana bir kaç siiz. söylemek istiyo-
11ım. Pek iyi hiSSediyordum ki Ramizlt- rum, melek! dedi. Bundan hic bahcıet-
benim anamız"a aşk tamamen ölmüştü, memek i brdirrı. fakat... -
sevıimizin sonu gelmişti. Hatta sonun- -BiTMEDi-

ve yüzme müaabakaları 
------.....:..--x-.x 

Altınof du sıfıra karşı 
altı sayı ile galip 

------x,.x-------
. Yüzme müsabalıalarında puuan hesabiyle İzmir 
birinci, AnıtCll'a ilıinci, BalıJıesir ü~iincii geldiler 
. Şehrimizde bulunmakta olan Suriye

nin Elnadielriyazi ve lzmir şampiyonu 
Altınordu takımları arasında dün ya
pılan maçla lzmir şampiyonu 0-6 galip 
gelmiştir. 

Oyun heyeti uınumiyesi itibariyle Al
tınordunun hakimiyeti altında cereyan 
etmiş ve misafir takım rakibinin kombi
ne oyununa ferdi gayretle mukabeleye 
çalışmıştır. Misafirlerin bu oyun tarı.ın
dan istifadL> eden Altınordu rahat bir 
oyunla birinci devreyi 0-2 lehine bitir
miştir. ikinci devrede Elnadielriyazinin 
birinci devreden daha durgun bir oyun 
çıkarması iizerine İzmir şampiyonu fa
ı ılalarla daha dört gol yaparak sahadan 
6·0 galip ayrılmıştır. 

Misafirler ikinci karşıla malarını ya
rın Alt:ıy takımiyle ya~caklardır. 

l"üzme müsalıcıfıcdcırı 
Dıin öğleden evvel. 11 bölgeden gelen 

..O.uicülerin hep bir arada Atatürk anı
lma çelenk koymalarından sonra f'uar 
f'ilmle mü'sabakalarına Karşıyaka yüz
.... havuzunda ~lanmış ve müsabaka
\&!' h.mir bölge asbaşkanı Reşat I.eble
bıcioğlu tarafından açılmıştır. 
· Müsabakalar baştan nihayete kadar 
tok heyecanlı olmu..:ı ve halk tarafından 
bllyük alıika ile karşılanmıştır. 

Müsabakalarda alınan neticeler .un-

Jardır: 
100 MI!."'TRE SERBEST: 
Birinci: lzmirden AJ.acttin, ikinci: İç

elden Turgut, üçüncü: Ankanıdan Ali.. 
100 METRE SIRT "OSTO: 
Birinci: tzmirden Mehmet. 

Balıkesirden Hakkı, üçüncü: 
dnn Ktımil.. 

400 METRE SERBEST: 

ikinci: 
Ankara-

Birinci: Ankaradan Turan, ikinci- h.
mirden Cemal, üçiincii: Bursadan Ali .. 

TÜRK BAYRAK YARIŞI: 
Birinci: Ankara takımı, derece (6,24.5). 
İkinci: İzmir takımı, derece (6,30,3) .. 
Ücüncü: Balıkesir takımı. derece(6,42,8) 

TRAMPLEN ATLAMALAR: 
Birinci: hmirden Mehmet Ali, ikinci 

Balıkesirden Necdet, üçüncii: 17..mirden 
Nebil.. 

SU TOPU OYUNU: 
İzmir Sivasa 0-7, içe} Ankaraya 1-2. 

'Balıkesir Kocaeline hükmen kazandılıır . 
Dünkü neti~lere göre yapılan tasnif

te 50 puvanla tı.mir birinci, 49 puvanla 
Anknra ikinci, 29 puvnnla Balıkesir 
üçüncü vaziyette bulunma::tadır. Müsa
bakalnra yarın da devam edilecektir. 
~Tüsabakalara iştirak eden bölgeler 

sunlardır: Ankara, Antalya, Balıkesir, 
Bursa, Çanakkale, Hatay. isel, Kocaeli, 
Muğla, Sivas ve İzmir. 

~11111111111111~ .. .. Cihan Hatun ııııııııı:ıııı::: ----... .. --... 
---------Tefrika: 115 YAZAN: Curci Zeydan ---- ........................................................ 

~anayl rahta tedricen ve muhtelif tarz.-! mnd) ın (Cıhan) ı cebren alıp kacırdık
\a.rda idam eyledL (Fergancli Ömer) i lannı adamlarından haber almış idi. 
c\e Nuseybinc vardıkları zaman bir kuyu l (Samra) ya mu..·asalatindc onlar ile Ay
kazdırarak onu diri diri gömdürdii. Ye- do<'1du) yu Halifeye şikayet etmek üı.e
ğeni (Abbas) ı sarhoş ederek ona her: re sabretmekten başka bir çare bulmna
teyi itiraf ettirdikten sonra (Efşinl e mıştı. 
teslim elli. Ef. in Miinbice varınca (Ah-! Ordular Saımaya yaklaşınca buncıı 
bas) n pek çok yemek vardirdi. uzun siiren bir ınüfarakatten sonra vu-

Balık neslinin 
mahvedilme-

• • • 
ı:ıesı ıçın --·Balılıçılar Cemiyeti 

:Yeni &ir teşe&&iiste 
IJaJanacaJı-
izmir halıkçılan cemiyeti, Anaınotata 

isimli illetle balık tutulmaması için 
yüksek makamlar nezdinde teşebbüste 
bulunmağa karar vermişlerdir. 

Bu alet denizin dibini t.anyarak balık 
yuvalarını boznmkta ve balık neslini 
yok etmek tehlikesine maruz bırakmak
tadıı·. 

Esasen mevcut nizamnameye göre ka
ra sularımızda kullanılması katiyyen ya
sak olan bu aletin bazı motör !'rahipleri 
tarafından körfezde balık a\•ında kulla
nıldığı görüldüğü için böyle bir te~eb
büse lüzum hissedilmi~tir. --·--
Borsada üzüm 
fiatleri biraz 

yükseldi 
Borsadn hararetli üzüm satışları de

vam etmekte ve fiatler yükselmektedir. 
Dün ve evvelki gün üzüm satışlarında 
görülen vasati fial tcreffüü kilo ba!!ına 
bir buçuk kuruştur. 

1ncir satısları nisbcten azdır. Bunun
la beraber ·fiatlcr sağlamdır ve yliksc
leceği anlaşılmaktadır. --·--
Bazı yerlerde 
hayvan hasta

lığı çıktı 
Dcğinnendere nahiyesinde bazı ko

yun ve keçilede Agalaksi ve Pastore1-
loz hast.alıklan göriilmüştür. 

Veteriner müdürü B. Nazım Uy~ur, 
hastalığı mahallinde tetkik etmek Uzere 
dün Değiı mendereye gitm1!?tir. 

Dikilinirı Salihler. Bergamanın Tcpç
cöyt Kadiriye, Simiili n Saz çiftliği 
köylerindeki koyunlarCla da çiçek has
talıal görülmüştür. 

Hastalıklı mıntakalar kamilen kordon 
altına alınmL"F ve icap eden seri tedbir
ler ittihaz edilmiştir. --·--Zelzeleden yıkılan 
iki köy yapılıyor 
Zelzeleden kaınilen vıkılan Dikilinin 

Kabakum ve Bergam~ın OVacık köy
leı-inin yeni yerlerde yapılmasına başla
nılm3k üzeredir. Seksener evden ibaret 
olacak yeni evlerin in~a:o;ı bu hafta Kı
zılay ınerkez heyeti tarafından müteah
hide ihale edilecektir. İnşaat soğuklar 
b~~lamadan bitirilecektir. --·--KARANTİNA 
Ocağının ;veni binası 
Bu~iin saat onda, C. H. Partisi ikinci 

Karantina oca~ı. yeni aatın aldıirı bina
nın küşad resmini yapacaktır. --·--C EŞMEDE 
BOZULAN tJ'ZüMLER 
~hrimir. ziraat müdürlüğHne bildiril

diğine göre, Çı;~me kazasında son dü
l}en yağmurlar vüzünden ergilerde ku
rutulmakta olan 25000 kilo üzüm kıs· 
men 1flanmı1 ve yüzde 1 O ni,bt-tinde 
nef a .. etini karbetnıiııtir. --·--Ba2iinkü at yarışları 

Evvdce de yazıldığı ~ibi, yan!\ ve 1'5-

lah encümeni tarafından tertip edilen 
Sonbahar at ko ularına bugün öğl:den 
sonra ı<aot 2 de Buca koşu alanında ba§
lanllcnktır. --·--Gelenler. Gidenler 

Mıudin Mebusu B. Muhittin Birgen 
lstanbuldan Balıkesir Mebusu B. Yahya 
Sezai Uray. İzmir Mebusu Nauni ilge 
ve B. SaadettinEpikmen. Sivas Mebusu 
B. Mithat Şükrü Bleda Ankaraclan !Ch
rimize gelm~ler, Konya valisi B. Niza
mettin Ak.kaya Konyaya gitmiştir. 

idi. Zevcini alemi emvatta zanneden 
Heylanenin zevcinin sesini işittiği za
man ne hale geldiğini tarif etmek kabil 
değildir. Biçare. kadın zevcine sarılmak 
istedi. Verdan ancak deruhte elliği va
zifeyi düşünüyordu. Samamn firanna 
meydan verilmiyerek .hemen tutulup 
kollarından bağlanmasını adamlarına 
emretti. Onu tuttular. güzelce bağl.1dı
lar. Sonra Verdan kemali ihtiramla Ci
hana yaklaştı. Aydogdunun ~ıhhat ve 
selametini, miilakalın yakınlıaını ken
disine tebşir etti. Cihan kendini zapte
demiyere.k bağırdı: 

Sonı·a kendisine su verilmesini men- kuu tekarrüp eden mülakatın neşvei sii
etli. Halifezade susuzluktan azaplar ruriyle (Aydoğdu) nun kalbi çarpmağa 
içinde vefat etti. Kendisini orada ilefn- başladı. (Cihan) ise Verdan He Jfam
cllilcr. Mutasam Abbasa (Lfün) namını mad tarafından cebren alınıp götürü
,·erdi. lünec ümitlerine tekrar kavuşmuş idi. 

- Mülakat mı? (Aydoğdu) 
ha! nerededir? 
-Sıhhat ve selfüncttedir, hanım efen

di! Bir kaç giinc kadar gelecektir. Şim
di sizi (Samra) ya onun evine götürü
yorum. Avdetine kadar validesinin ya
nında kalacaksını1_ 

Algan sefirinin dünkü ziyaretleri 
X•X 

Sefir gazetecilere mü
him beyanatta bulundu 

Son Sovyet 
Teşebbüsünün 
Manası •.• 

---·-
- BASTARAF• 1 inci SAlllFEDE -:-

2 - Bugünkü sartlar ic;inde böyle b11 

himaye me,·wubahis de/,;"ilc;e Ruıneı1 

devl~t adamlarınw bir nteselli mükAfıı· 
tın gibi telakki ettikleri garantinin anıı· 
nası nedir? 

--~~-~·x~x-~~--~~ 

uBütün ŞarJı İslômlarınm hitap ederelı söylerim 
Jıi gelsinler ve görsünler. TürJı idaresinin, TürJı 
gayretinin ne IJüyüJı eserler yarattığını, TürJı 
Cümhuriyet idaresinin lıudretini öğrensinler •• n 

Bizre \'i)·ana hakem kararı cenub11 

c;arki Avrupa üzernıdeki tehlike hulul· 
larını lıi~ v.altmamıştır. İhtirnSla.r bii· 
tiin ~iddctiyle kaynamaktadır. Vak~ll 

Afganistanın Ankara büyük elçisi sa
yın misafirimiz B. F eyz Muhammet, 
dün \•aliınizi makamında ziyaret etmek 
istemiş. fakat vali B. Fuad Tuksal ra
hatsız bulunduğundan kartvizitini bı
rakmıştır. Büyük f'lçi bundan sonra be
lediyeye giderek reis Dr. Behçet Uz'u 
ziyaret etmiş, fuar ve Ktiltürparkın fev
kalade bir eser olduğunu sö;·lemiş ve 
takdirlerini izhar etmiştir. 

, Avrupamn bu kısmında her hangi bı~ 
ihtilaf başluı ihtilanar doğurmak 1>ctk1 

de Sovyetlcrin müdahalesini tahrik el· 
mek istidaduu taşıdığmdan Alınanlar 
inı:;Uere harbinin neticesine kadar böY· 
le hir rnziyet ihdasından sakınmakta· 
dırlar. . bir zaman içinde başarılmı~ olması ay

rıca takdire layiktir. Belediye reisini1in 
zeka ve iktidarına hayran ve meftun 
kaldım. Kendilerini çok samimi ve can
dan takdir ve tebrik ettim. 

IUaamafih Suna inanmak lıizımdır k1 

Berlinle i:\Ioskova aı asmda karsılıklı iti· 
mada dayanan bir dostluk ba.vasındaıı 
zi)·ade bugiinkii ınüthi-; buhranı nıiinı· 
kiin olduğu kadar (atışmadan atlatma~ 
istiyen sıkıcı bir lıa,·a mevcuttur. IJU 
ha\·anm tahmin ~dilmh·en hadiseler 

Biiyük elçi refakatinde Iuar r.:ın.sey
man şefi bulunduğu halde dün öğleden 
sonra milli kütüphaneyi de ziyaret ct
mis ve bir müddet kalmıştır. 

Sefir lzmir ve Fuar hakkındaki inti
balarını ga7etccilcre şu suretle beyan 
etmişin: 

Her şeyden evvel surasını söylemeli
yim ki lzmir çok ı::üz.el bir memlekettir, 
sevimlidir. şirindir. izmire Fuarı görmek 
nıaksadivle geldim ve hayrette kaldım. 
Ben Amerikayı, 1 lindistanı. Londrayı 
J•arisi. Berlini. Romayı ve dünyanın bir 
çok ~ehrini ge:rdim ve gördüm. Hatta 
b"t'Çen de Roma sergi .. ini de ziyart:t et
tim. Fuarınız kadar cazip ve riıhnüvaz, 
güzel ~am ve çiçek lcokulu bahçeler için
de bir cennet gibi Fuar görmedim. Bu 
yük~k iktidarın belediye reİşiniz tara
fından lıunire ibzal edildiğini görerek 
diyebilirim ki bu gayret asırlarca hatır
lardan çıkmayacaktır. Bu imaratm ltısa 

Ben bütün dünya Fuarlarını gördüm. 
Fakat burasını çok sevdim, çün1'ü evve
li. burası biz.imdir. Biz kardeılerindir. 
Bütün prk islimlarına hitab ederek 
söylerim ki gelsinler ve görsünler. Türk 
idaresinin, Türk gayretinin ne büyük 
eserler yal'l'\thğını anlasınlar. Bu suret
le Türkün asırlarca süren fütuhatını ida
resizlik yüzünden kaybederek eski dev-
rin ve eski idarenin yanh§lıklanm ya
kından bilsinler. Türle Cümhuriyet ida
ı·esinin kudretini, kuvvetini ve Türkün 
yılmaz: azmini öğrensinler şark müslü
manları bunlardan ibret almalıdırlar. De 
diğim gibi burası, bir cennet olmuı. 

Öğrendiğime nazaran bir kaç sene ev
' elki bir harabe üstünde şimdi mamur 
mükemmel bir medeni eser yaratdmıı. 
Doğrusu azizim belediye reisiniz bir ha
rikadır. lzmiri ve buralarını o kadar 
!levdim ki artık her şene istirahat :za
manlarımı burada geçireceğim. lnciral
tına da gittim. Orası da bir ba,ka gü
zellik arzediyor. izmirden ayrılırlcen 
çok teessür duyacağımı ıimdiden .öy
leye bilirim. 

Nüfus sayımı hazırlık
ları çok ilerledi 

------ıc.w.x:-------

Sayım güfli# zengin IJir radyo programı, dalla 
evveı gösterilmeıı üzere de bir fUfm hazırlandı 

Önümü:r:delı~i 20 llltteyrin Pazar gü
nü, yapılacak olan umumi nüfın sayımı 
için hazırlanan ve bu sayımın ehemmi
yetini tebarüz ettiren afişler şehrimizin 
münasip yerlerine asılmaktadır. 

Yakında getirilecek olan duvar ilan
ları da ıehrin umumi yerlerine asılacak
tır. 

Bütiin bu afişler sayım gününe kadar 
asılı bulundukları mahallerde muhafaza 
edilecektir. Afi,.Jf'rİ zayi eden veya yır
tanlar umumi hül..ımler dairesinde 5 l i
radan 25 liraya kad.ır para cezasiyle 
tecziye edileceklerdi;. 

İstatistik umum müdürünün beyanatı: 
htatistil; cmı•m müdürü B. Celal Ay

bar, nüfus sayımı hazırlıkları hakkında 
su iuhatı vermiştir: 

c - Umumi niimerataj hazırlık ve 
kontrölleri beş altı koldan devam edi
yor. Şimdiye kadar 162 lcaza ve vilayet 
merkezinde kontrol yapılmıttıT. İzmir, 
Ankara ve lstanbul gibi büyük merkez
ler de lontrölleri yapılan yerler arasın
da. Mesela l!'ltanbulun bütün sokakları 
birer birer gözden geçirilmiştir. 

Sayım hazırlıkları kontrölü için tim
diye kadar 40 bin kilometreyi müteca
viz tren yolculuiu, 25 bin kilometreyi 
mütecaviz otomobil yolculuiu yapıl
mıtlır. 

Sayıma ait ııalon v~ duvaT afişleri 
mebzul mikdarda her tarafa gönderil
miştir. Ayrıca sual varakasının ağrandis
manı da mebzulen her yere astırılacak
tır. Büyük ebatta hazırlanan sual vara
kaları da memleketin her köşesine meb
zul mikdarda dağıtılmıştır. Daha evvel 
duvarlara astırJarak suallere halkın alı,_ 
ması temin olunacaktır. 

Kontrol iıi yurdun en uzak yerlerin-

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

Deniz 
Gazino 

VE 

Restoranı 
Konak vapur iskelesi üsti.inde te

miz, ucuz ve lüks .... 

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

de, mucla Ha.kkiride bile muvaffalcı
yetle devam ediyor. Bir kaç güne kadar 
Balıkuir, Konya, Denizli, Muğla, An
talya ve lçelin kontrölüne başlanacak
tır. Umumi müfettiılik.ler de bu i~ ya
kından alakadar olmağa başlamışlardır. 
Hazırlıklarda muvaffak olan idare amir
leri takdirname ile taltif edildiği gibi 
bazı yerlerde talimatnameye mugayir 
hareket edenler de para cezasiyle teczi
ye olunmaktadır. 

latanbul hazırlıkları çolc: ilerlemiştir. 
Bütün mınta.ltalann teşkilatı yapılmt'f, 
sayım memurlarına tevzi olunacak vesi
kalar, zarflarına varıncaya kadar yazılı 
bir halde hazırlanmıştır. Pek yakında 
nahiyeler sayım memurlarını ııeçip tayin 
edeceklerdir. 

SA YlM GONONON PROCRAMI 
Sayım günü, sayım bitinceye kadar 

evlerinden çıkamıyacalc olan halka iyi 
valcit geçirtmek için zengin bir radyo 
proğramı hazırlanmaktadır. Bu proğra
ma göre o gün, devlet tiyatro mektebi, 
Ankara radyo temsil kolu ve lstanbul 
tehir tiyatrosu artistleri birer radyo tem
sili vereceklerdir. O gün zengin bir de 
müzik proğramı takip edilecek ve ayrıca 
methur bir sanatkinmı:z şarkılar okuya
caktır. 

BtR DE FtLM HAZIRLANDI 
Sayım propagandası için İpek filmle 

bir propaganda filmi hazırlanmaktadır. 
Bu film 40 nüsha tek.tir edilecelc on gü
ne kadar vilayet sinemalarına ııevkolu
nacaktır. Filmde sayıma ait en mühim 
noktalar ııesle ve yazı ile izah edilmekte 
aynı zamanda bir sayım memurunun ça
lı~ma ,ekli etraflı bir §ekilde gösteril
mektedir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
tZMlR : 

Enternasyonal fatll'llt-: 
daLOHDRA 
Radyosu neşriyatı.. 

Londradan Türkçe haberler resmi 
tfll'İli% pavyonundan her gün 21.15 
te Terilecektir. 

lnsilizceyi bılenlerin de 1nrilizce 
haber zamanlannı bilmek istedikleri
ni diifünerek Londradan İngilizce ha
berlerin resmi İngiliz pa.,.onundan 
14,30 - 16,00 - 19,00 ve 21,00 de 
verileceiini bildiririz. 

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

Bugün matinelerden itibaren 
İki nefis \'e muazzam filim birden 

1 - liolivut resmiveçidi 
TABİi RESKLİ 

BAŞ ROLLERDE : ALİCE f'AY - DON Al\IECHE 

öniinde Almanya~ ı naİıo~ sürprixJcr 
kar~ısında bırakması imkansız değildir. 

ŞEVKET BiLGJH --·--KÜLHAN 
Hamamında yangın 
Dün Keçecilerde Külhan haınamındD1 

bacadaki kurumların tutuşmasiyle yan· 
gın çıkmışsa da derhal söndürülmiiş· 
tiiı·. --·--Sari hastahklar 
imtihanı geri kaldı 
Halkevinde devam eden Epidemi)·o· 

loji kursu nihayet bulmu~ ve imtihant" 
mn Eylul 23 Pazarte,j günü saat 011 

dörtte yapılması karula~tırılmı,tır. 

Borsa -·ÜZÜll 
310 S. Siileymanoviç 
127 A. R. Üzümcü 
111 Suphi Erkin 

76 M. B~şikci 
41 Şerif Riı.a Ha. 
80 Akseki Bankaı,t 
29 P. Klark 
Hl T. Taner 
13 M. H. Nazi: 
4 M. İzmir 

810 Y.ekün 
5258 Dünkil velcun 
6068 Umumi 

0

yekfuı 
No. 7 
No. 8 

16 
13 50 
15 50 
15 
16 50 
16 75 
15 50 
12 50 
17 50 
24 

No. 9 
No. 10 
No. 11 

l3 
l5 
ıs 
21 ~ 
26 !)() 

İNClR 
848 s. Remzi 8 J5 
444 Füınige incir Şi. 8 50 13 
155 M. hınk C. 7 50 16 
114 P. Paji 9 9 

51 S. Riza Halefleri 7 10 
15 27 H. Çolak O. 8 

26 R. j. Franko 7 50 7 50 
J3 M. Beşikçi O. 
12 Nurdiyan Bakır 

1690 Yeklın 
3160 Dünkii satlŞ 
4850 Umumi yekun 

ZAHİRE 
635 ton Buğday 
124 çuval Haşha 
45 ton K. Dan 

135 ton Susam 
327 çuval Susam 
425 balya Pamuk 

8 8 
J2 12 

6 75 

18 25 22 25 
63 6G 

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

Yusuf Riza 
okulu 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
Ana ve ilk kısımlarına yeni talebe: 

kaydına 10 eylül, derslere 23 eylül : 
tarihinde başlıyacaktır. Uzak semtler : 
için otobüsler vardır. : 

Basturak - Kestelli caddesi : 
No. 76 Tel. 2914 ,: 

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

Alhnruya 

lzmirin bu meıbur kolonyasını tli• 
lil eczahanesinden alacaktınız. Çiifl' 
kü yalnız eczacı Kemal K. Aktif 

Bilfıhara Mutasam Samraya vasıl Zavallı kız Verdan ile Hammadın bir 
olunca (Memun) un diğer o!;ullannı kaç askerle beraber üzerine hücum et
kendi sarayında hapseyledi. Orada ve- tik.ferini gördüğü zaman ewelemirdc 
fat ettiler. Suikast tertibatını ihbar ey- büyük bir yeise düşerek hayatını feda 
liycn (Hammad) He (Aydoğdu) hizmet- edinceye kadar kemali .şiddetle müda
lerine mükAfaten bir çok ihsanlara, tal- Caayı göiline almı.ş idi. Verdanın scsi.ni 
tiflc.>re mazhar oldular. işitince' kt'ndine ilminan gelerelc Heyla-

(Cihan) kendini rüya görüyor zannet
ti. Verdanın yüzüne tekrar bakarak: 

- Verdan! doüru mu söyliyorsun? 

2 - KARISI ve AŞIKI yapar. d' 
Türkiyenin bütün zevkini k~: 

sinde toplamıt bir pheserdir. T • 
di yoktur. Çünkü yapılamaınalcU 

(Af ın) c g lın,. Vrtrbn ile (H m- n il b ı her V rdan tarafına g-ç ni. 

Aydoğdu sağdır ha! 
Sonra Aydoğdunun Yefalını Samanın 

ihbar elliğini l lırlıyarak ona baktı. 

-BiTMEDi-
dır. _ _.et 

HlLAL ECZAHAN.,,.. 



lJE T i.UL PA'.l.AH 
•• 

YENi ASIR 
E-WWW L 

·Mektep kitapları • • • 
ısı 

VOLİSTE 

OTOMOBİL 
ÇEVİREN SARHOŞLAR 

----~*~ 

Maarif vekilliği talebe lehinde 
yeniden bazı kararlar verdi 

Malatyalı Yusuf oğlu Şükrü, Arap
kirli Mustafa oğlu Eşref ve Malatyalı 
Hasan oğlu Sırrı isminde üç arkadaş 
dün sarhoş oldukları halde Çorakkapı
da Anafartalar caddesinden geçerlerken 
Tahir oğlu B. Mithat ile kızı 13 yaşında 
Atiy~. Bert•m kı~ı Sara ve babası Be
nomun rakip bulundukları otomobilin 
önüne geçip sarkıntılıkta bulunmuşlar
dır. Mütecavizlerin hepsi yakalanarak 
meshut suclar mahkemesine sevkedil
n1i..;lerdir ... 

- *-ı\nkıl'a, 14 (!l..A) - Maarif Yekilliğinden tebliğ olun-, yon, Adar.a. Antakya, Sh•as. Samsun ve Trabzonda birer 
muı;tu" · yayın s~i <><:ılmakladır. Okullar derse başlamadan evvel bu 

Vekfilct okı:l deı-.; kitaplarının vaktinde w kolaylıkla evler faali.\·r•~ Y,e(:f'rektir. 
rnemle!:~t dahiJindf' yayılmasını kolayla~tırmak üzere bu- Devle! De.niryolb .. rından kiralanan hususi bir vagonla Bir kızm j!eci ölümü.. 
ı:Une ktdor mevcut olan satış teşkilatını genişlet~ ve satış kitaplar y'>la cıkarılnuşlır. 
usullerini ve isk'Jr.lo nisbetlerini alıcı1 a.r lehine genişlet- L.tanbu'rla da bir yayın evi açılacak Ye yüksek tahsil ta-

ödemişin Beydağ nahiyesinde Aktepe 
köyünde fe-ci bir kaza olmuştur. Hüse
yin Sakalın kızı 15 yaşında Kadriye Sa
kal, tütün çardağında asılı duran baba
sına ait av tüfengini karıştu·ırken çıkan 
kur.,unlann isabetiyle ölmüştür. 

rniştir. nr;el ay ac;alan yayın evlerine i]civeten İzmir. Af- leheleri:ıic is~ifadeleri temin eclilecektiı. 

Son buhranlar ve f e
dakarl ı klar esnasında 
- BAŞTARAFI : inci SAYFADA -

rıdaki haberinin açık surette hakikate 
ınuhalıf ve yalan olduğunu bildirmeğe 
Tas Aiansı mezundur. 

Bu gibi ,;a~·iaların çıkarılması her hal
de Roınan;vada bir end~•e havası yarat
nıayı istihdaf etm~ktedir. Bu şa~"9(ar 
son 1.aınanlarda So,·yet - Rumen hudu
dunda tekerrür eden ve bilindiği üzere 
So,·:.-et lıükümetinin protestoda bulun
nlasını icap eyliyen hHdiselerdekinin ay
ııi tahrik hedefleri ile izah edilmelidir. 

Ber~amada kurtuluş bayramı 
Bergama, 14 (Husu•İ) - Bugün da bütün milletçe bir kalp halinde, hür 

(dün) Bergamanın kurtuluşunun 18 n- ve mesut yurt çerçevesi İçinde refahla 
ci yıldönümü eşsiz tezahüratta kutlan- yaşamamızı yalnız başımızda en büyü
mıştır. gumuz Milli Şefimiz •~met lnönünün 

Saat 9 da atılan bir topla rncrasime lulunmasına medyun bulunduğumuzu 
başlanılmış, şanlı bayrağımız bir subay anlatmı~ ve alkı,lanmıştır. 
tarafından ihtiramla çekilmi1 ve kısa Müteakiben yapılan ge.çid resminde 
bir nutuk söylenmiştir. gençlik kulübü mensuplarının muntazam 

Bundan sonra parti ve belediye reı~ı kıyafet ve yürüyü,leriylc geçisi çok al-
B. Ahmet Hamdi tara[ından söylenen kışlanrnıştır. 
nutukta Türk milletinin ve onun çelik Geceleyin halkevinde (kanun adamı) 
kudretindeki kahraman ordusunun aza- ,ve (şer'iye mahkemesi) piyesleri temsil 
met ve kudretinj tebarüz ettirmi~tir. edilmiş, meydanlıklarda milli oyunlar 
Hatip buqünkü dünya vaziyeti kar~ı~ın- o)'nanmıştır. 

Ağır surette yaraladı 
rvtenemen kazasının Aliağa nahiyesin

de Murat kahyanın çobanları Abdi ve 
Haydar arasında bir münakaşa çıkınış, 
neticede Abdi, arkadaşı Haydarı çakı 
ile başından a~ır surette yaralaauştır. 
Yaralı şchı·imiz memleket hastanesine 

kaldırılmış. Abdi yakalanmıştır. 

Ta$la basını yarmış 
lkiçeşmelikte Kahraman sokağında 

Yakup oğlu Faik isminde biri, Mustafa 
oğlu 15 yaşında Aliyi taşla başından ya
raladığı iddiasiyle yakalanmıştır. 

Eıttlak ve Eytam bankasından: 
Esas • "q. Yeri Eski Yeni Taj Ne\'i J(tynıcti Dc:pozİt03U 

No. !arı 
1501 Ü~üncu Kal ata!-? İınan Ye 

Sabahat S. ~65 ada 16 parsel 
122 ınctre murabbaı 

1502 Karşıyaka Alaybey M. Celal - 83 
bey S. 114 M2. 
Ada 19 parsel 11 

1503 İkinci Kar&ntina Fethiye ve 6 -
Nazmiye - yeni 206 No. S. 
174.50 .M2. Ada 1762 parsel 3 

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

1505 İkinci Karantina Fethiye ve 6 
Nazmiye - yeni 206 ıncı sok. 
198.25 M2. Ada 1762 parsel 4 

1:;()6 İkinci Karantina Fethiye ve 6 
Nazmiye - yerü 206 ıncı sok. 
225 M2. Ad:. 1762 parsel 5 

1507 !kinci Karantina M. Kayseri 3 
ve Fethiye - yerü 206 ıncı Sok. 
268.50 M2. Ada 1762 parsel 7 

1508 İkinci Karanlina M. Kayseri -
ve Nazmiye • yeni 206 ıncı sok. 
284.75 M2. Ada 1762 parsel 6 

1>09 İkinci Karantina Fethiye ve 6 
Nazmi ye • yeni 206 ıncı sok. 
148 M2. Ada 1762 parsel 1 

1510 Üçüncü Karataş Isllihane ar- 5 
kası 276 ıncı sok. 79 M2. 
Ada 669 parsel 6 

1511 Üçüncü Kan.taş Islahane ar- 5 
kası 276 ıncı sok. 105 M2. 
Ada 669 par-..el 7 

1512 Salha.o.e M. Halil Rifat paşa C. 330 
817 M2. Ada GS"J parsel 1. il~ 346 

1513 Salhane M. Halil Rifatpaşa C. 369 
157 M2. Ada 684 parsel 14 

1514 Salhane M. Orhaniye - 274 No. 21 
S. 92 M2. Atla 689 parsel 5 

1515 Salhane M. Duygu Sokak 30 
19~ M2. Ad~ 691 parsel 8 

1516 Salhane M. Şetaret ve Dygu 75 40 
S. 1504 M2. Ada 687 parsel 1 

1517 Salhane Mah. Dygu Sok. 75 42 
Ada 687 parsel 2. 1024 M2. 

1518 Salhane Mah. Duygu Sok. 44 
618 M2. Ada 687 parsel 3 

l 519 Salhane Mah. Duygu ve yeni 46 
yol S. 378 M2. Ada 687 parsel 5 

1520 Salhane Mah. Enveriye so. 149. 1 
144.25 M2. Ada 687 parsel 7 

1521 Salhane Mah. Enveriye sok. 135 
255.75 :M2. Ada 687 parsel 11 

1522 Salhane M. Jslilhane cad. 16 
204 M2. Ada 1717 parsel 1 

1523 Karataş Is!Afıane cad. 16 
198 M2. Ada 1717 parsel 2 

1524 Kara~ Is!Ahane caddesi 16 
212 M2. Ada 1717 parsel 3 

1525 Salhane M. Selılmet sokak 16 
176 M2. Ada 1717 parsel 4 

1521) Salhane ~".. Selamet sokak 16 
199 M2. Adıı 1717 parsel 5 

1527 Salhane M. Selamet sokak 16 
224 M2. Ada 1717 parsel 6 

1528 Birinci Karataş M. Akaydın 217 
S. 101 M2. Ana 622 parsel 1. 237 /1 

152\) İkinci Karat~s M. Altıntaş S. -
122.50 .M2. Ada 622 parsel 11 

1530 Birinci Karataş M. Halil Rifat 220 
paşa C. 265 M2. Ada 624 p. 8. 222 

1531 Karsıyaka Alaybey Mah. 75 
Salih p;oşa r•lı caddesi 515 M2. 
Ada 47 parsel 9 

1533 Karşıyaka Alaybey M. Yalı 2 1 
C. 1700 No. >okak 222 1112. 
Ada 12 parsel 3 

1531 Birinci Karataş İkinci Ruhi 10 1 
baba sok. 81 M2. ada 619 pa. 12 

1532 Bayraklı Ta•ocagL mevkii 43 
1688 ar ·ın 

1535 Salhane M. ıslfilıanc sok. 62 

1 
131 M2. Ad~ 1718 parsel 2 

536 Salhan<? M. !slahanc sok. 62 

1 
. 158 M2. Ada 1718 parsel 4 

537 Salhan" M. ;slahane sok. 62 

15 
131 M2. Ada 1718 parsel 3 

38 SalhAM M. Selamet sokak 62 

1 
144 M2. Ada 1718 parsel 7 

539 Salhane M. Orhaniye ve Se- 62 

1 « lfunet sok. 151 M2. Ada 1718 p. 5 
... o Salhane M. Selamet sokak 62 

1• 209 M2. Ad~ 1718 parsel il 
~ıı Salhane Malı. Seiamel '<!k. 62 

1 136 M2. Ada 1718 parsel 6 
542 Salhan~ M. lsliihane sokak 62 

1 145 M2. A& 1718 parsel ı 
543 Salhane M. Isli\lıane sokak 62 

15 247 M2. Ada 1722 parsel ı 
44 Salhane M. lsli\hane sokak 62 

15 213 M2. Ada l '22 parsel 2 
45 Salhane M. lslahane sokak 62 

1S4G 200 M2. Ad·. 1772 parsel 3 
Salhane l\foıı r,lilhane sokak 62 
182 1\12 Add 1722 par 1 4 

Al'sa 5.00 
25 28 h. 

!10 Ev 700.-

- Ar.ıa 17.-

- Arsa 16.-

- Arsa 20.-

- Arsa 11.-

- Arsa l:}.-

Arsa 14.-

At'Sa· 15.-

- Arsa 16.-

- Arsa 16.-

306 Arsa 

32!1 Arsa 

17 Arsa 

Arsa 

Ar.;a 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Ar>a 

163.-

16.-

9.-

19.-

75.-

51.-

31.-

19.-

14.-

26.00 

10.00 

10.00 

11.00 

9.00 

10.00 

11.00 

10.00 

12.00 

18~ Ar;a 80.00 
186 
144 Ev 8.000.00 

17 Arsa 

88 Ev 

64 Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Arsa 

Aı-<a 

Ar:-.a 

Ar!-'a 

Arsa 

Aı·sa 

Arsa 

555.00 

30.00 

194.00 

7.00 

8.00 

7.00 

7.00 
,/i 

8.00 

10.00 

7.00 

7.00 

12.00 

11.00 

10.00 

!l.00 

1.00 

140.00 

. 3.40 

3.20 

4.00 

2.20 

2.60 

2.80 

:l.00 

:t20 

3.20 

32.60 

3.20 

1.80 

3.80 

15.-

10.20 

6.20 

3.80 

2.80 

5.20 

2.00 

2.00 

2.20 

L80 

2.00 

2.20 

2.00 

;?.40 

16.00 

1600.00 

111.00 

6.00 

38.80 

l.40 

1.60 

1.40 

1.40 

1.60 

2.00 

1.40 

1.40 

2.40 

2.20 

2.00 

1.SQ 

İzmir fuarı Sergi Sara~ındtılıi ıo4-ıo5 numaralı 
PauyonJarını Ziyaret ediniz .• 

~~~~~~~~~~~~-

Kız Jla y Cemiyeti İzmir Merkezinden : 
Dikili ve B•rgama kazalarında yerleri değiştirilen Ovacık ve Kabakum köy

lerinde 80 adet köy evi inşa ettirilecektir. Beheri 549 lira 97 kuruş üz.erinden 
811 evin inşasına ait keşü bedeli 43997 lira 60 kuruştur. inşaat pazarlıkla ve 
götürü olarak müteahhidine ihale edileceğinden taliplerin bu işe ait keşif ve 
şartnamesini Kızılay lzmir .merkezinde tetkik ederek teminatı muvakkateleri
ni· müstashiben ihale günü olan 17-9-940Salı günü saat 15 te vilayet makamında 
toplanan komisyona baş vurmaları. 14-lŞ.....16-17 3781 (1896) 

SümerlJank Birleşilı Parnalı ipliği ve dokuma 
fabriltalıırı müessesesi NaZiJli Basma fafJri• 
kası direJıtörfiilünden : 

Fabrika memur ve işçilerinin yemek ve m~rubat ihtiyaçlarını teminen inşa 
edilen kantin işletmesi mutfak tak ıml, mefruşat.ı ve soğutma dolabiyle birlik
te bir müteahhide verilecektir. Talip olanların 21}..9-940 tarihine kadar şera
iti öğrenınek üzere tzm.irde Sümerbank Yerli mallar pazarları müdürlilği.in~ 
veya doğrudan doğruya fabrika miidüriyetine nıüracaat etmelerL 

14-lŞ.....16 3779 (1901) 

İzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Kıymeti muhammcnesi 750 lira olan ikiçcşmelik cad desi üzerinde Gedikli 

okağında 316 No lu dükkanın mülkiyeti •atılmak üzere müzayedeye konul
mu, ve talibi uhle•indedir. ihalesi 2 7 / 9 / 940 Cuma günü saat l O da komi.
yon huzurunda yapılacaktır. Fazlasına talip olanların aynı gün ve saatte 
kıllar idaresine müracaatları ilan olunur. 6, 15, 20, 26 3656 ( 1652) 

Türk Maarif Cemiyeti 
Ege Lisesi 

Yurdumuzda mektep~ilil: volundo nurlu ve hayırlı yenilikler yapmış olan 
Türk Maarit Cemiyetinin İırıirdeki ECE Lisesi çalışmasına bu yıl da baş
lamıştır. Lbemizin gayC'li eo< ukları.nızı bilgili, iyi ahlfı.klı, çalışkan, kendine 
ve yurduna yeter bir ol~.'~lu1<ta bir insan olarak yetiştirmektir. Her bakını
dan resmi liselerle ınuac!e1eti tasdik edilmiştir. Çocuklarını bu feyizli yuva
ya vennek istiyenler her gün 9 dan 12 ye kadar İnönü caddesi Köprü mevki
inde (144) iincü sokakta 1?:13 numaralı lisemize müracaatleri ili\n olunur. 

10 - 11 - 16 3701 (1859) 
-------------~--
.Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü .Satın 
Alma komisyonu JJaşJıanlığından : 

Alsancakt..ki Sağır, Dil<~' ve Körler müessesesinin 1940 yılı ihtiyacı olan 
azı 1500, ço~ 2200 kilo b:.ı ::oci nev: ekmeğin beher kilosu 11 kuruş 25 san· 
tim Üzerinden komisyon l>o~kanlığuıdaki şartnamesi mucibince talibine iha
lesi yapılacağından iste\&h:"'l 185 lira 63 kuruş muvakkat teminat ınakbuz
lariyle birlikte ihale gü.,ü olan 25 tylül 1940 çarşamba günü saat 15 te Sıh
hat ve İçti<na! muavenot :nijdürlüğünde müteşekkil komisyon başkanlığına 

müracaatl~rl ili\n olunur. 10 - 14 - 16 - 20 3682 (1860) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: 
§ Devlet Demir Yol/arından ~ 
..................•..•.............••................••.............................. : 

DOKTOR VE ECZACI ARANIYOR 
İdaremizin muhtelif )erlodnde btihdaın edilmek üzere kısım hekimlikle

rine ve eczacılara ihtiyaç vardır. Verilecek maaş doktarlara 177 lira eczacı
lara 100 liradır. Ayrıca mesken vey> mesken bedeli verilir. Serbest bıtlunmak 
ve yaşları 45 len yukarı 01r,-,3mak iizere taliplerin D. Demiryollan zat işleri 
ıniidürlüğün~ müracaatleri.. lG - 12 - 14 - 16 - 18 3678 (1864) 

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

356 M2. Ada 1721 parsel 1 
1549 Salhane M. Islahane sokak 62 

2.13.50 M2. Ada 1721 parsel 2 
1550 Salhane M. l>lahane sokak 62 

220.50 M2. ..,da 1721 parsel 3 
15!il Salhane M. IsUihane sokak 62 

199.50 M2. Ada 1721 parsel 4 
1552 Salhane Mah. Islılhane sokak 62 

182 M2. Ada 1721 parsel 5 
1553 Salhane mah. Isliihane sokak 62 

162.50 M2. Ada 1721 parsel 6 
15.54 Salhane 1\1, hlahane sokak 

143 1\12. Ad·ı 1721 parsel 7 
11574 Birinci Karataş İeadiye sok. 24 24 

40 M2. Ad.ı ~07 parsel 4 
1339 Güzelyalı 1.l. Resadiyc yeni 

23 No. >0kak 281 M2. 

Ada 888 par.el 7 

Aı·sa 18.00 3.60 

Arsa 12.00 2.40 

Arsa 11.00 2.20 

Arsa 10.00 2.00 

Arsa 9.00 1.80 

Arsa 8.00 1.60 

Arsa 7.00 1.40 

Ev 250.00 50.00 

Arsa s.ı.oo 16.80 

İzahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin pe>in bedelle ,atışları 27 / 9 940 ta
rihine ,ınüsadif Cu:na günü saat ONDA ihaleleri yapılmak üzere arttırmaya 
konulınustur. 

l - İstekli olanıe:trın hizalarında yazıh depozito akçclcrini veznemize yatıra
rak arttırına.;•a ,girmeleri. 

2 - l\1üz:.ıyede •ırıtSmda Yerilen bedel, mukadder kıynıc·ti gec;tii\i takdirde 
lıpl rin de zıtol • .rıııı nisbct dairesinde kzırı ~,• ele-i ,.e ınüo'ir kull • 

Aııkara radyosu 
---ı:;.---

B U G tJ fil 
8.30 proğram ve memleket saat aya

n 8. 35 müzik (Pl.) 9 .00 Ajan• habec
leri '9.1 O ev kadınt yemek listesi 
9 20 • 9.30 müik {Pi.) 12.30 proğram 
ve memleket saat ayarı 12. 35 müzik 
yeni şarkılar 12.50 Ajanı haberleri 13.05 
müzik türküler 13.25 • 14.30 müzik 
radyo salon orkestrası 1 8. 00 proğram 
ve memleket saat ayarı 18.0S müzik 
(Pi.) 16.45 müzik radyocu orkeıtca
sı 19. 30 müzik zeybek ve oyun havaları 
19.45 memleket saat ayarı ve Ajans 
haberleri 20.00 müzik büyük fasıl he· 
yeti 20.45 konuşma 21.00 müzik ala
turka 2 l.30 müzik İtalyan opera uver
türleri ve La Favorita operası - Donİ· 
zetti 22.30 memleket saat ayarı. Ajens 
haberleri ve Ajanı spor servisi 22.50 
müzik (Pi) 23.25 - 23.30 yarınki proğ
ram ve kapanış. --·--rVRKiYE • i.SVİÇRE 
Ticareti ve f ııarımız 
İzınir fuarını görmek ve şehrimizdeki 

tacirlerle muhtelif mahsullerimizin İs
vic;oreye sevki ve orada satılınası için an~ 
la~ma yapınak üzere İsviçreli mühendis 
Emil Konrad ve C'orç Blitner sehrimi
ze gelmişlerdir. 

lki mühendis düı, belediye reisi Dr. 
Behçet Uzu ziyare• ederek görü~müş
lerdir. 

iZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Kar~ıyaka temizlik isleri hay

vanlarına senelik 15000 kilo kepek sa
tın alınma:-;ı, yazı •..şleri müdürlüğünde
ki şartnamesi veçhile bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmıştır. İhalesi 16-9-940 
Pazartesi günü saat 16 dadır. Muham
men bedeli 300 lira muvakkat etminatı 
22 lira 50 kurw;tur. Taliplerin teminatı 
öğleden evvel C.M. Bankasına yatırarak 
tayin edilen gün ve saatte encümene 
müracaatları. 

2 - Karşıyakad:ı 1700 sayılı caddede 
belediyemize ait benzin satış yerinin bir 
sene müddetle kiraya verilmesi yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
İhalesi 16-9-940 Pazartesi günü saat 16-
dadır. Muhammen bedeli icarı 260 lira 
muvakkat teminatı 19 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel C.M. 
Bankasına yatırarak makbuzlariyle ta· 
yin edilen gün ve saatte encümene mü-
racaatlan. 18-28-8-15 (1697) 

O tobü•lere 7 kalem yedek parça sa
tın ahnması, yazı itleri müdürlüğündeki 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuıtur. Muhammen bed•li 3323 
lira muvakkat teminatı 25 O liradır ta
lipleri!\ teminatı öğleden evvel C. M. 
banka11na yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 20/ 9 /9 40 Cuma günü ıaat 
16 da encümene müracaatla rı . 

5, 10, 15, 19 ( 181 7) 
- O rhaniye mahallesi 65 6 ncı so

kakta 23/67, 25, 2 1, 16 .. yılı evlerin 
yıktırılma51 a lana ait olmak üzere enka ... 
zının sa tı ı fen İ§le ri müdürlüğündeki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık arttır
maya konulmuştur. Keıif bedeli 62 lira 
25 kuruş muvakkat teminatı 6 lira 20 
kuruştur. Taliplerin teminatı cümhuri
yet merkez bankasına yatırarak 30-9-940 
Pazarte•i günü .aat l 6 da makbuzlariy· 
le birlikte encümene müracaatları. _ 

15, 20, 25, 26 3805 ( 1906) 

iz.mir 

Enternasuonaı fuarının 
En cazibeli pavyonlanndan 

Election 
Saatları 

Pavyonunu mutlaka ziyaret ediniz 

öDEMtŞ ASLtYE HUKUK MAH
KEMESiNDEN : 
ödemişin Devrim mahallesinde otu· 

ran Birgili Hasan kızı Nafize Tüdün ta
rafından kocası Birgi Akmescit mahal
lesi 2 3 hane•inde kayıtl ı Karabıyılc oğ· 
lu Ali aleyhine açdan talakın aubutu da
vasının müddeaaleyh A linin eıyahında 
ödemiş asl iye hukuk mahkemesind e ya
pdan duruıması aonunda: iki tarafın 22 
t ene kad ar evvel yekdiğerinden bo~an ... 
dıklannın ıubutuna ve b u suretle nüfus 
kütüğüne te1eiline v e 65 S kuruş masa 
rifi muhakeme ile 400 kuruş ilim har
cının müddeaaleyhe tah miline kabili 
temyiz olmak üzere 18,' 7/ 19 40 tarihin
de E: 49 5 K: 4 1 3 •ayı ile karar veril mi~ 
olduğu hukuk uıul mııhakcmeleri kanu
nunun 407 nci mad d fll.i gereğine ilinen 
tebliğ olunur. 3606 ( 1905) 

Makinist operatör 
aranıyor •• 

Jzmir civarında bir sulama işindeki 
hafriyat makinelerinde (Ekskavatör) is.. 
tihdam edilmek üzece bilfiil b u makine
lerde çalışmış makinist operatörlere ih
tiyaç vardır. Taliplerin vesaikle birlik
te lzmirde büyük Kardiçalı hanında 1 O 
numaralı yazıhaneye müracaatları. 

J\IAHKEMELERO E: 

Karısmı yaralıyan 
mahkWn... 
!kinci Süleymaniy• malıall<Sinde otu

ran ve bir geçim~izlik yüzünd~n kar1.11 
Muammer ile kayinvalidesı Vasfiyeyi 
ve küçük Nevzadı yaralıyan R'ccp o'.:lu 
Hüseyin 1 ay 14 gün hopse n..J,kum 
edilmistir. 

BİR YANKESİCİ 
HAKKINDA.Ki: KARAR 
Şekerciler ç~ısında Hasan oğlu Ali

nin 386 kuruşunu yankesıcilik suretiy!o 
çalan sabıkalı ~us\a!a oğlu Emin Cıı'm 
dün meşhut suçlar kanununa ııöre mu
hakemesi yapılın~. 9 ey hapis cezasına 
mahklııniyetine ve o kadar müddetle de 
emniyeti umumiye neıaretl altında bu
lundurulmasına karar verilm~tir. 

BAYINDIR 
Halkevinin çalışmaları 
Bayındır, J 3 (Huıusi) - Kazam1Z 

halkevi reısı \'as[i idilin \'azifesinden 
çekilmesi üzerine sorgu hakimi Enver 
Başar hu vazifeye tayin olunmuştur. 

B. Enver Ba~arın çalışmalariyle bir 
ay içerisinde halkevimiz Alankıyı ve 
Kavakalanı köylerine geziler yapmış, 
reis tarafından bu gezilerde konferans
lar verilmi, ve köylülerle yakinen dert
leşilmit-tİr 

uUM DAL n 
--Jf..--

UMUMl DENİZ ACENTELICt LTD 
HELLENlC LINES LTD 

SOULİOTİS vuı-uru 20 - 25 eylül 
arasında İzmirden doğru Nevyorka ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün vapurlarımızın ambar 
içi elektrik vantilitör tesisatı ile ınU
cehhezdir, Gerek ~apurların muvasa!At 
tarihleri, gerek vapur isimleri ve ruıv
Junları hakkında acentamız harp dola
yısiyle hiç bir :aahhüt altına girmeL 

Daha fazla tafsilat alııuık için Bir inci 
Kordonda 152 oumarada •UMUAL
umumi deniz acenteliği Lt<l müracaat 
edilmesi rica ol un'..lr. TELEFON : 40'IZ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OL.fVJER VE 

$'VREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESi Rees binam 
TELEFON: Z443 

Londra ve Liverpol ballan için 
piyasanın ih tiyacına g8re vapurla
rımız ,..f.,r vap&t"ak!ardır. 

• . . -: 

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

NAZlLU ASLiYE HUKUK MAH
KEMESiNDEN: 

Nazill inin Kara çay mahallcsindea 
Ali Riza oğlu Relik Çilenıir tarafından 
Rizenin Orta mah.allcsinde ve halen ika
metgahı meçhul HHan kız ı Feride Çi
lengir aleyhine açılan boşanma davasın· 
da: 

Mahkemece müddeialeyhin gazete ile 
mahkemeye çağrılmasına karar verildi .. 
ğinden muhakemenin muallak bulundu

ğu 2 3 / 9 940 günü aat 1 1 de Naz.illi 
asliye hukuk mahkemesine gelmesi lü
zumu 15 gün müddetle ilan olunur. 

3806 (1904) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --Ozel 
Devrim Ana ve ilk 
okulu, yatılı ve yatısız 

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

ADRES: Gündoğdu İkinci Kordon 
No. 204 

1 - 3 (1873) 

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

····ıc~yit'''iÇ~ldi··· .. ~ 
KVXLVK BİÇKİ 
DİKİ$YVRDV 

• Talebe kaydına batlanmıttır. 
Yurdun tahsil müddeti iki se

nedir. Fazla malümat müdür
lükten öi[renilir. 

ADRES: Çmci Hamam ci..annda 
38 numaralı Yurt. 1 - 10 ( 1848) 
Sakarya ilk Okulu arkasında 839 So. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-• • . . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EVLENME 

Manİ5a Mebusu B. Osman Erçinin 
kerimeleri Bayan Sabahat Erçjn ile. 
lzmirde Terzi oğullarından Alay ka
tibi Nuri Beyin oğlu Doktor B. Şem
set tin Yap.tanın nik.Ah törenleri dün 
Manisa Evlenme dairesinde tarafey- • 
nin yakın akraba ve dostları huzuriy- : 
le yapılmıştır. Genç evlileri kutlular : 
•onsuz saadetler dileriz. ( 1903) : 
·········································-· 

İKTiSAT VEKALETİNDEN: 
El dokuma tezgMu yaptırılacaktır 
1 - Vekaletimizce yaptırılacak 3000 adet el dokuma tezgahı kapalı zari 

usuliyle eksiltmeye konmustur. 
2 - 3000 adet tezgah;n tahmin edilen bedeli 5 7000 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 42 75 liradır. 
4 - Tezgahlar, imalat yerinde teslim edilecektir. 
5 - lhale 20 Eylul Cuma günü ıaat 15 de Ankarada iktı"1lt vekaletinde 

müteşekkil komisyonda yapılacaktar. Taliplerin mezklir gün ve saate kadar 
teminatlarını yatırmaları ve 2490 savılı kanunun 32 nci madde.si mucibince 
tanzim '°decekleri zarfları eksiltme 5~atinden bir saat evve-line kadar komİs· 
yona tevdi etmderi lazımdır. 

6 - Bu hususa müteallik şa.rlnam'°lcr, iktısal vck&lcti sanayi umum mü
dürlG~ii kü ük an tl r ub,. i d n t~n1in "dtl rktir 
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B. Bürhan Belge konferansını verdi 
----------x~x 

Cihan hadiseleri önün-
de bugünkü Türkiye 

- HA!)TAl<i\FI ı incı SA \'Fi\Ui\ - BUGÜNKÜ .SİME:\'DİFERLERİMİZ 
r-~ki vı: yeni tzınirin vasıflarını, cihan Sevgili İzntir halkı, bugi.inkü Tiirkiyc-
hfıdi.-.·'l!'rinin c;ıyndiye kadar takip ett:ği de, g'Özlcri. gC)ri.i~lt-ri. meııJaaticri \·c 
ve et nektr bulundunu yolların hakiki ıııantıklaı·ı dı~arıya dönük limanlar kal
e hrclerini b~lirten V" milli misakın nıa- ınamıstır. Ada.nadaki trenler artık l\fcr
~a ve mcfhunıunu pl•k giizel canla.ndıran ~in - Adana. Bursndakiler Bıırsa - l\(u
kunfe-ransı aynr-n tt>frika etmeği karile- danva ve İzmirdckil~r İzmir Kasaba ya
rimiz icin daha faicloli bulduk. hut ·İzmir - Aydın arasmda i~le~ip bir 

.·\vruİ>a ffıcia.c;ının kaynaklarını okur- nevi rakkas hareketiyle, Anadolunun 
larını 1 z bu konferansta bulaC'aklar ve kanını )·a su yahut bu kıyısından emen 
Türk ıhtılaPnhı cihana verilmek i~teni- !JÜliiklcrin horfuınhırı değildir. 
]en yeni nizrun ve yeni rejimlere örnek Bir yeni meınleı~et harita~ını açınız .• 
te)kil etLğinin delillerini de yine bu Görecek~iniz ki, artık her hat diğerine 
konfer.-ınsı okuınakla çok güzel anlıya- bağlannH!llır. Ve Türk lniinakaliitının 
cakJardır. l'saslı bir un-,uru <ılan Türk dcmiryol-

KONFERANSIN ~ETNl brı, tıpkı bir bel kemiği ve ondan insan 
Kıymetli hatibin konferansı aynen vücuduna dotıru uzanan kemik taaz

zuvları gibi. ıncnıleketin her noktasını 
şudur: birbirinl\ ve bunların hepsini merkeze, 

- Sevoili İzmir halkı; k 
I'> yani kalbe ve dhnoğa yani An araya 

Biı· aün, İımirinizin işgali, biitün " btı~lıy;.ın kudr.?t ve \"asıtalarıınız olmuş-
n:{•111leketi silolha s,<1rıhı1ağa icbar ctmiş-
ti. Bugün. kurtulu~unuzun yıldönüınü-
nc tesadüf ~ttirdiğ.iııiz bu güzel sergi, 
yine bütün meınlt.ketin. gözlerini size 
çevirn1esine. yahut kabilse, gelip sizle
ri ziyc-u·t·t ctm:!sine kii.fi ge1iyor. Giivur 
İ7JJ1İr masalının tarihe karı~arak Türk 
İzn1ir hakikatinin hiiti.in Türk ~ehirleri 
\e bütün Tiirk nesilleri tarafından diin
)-a~a ha.\·kırıhna..,ının bu ne beliğ iki 
misalidir!. 

E.".ikidcn, bütün Osınanlı 1iınanları gi
bi ve bunların en büyüklerinden biri 
olmak itibariyle b:ışla gelerek, İzmirin 
de yi.i1.i.i, denizlere çevrilmiş idi. Men
faat lıP!-iapJarı den~zlere göre yapılını~ 
ve İzıııirle beraber bütün istihsal ve 
miinakalat davalar:. bize göre değil ya
b..-ınCılara göre kurulmuş biı· dış ticaret 
görüşünün esaslarına göre halledilmişti. 

İzmirin zengin kordonları ve bu kor
donlar üzerinde konuşulan bir alay ya

tuı-. 

İzınirdtn trene hincn adaın, yahut 
yükletilt.•n ınalın dilerf;e l\fersinc kadar, 
dilerse Samsuna. Zoııguldağa kadar, 
Erzuruına \"e Karso haclar yolu vardır. 
Ve İstanbul - Bağdat hatlı, filvaki, Bağ
dada kadar uzanı11ı:~tır. Fakat büsbütün 
baska bir ınaksatla. başka hizmette ve 
baska eıuirdc olaı·.;:k .. 

KunıpnnyalJ.rın tasfiyesi. pe~inden 
politikaların d~t tctsfiyesini ~ürüldemi~
tir .. Ve artık lıiiti.in bu çelik ra_ylar bir 
tek politikanın enırindedir, Ti.irk n1ille
tinin ıncnfaatlcrini teınsil eden TÜRK 
flc\·lctinin ernrindcdir. 

Bu h5dh.;e 1 ona ınil\•azi olarak vücut 
buln1uş daha bir r1...-k bacşarıların yanın
da, ıne~ela .şu st•rgirıin yanında. sessizce, 
kendiliğinden vücut bulınuştur. 
BEYNEL~ıiLEL FUARl~nz 
VE İZMİIL 

bancı dil, denizlere bakan İzmirin man- Öyle ki, cihan yana yatmış gibi en 
tıkına hakim, hareketlerine nazım idi. buhranlı çağlarını);.+n birini yaşarken ve 

1rıailtereye hiicu111 eden Alınan tayycırelerinclen diişiirii.lenlcr 

ALMANLARA CÖR[ HAVA İngiliz hava bombarclı· iNt iLTEREYE YJPILAN manları dehşetleşti 

HARBIHD! VAZİYET Fransız sahilleri HÜCUM TAFSltATI 
Birçok yerlerde t1ttuşmuşa Mha~.~~t Cenup 

yeniden yan- l1enziyor sa ı ını~ • ~uka-
1 k ---11o-- vemetını onle-

gın ar Çl ar- Manşın öbür t~rafında· ,,, 

mı lar iti infiltiltlar Ingiltere mege matuf 
Ş ••• sahilini sarsıyor - •-

-•- Londra 14 ( A.A) - Dün bütün Londra 14 (A.A) - Hava ve anava-
Berlin, 14 (A.A) - Alman tebliğine gece ve bu sabah erken İngiliz tay- tan emniyet nezaretlerinin tebliği : 

göre fena hava ışeraitine rağmen Alman Gece zarfındaki ha,·a hücuınları bil
ham kuvvetleri dün gündüz ve gece yareleri y eniden Manş limanlarını ha<sa Londra mmtakasiylc Galles eya
Londraya karşı hiicuınlarına devam et- bombardıman etmitlerdir. Hücum Jetinin cenubıınd~ bulunan bir şehir 
m~lerdir. Bir çok dok tesisatına, antre- dün güneş batarken ba,lamış ve üzerinde tekasüf etmi~tir. Londra üzeri
polara ve fabrika binalarına isabetler bu sabah saat b e te kadar devam ne yapılan hücumlar güneş battıktan 
kaydolunmuştur. Bir çok yerlerde yeni sonra başlıyarak gecenin en biiyük kıs-
}angınlar çıkarılm.-tır. etmiştir. mı devam etmistir. Londra ve banliyo-

Alman ham kuvvetleri ayrıca İngilte- Bombalar, obüsler ve fitenkler sunun nıiiteaddit ııoktalarıııa bombalar 
renin cenubu sarkısinde hava meydan- Boloğnun cenubundan Dünkergin düsmiis ise de h.,,orat başlıca ~k ce
larını. endüstri tesisatmı, limanları ve şimaline kadar bütün sahil boyun- nup 'e cenubu garhi mahallelerinde ol-
deınlryollarını mu' affakıyctlc bombala- nıustur. Müteaddit mahallelerde ika-
ınıslardır. ca o derece kesif bir hal almıştır metgiilılarla tirarel evleri hasara uğra-
İNGİLİZLERİN M.UKABELESİ ki bütün sahil tututmuşa dönmüş- mıstır. Bazı yangınlar zuhur etmi~se de 
İngiliz tayyareleri Belçikada ve Fran- tür. bunların öniine geçilmiştir. 

oada bir kaç küçük uçuş yapmış ve bir Manşin öbür tarafındaki infilakler Galles eyaletinin cenı;p kısmında bu-
çok noktaları müh~m hasarı mucip ol- Kent Kontluğu sahillerini sarsmıştır. lunan bir şehirde infilak ve yangın 
ınadan boınbalamıştır. Bu harbin bidayetinden beri Fransız sa- bombaları bazı evler vesaire binalarda 

Kesif bulutl•r dolayısiyle gündüz an- hilinin en şiddetli v< en uzun süren hasarat yapmıştır. İnsanca zayiat hak
cak bir kaç münferit hava muharebesi bombardımanı olmuştur. kında henüz malumat yoktur. Gece zar
olmu -tur. Alman avcıları ve hava dafi · Düşman kuvvetli bir hava dafi barajı fında bir düsman tayyaresi bir avcımız 
bataryaları tarafından sek+z düşman açmışsa da bunun mahsus bir tesiri ol- tarafından düşürülmüştür. 
tayyare<i düşürülmüstür. Iki Alman mamış ve lngiliz bombardıman tayya- Londra, 14 (A.i\) - Bu sabahki Al
tayyaresi kayıptır. releri bombalarını atmağa devam eyle- nıan hava harekfıtı cenup sahilinin bil-

miştir. yük bir kısmındaki nıuka\'en1eti önle-
Bu sabancı diller arasında itilip kakı- bütün A\·rupa. şu sıralarda bir ateş ve 

lan ,-e hor hoyrat muanıelelerin arasın- kan ka.sır~ası içinde debelenirken; hür 
da her taralı yara ' 'e here içinde kalan, ve müstakil Türkiı enin bu güzel şeh- 1-
Tiirkf'e. Tiirkiin dili idi. rind!', taın o eski \"t:' bizim olmıyan, bize 1 Mısıt"da son 

harp vaziyeti 

• Londra, 14 (A.A) - Hava nezare- mei(e matuf bulunduğu hissini vermek-
ti t<bliği: tedir. 

),;SKİ . 11\fE:"DİFERLER hakaı'Ctlc bakıp h•>}Tatça muamele ya-
llatırlarsını:t, ve içinizde, bunu hatır- pan kordonların yerinde, .şin1di bizim 

Jıyaınıyacak kadar genç olanlar hır es- olan. bi1.iın l'!'erimiz olan ve medeniyet· 
ki harita bulup baksınlar : İzmirden le medeniyetçiliği mütemadiyen kendi
baslıyan lren hatlarmın, sanki ıncmle- ne tahsis etmek istediği halde hala ken
ketin dıl\er kısımları ile hiç bir alakası di kendini yıkaıı A\•rupaya karşı bir 
yoktu. Sanki İzıniı·, koca Anadolunun ~ulh ve ıned()ni.vet çırağı gibi tuttuğu
muayyC'n bir noktasından itibaren ko- ınuz ~u sergi yük~elrntktedir. 
pup gitıni.ş ve Türl:..lükle hiç bir alakası i1.1nirlilcr, yi1zü. J!iiriisleri \ e mantlkı 
oJmı.l~n bir dünya'.y0:t katılmıştı. dısarıya dUniil~ bir 'iznıirin yerine, bil· 

Bir tren, kasabaya kadar ve daha tün irade ve arzulariyJe, bi.iti.in duygu 
c:-onralatı biraz daha öteye gittiği için, ve diisi.inrclcriyll' nıeınlckete döniik, 
ona İzınir .- Ka...aba. ve temdidi hattı nıt'ınlekclc ba~lı ve ınen1Jekctio bir 
denmisti. Bir diğer hat, İzmir - Aydın parta~ı olan hir İzrnirin ilk ıni.ijdesi, 
hatt1 idi. Bir diğer hat ise. ayni Anado- budur : Bir İnnir ki, iccriyc doğru mü
Junun bağrını çaprazlama aşarak Bağda- nascbcti Kasaha \ıc tcnıdidindC'n ibaret 
da doğru ko~uyordu. dc~ildir. İzınirin aı tık tcm<lide tiıbi tu-

Bu hatlar, ayrı kumpanyaların idi ve tulacak hir dernım , .e temdidi yoktur. 
her kumpanya, bir ayrı politikaya para- Vafan nerede biti.'·orsa. İznıir. artık ora
vanalık yapıyordu. Politikalar arasın- da bitmektedir. 
da iltisak olmadığı için. kumpanyaların Bir İzınir ki, bu sergisi ile, genç Türk 
hatları da, birbirini aramaz ve bulınak :-anayiinirı basarıl.ırına meşher oimuş
isteınezdi. tur. \Te yarın, dahct büyük. daha feyizli 

İzınirden uıunan hatlar, emme basma ülcülerdc, mcsht'r olac~ktır. 
tulumbalar gibi, muayyen bir yere ka- Bir İzmir ki, bu reng5renk ışıklarını 
dar ı;idt•rlf'r, Ol'Pdaki ınalları İzmir rıh- ::rt brıp ınt>ınl\!ketir.. dört bir ucundan 
!Jmlarıııa indirirler ve buralardaki va- cekriği kalabalıklar. eglendirdikçe. Türk 
purların indirdiği fabrika mamuliltını ınilletinin y ·an1a arzusuna, hayatı scv
ic·crilerc doğru ta~nrlardı. Yıllar sırala- 1 ıııe ve havatı ~üslt•nıt~ kabiliyetine P1C'~
rup mal denkleri gidip geldikre. kor- her olacaktır. 
donlar c:enlenir ve katlar yüks~lirdi. j \'t.• bir İı.n1ir ki, İzn1irlilcr, daha bu-

Fakat bu bir iki kusak kordondan, ciinden, maldan \C can~an önce 'e bun
sonra baslı.\· an Anadolu toprakları. kc·: ların heıı ini n fevkinde o1nrak, bu kıyı. 
n1irilcn ,.e kanı eınilcn gavdenin ıstırabı larda. bi.itlin bir ~abancı diin.\·aya kar
ile kı\ ranır ve yurdun taın ortasında "•· Tiirk ınilletinin sarsıhnaz istikl31 ve 
a•·ılan korkıın~ verem karhası, açıldık· dokunuh11a7 hi.irri ·et kararlarını teşhir 
ca arılırdı. Ve orta Anadolunun sefille- ctı11ektcdir. 
ten k<.iyleri ve k~sabaları, evl3tlarını 1 K(:·ndini ınh.g:<:iUi bir clıs ticaretin ke
~a İzınirin koı·donl<ırına ya İstanbul un mendinden kurtaraı ak Anadolunun w 
rıhtımlarına yahut, Akdenizle Karade- memlt!ketin tenıiz koynuna. eınanet et
nizin diğer liınan1arına sevkederdi. Ha- mis yeni İzınirin Y\'ni husus.iyeti budur: 
n1alLk etınek için, sırtlarını saatte beş İzmir artık bir istünnar iskelesi değil, 
kurus.l kiralayıp kordon ~ahiplerinin sa- bir istiklal burcudur. 
falarını kolayla~tırmak için.. -BiTMEDi-

Almanlara göre lngi- Suriye general Degole 
/izlerin taarruzu 

- Bi\ST/\I<. ' L'\CI SAHİFEUE -
Alman h;•va daf' bataryalarının faaliye
ti netic;.•sinde rnu\·affak olamamıstır. 

lngilizler bombalarını gelişi güzeİ Hol
landa ve simali Fransa üzerine atmı"Jar-
dır. ' , 

Buna mukabil İngilterede bir çok Al
nlan tayyareleri, takviye edilen ve ye
niden t ·~kilat landırılan hava müdafaa
sına ragınen bombalarını Londra üzeri
ne atn111,;lardır. 

- *-
İSTANBVLDA 
Ceza,andırılan şoför 
ve t'Henciler-. 
l•ıanbııl , 14 (Yeni Asır) - Şchri

mizd~ belediye nizamatına riayet etmi
) enlerın tr-cziye:;ıine !'liddetle devam edi
lıyor. Yrniden 30 ~oför cezalandınlmı~ 
lır. 1,i dilenci de tutularak adliyeye 
tevdi ohınmu~tur. 

~:f::--

Emniyet umum 
müd~rü istanbulda 

iltihak edecek mi? 
- Bi\STAKAFI 1 inci SAl:ffi.'),;OE -
manhlc.Iar. 

2 - Hattı üstüva Afrikasındaki Fran
sız müstemlekelerinin general Dö golle 
iltihak etmeleri, 

Matbuatın sıkı bir kontrole ti.bi tutul
masına rağmen Suriyeliler harici haber
leri almağa muvaffak olmaktadırlar. 
Halkın arasında bir çok gruplar Petain 
hükümctine karsı nefretlerini alenen iz
har etmektedirler. 
SURIYEDEKı ALMAN 
VE iT AL YANLAR 
Aynı kaynaktan öğrenildiğine göre, 

askeri eksperlerden müteşekkil ilk ltal
yan misyonu sivil tayyareci ek.sperleTİy
le takviye edilmiştir. Bir Alman misyo
nunun da Suriyeye gideceği zannedil· 
mektedir. 

Suriye halkında günden güne ltalyan
lara karıı aleyhtarlık belirmektedir. 

Söylenildiğine nazaran ltalyanlar ha
va üslerinin derhal teslimini, demiryol· 
larının kontrölünü ve Beynıt limanında 
bulunan denizaltı gemilerinin verilmesi
ni talep etmektedirler. -*-İskenderiyede verilen 
alarm i~areti •• 
İskenderiye, ~4 (A.A) - Dün gece 

yarısına doğru Iskcnderiyede alarm işa
reti verilmiı;tir. Alarm 40 dakika sür

Norveçte yeni kabine müş ve hücum yapılmamc;tır. 

k 1 PİYANGO 

_ l.tanbul, 14 ( Y <ni Asır) - Emniyet 
umum müdürü 8. Ali R iza şehrimize 
gclmistır. Üç RÜn kalarak tetkikatta bu
lunac lktır. 

- *-
urmus ar ..• 

Oslo 14 ( A.A) - lstefani ajansından: Adanada cekilecek 
Geçen Nisan ayında Londraya giden ka- Ankara, 14 (H~•u•İ) - Milli piyan-
bine 3-'erinc- doktor Kristens~'nin riyase- go önümüzdeki ay Adanada çekilece
ti altınıla ve üç azadan mürekkep yeni 

1 
ğinden keşide makinelerinin sevkine 

b:r Norveç kab?:n°si tE-şki} edi!m~tir. b~~lanmı~tır. 

Dün gece kuvvetli bu bombardıman 
tayyare filolarımız limanlarda bulunan 
düşman gemi1erini ve Fransız ve Belçi
ka sahillerindeki dokJarı bombardıman 

Kahire, H (A.A) - Dün akşamki etmişlerdir. 
tebliğ : Bolomy, Dünkerg1 Oatand, Anversin 
Dibşınanıı1 ınüdafaa mevzilerine ve Kale de toplu halde Lulunan mavu-

karsı izaç akınl"rı devam etme~tc- nalar tahrip edilmİf ve doklar tesisatın-
dir. da yangınlar çıkarılm!§lır., Roterdam 

1 

Mer. a 1\latruh üzerinde hafi[ hava civarında demirli bulunan uı.avunalar da 
faali~ t:'tlcri olmu~tur. 10 - 11 eylül 

1
_dün tayyarelerimiz tarafından bombar-

gecesi Jıa,·a miidafaa bataryaları ta- j ' dıman edilmİ§tİr. 
rahnclan bir dü~man tayyaresinin Lebrug, ~1ole üzerinde bir petrol 
diisiiri.ildiitii tee3'·yiit etmektedir. t gemi kafilesine gündüz hava hücumu 
Diger cephelerde i ara ~al·an bir J yapıl mı~. gemilerden biri berhava edil-

sey yoktur. miştir. 

DOBRiCANIN İŞGALİ 
- BAŞTAKAFI 1 İNCİ Si\HİFEUE -
Dobricayh girmeğe başlıyacaktır. 

BULGAR KOMtSYONU 
DOBR!CADA 
Sofya 14 (A.A) - Emin bir ınenba

dan <>i::reni1di~ine göre KrajoYada Bul
gar - Rumen anla~masının tasdik edilen 
nü.-;haları bugün BükreştP teati ed!ln1i5' 
muahede' hükümlerine göre terkedilen 
araziyi tese11üme memur Bulgar komis
yonu azaları Varnaya gelmiştir. Saat 
18 de Rumen hududunu geçerek cenubi 
Dobricadaki \'azifelerine başlıyacaklar
dır. 

BULGARiSTAN JNG!LTEREYE 
MÜTEŞEKKiR ... 
Londra 14 (A.A) - Royterin habeı· 

aldığına göre, Bulgar elçisi hariciye ne
zaretine giderek Dobrica hakkındaki 
son itilaf meselesinde tngillerenin Bul
garistana karşı almış olduğu sempati va
ziyetinden dolayı teşekkürlerini bildir
miştir. 

---*---
lngiltereyi istila 

teşebbüsü yaklaştı mı? 
- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİ1''EDI': -

1ngiliz hava kuvvetleri büyük bir 
hava taarruzuna geçmekle cevap 

vermittir. Filhakika İngiliz tay
yareleri dün gece istilaya hazır
lanmıt olan Alman donanmasını, 
üzerinde garbe doğru gönderilen 
kıtaatın nakilleri icra edilen Al. 

manyadaki demiryollarını, deniz 
infaat tezgahlarını, Fransız sahil

lerinde Calais ile Boulogne arasın
daki top bataryalarını bombardı
man etmişlerdir. 

Brüksel civarında bir demiryolu 
muvaffakıyetle bombardıman 

edilmittir. Osnabruckun büyük 
emtea istasyonuna da hücum edil

miftir. 

Tayyarelerimizden jkisi ka:yıptır. Av
cı tayyarelerimiz bugün jki düşman 
bombardıman tayyaresini düşürmüşler
dir. 

--tı----

Bir Leh tay-
• • 

yarecının 

muvaff akı yeti 
Bir haitada so Alman 

tayyaresi düşürdü 
Londra, 14 (A.A) - Geçen perşem

beden bu çarsambaya kadar geçen bir 
hafta zarfında Numara 303 Polonya ha
,.a pilotu, elti Alınan tayyaresi düşür
müştür. Bunların beşini bir günde dü
şürmü~lür. Bu cesur pilota general Si
korski tarafından Virtuti mililer nişanı 
verilıniştir. --·--İtalyan tebliğindelti 
iddialar ... 
Roma 14 (A.A) - İtalyan tebliğine 

göre şarki Akdenizde İngiliz harp gemi
lerinin refakatinde giden iki vapur ka
filesine İtalyan tayyareleri hücum et
mişler, bir harp gemisiyle iki ticaret va
puruna isabetler kaydedilmiı;tir. Şiddet
li hava dafi faaliyetine rağmen İtalyan 
tayyarelerinin hepsi üslerine dönmüşlc·r
dir. 

Şimali Afrikada Bingazi hududunda 
keşif kollarının daha şiddetli faaliyeti 
kaydedilmiştir. Şarki Afrikada Gallaba
sın şimalinde Rasdsil mıntakasmda İn
giliz kamplarına hücum edilmiş ve bu 
kamplar bombardımana tabi tutulmuş
tur. 

Inönü ile Yu
~oslav kral 

naibi arasında 
Ankara, 14 (A.A) - Yugoslavya 

kralı maje;;te ikinci Piyerin doğum 
yıldönümli münasebetiy'le reisicüm
hur İsmet İnönü bir tebrik telgrafı 
göndermişler ,.e kral naibi Altes 
prens Pol buna bir teşekkür telgrafı 
ile mukabelede bulunmuşlardır. __ 

---1:.r--

Amerika do-
nanmasının 

kudreti 
Honolulu, 14 (A.A) - Son günler

de donanma manevralarından dönen 
harbiye nazırı Knox demiştir ki: 

- Amerika dünyanın en kudretli ve 
en müessir filosuna sahiptir. Port Peral 
üssünü pasifik mmtakasının müdafaasın
da en büyük ve te•hir edilemez kale 
yapmak kararındayım. --·--
Fransız hükü-

meti Liyona 
taşınıyor 

Cenevre, 14 (A.A) - D. N. B. bildi
riyor : 

Visidcn alınan h~berlere göre, Fran
sız hükümeti Lyo:ı şehrine taşınmak 
niyetindedir. 

---*---
lngiliz kral sarayına 
yapılan hücumlar 
BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA 

bulunan kilisenin Üzerine düıerek Vic· 
toria ibidesiyle saray kapısının arasın
da yol üzerine düşmü,tür. Bombalar 
düıtüğü zaman İngiltere Kral ve Kra
liçesi sarayda bulunmakta idiler. 

İçtima halinde bulunan harp kabine
si, Kanada ba~vekili ve Polonya cüm
hurreisi bu tecavüzden kurtuldukları 
için Kral ve Kraliçeye tebrik telgrafları 
çekmişlerdir. 

Bombardımandan sonra Kral ve Kra
liçe saray memurları ile görüşmüşler ve 
akınlardan müteessir olan mahallelere 
giderek halk ile alakadar olmu~lardır. 

ALMAN MAKSADI NEYMiŞ ? 
Dün aktam Alman radyosu maksadın 

ıaraym etrafında bulunan benzin depo
lannı tahrip etmek olduğunu ileri süre
relc hu bombardıman hadisesini haklı 
göstermek istemİflİr. Halbuki lngiltere
de taorih edildiğine göre, tehrin ortasın
da ve büyük bir parkın içinde bulunan 
sa.rayın etrafında ne benzin depoları ne 
ne de batkaca askeri hedefler mevcut 
bulurunakladır. 

HAKtKI GAYEYE GELiNCE 
Bu münasebetle Hamburger Bremden 

Blatt gazetesinin Buckingham sarayının 
bombardıman edilmesi ubeplerini izah 
eden bir makalesi mevzuu bahiııı edil
mektedir. Bu gazete ezcün1le ~unları 
yazmaktadır: 

Gaye lngiliz hükümeti Londrayı tah
liye etmeğe mecbur ktlmaktır. Binaen
aleyh Kral ailesini Londrayı terketmeğe 
icbar edebilirsek umumi bir tahliyenin 
4aretini elde etmİf oluruz. itte o gün 
Alman orduları kat'i mahiyette bir za
fer kazanml§ olur. 

On yangın mü~ahade olunmu~
lur. Emmerich, Essen, Ham:m 
Schvartede dahi emtea istasyon
ları bombardımana tabi tutulmuş
tur. Emden ve Flessinge de dok

larda yangın çıkarılmıftır. 
Londra, 14 (A.A) - Dün gece 

verilen alarm itareti saat 4.31 de 
nihayet bulmuş ve 8 saat 30 daki
ka devam etmi~tir. 

Londra, 14 ( A.A) - Londra mın
takaıında bu aabah Creenvich saati ile 
8.28 de hava hücumu tehlikesine karıı 
alirm işareti verilmi~tir. Bu ali.rm yalnız 
l .f dakika sürmÜf ve saat 8. 42 de niha
y < t bul mlıştuf. 

Almanyadaki talebe
mizden kırkı geri alındı 

-------·--X4X ----------

Bunlar yakında Amerikaya gönderilecekler .. 
Ankara 14 (Husu.si) - Hükümet namına Almanyada tahsilde bulunan tale

bemizden 40 ı geri çağırılmış, bunların Ameri.kaya gönderilmelerine karar ve
rılmiştir. Me:tkur taleb• bugünlerde A ıeıikas-.a hlıreket edeceklerdir. 

RUMEN K4Bi~ESI 

Ancak gele
cek hafta kı_ ., 

rulabilecek -·-v aiide hraliçe bugün 
Bültreşe dönüyor 
Bükre~. 14 (J\.A) - Tahmin cdıl

diğine göre, general Antenescu kabine
sini ~elecek haftanın ilk günlerinde ku
racaktır. General bir ınilli birlik hükü
meti teşkiline çalıı:;mak istemektedir. Fa
kat demir n1uhafız partisi nezaretlerin 
ekserisini ve bilhassa dahiliye nezareti ... 
ni talep etmektedir. Maamafih bu sa· 
hah vaziyette bir gevqeme müsahade 
edilmic:tir. !\1uhafızların içtimaı h8disc .. 
sizce reçmistir 

Ruınen halkı Pazar gunu Bi.ikreşe 
resmen girecek olan valde Kraliçenin 
kabul merasimini haı:ırlamakla meşg1:l 
bulunmaktadır. 

KRALiÇE BUGüN BOKRE.ŞTE 
Bükreş. 14 (AA) - Rumen vald e 

Kraliçesi 1 Ielene bu sabah '\'ugoslav-Ru· 
men hududunda Rumen hudut istasyo· 
nu jimboliaya gelmiş ve istasyonda oğlu 
Kral Mihail tarafından kar~ılanmı~tır 
Genç Kral ve annesi Pazar sabahı saat 
10.30 da Bükreşe gireceklerdir. 

----tr---
Japonyada 

büyük kıtlık 
tehlikesi var 

Sebep : Cin harbi ve 
Amerilıa ile hôsıl 
olan gerginlilt ••• 
Tokyo, 14 (A.A) - Stefani ajansın· 

dan: 
Japon hariciye nazıi·ı B. l\.Iatsuoka, 

Japon hariciy~ federasyonu azası huzu
runda gıda ve iasc ıneselesindcn bahse
derek Çin - Japon harbinin şiddetlen
mesi. Aınerika ile olan gerginlikle ayni 
zarnana tesadüf etıni~ olduğunu ve ayni 
zanıanda havayici zaruriyeden olan 
maddelerin tedariki günden güne ınil~
küllesıncktc bulunduğunu söyleıni~tir. 
JAPON İHTİYAÇLAIU VE 
İKTiSADi ı::t.OK 

Tokyo, l4 (A.A) Hariciye nazırı 

Matsuoka Jaµon harici ticaret birliği
ııin bir toplantısında günün iktısadi ıne
seleleri hakkında bir nutuk söyleıniş ,.c 
ezcüınle ~unları dcıni~tir : 

Ucuz ınallar dökınekle Japonyanın 
dünya piyasasını e1dc ettiği zaınanlar 
gcçıniştir. Rinıdi j.ıponya kendine ınah
.sus olınak üzere bir iktı~adl blok te~kil 
t;:tmeğe ~alı~111alıdu. İ~te bu ınaksatla
clır ki ticaret ,.e ı-.<ınayi nazırın11z Hol
landa Hindist<iutnda bir seyahate cık
mıştır. Uzak Sark züınresine rlahil bu
lunan meınleketlı.:rin menfaat birli~i 
ve Japonyanın bu zümreden hariç: bulu
nan n1en1leketlcrd•! ticari münasebetler
de bulunmak mecburiyeti unutulmama
lıdır. Zira Japonyanın Uzak sarkta bu
lunn1ıyan iptidai ır:addclerc de ihtiyacı 
\ardır. ___ .,A., ___ _ 

Fransada yahu
diler hakkında 

kararlar 
Yahudileri bütün ser
best i~lerden 
uzaltlaştırac:altlar 
Vichy. 14 (AA) - D. N. 8. Bildi-

rıyor: 

Hükümetin evvele~ kabul etmek İste
diği ve F ransadaki yahudilerin vaziye
tini ıe~hit edecek olan statülerin neArİ 
zannedildi~inden daha çabuk tahak
kuk edecek gibi görünüyor. Hüki.imete 
tt-klif edilen proje sabik dahiliye nazırı 
Marguetnin kanun projesine mü~abih 
olup pek cezri tedbirler derpiş etmek
tedir. 

Bu teklife nazaran yahudiler serbest 
mesleklerden, matbuattan, telsiz telg· 
raf, tiyatro vesair mesleklerden uzak
laştırılacaktır. 

ESKi BAŞVEKiL BLUM 
TEVKiF MI EDILDı ? 
Vichy, 14 (A.A) - «D. N. B.» 
Vichyde yayılan bir şayiaya nazaran 

sabık baıvekil B. Blum ile hususi kalem 
müdürü Jules Moch tevkif edilmiıler
dir. 

---*---
lngiliz Banknotları 

Merkez Banka
sına zamanında 

vermiyenler 
Bir mazeret melttubu 
ile haltlarını 
arıyabilec:eltler •• 
Ankara, 14 (Hususi) - lnv.iliz bank

notu bulunup da muayyen müddeti zar
fında merkez bankasına tevdi etmeyen· 
]erden banka birer mazeret mektubu is
temektedir. Bu mektuplarda kalan 
banknot mikdan ile zamanında tevdiine 
neden imkan olmadığı la!=rih edilecek
tir. Mektuplar bir tasnife ti.bi tutulduk
tan sonra vatanda".lların zarara uğrama
maları maksadiyle müsbet bir kararl\ 
varılacağı umulmaktadır. Merkez ban· 
kası muayyen ınüddeti zarfında topla
nan banknotları bir bordra a~ i ngili:z 
sefAretinc tevdi etmiştir. 


