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H:ıdı c lcr. hm·nl .. .,nn hakı n olaıı n, n Mı l t 
ı~ için mm aff, kıvc t iimidı k lrnadı • nı ı pat 
elli .. H:>Ht Kurumuna .ıza \•alarak )ardımla
nnız• muntazam ~apar anız. bızd de gü\eni
IC'n bir harncılık mutlnka hakikat olacaktır. 
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Karşı t ecavüz -·-~l:YKET BİLGİN 
ln1;iltercye bir ihraç hareketile ayni 

~amanda olarak halyanlann Mısıra teca
vüz edeceklerinden yine bahsedilmekte
dir. iki müttefik deYletin kombine teca
vüz plimlarile İngiliz adalannı ve impa
ratorluğu en büyük tehlikeler karfısında 
bırnkmnk istedikleri ıüphesizdir. Mihver 
gazetelerinin balapervaz neşriyatına ba
kılırsa bu iki başlı tecayÜz ingiliz mu· 
kavemetinin kolunu kanadını kırarak ka
dar şaşırtıcı olacakmış •.. 

Bir kcrre şu noktaya işaret etmek la
:nmdır, yapılan tehditler İngiliz umumi 
dkirında bir endişe havası uyandırma-
11Uflır. En mağrur asılzadeden en müte
vazı işçiye kadar bütün f ngilwer hürri
yetsiz; bir hayatın ya'8nmağa değeri ol
madığına çoktanberi kanidirler. İngiliz 
nu11etinin hürriyetini tehlikede görmek
ten doğan endişeleri bugünkü azametli 
İrade kuV\etini keskinleştinniştir. Berlin
le Romanın mahiyetini layıkile takdir 
t.'demedikleri bu haleti ruhiye tehlike ıu
uru içinde yaşıyan ingilterenin en b üyük 
lcuvvetidir. 

Şurası muhakkaktır ki İngilterenin 
mağlup olacağı, Büyük Britanya İmpara
torluğunun bir gün dağılac&ğı dü,üncesi 
hiç bir ingilizin zihnind en geçmemiştir. 
Çö:""Çil baıta olarak bütün ingilizler teh
l"kenin dehıetini takdir etmekle ~raber 
ln.giJtereyi namağlup saymakta mutabık
lırlar. Bilhassa hava hücurnlannı yılgın· 
lığa hiç düşmeden önlemek hususunda 
gösterilen fayanı hayret soğukkanlılık 
Ve cesaret uzun bir harpten mutlaka mu
ıaffer çıkmak için icap eden b ütün gay
retlerin mebzulen sarfedileceği kanaati
ne ku\'Vet vermi,tir. Artık ne infliltereye 
ne de Mıııra müdafileri gafil avlıyan b ir 
baskın şeklinde tecavüzler yapılmasına 
İınkin yoktur. ölüm ve di-im harbi ya
pan Büyük bir Millet her ihtimali hesap 
«'derek dü~manlarının ümintlerini suya 
düıürmeğe çalışmaktadır. 

Şimdi asıl me,-zua gelelim: 
ltalyanlann 1 ihya - Mısır hudud unu 

tecavüz ederek Sollumu İşgal etmeleri 
•caba M11ırı istila etmek maksadile ya
pılan büyük bir te1:avüz hareketinin mu
kad dimesi midir? 

Yoksa sadece Libya hudutlarında va
:ıi~ etin ıslahma matuf bir teşebbüs mü
dÜr? 

İngilizler Sollum adını t&Jıyan bu kö
YÜn askeri hiç bir kıymet i olmadığını, 
ltalya ile daha harbin ba§langıcında Ka
puzz.oya karıı yapılan hareketlerden ıon
J'a İngiliz mevzilerinin geriye alınması 
iİzerine Sollumun No Mans Landda bıra
lcJdığuu bildirmişlerdirler. 
Mısır baıvekili d e beyanatında ayni 

•ebepler yüzünden bu işgal hadisesinin 
halya ile harb i tahrik edecek bir hadi
~ telakki edilmediğini, fakat ita1yanlann 
Mısın istila maksadile bir tecavüze gi
tİJlikleri görülürse Mısırın halyaya harp 
ilanında tereddüt etmiyerek ingihere ya· 

BUC İNGHAM SARAYINA : İNCİLTERE OZERİ DE 
DÜŞE . 80 BALAR HAVA UHAREBELERİ 

Parkta ç kan 
yan~ın hemen 

söndürüldü --·-KRAL VE KRALiÇE SARAYDA 
DECILDI. fNSANCA ZAYiAT 

VUKU BULMADI 

-·-
00 Alman tay
aresi saldıı·dı, 
185i düştü -·-ALMANLAR HÜCUMLARINI 
iKi MÜTEMADİ DALGA 

HALiNDE YAPTILAR 
Lonrlra. IG '{A.A) - Bukingham sn-ı Londra, 16 (A.A) - Hava nezareti 

ı-a) ına diin isnbct ctınis olan bombalar istihbarat sen ismin bildirdiğine nazn
lıakkmda sd~ lcndiğiııc nazaran bunların 

1 

ran Almn.'11. r dünkü muharebeler es
hiri i binanm üzerine diğeri de parkm nnsındn iki mükmadi dalga hnlinde 
l imleri üzerine diismıi tiir. Bombalann Londra \"e CC'nubu şarki mıntakac:ı üze. 
ikisi de patlamamı hr. Ayni zamanda rine 350 il:i 400 ta~) nre göndcrmişler
bir <ok ~ anı::m bomba ı parkın iı:inc du-t dir. ilk dalgn b.ah aat ll e d gru gel· 
erek otlan tutu tumıu tur. Yangın po- mi.ştır. Bu dalga takriben 200 kadar 

lis 'c pa.,if konıma seni leri tarafından bombardıman \"e nvcı tayyarelerinden 
derhal söndliriilmüştiir. müteşekkil olup Kent kontesini aşmış-

J{ral 'c kraliı:c nra~ dn bulunmı~ or· tır. Son hücum sa.ıt 14.15 de başladı .. 
lnrdı. Sara:\ da pek az miistahdcmin im- Hiicuma iştirak edenler on grup halin-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEUE - - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Kapu;:::oda bir Italyan mevzii 

İTALYANLA·R MISIRI İS- iNGİLİZLERIN MISIRDAll 
TiliYA KALKARLARSA SOi HAREIİTI - ·--
Mısır hükümeti 

tereddütsüz 
harbedecek --· -Mısır lıralı Farulı bugün 

bütün Müslümanları 
duaya dauet etti 

- ·--
"Sollum" daki 

Italyanlar 
bombalandı -·-Kıtalara ue otomobU 

tallaşşiitlerine balJetıer 
temin edUdi 

rnmda mücadeleye iştirak edeceğini söy- Kahire 16 (A.A) - c.Royter> 
lerniştir. Mısır - Lib~·a hududunda Saollumun 

Kahire 16 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetlerinin tebliği: 

Bundan ıınlaıılıyor ki ıtalyan tecavü- ltalyanlar tarafından işgali bazı mahfil-
2Ünün devamı Mısırla ltalya arasında lerde- tabii bir end" e uyandırmış ol
barbi sakınılmaz hale koyacaktır. mnkla bcrab r buradnki kanaat bu h:ı.-

ltalyanın vaziyetine gelince. tn .. iliz do- reketin Mısırı harbe sürüklemek için 
nanmıtsının Akdenizde vaziyete hakim kfıfJ derecede nskeri ehcmmiycti haiz ol
buıı.- msı yüzünden İtalyanın bir nefes madığı merkezindedir. 
darlıf!• ~irmekte olduğundan şüphe Bir yüksek bükü net memuru dun 
edil e-mezfBilhassa serbest Fransız impa- Royter muhabirine demiştir ki: 
rato.tfuitha Cezayir, Fas ve Tunusun il- - ltalynnın harbe girişinden biraz 
~i!'ak etmeleri i.htimali halyn içi., büvük sonra kuvvetlerimizi huduttan çekme-
ır endişe kaynağı olmaktadır. B ı tehli- m:zi müte>akip Snollum miidafon edile

ile tahakkuk etmeden Mısırı istilaya te- m z te>lfkki ed:lmiştir. Bu sebepten do
tebbüı etmek suretile lngiliz d!>nnnma- layı S:ıollumun işgalini ıtalyanm • tısırı 
llJU İçinden çıkllmaz bir vaziyete dü ür- ictilihı bahsinden doğrudan doğruya bir 
h\eğe çal!Jmaları pek muhtemeldir. Fa- tehdit telfıkki edemeyiz. 

13-14 Eylül gecesinde 1talyan bom
bardıman tayyarelc.rinin faaliyet göster
dikleri garp çölünde bombardıman tay
yarelerimiz Sollum mıntaknsında düş
mnnm otomobil nakliyat tahaşşütlerine 
karşı muvaffakıyetli hücumlar yapml§
lardır. Bombalar otomobiller arasına 
düşmüş ve bir kısmına isabetler vaki ol
muştur. Bombalar kıtalar arasına da 
düşmiiştür. Bir yangın çıkarılmL~tır. 

Tayyarelerimiz Gura hava meydanına 
hiicum etmişlerdir. Bir hangara ve di
ğer binalara tam isabetler kaydolun
muştur. Bir çok büyük yangınlar çıka
rılmıştır. Bombardıman tayyarelerimiz 
yeniden Assaba da hücum etmişlerdir. 

BtR 1TALYAN HÜCUMU 

Doktor Refik Saydamın lzmirde ikinci günü 
---- ---·-

Başvekil dün bazı ziyaret 
ve tetkiklerde bulundu 

Şehir müesseselerini, imar sahasını, Fuarı ve 
. ecnebi pavyonları gezdi, izahat aldı 

Başvekil Dr. Refik Saydam dün §eh
rimizde bazı ziyaretla, bil8.hare fuarda 
\"e inşa halinde bulunan bnzı belediye 
müesseselerinde tetkikler ynpmış. bu ara
da İzmir funrındnki Ecnebi devletler 
pnvyonlannı %İynret eylemi tir. Sabahle
} in ,i}ilyeti, Mı.istahkem me\ki komu
tanlığını, belediyeyi Vf" partiyi ziyaret 
eylemiş ve buralarda bir müddet meşgul 
olmU§tur. Bilahare refakatinde belediye 
reisi Dr. Behcet Uz bulunduğu halde 
Atatürk caddesinde şehir gazinosuna git
miş ve gnz.ino arkn~ında temelleri inşa 
edilen şehir otelinin yerini görmüştür. Bu 
!trndn belediye reisimiz şehir otelinin pla
nı v~ müstakbel şelcli üzerinde izahat 
vermiştir. 

Başvekilimiz otomobille şehrin imar 
whasını gezmiş. açılan caddeleri, bulvar 
ve yolları, hususi in~atla kurulan yeni 
mahalleleri hazla görmüştür. Müşahede 
edilen imar ııist~i. belediyenin ve şehir 

- SONU 4 ÖNCÜ SAHİFEDE -
Başvekilimiz dün fuan!a karde§ Iran pavyonmm gczCTkcn 

(Foto muhabirimi.: 1. ZOTlu) 

MÜTHİŞ Üzüm fiatleri yükseliyor 

~~ÇUM Piyasaya iik olarak 12 
lngılızler 40 ton- l .. .. t• · ıd. 
d~n fazla bon~- numara ı uzum ge ırı ı 

x•x--~~--~~--

ba atlılar Kilosuna 40 kuruş istenilen bu üzümlere 38 -·-A VE - kuruş verildi ve muamele yapılmadı 
N RS VE KALE UÇ SAATE 'Ozüm, incir ve pamuk gibi F.genin en 

YAKIN BOMBARDIMAN Elf · Ol kıymetli mahsullerindeki fait ıereffülc-
ı.o d 16 (A.A) n·· M . ~ d rinden müstahsillerin derhal müstefit ol-

.• nd kr?·
1
• 

1 1 
::- uned a~_.1~: maları ve mütevassıtların fahiş kazanç-

nız.ın c ı ıınan ara ıucuın en ~ıuı. l . l kl · · '· l v d ah 
ı · A ·· · kı k any c eme erının 111.arşı ıgın an m • 

ta3 yare erı n\·crs uzcrıne r t on d'I 1 · · · h""k"" ti · · 
.··•. k • r·ı· kl bo b · ı b" d f--1 rum e ı meme crı ıçın u umc mızın l lll\SC ın ı a ı m a ı e ın en ıııua .t .. ''-- tt•v. b · tı· .. db" l d h l 

b b t l d B .. "'k ı wınz. e ıgı asıre ı .e ır er er a 
) angın om ası ıı mı~ ar ır. u yu ef el . · ·· t · tir B ahs ll 
bombardıman ta' ) arclerimiz.iıı bu hü- ~. ıc er~ g?s erml§ • · . u m .. u er 
cumu iki butuk "saat sürmüştiir. KaJel·e ı~ın ~csbıt edıl_en a~garı f ıatle~ mustah
kn~ı vapıhn hücum da iki saat de\•am sülerın huzur ıle pıyasayı takip etmde
:!trniştlr. ' rlne ve za:urete düşmcmelerinc imkan 

l\iavunnlarda ~ angınlar çıkanlmış beş vermekted!r· • . . 
bin tonluk bır geır.iyc isabetler olmuş- Bu tedbıilerın en kuvvetli tatbık or-
tur. · gam - t."lbii olarak - kooperatiflerdir. 

İz.mir incir ve üzüm tarım satış koope-

mHHlmnHHHUUUHHUIUH((ffiJ ratifleri birliği her üç mahsuı için ae 
avans haremlerini tesbit etmiş bulun-

SON DAKiKA 
········-··· 

maktadır. Uz.üm avans baremi, 9 numa
ra için, 20 kuruş esası üzerinden tayin 
edilmiştir. Aynı barem geçen mevsim 

SON L A H 
10 kuruş idi. Bundan çıkan netice şu-A M N AZIRLIGI dur: Bu sene tabii Meller yüzünden, çok 
noksan olan fuUm rekoltesi en az iki 
misil liatle değerlendirilmiştir. Bu avan--·-

Ingiltereyi istila 
teşebbüsü 
yaklaşh -·HAZIRLIKLAR TESRJ EDiLi· 

sın yüzde 95 i derhal tediye olunmak-
tadır. 

Birlik kooperatiflere, ortak olmıyanln
rın da mahsullerini aynı haremle müba
yaa ederek piyasanın bu seviyede kal
ması. için müdahalelerini emretmiştir. 
Binacnale~·h piyasanın bu seviyeden 
aşağı inmesine imkln yoktur. Tereffü 

- SONU 2 inci SAYFADA -

FRANSA· 

Tr4nsilvanyada köf;lü tipleri 

Tr aııilıanuada şenlik --·-YOR · ALMANYADA ENDiŞE · 
DEN DOGMA GERGINllK VAR 

Londra 16 (A.A) - Stokholm 
ve Berlinden gelen malumata naza
ran Almanlar Norveçin cenup ve 
garp sahillerinde, Büyük Britanya
nın iıtiliaı için yapmakta oldukları 
hazırlıkları tesri etmektedirler. 

DA HARP Macar kral naibi 
BİTMEDi B. Horti Tran-

y . -b. ·-F silvanyaya gitti 
enı ır ransız - •-

sefirinin sözleri MACAR BAŞVEKlll E.KALLl· 
- • - YETLERE iYi MUAMELE EDI· 

Amerikan kaynaklanndan veri
len haberlere göre Alman ordusuna 
menıup olan 19 general ManJ li
manlarına gelmiftir. 

Berlinde gerginlik olduğu söylen
FRANSANIN YENi VAŞiNGTON LECEGINI SÖYLEDi, TUNADA 

SEFiRi iTiMATNAME· YENi VAZiFE ALDIKLARIN· mektedir. 

Alnıan ve ltalyan SiNi VERDi DAN BAHSETTi 
1 b• d Vaşington 16 (A.A) cHavas> 

taarruz arı lr en Fransız sefiri B. Henri Haye itin1atna· 
mesini B. Ruzveltc takdim etmiıtir. Me-

baş lı yacak ruış maim esnasında vermiş olduğu bir nu
tukta ezcümle tıunlan söylemiştir· 

Bal 16 (A.A) - Baslcr Nahrihten ga- - Bedbah t vatanım uzun '"" erefli 
zetcsine Romadan bildirildiğine göre mazisinde kaydetmemiş olduğu pek acı 
Romada Mısır bahsinde istisnai bir gCT- bir mağlubiyet kaydetmiştir. Görünüşe 
ginlik ve intizar hükiim sürmektedir. rağmen harp bizim için henüz bitmi" de-

Gazete diyor ki : lngiltereye yapi- ğildir. Maddi ve manevi pek büyük acı· 
lacak Alman umumi taarruzunu lar daha uzun miiddet bütün yuvalarımı
derakap Mısırda ltalyan ileri hareke- zın üzerine çökecektir. 

Budapeşte 16 (A.A) - Macar ajan ı 
bildiriyor: 

Transilvnnyanın ilhakı münasebetiy
le yapılmakta olan şenlikler Krnl naibi
nin Kol~vara girmesiyle en yüksek 
noktasına varmıştır. 

Şehrin ortasında milli bayraklarla, 
Alman ve İtalyan bayraklariyle, Kral 
naibinin büyük resimleriyle, B. Hitler 
ve B. Mussolininin resimleriyle zengin 
bir surette sü lenmis bir şeref tribünü 
kurulmuştur. ~t Mııır, İngiliz somalisi kad ar kolıı• lık- Srılollum simdi No Mens Land dahi

• JUtulacak lokma değildir. Bur;od._ "n l'"d .. bulunmaktadır. Ve hudut ile nefc;i 
'"':odern silahla mücehhez yüz bin 1-i•ilik Mısır arnsınd:ı. mua1..znm hali arazi mın
t ır ,lnaiJiz ordusu vardır. Buna kend i va· takası mevcuttur. Memleketiml.z için 
•" llrlrıı hararetle müdafaa ed'!ceklerin- J do~ru'lan doJruya b:r tehdit teşkil et-

~ONU 2 iud SA\'FAJlA - - SONU 3 0NC() SAntFEDE -

Sudanda düşman tayyareleri Hartu
mun cenubu şarkisinde Korbia üzerine 
bombalar atmışlardır. Hiç bir maddt ha
ur yoktur. 

tinin takip edeceği teyit edilmekte- Bir çok kadın ve çocukla~ ~etin bir 
dir esaret çe:kmekte olan erkeklennın a\'det-

• lerini daha be.iki uzun müddet b ekliye-

nlHIHlllllllllllHJHlllllUllDI ceklerclir. 
- SONU 3 t)NCO sAJdnDI -

Otomobil ile gelen kral naibi ve refi
kası halk tarafından tarif edilemez te
zahüratla karşılanmt§lardır. 

Milli xµarş çalındıktan .sonra başvekil 
- SONU 3 ~cO 8ABlFmB -
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n~ucızesı Bir rüyanın 
~------------x.x~_.~------------

- 4 -
Tuhaf bir ihtisa:. içinde idim! Beynim 

düşünmek kudı·etini 'kaybetmiş gibi ge
liyordu bana, hatta bazan biraz da de
lirmedim mi disre 4çime bir şüphe giri
yordu. Gerçek, bunca haftalar kederim 
ve şaşkınlığım içinde hapsolmuş gibi ya
şamak için biraz çıldırmış olmak lazım-

• dı. 
Geceleri uyuyordum. Daha doğrusu, 

ancak bir kaç saat uyuyordum. Fakat 
bu ancak şafak perdelerden sızmağa 
başladığı zaman beni kavrıyan ağır, yo
rucu bir uyku idi. Kurban bayramına 
bir kaç gün kalmıştı. Yalnız ge~irece
ğim ilk Kurban bayramı idi. 

Bir gece, kalbim feryada başladı: 
cEve dönmek istiyorum! Evime dön
mek istiyorum!» 
Aynı gece bir rüya gördiim. tzmirde, 

evimin kapısı önünde idim. Anahtarı 
kapının deliğine sokmak üzere idim. 
Yanaklarıma se":inç yaşları akıyordu. 
Kapı kendiliğinden açıldı ve içimi kor
ku ile donduran bir sahneye şahit ol
dum. Evvela, kalbimde bir ses duydum! 

cBak, bir kadın evini terkedince akı
bet işte budur.'> 

Delicesine bağırıyordum: 
- Ramiz, Ramiz! Ben geldim, bak, 

Melek geldi. Karıcığın geldi. Sana geli
yorum. senin yanına geliyorum. 

Arkamdan bir ses cevap verdi: 
- Artık onu çağırman beyhudedir. 

Gitti o, bir daha gelmiyecek. Hiç gel
miyecek. 

Şiddetle döndüm. Küçük Lem'i kapı
nın eşiğinde, ayakta duruyordu. Altın 

Odam aydınlamı~ gibi idi. Saatime 
baktım. Yediyi gösteriyordu. Daha bir 
gün geçmişli. Hayatımdan bir gün daha 
eksilmişti. . 

Giyinirken ellerim titriyordu. Telefon 
yanımda, masa üzerinde idi Derhal eli
mi uzattım, derhal beynimden kara bir 
fikir geçti! Ramizin başına bir felaket 
gelmiş olacaktı. Bu fikir bana o kadar 
azap veriyordu ki nihayet dayanama
dım, tzmiri aradım. Endişemin esas olup 
olmadığını anlamak istiyordum. Bir çey
rek, yarım saat, bir saat bekledim. Ni
hayet telefon çıngırağı beni yerimden 
sıçrattı. Telin öteki ucunda Ramiz!n se
sini duydum. 

- Evet, burası. Oh, şen misin Melek? 
Ne var acaba? 

- Ramiz, Ramiz, senin yanına gel
mek i<>tiyorum! Yapyalnız yaşıyamıya
cağım. Ramiz, gı>lebilir miyim? lster mi
sin geleyim? 

-BiTMEDi-

Algan sefiri gitti 
Afgan büyük elçisi ekselfıns B. Feyz 

Muhammed şehrimizden Ankaraya dön
müştür. --·--
Fransada 
Lavalin aleyh
tarları at9ttı 

yaldızlı düğmelerin parıldadığı siyah çu- Cenevre 16 (A.A) -- D.N.B. Ajansı 
hadan mektep elbisesi üzerinde idi. Yü- bildiriyor: 
zü sararmıştı. ölülerin yüzleri kadar Vifideo öirenildiği~e göre, bir kaç 
renksizdi. Korku ile ona sordum: güadcnheri irtica unsurlarını bir araya 

- Ramiz nerede? toplamaia çalıpn bir hareket bcürmelr.-
Çocuk şu cevabı \•erdi: tcdir. Papazlar, Action Francais etrafın-
- Burada, sizsiz kalmak onan için da toplanan ltraDık taraftarlan ve bazı 

imkansız bir şey oldu. a.skerlerle büyült sanayi ve maliye mü-
- Siz niçin onun yanında değib.iniz2 meuı1leri bu hare\;ctf" i,.tirak etmekte
Başını eğdi ve gözlerinden çeşme gibi dirler. 

yaşlar nktt! Verilen malWnata nazaran, iyi malu-
- Çünkü, benlm yanımda olmakta.o- mat alan mahfillerdeki intiba. bu harc

sa sizin yanınızda yaşamağı tercih e<li- lcetin her teYden evvel, bafVekil muaYİ
yordu. ni Laval ile temsil ettiği siyaseti bertaraf 

O vakıt, hıtkikati anladım ve ba•am- etmcie matuf o1duıu merkezindedir. 
dan ayaklarıma kadar, bütiin vücudum 
bu:r. kesti. 

- öldü mü:' diye inledim. 
- Evet, öldü. 
Böylece, esrarlı bir nefe.s icinde imisiz 

gibi, karşı karşıya duruyorduk. • 
- Siz benimle beraber kalacaksınız, 

Lem'i, benimle beraber kalacağınızı, 
hiç aynlmıyacağınızı bana vfıdediniz. 

- Sizinle kalamam. Babanıı anımah
yım. Ancak onu bulduğum zaman dura
cağım. 

Bana göründüğü kadar ani bir şekilde 
gözden kaybdldu. Anladım ki o da öl
mllştü. 
Dönmüş, muazzam bir aynada ken

di kendime bakıyordum. İhtiyarlamış, 
buruşmuştum. Saçlarım bembeyazdı. 
Boğuk bir sesle haykırdım: 
- Ramiz, Ramiz! Neredesin, nerede

sin Ramiz? 
Kendi sesim birden bire beni uyan

dırdı. Yatağıma oturmuş, tirtir titriyor
dum. Yüzümden göz yaşları akıyordu. 
ROya ile hakikati birbirinden ayıramaz 
olmuştum. 

En siddetli hava har. 
~ 

binde lngiltere galip 
Londra 16 ( A.A) - Harbin bidaye

tindeıd»eri cee,... eden baYa maharebe
leriniD en bCiy1ilderi Olan dünkü mulıare
belerde tq,Wı: tayyarelerinin kazandlk
lan muvaffakıyetler hu sabahki Loadra 
ıattteleri taraf~ ~yede teba
rüz ettirilrDeıldeclir. 

Gazeteler Manı denizindeki Alman 
iltili fU09Unun şimdi lngiliz tayyareleri 
tarafından çok büyük bir nisbet dahilin
de tahrip edilmi~ olduğunu da yazıyor
lar. 

Deyli Meyi gazetesi J\lmanarın dün 
Londra bölgesi üzerinde şimdiye kadar 
görmedikleri en büyük hezimete uğra
dıklannı bildirmektedir. 

Deyli Ekspres gazetesi şöyle yazıyor: 
Belki de Nazi tefleri ıimdi bunun bir 

istilayı sevk ve idareye müsait bir tarz 
olmadığı mütaliuına varm1Jlardır. 

G azeteler, cöaterdi;i sükiınetten do
layı halcı tebrik etmektedirler. 

,~ ~, 

tzMIR llEYECA..'lll •• ZEVK VE NESE BAHARlSA KAVUŞUYOR .. 

~VHKİ: 

ı9 EYLVL PERŞEMBE 

LALE AÇILIYOR 
VDciyet Daimi Encümeninden : 

Ödemif - Beydağ köprüsü tamirah 1264 lira 94 kuruı keşif bcdelile ve 15 
gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan istdclilerin 2490 sa)'llı yıuıa hü
kümlerine göre hazırlryacaldan tcminatlariyle birlikte 3 birinci teşrin 940 per
ıembe günü saat 1 1 de viliyet daimi encümenine ha, vurmaları 

t 7 26 3828 ( 19914) 

JıfEMllR ARANIYOR 
İlılnci Erlıelı Lisesi MüdüPfftğaılden: 

Li1emizin 1 S lira asli maaşlı idare memurluğu münhaldir. 
Kanuni prtları haiz taliplerin vcsikala riyle bir likte okula müracaatları. 

17 21 ( 19 16) 

İzmir Vfftiyeti jandarma lıoınutanJığından : 
Dikili kazasına bağlı Çandarlı nahiyesinde 3SOO lira keşifli ve 2500 lira mev

cut tahsisat ile bir jandarma karakolu inşa edilecektir. Kum, T q, Çakıl mahal
linde tedarik edilmiştir. Diğer malzeme lci.milen müteahhide aittir. ihale günü 
I, 1 O. 940 salı günüdür. T &lip olanlar prtnameyi ve keşifnameyi görmdc için 
vilayet J. K. lığına müracaat etmelidir. J 7. 21. 25. 29. 3834 ( 1913) 

Manifaturacılar Birliğinden : 
Birliğimizin alelade umumi heyet toplantısı 19. 9. 940 perşemk günü sa.at 

1 7 de Birliğimizin yeni Manifaturacılar lcarşısındaki binasında yapılacağından 
Birliğimizde kayıtlı azalarımızın teşrifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Geçen mesai yılı raporunun okunması. 
2 - Plançonun tasdik ve idare heyetinin ibrası. 
3 - Bütçenin tasdiki. 
4 - idare heyeti \"e müraltip intihabı. 3832 ( 1911) 

Ticaret Vefıôleti iç ricaret umum Müdürlü· 
ğünden: 

Türkiyede yangın. kaza, hayat sigorta işlerile meşgul olmak Ü..ıere kanuni hü
kümler dair,.~inde t~n edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Ünyon Yangın 
ve Kaza ve muhtelif muhatarata karşı sigorta ltumpanyaııile Onyon hayat si
gorta kumpanyasının Türkiye umumi vekili bu kerre müracaatla lzmir cB> 
acenteliğine ıirltet namına yangın ve hayat sigorta işlerile meşgul olmalı: ve bu 
işlerden doğacak davalarda, bütün mahkemelerde müddei. müddeialeyh ve 
üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak Üzere Osmanlı bankası İzmir ıubesini 
tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet sigort:\ şirketlerinin teftiş ve mürakahesi 
hakkındaki 2S Haziran f 92 7 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş 
olmakla ilan olunur. 3829 ( 191 O) 

UmLmİ nüfus sayımına doğru Fuarı gezenler 
636604 kişi 

FUAR cııMaGEcEst sAAT Sayım memur ve müfet-
2 oE~~AnnoN tişleri tayin ediliyor 

Fuarımız büyük bir alaka içinde de- x•x:----- --
vam ediyor. Cuma gecesi saat ikide ka- · 
panncağı için fuarın ziyaretçileri art-! Yalnız lzmir merlıez lı~ zasında 2500 memur, 500 
mıştır. Kapanış gecesi fuar fevkalade Jıomrol Ue Sefılz mü f ettlf ÇaJqacafı-
bir surette tenvir .ed.i_l~~tir. .· .· 20 tlkteşrinde yapılacak olan umumi İzmir şehri sekiz sayun mıntakasına 

Fu~~ı .~uınartesı. ~u~u ~3239 kı~ı,, P~- nüfus sayımı hazırlıklarına vilayetimiz aynlmıştır. Her mmtakada lüzumu ka
~r g_unu 36604 kışı zıya:ct e~·l~~ışt~. içinde hummalı bir faaliyetle devam dar sayım memuru, kontrol memuru ve 
Şımdıye -~~dar fuarı 636o04 kı.şın~~ zı- edilmektedir. Sayıma bir ay gibi kısa bir müfettiş vardır. Her müfettişin cm
ynret ettıgı ~nlaşılmı.ştır. . Bu mıı(tar, bir zaman kaldığı için sayım bürosu me- rinde sayım günü bir otomobil buluna
fuar antrelerınde kcsılen biletlerde? çı- sai saatleri haricinde bile çalışarak elde caktır. 
karılmışt~r. Fun_ra serbe~t. kartı~ gıren- mevcut işleri bitirmektedir. 
ler mezkur yekunun harıcındedır. Şimdiye kadar 2110 sayım memuru 

- -·-- tayin edilmiştir. lzmir merkez kazasın-

K •• ı•• •• t _ da sayım günü 2500 sayım memuru, 500 oy unun o kontrol memuru, 8 sayım müfettişi faa-

h 1 k 
•h • liyet gösterecektir. Henüz tayin edilmi

Um U ı tıyacı yen memurlar ve_ muf:u.~ıer bu ay so
nuna kadar tayın edılmış bulunacak

Ziraat vekaleti, köylünün tohumluk tır. 
buğday ihtiyacını vaktinde temin için 

Mahlıemelerde 
icap eden tedbirleri ittihaz etm~tir. Bu 
iş için valinin nezareti altında olarak Zi-
raat bankası ile Ziraat müdürlüğü iş bir- • • • • • • • • • • • • 

19 1lkteşrin tarihinde sayun memurla
rına sayım zarfları tevdi edilmiş bulu
nacaktır. Bu suretle memurlar daha ev
vel kendi mıntakalarını tetkik etmek ve 
sayını günli ziyaret edecekleri evlerin 
numaralarını tesbit eylemek fırsatını 
bulacaklar ve her türlü yanlışlıkların 
önüne geçilecektir. 

t~ISIAA 
Karşı tecavüz 

- BAS'l \R~Ff 1 inci SAYFADA -
den §Üpbe edilmiyen Mmr ordusu da ila
ve edilirse Mı.sıra istila teşebbüsünün ıtaı. 
yanlar için tebikeli bir serıiizeft baline 
inkılap elmC$İ mümkündür. Bu takdirde 
ltalyan müstemleke İmparatorluğu daha 
ciddi tehlikeler karşısında kalacakbr. 

Maarnafih Hitler ve MUNOlini tnıilte
reyi anavatanda ve İmparatorluk yolu 
üzerinde ayni zamanda tehdit kararını 
vennİflene Mum iıtiliya malaf tecavü
zün devam edeceğinden ıüpbe etmemek 
li.zundar. 

ŞEVKE!' BtLGDf 

AllllYA YILUIRll 
HARBİNİ UYBETİI 

In~iltereyi isti-
laya teşebbüs 

edecek mi? 
Londra 16 (A.A) - Lef ajansı bildi

riyor: 
lngiliz resmi mahfillerinde teshil edi

len bütün alametler B. Çörçilin geçen
lerde izah ettiği görüşü, yani Almanya
nın ya derhal istila tecrübesinde bulun
ması ve yahut planından vaz geçmesi 
icap edeceği mütaleasını teyit eylemek
tedir. 

liği ~ apacaklardır. 
Tohumlukların ilk once mıntakamız

dan teminine çalışılacaktır. Bunun ne 
dereceye kadar mümkün olacağı tetkik 
edilmcğe başlanılmıştır. thtiyaç mikta
rı tesbiL edılincı:- keyfiyet Ziraat ,·ekfile

D .. T d k .. .. ı İngiltere için nazik an gelmİ§tİr. un ur an a ço g uru .. I J.~ldınm harbının §U iki hedefi Var-

tine bildirilecektir. tülü bir hadise oldu 
- -·-- Diin 'Turan gaz depoları önünde gU- bilmediğini ve polislere de hakaret et-

Bazı maddelerin yeni rültülU btr hAdiJe olmll§tur. mediğini ıöylerniftir. 
• Zekerlyya oğlu Muharrem Seçiç adın- Şahit sıfatiyle dinlenen depo direk-

i h r oc f İat/eri aa bir sabıkalı, kavsa ettiii Mehmet törü B. Kadri Çilekoğlu, fabrika önün-
• Zahire ihracatçılan birliği, bazı mad- Zekinin ~ını t~la yanlığı için kara- de cereyan eden hadiseyi gönnedijini, 

delerin ihraç fiatlerine- ilaveler yapmış- kola atUrlllmtlf, fakat karakolda da. lkl ancak brakolda Muharremin pol1:;1ere 
tır. Susamın ihraç fia1ı 28 kuruş. kuş polise şiddet gllstererek hakaret etmiş, hakarette bulunduğunu beyan etmiştir. 
yemininki 1() kuruş, kumdarınmlri 10 f~d~ ~elen Recep adında birisini de Diğer phltltr 4e hAdise)'1 ~tikleri iP 
kuruş, beyaz kumdarınmki 12 kuruş d<>v~ilft.Ur. bi anlatmt~lardır. 
olaiak te3bit edilmiş, fiatler fop İzmir Derhal mej}ıuL ltUSlar mahkemesine Hakim, mazrnınun .ııabıka hydının 
teslimi olarak hesaplanmıştır. sevkedilea ~uhan-e!ftin ~ün alqam geç çıkarılma!una n nMnnlekri ihastaııesi 

Susam için fona 5 kuruş, kuş yemi, \·akıt asliye ikinci ceza mahkemesinde 
kumdarı ve ~-az kumdarı için fona muhakeme.~i yapılmıştu·. Muharrem kıs- asabiye doktoruna muayene ettitilmesi-
birer kuruş ayrılacaktır. Asgari ihraç men itirafta bulunmuş, yalnız karakol- ne karar vererek muhakemeyi başka bir 
fiatlerinden daha fazla fiatle yapılacak da buhran geçirdiği için ne yaptığını güne bırakmıştır. 
salıslardan temin edilece-k menfaat ta- •**• 
mar:ıen tüccar lehinedir. HAPİSB4JIEDE BVYVctlı..VK 

. - -•-- h:ınir ceza evinde mahkumen mevkuf tedim. Fakat daha bir şey 
lslanbaJdaJd bir bulunan tstanbullu Hasan Hüsnii Yıl- bunları üzerimde buldular. 

yapmadan 
Ben büyü 

Jnrsızfıfr dÔUCISI maz, hapishanede bilyücülük yaptıf,11n- yapmıyordum. 
İ!rtanbulda Kabatqta Ömer Abdi so- dan mahkemeye sevkedilmiş ve duruş- Dinlenen şahit g .. rdiyanlar bu ifadeyi 

kağında 11 .sayılı evde oturan eski def- masına dün asliye ikinci ceza mahkeme- teyit etmişlerdir. 
te!dar Fuat TamtUrkün geceleym oda- sinde ~lannuştır. MaznWl kendisini Mahkeme, Hüsnünün evvelce de bü-
sına gir~rek para ını gasbetmekten fÖyle müdafaaya çalışmıştır: yücülük yapıp yapmadığı ve bunu bir 
maznun Izm.irdc Karşıyakada Mi~at - Gardiyan salim bana cmurada-. sanat edinip ~inmedig-i hakkında ubı-

dd d t Mah t -1 kavuşturmasını biliyor musun? Bir ktz 
P~ ca csın e 0 uran . . m~ og u ta marifötiyle tahkikat yaptırılmasına 
Naıl Yazanın ~\·rakı ~hrimız agır ceza seviyorum, bu işi yapıver, dedi. Ben de . .. 
mahkemesine geLı.işt.ir. Muhakemesine kırmadım. Kızın ve anasının adları ya- karar _verere~ _duruşmayı başlca bır gu-
bu ayın 18 inde başlanacaktır. zılı bir kağıtla kızın saçından biraz is- ne talık etmıştır. --·--İstihsal maddelerimi· 
zin son vaziyeti .. 
Vilayetin her yerinde ve bu arada 

Urlada bu~day harmanlarının arkası 
alınmıştır. Nndaslara de\'am edilmekte
dir. Tütün kırımı da bitmek üzeredir .. 
Balya yapma i~ine humınali bir surette 
devam ediliyor. 

Üzümlerin sergi işleri bi~tir. 
Bu yıl kaza dahilinde istihsal edilece

ği tahmin edilen 3000 çuval üzümden 
2300 çuvalı ı nmı r. Zeytin mahsu
lünün vaziyeti iyidir. --·--Bergama Hulııılı 
htilıimliği-
izınir ikinci ~ulh ceza hakimi B. Beh

çet Türkay, Bergama asliye hukuk ha
kimliğini salfıhiyet le ifa etmek üzere 
dün Bergaınaya g~tmiştir. --·--Gelenler. Gidenler 

Balıkesir mebusu B. Fevzi Sözcner 
\"C B. Hilmi Seremetli Bahkesirden, İz
mir mebusu B. Ral:ımi Göken İstanbul
rian, gümrük umunı komutan muavini 
Tümgeneral Fahri Ankaradan şehrimi
ze gelmişlerdir. 

Antalya ınebusu Bn. Türkan Örs, Af
yon mebusu B. İzzet Akosman, Urfa 
mebusu B. Refet Öigen Ankaraya, Mar
din mebusu B. Riza Erten İstanbula. 
Ziraat bankası müfettişi B. Naci Aydı
na gitmişlerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
tZMIR : . 

Enternasyonal fuarın.! 
daLOHDRA 
RadYoSu neşriyatı.. 

Londradan Tirkçe haberler reani 
lnıiliz pavyonundan lııer ıiin 2 1,15 
te verilecektir. 

i nriJizceyi bilenlerin de tnıilizce 
Jaaber zamanlarım bilmek istedilden
ni düıünerek Londradan İııgilİzce' ha
berlerin rearni 1nciliz pavyonwıdan 
14,30 - 16,00 - 19,00 n 21,00 de 
verileceğini bildiririz. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f//IU/.'/.T/7/./fN'/L/rAYJWYi'~~ 

lzmir 

Enteraasgonaı fuarının 
En cazibeli &ıavyonlarmdan 

Election 
Sa atları 

P'a\•yomıau aautlalı:a zİ)·aret ediniZ 

A'l".Ml~J2ZZZY.Y.ZZJr/~ 

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

•• 
Uz~ın fiatleri yükseliyor 

~~-----~~x4x~-~---~~~ 
- Hı\'\TAtfAFI ı t~c.t ~ı\BfFl::l>E - nimetinden, piyasa istikrarı ve tereffüü 
ihtimall~ri b:J?l-ls çoktn. Ankarada iyi şeklinde, müstefit olmaktadırlar. 
satışlc>r için ınütt'b:-1rntlar hasıl olmuş- * 
tur. Üzüm miistahsilleri mahsullerini 1ZM1R BORSASINDA V AZlYET 
hakiki değeriyle satmak için uyanık dur- Dün üzüm piyasası gayet hararetli ol-
malıdır. muştur. Bütün numaralarda akşama ka-

tNCtRDE V AZtYET dar ellişer santim yükseliş kaydedilmiş 
İncirde vaziyet aynıdır. Geçen sene ve güzel muameleler cereyan ederP.k 

10 kuruş olan 55 lik 100 gram rofüzlü in- 13,5 - 27 kuruş arasında 4579 çuval 
•·ir baremi, kooperatifler birliği tarafın- üzüm satılmıştır. 
dan 12 buçuk kuruşa çıkarılmıştır. Ay- 7 numara 13.5 kunış, 8 numara 15.5 
dın ve Nazilli ha.valisinde bu baremin kuruş, 9 numara 18.5 kuruş, 10 numara 
ilanından evvel 4-5 kuruşa satılmakta 22 kuruş, 11 numara 27 kuruştur. 
olan nefıs incirler, şimdi kooperatif ha~ Dün piyasaya ilk olarak 12 numara 
remiyle 20-25 kuruş kıymet bulmakta- üzüm arzcdilmiş ve kilosuna 40 kuruş 
dır. Piyac;a da bu baremin tesiriyle der- talep edilmiştir.12 numara üzüme 38 ku
hal yükselmiştir ve daha ziyade yüksele- ruş verenler olmuşsa da satıcılar gayet 
ceği muhakkaktır. Avans tediye nisbeti nazlı hareket etmişlerdir. Bu itibarla 12 
yüzde 90 dır. numara üzerin~ muamele yapılamamış-

PAMUK MAHSULÜMÜZ tır. 
Toplanmağa b~lamış olan pamuk üzüm piyaııası daima hararetli, istekli 

mahsuIU için 24 kuruşluk bir barem ta- ve fiatler yükselmeğe meyyaldir. Bunun 
yin edilmiştir. Bu avans, mahleç pamuk sebebi, hariçten vuku bulan üzüm talep
icın 65 kuruş bir fiata tekabül etmekte- leri ile İngilizlerle devam eden ve iyi bir 
dir. Pamuk fiatlerinin sağlam kalması neticeye bağlanacağı muhakkak olan 
için bu en iyi bir garantidir. müzakerelerdir. 

Bu avanslara ilaveten. ihrac fiatleri !NC1R PtYASASI 
neticesin.de kooperatif ortaklar~ mühim Dün piyasada 2790 çuval incir satıl-
fiat farkları da alacaklardır. Bu sebeple mıştır. Süzme incirler 11-15 kuruş ara
her tarafta kooperatiflere ortak kaydı sında, ellemeler 9-12,5 kuruş arasında, 
için tehacüm halinde müracaat vardır. paçal incirler 7-9,5 kuruş arasında mu
Ortak olmıyanlar bile bu teşekküllerin amele görmüştür. 

ihracat ıı.sansıarı 
halılıında. •• 
Bir mıntakadaki ihracat birliğinden 

alınmış olan lisansla diğer bir mmtaka
dan ihracatta bulunulmasına mümanaat 
edilmemesi lüzumu gümrük ve inhisar~ 
lar vck~linden alakadarlara tebliğ 
olunmustur. 

tZMtR ~ nücü SULH HUKUK HA
KtML!CtNDE.'l: 
Davacı Onnan idareı:;i vekili avukat 

Murat Çınar tarafından Bornovanın Al
tundağ köyünden Melunet kızı küçük 
Bagdat aleyhine 940-1912 No. ile açılan 
alacak davasından dolayı müddeialeyh 
namına gönderilen davetiye varakasının 
ikamctgfıhınm meçhul kalmasına mebni 
bila tebliğ iadesi üzerine gazete ile ila
nen tebligat ifasına karar verilmiş ve 
mahkeme de 3-10-940 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 10 a talik edilmiş 
olduğund.m müddeialeyhin yevm ve 
\'akti meı.kürde bizzat ispatı vücut et
mesi ve yahut taraf mdan bir \•ekil gön
dennesi aksi takdll-dc hakkında gıyabi 
mahkemeye devamla karar verileceği 
lüzumu tebliğ makamına kaitn ol
mak ve bir ntishası divanhaneye talik 
suNtilc ilan olunur. 3823 (1908) 

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

ÖZEL 

Yusuf Riza 
okulu 

Ana ve ilk kısımlarına yeni talebe 
kaydına 10 eylül, derslere 23 eylUl 
tarihinde be.şlıyac&ktır. Uzak semtler 
için otobüsler vardır. 
Başturak - Kestelli caddesi 
No. 7i Tel 29M • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

Deniz 
Gazino 

VE 

Restoranı 
Konak vapur iskelesi üstünde te

miz, ucu'T. ve lüks .... 

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

1 -- Münakale vasıtalarını tah
rip etmek ve amme hizmetlerini 
bozmak, 

2 - Hükümeti maneviyab bozul
muı ve paniğe uğramıı bir halle me
ıeleai kartııında bırakmak. 

Bu yıldırım harbı akim kalmıştır. 
Buna mukabil Alman tayyareleri her 

an daha z.iyacle düzelen çok kudreUi ba
rajlara çarpmaktadır. Filhakika üç gün
denberi hüküoıet merkezinin etrafında 
kurulan muhtelif çapta yüzlerce top 
mUthi.ı baraj ateşleri ile Alınan tayya
re]erini çok yük.sekten uçmağa mecbur 
etmekt~ir. 

Son gecelerde Londranm bYUJ
tuju niabi tükU.nete lııııllnLnca Aı.. 
manların yeni. baraj siatemlerindee 
korktuklarına hükmetmek icap edip 
etmiyeceğl ıuale layık IMıhinmalda
dır. 

Resmi tebliğlere göre, Londra bölge
sinde insan zayiatı ve hasar-at azdır. Di
ğer taraftan şurası da unutulmamalıdır 
ki İngiltere ~adece müdafaa vaziyeLiDde 
katmamakta aynı zamanda taarruz har
bi de yapmaktadır. 

İngiliz tayyareleri, Hollanda, Belçilr.a 
ve Fransa sahilleri üzerindeki Alman 
üslerini mermi yağmuruna tutmakta 
berde .. ·amdır. Harbın bidayetindenberi 
en şiddetli baskın olan ve yedi saat sür
dükten sonra evv~Iki sabah nihayet bu
lan son baskın e.snasında İngiliz tayya
releri· Anvers, Ostendc, Calais ve Dun
kergue'de toplanm~ olan her neviden 
gl!ınile'l"i bombardıman edilmiş, dok ve 
liman tesisatına da kuvvetli infilak bom
balariyle ağır hasar verdirilmiştir. 
Alınan kıtaatı ile Almanva arasında

ki münakale nihayet ~en intizamı
nı kaybetmiş ve Alınan tayyarelerinin 
hücumlarındaki şiddet ne olursa olsun 
Almanyanın zulmüne kat'i olarak n!ha
yet vem1eğe azmetmiş olan İngiliz tay
yareleri darbelerini daha şiddetli olarak 
indinneğe devam edeceklerdir. 

MACAR llRARI 
Roman yadan 

gelen göçmen
ler alınmadı 

Budapcşte 16 (A.A) - Nim resmi 
kaynaktan bildiriliyor: 

Transilvanyanın Rwnenlere kalmış 
olan kısmından gelen mültecileri taşı
makta olan 50 yük vagonundan müte
şekkil bir tren Rumen - Macar hndu
dundaki Kuertoes istasyonuna gelmiş
tir. Macar maka.matı, ekalliyetlerin yurt
larını terketmeğe icbar edilmiyeceğini 
ve her kelin kalıp kalmamakta hakkı 
hiyarını istimal edeceğini amir bulunan 
Viyana hakemlik itiıafına istinaden mül
tecileri kabul etmekten istinkaf ederek 
gerisin geriye göndermiştir. 

Hindiçini hududun-
da vahim bir hadise 

vukubuldu 
Hanoi 16 (AA) - Haıraa ajansı bil· 

diriyor: 
F raruıa ile Cunıking hültümeti ar.uan

da yeni ve vahim bir hadise vukubul
muştur. Hakeuda Yunnan dem.iryolunun 
Hindiçini kısmını ayni hattın ÇUı kınnı
na bağlıyan hudut köprüsü havaya UÇ• 

muıtur. Köprü Cungking hü.kümetine 
tibi istihkam kıtaatı tarafınd~ _&alırip 
edilmi,tir. Çin hükümeti bu ~at~ Çin 
arazisi dahilinde bulunan kımtW ıilbhaı 
ve ihtarda bulunmaksa:ın kontr6W. altı
na almıştır. 

1Zl\IIR StCtLt TlCARET MEMUR· 
LUGUNDAN: 

Fazıl Mazıcı ticaret unvanile 1zmirde 
büyük Kardiçalı hanında birinci katı. 
28 nwnarada Granit taş ocakları işlet
mesi \'e inşaat müteahhitliği ile iştigal 
eden Fazıl Mazıcının işbu ticaret unva
nı ticaret kanunu hükümlerine göre si
cilin 2822 numarasına kayıt ve tescil 
edilcligi ilan olunur. ı 3822 (1912) 
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llOiLTERE4 ÜZERİMDE 
HAVA MUHAREBELERi -·-- BASTAlk. • t~t·t SAllİt'EUE -

de takriben 150 ila 200 tayyareden mü
rekkep bulunuyordu. Öğleden sonra da
ha ehemmiyetsiz oimak üzere Portland 
ve Southampton üzerine iki hücum ya
pılmıştır. Kent kontesi Maideston, Can
terbury ve Taymisin mansabı üzerinde 
mUharebeler olmustur. Bir çok düşman 
tayyareleri tardediımiştir. 

LONDRA İİZERiNDE 
Londra üzerinde düsman tayyareleri 

ingiliz avcılariyle karşılaşmıştır. Londra 
Ur.erinde başlıyan bir muharebe Hans
tings sahilleri iizerinde nihayet bulmuş
tur. 

Londra, 16 (A.A) - Hava nezareti
ilin bu sabahki tebliii : Düıi 185 d~ 
tayyaresi tahrip edilmiştir. %5 avcı tay
yarcmiz de kaybolmuştur. Fakat bunla
rın pilotlnnndan 12 si kurtulmu~tur. 

Londra. 16 {A.A) - Ha\·a neuu-eti
,nin bu sabah tarihlı tebliği : 

Evvelce kaybolarak bildirilen beş av
cı tayyaremiz halen üslerine dönmüş 
bulunmaktadır. Dünkü İngiliz kayıpları 
yalnız 25 avcı tayyaresidir. Fakat bun
ların pilotlarından 12 si sağ ve salimdir. 

Dün düşürülen J 85 düşman tayyaresi 
bir günlük faaliyette yeni rekordur. 
Bundan evvelki en yüksek rakam on beş 
ağustos gününün 180 rakamı idi. 

Eski Fransız 
Başvekili Blum 

mevkuf 

s sa U!!!1!!L±!S 

Transilvaaıada şealit -·-- BAŞTARAFI l lNCI SAHlFtm1': -

Kont Telcki bir hoş geldiniz nutku söy
lemiş ve ez.cümle şöyle demiştir: 

Cenevre, 16 (A.A) _ Vişide neşre- - 21 senedir metanet ve itirnaUn M • 
dılen resmi bir tebliie göre eski başve- caristanı idare etmiş bulunduğunuzdan 
kil Blum ihtiyaten tevkif edilmiştir. dolayı Macar milletinin minnetlerini 

--·-- arzederim. Göstermiş oldukları azimden 

F d h dolayı Transilvanyanın Macarlarına te-
T 011 S Q Q arp şekkür ederim. Bütün Macar milleti 

bitmedi bunları ba{.'l'ına basmıştı,r. Macar mille
ti uzun senelcrdenberi aynı yerlerde 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - 1 tl d L-
Bütün bu fedakirlıldara rağmen size oturmakta olan mil e eri e LHığrına 

şunu temin ederim ki pek çok fedakar- basmıştır. Bu milletlerin yaşhlan ·daima 
tıklar sayesinde elde edil mi~ olan F ran- Macaristandan iyi bir ana olamıyacağını 
sız birliğini bazı ihtilaflann mevcut ol- öğreneceklerdir. Bunların bazılarının 
masına rağmen yıkabilecek hiç bir kuv- bu ana)·a karşı bazı kabahatleri olmuş 
vet mevcut değildir. olsa dahi gözlerimizi yumacağız. Biz on-

B. RUZVELTIN CEVABI tara iyi bir baba olacağız. 
Sefire verdiği cevapta B. Ruzvelt ez· Bu bölgenin Macaristana avdeti dola-

cümle şunları aöylemi~tir: yısiyle Tuna havzasındaki vazife ve veo-
-Cekti~i ıstıraplara rağmen Fransanın cibelerimiz nl"Lınaktadır. Bu vazifemizi 

idealini kalbinde tqmıakta olduğunu yapacağımıza resmen söz veririz. 
öğrenmekle bahtiyanm. Fraruıilara kar- Diğer üç hatip daha söz alarak Tran
fl benim ve birleşik Amerikanın sempa- silvanyanın kurtuluşundan dolayı olan 
tisi vardır. Ben de aizinle ümit ederim ki şükranlarını bildirmişlerdir. 
bu kadar fedakarlık bahuına kurulmuı Kral naibi heyecanlı bir cevap ver-
olan Fransız biriği muhafaza edilecektir. 

miştir. 
Size Vaşingtonda samimi bir ikamet te-
min etmek isterim. Karşılaşacağınız me- Merasinı askeri kıtaatm bir geçit res-
selelerin halli için 'l.'e iki memleket ara- miyle hitam bulmuştur. 
sında mevcut olan dostane münasebet- Budapcştenin Alman ve İtalyan elçi
lerin idamesi için benim ve hükümetimin leri Kra~ naibinin kabul resimlerine iş-
te,,riki mesaisinden emin olabilirsinz. tirak etmişlerdir. 

Her yerde kıtlık 

Slovanyanın 
gıda ihtiyacı 
temin edildi 

Belgrad, 16 (A.A) - •D. N. B.• 
Başvekil B. Svctkoviç, Slovanyaıun 

gıda maddeleri ihtiya~ları hakkında Li
oublianada uzun fÖruşmeler yapmıştır. 
Görüşmelerden sonra Politika gazetesi
nin n.rnhabirlne yaptığı beyanatta Slo
vanynnın gıda maddeleri ihtiyacının kl
fi mikdarda temin edilmiş olduğunu ve 
spekUIAsyonlarm önüne g~ilnıcsi için 
de şldd tli tedbirlerin ııluımı~ bulundu
ğunu söylemiştir. Başvekil bu sabah 
Belgrada avdet etmi.,.~ir. -·-AmeriJıanın MosJıova 
sefiri döndü.. 
Moskova, 16 (A.A) - Amerika bir

le~ik devletlerinin Moskova büyük el
çisi B. Stein Kardt kısa bir mezuniyetle 
gitmiş olduğu Vaşingtondan dün akşam 
Moskovaya dönmüştür. -·-Dobrica meselelerini 
hal için... 
Sofya 16 (A.A) - Rumen - Buliar 

komisyonu Dobricada Krayova muahe
desinin tatbiki için icabeden tedbirleri 
görüşmek üzt-re ihzari müzakerelerine 
ba,lamı~tır. 

= &il 

İTALYANLAR llSIRI İS
TiLAYA KALKARLARSA -·-- BASTARAFI t inci SJUilFEOE -

medcn İtalyanların daha ileride girebile
cekleri mümasil bir ~ok htı.reketler bek
liyebiliriz. Fakat ttalyan h:ı~keti Mısı
rın istilasına başlangıç şeklini alırsa hiç 
tereddilt etmeden sövlivorunı ki o za
man harp üln edeceğu~ Askerlerinıiı o 
zaman İngiliz askerleri ile yan yana sa
vaşacaktır. 

Kahire 16 (A.A) - «Royter> 
Kral Faruk bütün m~lümanları ya

rın (bugün) sulh için duaya davet eden 
bir mesaj neşretmiştir. --·--
BUCKl NGHAM SARAYINA 
DÜŞEN BOMBALAR 

- DASTAR AFı 1 inci SAHİFEDE -
hın.makta idi. Bunlar sığınaklarda ol· 
duldan cihetle insanca zayiat olmamış
tır. 

GEÇ İNFİLAKLI BO~IBA 
KALDffilLDI 
Londra. 16 (A.A) - Çarşamba günü 

Saint Paul katedr.alı yakınıne düşen te
ehhürlU bomba diln eksperler tarafın
dan kaldırılarak emin bir yere nakledil
miştir. O civarda menedüıniş olan sey
rüsefer yeniden başlamıştır. 

SAllD"EJ 

Berlin yeniden 
bombalandı 

:Almanlara ıöre zayiat 
ve hasarat az 

BerlUı 16 (A.A) - Alm:ı.n tebliğine 
nazaran dün g ce İngiliz tilyyarelerinin 
Bcrlln üzer.ine yapmış oldukları akın te
şebbüsleri akim kaltnıştır. Garbi Alman
yada mahalleler üzerine bombalar düş· 
mil~tür. Bir yerd bir kaç ev tahrip edil
miş ve bir mektepte yangın çıkmıştır. 
lki MI ölm~tür. Bir ka~ kişi yaralan
mıştır. -*-.'ngiliz tayyarecileri 

takdir t!dildi 
Londra 16 (A.A~ - Hava nezareti ta

rafından buglln sahil müdafaaları filo
lnnna gönderilen harp knbincsinin bir 
mscajında, ha~·att ehemmiyeti hau olan 
vazifelerinin i!a.sında gösterdikleri cesa
ret ve meharettcn dolayı teşekkür edil
mekte ve son günlerde düşman liman
l:m ile ticaret gemilerine ve sahil mü
dafaalarına indirdikfori darbelerden do. 
layı da takdir ve hayranlık gösteril
mektedir. 

İngiltere ayda 700 
tayyare alıyor .. 
Vaşington, 16 (A.A) - Haber alındı· 

ğına göre Birleşik Amerika İngiltereye 
aydn yedi yüz tayyare vermektedir. 

İzmir Verem Mücadele cemiyetinin 3512 sayılı 
Cemiyetler kanununa uygun olaraJı tanzim 

edilen esas nizamnamesJdir 

YCIKSEK .ZİRAAT ENSrirüsCJ VETERİNER 
FA.KVLTESİ SKERI KISMJNJN KAYIT VE 

ICA.BllL ŞAR~LARI : 

- - ,..__.. ~ ~ ~ ~ - --- -...... . .._,. - -
- ,,J ••• .. • • .. • ... • • ' 

Madde l - Merke7.i İ7.mirde oulıınmak Ye Türkiyenb her tarafında şube
ler tesis ""e teşkil etmek iizcrc (Verem Mücadele ccır.iyeti) namiyle 1339 
.sı>nesi 18 şubatında İzmirC!c r!'ennftt umuıniycye hadim bir cemiyeti hayriye 
teşekkül etmiştir. 

Madde 2 - Cemiyetin ~ayesi sıbhi, tıbbi ve içtimai olup siyasetle hiç bir 

1 - Ankara Yüksek 7.ira:ıt enstitüsü Veteriner fakültesi Askeri kısmıoa 
bu yıl sivil tmn devreli Lict-lerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve ol
~unluk imtılumlannı vermi~ tılnıak şartiyle talebe kabul edilecektir. İstekli
lerin aşa~ıdaki şartları tı~Hı olması liızımdır : 

A) - 'l'ilrkiye Cümhurıyeti tebaasından bulunmak .. 
B) - Yaşı 18 • 22 olm&.!t .. (22 d;ıl.ildir.) 

' ' 
' 1 

·.'t ... ~·~ --~· ~ ·-= ~ . -~: i=' ,.,. :~' ;.r -.· •• 

(rD p:Li~· i 
ala.kası yoktur. 

Madde 3 - Cemiyet gayesine vasıl olmak için veremın sirayet ve intişarı 
sebeplerini halka göstcnnr>k maksadiyle konferanslar verecek, yevmi gaze
telerde makaleler yazacak. sinemal;rda sıhhi fılimler gösterecek, müzeler 
acacak sıhhi mecmua ve broşür nt-şrederek halka :korunma çare1crini ameli 
olarak gösterecek ve öğre~<"cektir. 

C) - &den teşekkt::!"'"l ve sıhhati orduda ve her iklimde fall hizmete 
müsait olmak (Dil rekAk~ıı olanlar alınmaz .. ) . '----------=------~--~-~-~-~"""'::-=--=-=--=--

D) - Tavır v~ hareluli. abUkı k.usw-suz ve seciye&i sağlam olmak.. 
E) - AJlesinin hic bir fr·na hal ve şöhreti olmamak.. (Bunun için de ıabı· Jzmlr fuarı Sergi Sara~ındalıl 104•10$ nllJllCIPall 

ta \'esikası ıt-raz ettnek .. > 
2 - İsteklilerin mürar.:ıtıt istidalarına şu vesikaları bağlamaları lhımdır : 

PavyonJaıtını zfyaPet edlnJSu 
Madde 4 - Vereme vnkn.1.·man fakir halkın tedavisi ve diğer aile halkının 1 

siyaneti için \"87.İyeti rnalöy~nin nıüsaade))İ nisbetinde hasta bakım evleri, 
saruıtoryom ve pra\'antoryomlar tesisine çalışacak, cemiyet hemşireleri ,.c 
ıdyaı:etçi hem~ler vasıtasiyle daimt rehberlik ve irşada~ta bulunacaktır. 

A) - Nilluş cüzdanı veya musaddak sureti.. 
B) - Sıhhati hakkında t.:ı.-:ı teıekküllü Askeri bastand raporu ve aşı kQıch. İKTiSAT VEKALETtNDEM: 

Madde 5 - Cemiyet hilumum verem mücadele cemiyetleriyle temasta bu- ' 
lunarak bunların neşriyııt \'e !akip ettikleri mücadele yoTiarından istifade ct
meğe çalışa~ktır. 

C) - Li.ı;e mezuniyet ve o}gunh.& şahadetnamesi veya tasdikli w.reti .. 
D) - Okula alındılı ta"4.H:-dı; aslrerl kanun, nizam ve talimatlan kabul et· 

tiği halck.ında velisinin ve kendisinin Noterlikten tasdilcli taahhüt senedi. .. 
Talebe ok.ulcıan istifa etmek ~terse okulca tahakkuk ettirilecek masraf1an 
birden verir \'e bu da tuhlıüt senedine kaydedilir. 

El dokuma tezs&hı yaptırılacaktır 
1 - VeklJetimizce )'aptırllacak JOOO adet el dokuma tezılhı kapalı zarf 

u.uliyle ebUtmeye konmuıtur. 

Madde 6 - İçiçe geçmiş çifte kırmızı ay cemiyetin rumzudur. 
E) - Sar"alı, uyUrken (ezen. sidıkli, bayılma ve çırpınmaya mUpteli ol• 

madıj(ı hakkında velilerinin Noterlikten tasdikli taahhütnamesi.. (Bu ıtbl 
hastalıklardan biri ile okul~ girmezden evvel maltU oldukları 10nradan anla
şılanlar okuldan çıkarılır ve okul m&.Sraflan velilerine ödetilir .. ) 

2 - 3000 adet tezaılun tahmin edilen bedeli 5 7000 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 42 7S liradır. 

-A Z A- <f - Tez.ılhlar, imal&t yerinde teslim edil~ektir. 
Madde 7 - Cemiyetin m~ksat ve gayesini kabul \'e 18 yaşını ikmal eden 

her fert ha oJabilir. Anca!: .sere.f ve haysiyeti muhil vt" devletin dahili Ye 
beyne1ınilel emniyeti b.'lkı~nu{dan suC" teşkil eden her hangi bir sebepten do
layı ınahküm olmamak ve rnPde:ni hr..k sahibi bulunmak şarttır. Nizamname
nin 7, 11, 12 inci madd~l·.!"İne muhalif harekette bulunmak cemiyetten çıka
rılmağı muciptir. 

3 - İstekliler bulundulr..!nrı mahallerde.ki Askerlik subelerine istida U. 
müracaat edecekler ve şubelerince 2 inci maddede bildirilen evrakı ikmal 
ettikten sonra, Ankarada Yüksek Zıraat Eııstitilsll Velelirier FakUltesl ~ 
keri talebe Amirliğine Rönderilecektir .. Milracaat milddeti eylt\IUn 25 ine b
dardır. Bu tarlht'en sonra müracaat kabul ed.llmeıı .• 

S - ihale 20 Eyl61 Cuma aünG aaat 1 S de Anbrada İklillat vekaletinde 
mGte,ekkU komilyonda ,.apılacaktır. Taliplerin mezkur ... 'ft eaat. kadar 
teminatlarını yatırm&lan ve 2490 aayılı kanunun 32 nci maddeli mucibiııu 
tanzim edecekleri zarfiarı ekl.ı1tme saatinden bir saat evveline kadar konü.
yona tevdi etmeleri llzımdır. 

Madde 8 - Müessis, milı!ı!az, faal namiyle üç nevi iza vardır. 
6 - Bu hta1uaa müteallik prtnameler, iktseat vekaleti Ana)'İ umum mü

dürlüiü lı:üçük Aftatlar ıul>eairıden tamiıı edilecektir. 
Madde 9 - Müessis .aza : Cemiyet• tesis ve teşkil edenlerdir ve şunlardır : 4 - Okula kayıt ve kabtrl. şahadetname derecelerine ve müracaat muuıa 

~öredir. İstekli adedi taman olunca kayıt itleri kapanır ve kabul edllenlen 
müracaat ettikleri Askerlik ~belen ile tebligat yapilir .• 

,., a. 12. 16 3553 cıs1s> 

--------------------------Doktor Suat Soyer (Türk) İzır.irde eczacı 
Doktor Mitat Orel <Türk) Izmiıde göz hekimi 
Doktor Şükrü İçsezen (Türk) İzmiıde ronkten mütehasslSı 
Doktor Sami Kulakcı (Türk) İzmirde serbest hekin-.. 

K ısd ay Cemiyeti lzmfr Me,.lıezlnden: 
DlkUI ve Bergama lcwfmnda yerleri değiştirilen Ovaeık ve Kabakum köy

lerinde 80 adet köy evi inşa ettirilecektir. Beheri 5-19 lira 97 kuru} Uzcrinden 
80 evln inşasına alt ke,if bedeli 43997 lira 60 kuruştur. İnşaat pazarlıklı ve 
götUrU olarak müteahhidine ihale edlleceğinden taliplerin bu işe ait keşif ve 
şartnamesini Kızılay tzmir merkezinde tetkik ederek temlıuıtı muvakkateleri
ni müstashiben ihale günü olan 17-9-940Salı gUnU saat 15 te villyet makamında 

Diş tabibi Ali Halim Bayer (Türk) İzmirde serbest hekim 
Bay Cevdet Alanyalı /'ı\irk) İnnirde tüccar 
Bayan Ce\Tiye İsmail (T:.irk) İzmirde matbaa ı;ahibi 
Bayan Ferzan Domaniç (Türk) İzmirde Aile km 

. 
lG - 19 - 23 - 26 - 30 - 3 - 7 10 - H - 17 - 20 (1673) 3283 

' 

Bay Fahri Dokuzeylül ('l'ürk) İz.mirde Dokuzeylül baharat deposu sahibi 
Madde 10 - Mümtaz ft.:a : Cemiyete gerek nakden vt: gerek filen mühim 

mikdarda yardımda bu!uı~tluğu ida:t. heyetinin takdir ve umumi heyetin 
tas\'ibi ile ta&.yyün eden zc,·at olup fotoğrafları husl.bi albüme merasimi mah
susa ile vazedilir. 

Türk Maarif Cemiyeti 
Ege Lisesi toplanan komisyona baş vurmaları. 14-l~lf>-17 3781 (1898) 

YurdumU?.da mekte~ilil; volundn nurlu ve hayırlı yenilikler yapmış olan 
Türk Maarit Cemiyetinin l7mirdeki EGE Lisesi çalışma.sına bu yıl da bat
lamıştır. Lisemiz.in gayec;i çoc llklarıınızı bilgili, iyi ahlaklı, çalışkan, kendine 
ve yurduna yt!ter bir ol~.ıt'\lu1<ta bir insan olarak yetiştirmektir. Her baJwn. 
dan resmi liselerle muadE'leti tasdik edilmiştir. Çocuklarını bu feyizli yuva· 
ya \'ermek i.stiyenler her gün 9 dan 12 ye kadar İnönü caddesi Köprü mevki
inde (144) iincü sokakta 12/13 numaralı lisem.ize müracaatleri illn olunur. 

isr AN BUL BELEDJYESİNDEH : 

Madde 11 - Her aza cemiyetin m&.ksadını. yapmak islediği hizmetleri ne-
Karaağaç mües.c:esatı fç~n rlınaca~ 120.000 litre benzin kaJ)"lı znrl usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
şir va1Jfesini aslt bir vazife telakki eder. 

Madde 12 - Her fert ccmivete senelik bir liradan aş:ığı ve 120 liradan yu
karı olmamak üzere arzu etliği rnikdar ile aza kaydolum:bilir. 

-İDARE IIEYETİ-
Mndde 13 - İdare hcyeH dokuz azadan ibaret olup umumi heyet arasın-

10 - 13 - 16 3701 (1859) 

dan gizli reyle \'e üç sene oüddetle secilir. s ltlıat ve i--ı .... M et Müdü l"'ğ'' ~ 
Madde 14 - İdare heyeti aralarından gizli reyle reis. ikinci reis, umumi ı F ~· maı aa11en ,. .... .. atm 

Tahmin bedeli 30.000 lirn \'e ilk teminatı 2250 liradır. Şartnnme zabıt ve 
muamelAt mUdürlU!U kaleminde görilleeektlr. İhale 24/ 9/1940 salı gUnü 
saat 15 te dalın! encümendP. yapılacaktır. Taliplerin ilk wminat makbuz ve
ya mektuplan ve 940 yılır>A aft Ticaret odası vesllcalariylo 2490 numaralı ka
nunun tarifatı ~vresinde h.."\Zırlıyac:ıklan teklif mektuplarını ihale RUnU nal 
14 de kadar Daimt encUmc-ne vermeleri lAzund.ır. 9-13-17--21 (1858) 3629 

Utip ve veznedarı seçerler. Alma lıomisyonu llaflıOnlığından : tZMtR BELED!YEStNDEN: 
Mndde 15 - İdare !\"!yeti J5 günde bir toplanır. Lüzumu halinde ve reisin Alsancaktaki Sağır, Dih!7. ve Körler müessesesinin 1940 yılı ihtiyacı olan 1 - Gaziler cadde~ Kemer fidanlığı 

daveti üzerlne fevkalade i<;tımalar akdedilebilir. azı 1500, çoğu 2200 kilo bair.ci nev~ ekmeğin beher kilosu 11 kuruş 25 san- önilndekl yolun 500 metre murabbaı 
Madde 16 - Mazereti ol..uarlan bilA fasıla üç içtimaa ~elmiyen aza müstafi tim üzerinden komisyon ~kanlığındaki şartnamesi mucibince talibine iha- kısmının beton olarak tamiri, fen işleri 

addedilir ve yerine yedek ft 7 adan en !azla rey alanı davet edilir. lesi yapılacağından isteklH~~i?'ı 185 lira 63 kuruş muvakkat teminat makbuz- mildürlilğilndeki ke~Ü ve şartnamesi 
Madde 17 - İdare heyeü muam~latın tanzim ve müessesatın idaresi için lariyle ~irlikt~ ihale gü'lü olan 25 q·lül 1940 ~mba günü saat 15 te Sıh- veçhll~ açık ebiltmeye konulmUjtur. 

doktor, muhasip, hasta bakıcı istihdam edebilir. Bunların tayin ve azilleri bat ve içtimai muaven'!t müdürlUğJnde müteşekkil komisyon ~ğına Keşif bedeli 1048 lira 82 kuruş, muvak-
idare heyetine aitfü. Cemiyet 3512 numaralı hayırlı cemiyetler kanununun rnüracaatleri ilin olunur. 10 - 14 - 16 - 20 3682 (1860) kat teminatı 79 liradır. Taliplerin temi-
altıncı maddesinde yazılı A, B. C, D, E, paragraflarında yazılı defterleri tu- natı C.M. bankasına yahrarak ınakbuz-
tar ve her birine kanunun r..ar<ıgraflarında yazılı ahval ve kuyudatı geçirir. r•••••••••••••••••••••••••••uu••• 1111u••:•11

•
11 

................................. ,: lariyle ihale tarihi olan 23-9-940 Pazar-

- V A R t D A T - : D J f D • V l/ J : tesl günU saat 16 da encümene milraca-
Madde 18 - Aza~1nın vereceğı duhuliye, teberrüat ,.e taahhüdat ile : ev e . em lT l . 0 Qrlnaan i atları. 

rozet tevzü ve hususi rmıhasebelerin ve belediyelerin yardımları, müsame- •••11
•••••

11
••••••••••

11••••••n••••11•••••
11

••••• .. •••u• .. •••••• ................... : 2 - Garaj santral arkasındaki 1362 
reler ve sair hasılatından ibarettir. Mevcut paralar banitaya yatırılır. İki yüz DOKTOR VE ECZACI ARANIYOR sayılı sokağın, Dr. Behçet Uz Bulvarile 
liraya kadar ve7.nedar lım.asiyJe alınır fazlası için reis te imza eder. İda • · uh lif ı d hdam dil k RefiL Saydam caddesı· arasındaki par-

s . re.mızın m te yer et'in e ini e me üzere kısım hekimllkle- J[ 

- l\f A A R 1 F A T - rine ve eczacılara ihtiyaç vardır. Verilecek maaş doktarlara 177 lira, eczacı- çasının belediyece Yerilecek kesme taş-
Madde 19 - Masarifat heyeti idare karariyle yapılır. Müstacel masraflar lara 100 liradır. Ayrıca mesken veya mesken bedeli verilir. Serbest bulunmak Iar]a yeniden döşcttirilmesi .işi, fen işle· 

için rei:. ve Yeznedar Y1iz rr;ı sarfın;. mezundurlar. 1 AS t .. 1..-- 1 k tali 1 · D ll l rı· mUdUrlUğü"ndekı' keo.ı"f ve cıart""-esi 
1 

ve yaş arı .. en yu.ıutCı o .mama iizere p erın . Derniryo an zat iş eri '11 v ........ 

M 
- T 1 B B H E Y E T - müdürlüğün~ ınüracaatleri.. lQ -12 - 14 - 16 -18 3678 (1864) veçhile açık eksiltmeye konulmuştur . 

adde 20 - Mücade~cnin fenni eı;<ı.slarıru tesbit için ınütehassıs hekimler- _ Keşif bedeli 2685 lira 76 .kuruştur. Mu-
den teşekkül eder. Heyet n•üc-adele tarzları ile cemiyetin bilumum fenni me- SümerlJ .. Bi ı f L Pam·· .. 1 flAıf d .. vakkat teminatı 201 lira 45 kuru~tur. 
saili hakkında ittihaz ettiği kararlan idare heyetine bildirir. anH r ef H NH p 11!1 ile 0HumG Taliplerin teminatı C.M. bankasına yatı-

-- lf Mu l\I ı HE y ET - falJrilıaJarı mtiessesesi Nazilli Basma faJntl· rarak makbu:zlarile ihale tarihi olan 
l\fodde 21 - Umumi heyet cemiyetin merkez \'e ~"UbeJerinde mukayyet bu- kası dı..eıııörı••iWi-den : 23-9-940 Pazartesi günU saat 16 da en-

lunan azadan teşekkül eder. F b "k IN9-• climene müracaatları. 
Madde 22 - Umumi heyel senede bir defa 18 ~ubat tarihinde cemiyetin a rı a memur ve işçilerinin yemekve meşrubat ihtiyaçlarını teminen inşa 7 12 17 22 o857 (1846) 

merkezinde toplanır. İçtimaı idare heyeti bir hafta evvel gazetelerle ilan edilen kantin işletmesi mut.fak takımı, mefruşatı ve soğutma dolabiyle birlik- - - • ., 
eder. te bir müteahhide verilecektir. Talip olanların 20-9-940 tarihine kadar şera- - Kadifckalc hGt~Arının tamirine 

l\tc.ddc 23 - Cemiyet a1asından Jaakal beşte birinin tahriren müracaati ile iti öğrenmek ilzere lzmirde Sümerbank Yerli mallar pazar1arı müdürlüğüne ait ikinci kısım in.pat, fen itleri müdür-
de umumi heyet içtimaa davet edilebilir. veya doğrudan doğruya fabrika müdüriyetine müracaat etmeleri. lüiündeki kepf ve prtnamesi vcçhile 

Mndde 2.ı - Umumi heyet i('timaında aza mikdarı ne olursa olsun karar 14-15-16 3779 (1901) açık ekailtmeyc 'konulmuttur. Kctif be-
ittihaz eder. deli 2 792 lira f 1 kurııı muvakkat temi-

Madde 25 - Umumi he.rt!t içtiınaında idare he~·eti reisi içtimaı c.çar ve Madde 35 - Şubeler her <:rne ikinci kanun haftasında umumi içtimalannı nalı 21 O liradır, taliplerin teminatı C. 
umuı..,·ı ka·ı·ıp tarafından rap·, r oku .... duk•~- sonra ı·,..ı·maı ı'dare etmek uz" ere b. l'k · h '-1.. d • h M. bankaaına yatmualc mak.bu.zlariyle 

.. •• 141.l ... yapar ve ır sene ı ın·~ı l1KJ1,.1n a uınwnı eyete malumat verirler. 
bir reis ve il:i katip seçLlir Merkezden yapılma;;ı İ.!:-.p eden hususat ves:1ir mahalli ihtiyaç lan bir la- ihale tarihi olan 2 7 /9 / 940 Cwna günü 

l\fadde 26 - Umi.ımi heyetin \'a!lfesi : İdare he.retiıı;n bir senelik mesai- yiha halinde merkeze gönıforirler. saat 16 da encümene müracaatları. 
Ye ait verece<~i rapor \'e h~alxıtı tetkik:, teklif edece iti iş pro!!ranunı ve büt- Madde 36 - Bu nizaınna::1e me!'kez idare heyetinin veya Azadan on kişi- f 

3
• 
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• 

22
· 

2
6 ( l 882) 

Çcsini mütalaa ve aza tamfından ,·ukua go,len ~ifahi. ve tahriri teklifleri fet· nin teklifi vt: umumi heyttir· sülüs.m ekseriyetinin k.arariyle değiştirilebilir. Belediyemizin varidat servisinde açık 
kik ve karar ittihaz ed'!r. Madde 37 - Cemiye!in fesih ve t<ısfiyesi halinde bilfunum menkul ve gay- olan memuriyetler için 19-9-940 tarihine 

Madde 21 - Gelecek seme hE:sabatını tetkik \'e teftiş ~çin iki ıni.irakip inti- ri menkul meıllarını gay~~~rhe uygun olan hukuku amme miiesseselerine rastlıyan Perşembe günü saat 14.30 da 
hap eder. terkeder. müsabaka imtihanı yapılacağından lise 
.. Madde 2S - Umumi hf'\'et mc<:ainin hitamında kur'a ile idare heyetinden Madde 38 - Cemiyeti 1 e .. nı: makamlar nez.dinde idare heyeti reisi olan zat ve orta mektep mezunlarından askerlik 
~ç aza çıkararak gizli revı~ ile azn \'C üç yedek aza seçer. Kur'a ile çıkan temsil eder. fili hizmetini bitirmiş olup 35 y~ını mü-
uc azanın tekrar seçilmesi ra!'.ldir. Madde :m - Umumi hc~··~tin kar .. rları içtimaa gebniyen azalara talep vu- tecaviz olmıyan isteklilerin evrakı müs-

Maddc 29 - Umumi 1-v":ctin lüzumu halinde idare hej etini iskata :-alahi- kuunda tahrirl'ıı bildirilir. bite ve vesaiki resmiyelerile birlikte 
Yeli vardır. - l\fÖF.SSf'i AZı\I ARIN ADRESLERİ _ riyaset makamına müracaatlan tlizumu 

- Ş U B E L E R - Doktor Suat Soyer ; iı.mh·de Tilkilik han sokak No. 25 ilan olunur. (1915) 
. :Madde 30 - İdare heyeti lüzum gördüğü yerlerde şubel~r a~-arak cemiye· Cevdet Alanyalı : İzmir Göztepc.' İııi)nü caddesi No. 996 
tın maksat ve gayelerinin yayılmasına çalışır. Doktor 1\fitat Orel : İLınir Göztepe İnönü caddesi No. 1020 tZMtR SULH. HUKUK HAKlMU-

Mndde 31 - Şubelerin Üıt idare htyetlcri üç ki.siden mürekkep olmak üze- Dok"tor Sükrü İçsezen : İzmir Karşıyaka Fahrettin paşa caddesi No. 330 GlNDEN: 
re merkez ıda~ heyeti l.'\r<?f•ndan tayin edilir. Mütebaki seneler umumi he· Doktor Sami Kulakc:ı : İzmir Cöztepe İnönü caddesi No. 992 Davacı hazinei maliye vekili avukııt 
Yet nrasındar. g~li reyi:! sccLlir. Diş tabibi Ali Bayer : İzmir Karşıyaka Osmanzade sokak No. 4 Zehra Yeğin tarafından İzmir Alsancak 

Madde 32 - idare hey,•!ı ken<iı aralarından reb. ver:ııeclar, katip seçerler. Bayan Cevriye : İzmir Gfütepe İnönU caddesi No. 986 Hacı paşa sokağında 22 No, lu evde mu-
Maddc 33 - Su beler m<>ı ~nin \"CI~C"eği direktif dahılindc iş görürler. Bayan F~rzan D·ıınank : İzmir Karşwaka Kurtul us sokak No. 9 kim Zeliha aleyhine 940-777 numara ile 
'lı:ıdde 34 - Şubeler merkeze hc-r ay nihnyctind"' •nücmel 'e her üç ny Bnv Fah!'i Dokuzevliil : İzmir K ,ıuntina Çankaya 141 sokak No. 6S açılan alacak davasından dolayı müdde-

_ _ ,_h_a,_c_L_in_d_e_n_ıı_r_re_d_a_tl_ı_b_ir_h_c_~a..;p;_h_i_las_a_sı_ ... ;.;,"önd--e·rm-t"k-le-m•i.ı·· k•,e•Uı.e.ftlııirlıılıılıer11• _____________________ llİ383İiillll••Iİ(i19İİ01İİİ)••••Iİıiiaiİ,ieyiİhiİniiamına K<Snderilen davetiye 'l'll · 

uUMDALn 
--Jf..-

UMtn\lt DENİZ ACENTELftl LTD 
HELLF.NİC LİNES LTD 

SOULİOTİS \'aı:.-uru 20 • 25 eylül 
&rasında İzmirden doğnı Nevyorka ha
reket edecektir. 

NOT : BUtün vapurl.a.nmwn ambu 
içi elektrik vantilatör te.sisab ile mü
cehhezdir. Gerek vapurların muvasalat 
tarihleri, gerek vapur isimleri ve DaY
lunlan hakkında acentanuz harı> dola
yısiyle hiç bir ~Ut altına g1.rmez. 

Daha fazla tafsilit almak için Blr\od 
Kordonda 152 ı1umarada ·UMDALa 
wnumt deniz acentdiii Ltd. müracaat 
edilmesi rica oluma. TELEFON : '°'72 

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

OIJVIER VE 
ŞUREKASI l.TD. 

VAPUR ACEMTASI 
ATATÜRK CADDESi Rees binam 

Tl!!LEFON: 2443 
Londra ve U\ferpol baUan için 

piyasanın lhUyacına glSre vapurla
nmtt sefer vaoacaklardu . 

................... i••••··················· 

Malıinlst operatör 
araıu:vor-
lzmir civarında bir su1ama. işindeki 

hafriyat makinelerinde (Ekskavatör) ._ 
tihdam edilmek üzere bilfiil bu makine• 
lerde çalışm'f makinist operatörlere ih
tiyaç vardır. Taliplerin vesailclc birlik
te lzmirdc büyük Kardiçalı hanında 1 O 
numaralı yazıhaneye müracutlaıı. 

raka~ının ikametgahının meçhuliyetbıe 
mebni bila tebliğ iadesi üzerine gaze~ 
ile ilanen tebliğ sureti1e giyaben yapılan 
muhıı keme netice~inde 26 lira ve maa 
masarifi muhakeme tahsiline 29-3-940 
tarihinde temyizi kabil olmak üzere ka
rar \'erilm~ olduğundan işbu ihbarna
menin tarihi tebliğinden itibaren ka
nuni müddeti içinde mahkemeye müra
caatla temyiz yoluna gitmediğiniz tak
diroe gıyab:?n verilen hiiküm katiyet 
kcsbcdeceği tebliğ makamına kaim ol
mak ve bir nüshası divanhaneye t~ik 
lcı1ınm:ık suretivl il/in olunur. 

. 3S24 (19<m) 
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B. Bürhan Belgenin konferansı ROMANYADA VAZIYET 
--*--

ihan hadiseleri Önünde Başvekil mühim 

b . .. k ·· T ·~ k. bir beyanname ugun ~. ur ıye . neşretti 
Bükreş 16 (AA) - c D. N. B. > 

Medeni yet her milletin müsavi şartlar General Antenesko neşrettiği bir he-
. / "d · yannamede ezcümle şunları söylemiştir: 

aftın da yaşamasını temın etme l tr Bütün millet nrtık temiz ve saf bir ruh 
------x.y.x taşıyacaktll". Bitarnflığınu muhafaza ede-

"ecen hffrp, bu har ve Misahı M.!Bimiz... rek, lıin gütmiyerck, hnk!'iZ hareketlerde 
u '° bulunmayarak muvaffak olmağa gayret 
B~vck·let m tbuat mm m mü- la ve arka arkaya. ~alnız ihtiva ctt.ıği edeceğim. Şimdi artık vazife ve çalışma 

1 rl ıg b ı ı a ırı kıy etli 1ıa- Hırısli) an cfuniakr değil, Müslüman zamanı gelmiştir. Milletin manevi, siyasi 
t B. B T a B laenin fuar açık cam nlar da_ kopma n b<.şlaınış \'(' bizzat \"e nskeri noktalardnn islahı derhal ba!
hava tıyatrosunda kalabalık b · halk Türk mılletindc, dı1d<' 'e kültürde b, s- hyacakttr. 
J.: ıtlcsı önıi11dc vernıi§ oldtıgtı lama!• suretiyle U,Fınan milli şuur, es- Köylü, amele ve memurlann hayat 
cDimya hadiseleri onıindc bt gürı- kiı is ve hurdalaşmış olan bu tarıhi cıs- §artları derhal iyile§tirilecektir. Lejyoner 
1 ı Ttirkiyc mev:ulu konferansın ınin dagılmasını zaı uri kılmı~tır. devletin kanunları disiplin, çalı~ma. ta-
mabadına bug'in de det'a l'diyo- lim ve terbiye, ciddiyet ve milli tesanüt 
ruz. OS!\IANLI iMPAUA1'0RLUGUNDA kanunlan olacaktır. 

B. Burhan Belge 
miştir ki: 

Şıındı Osmnnlı imparatorluğu dediği- Valde kraliçenin avdeti herkesi büyük 
özun" dev, mla de- miz 0 eski tarihi cismin toprakları üze- bir disiplin muhafaza etmeğe mecbur 

rinde tiirlü teşekküller görüyoruz. Bal- edecektir. Manevi misali, gösterdiği iti
kanlardaki parçalm ın yarım asırdan bir dal ve tevazu ve vatanperver ruhu ile 
a ra \'aran istiklfıl tecri.ibeleri \'ardır. kral ailesi Rumen milletinin mesut istik

Çünkü biz knnii:t.. ki ilimle tekniğin 
haynl artları ü1.eı·ınde hakim oldui'.,'U 
bir dünyada, zaman ve mekan mefhum
l:ınnı fideta ortadan kaldırarak bizlere 
u 60 - 70 senelik in an ömrü içinde es

i ılerin yaşadıgı ha• attan bir kaç kerre 
daha zengin, daha çeşitli fakat buna mu
kabil daha süratli ve daha sathi intibah 
hır ha} at ya atmakta olan bu dün) ada, 
ı;yni telgraf haberi n) ni dakikada dün
\ anın her tarafına dağılırken; aynı gra
mofon plfigı azruni hır ay içinde dünya
nın h r hangı bir nokta ında satılığa 
~ı.roılırk n: clektrigin kilovatı, yolun 
kilo tresi ve sıhh&tın vitaminleri dün
l anın h('r parcasırıda ayni şekilde he
sap edilirken; 
Yanı dünyada heı şey bir nevi müsa

vata ve ayni~ ete J>avuşurkcn, 1940 se
nesinin şu 14 eylül cumartesi gününde, 
bir taraf ta Amerika birleşik devletlerinin 
ileri bünyesi ve bit· tarafta Çin - bir ~a
rafta A vrupanın göbeğindeki mamur Is
viçre ve bir taraf ta Af ganis~ yaşıya
maz. Ya Birleşik devletlerle Isviçre ya
hut Çin ile Afganistan ) alandır. 

Bu tezatlar kaldıkça, bu tezatlar or
tadan kalkmadıkça, dünyanın müvaze
nesi daima bozuk gidecektir. 
ECER MEDENİYETE i. 'ANILIYORSA 

insanlık, eğer medeniyete inanıyor
sa, insanlık eğer medeniyetle iki ana di
rc~i olan ilim ile tekniğin feyizlerinden 
istüade etmek ıstiyorsa, mutlaka bu te
zatları kaldıracak \ e mutlaka her mille
tin diğerleri ile müsavi şartlar dahilinde 
yaşamasını temin c.decektir. 

Binaenaleyh, milletlerin istiklal hak
larını kabul etmek 'c her tiirlü emper
yalizm tcmal üllcrindcn, diinl amwn 
hns1n 'c muıtnrip hiin:re ini temizlemek 
Jfızımdır. 

•l\lill.i l\lihllk" ı ilan etmekle, Türk 
milleti, bunu kendi hesabına. yapmıştır. 

ıiSAKI l\JİLLll\lİZL T 

H USUSİYI:.'TLI.:Rİ 
Simdi, •Milli Misaka ın ikinci hususi

}'Ctine, yani, imparatorluğu vaktilc teş
kil etmiş olan parc;:alnrın bundan bö~·Ie
ki inkişa.f ında dahi .bir rol oynamakta 
bulunmasına geliy1Jruın. 

İmparatorluğu vaktiyle teşkil eden 
parçaların hepsi üzerinde durmak, çok 
uzun bir iş olacağından biz bunların 
yalnız Avrupada kalanları ile meşgul 
olacağız. Bildiğiniz gibi bu memleket
ler, eğer Macaristnnı da ilave edecek 
olursak, Balkanlardan orta A'\.TUpaya 
kadar uzanmaktadır. Bu saha. Osmanlı 
imparatorluğundan önce, şarki Roma 
ile garbi Romn arasındaki mücadelele
rin mevzuu olmuştur. İmparatorluk, 
Bizansın mirasını kendi üzerine aldık
tan sonra, ayni saha, bu sefer Katolik
liğin hamisi kesilmiş, mukaddes Cer
men imparatorluğu ile Ortodoksluğun 
himayesini üzerine almış olan Osmanlı 
imparatorluğu arasındaki mücadelelere 
kapı ve yol açmıştu. 

OSl\IANULIK VI~ ORTODOKSLUK 
Ve Osmanlı imparatorluğu, Bizansın 

müessir bir surette himaye etmekten 
aciz bulunduğu bu toprakları, ardı sıra 
gelen çetin ve dayanılmaz hamlelerle 
eline geçirmiş ve bunu yapmakla, mu
kaddes Cermen imparatorluğunun kud
ret ,.e haşmetini, iki kerre, Viyana sur· 
lan içine tıkarak nouhasa:rn ve hapset
miştir. 
Hıç bir devresincıc:, şarki Roma, garbi 

Rom:ıl ı bu kadar titretmerniş ve Tuna
;ıın ötesindeki katolik dünyası, hiç bir 
roman bu kadar sinmemişti. Dini mer
itezı İstanbulda bulunan Ortodoksluk 
ise, Osman oğullarının bu fütuhat ve 
:ezircsindcn uzun zaman memnun kal
;nış ve onlarla samimi teşriki mesai et
miştir. Ve Osmanlı ordulannın f>iirntle 
Viyanaya doğru ilerlemelerini nasıl o 
zc manın Ortodoks Hıristiyanları mah
zursuz \c hatta mUnasip görmüşlerse, 
Ortodoks harp askerleriyle, Ankara sah
ras.nda. Timurun Türk kalelerine karşı 
harp ctmeği de. daha önce, Yıldırım, 
malızurımz ve münasip görmüştür. 

Fakat. imparntorıuk için zaval saat
lcrı c. tınca. Ortodoksluk politikası, im
P< nıl rlu~ ) ıkanl. rla ve satanlarla be· 
raber olmaktan ç~kinmemiştir. 

O ın nlı impmatorluğunun bu rnüca· 
dele s.ıhns:ından çekılmesi, Balkan har· 
bınc kadar de\ am etmiştir. Bu çekilişe 
miı,·nzı olarak, inıpnratorluğun tarihi 
mana ı ve şark ilt! garp arasında bir 
nevi Komprnmıs bir nc,•i ara bulma va
zifesi ıle ışc başladıgı için Hikmet hü
kümdıni Türk olaı. her şeyin inkarına 
istin:-ıt ettiren O manlı devletinin siyasi 
\c tarihi rolü, keza. bir tasfiyeye uğra
mıştır. 

Ve daha un sekızınci asrın sonunda, 
n ılli) et cereyanlnr:nın beklenmedik bir 
kuvYetll', mevcut bütün imparatorluk
ları haklarından sarı:.mağa başlaması Ye 
bu hareketin bütün on dokuzuncu asır 
OOl unca devam el !emesi, iınparatorlu
J',a, alın :ı, nzısmın artık son cümlelerine 
'akl. lığını hi SC'ttırmiştir. Çünkü on-
1 n ve onun idare felsefesinden. 7.aman-

Afrıkada kalanlarla Arup yarım ada
sını teşkil edenler ise, ekscrıyetle, mu
rıyycn bir siyasi duruma ka\'U~amamış
lardır. 

.Su \"ar ki, Balkan memleketlerinden 
olsun, uj;'l"undn bi7.imlc miicadcle ettik
leri istiklal dfımsma biiyiik bir kı knnç
hkla sadık kalmaları beklenirdi. 

Son otuz senenin vukuatı, bunun böy
le olmadığını gös!c•rmiştir. Bir kerre 
Osmanlı imparator1uf,runun Rumelinden 
çekilmesi üzerine, Avusturya ile Çarlık 
Rusyasının ihtirnsl::ırını önliyecek hiç 
bir kuvvet kalm3dığından, Avrupanın 

Osmanlı iınparator!uğunu yıkma politi
kası, bizzat Avrupo.lılara, birinci Avru
ya harbini hediye etmiştir. 

-BiTMEDi-

balini temin edecek olan Rumen ailesi
nin yeniden timsalini te§kil edecektir. 

MüESSE.SE.LER VE. SANA Yi 
KONTROL EDiLECEK 
Biıkreş 16 (A.A) - Hükümetçc, 

memlekette, bütün müessese ve sanayile
re kontrolörler koymak hakkını veren bir 
kararname neşredilmiştir. iktısadı balta
lamaya karşı yeni tedbirler alınmıştır. 

ANA KRALiÇE BOKREŞTE 
Biikreş 16 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bil diriyor: 
Romanya kralının annesi Kraliçe Elen 

bugün Bükreşe gelmiştir. 
V alde kraliçe istasyonda kral Mihail 

ile devlet reisi general Antenesko ve halk 
kütlesi tarafından selfunlanmııtır. Bükreı 
halkı ana kraliçeyi büyük bir fevk ve he
yecanla kal'§daml§lardır. 

Doktor Refik Saydamın 
Izmirde ikinci •• gunu •• 

Baş•;Pkilimiz diin fuarcla sergi Sa rayında tetkikatta bıılunm·ken 

- BAŞTARAFI l inci SAYFADA -
halkının çalışmalarına en giizel bir miyar 
olarak ele alınmıştır. 

Dr. Refik Saydam bundan sonra, in
şaatı nihayete ermek iizere bulunan bii
yük sıhhat müesseselerimizden çocuk 
hastanesini gezmi tir. Bu müessesenin 
yükselmesi için çok büyük yardımlar ib
ı:n) buyuran sayın başvekil, çocuk hasta
nesinin her noktasını gezmiş, en ufak te
ferrüatına kadar izahat almış ve bazı di
rektifler de vermiştir. 

Ba~·ekilimiz daha sonra garaj santra
la giderek vilayetin nakil vasıtaları işini 
merkezileştiren ve nizam altına alan bu 
müessese} i tetkik eylemiştir. Garajın in
şaatı ve istikbaldeki vaziyeti tetkik edil
miş, belediyenin Avrupadan getirttiği 
modern otobüsler gezilmistir. Otobüs 
atelyelerinde de başvekilimiz bir müd
det meşgul olmuştur. 

FUARDA 
Sayın başvekilmiz en son olarak fuara 

gitmiş, Kültürpark hayvanat bahçesini 
ve parkın görülecek aksamını gezmiştir. 
Sergi sarayını gözden geçirmiş, Türkiye 
ticaret ve sanayi odaları pavyonunda faz
la kalarak teşhir edilen Samsun mah!!ul
lerini. maden nümunelerini, Sivasın ha
lılarını, Mersinin taze meyvelerini, doku
macılığa ait eserleri görmüş, odalar ko
mitesi azasından BB. Taip Servet Tuna 
ve Osman Cudi Gürsoydan malumat al
mışlardır. 

Deri aanayÜ nümunelerini tetkik bu
yuran baıvekilmiz, sağlam ve kusunuz, 
deliksiz deri elde etmek için Halkevleri
rnize balkı tenvir vazifesi verileceğini, 
dericilik sanayiinin daha iyi inlqaf ettiri
leceğini, yerli dokuma sanayünin memle
kette inkifah için hükümetin yeni yaptır
makta olduğu pratik tezgihlann köylü
ye dağıtJacağını, bu İ§ için gelecek sene 

(Foto muhabirimiz t. Zorltı) 
daha faua tahsisat aynlacağım beyan 
ederek Sivaım, Gürün ıallarını gözden 
geçirmiş, bunlar için yeni, c-azip desenler 
buunmasını itaret buyurmuş, te,hirde te
min edilen muvaffalnyetinden dolayı 
odalar komitesi azasına takdiratta bu
lunmuı1ardır. 

BaŞ'•ekilmiz dnhn <ıonra ecnebi dev
letlerin pavyonlarını ziyaret eylemiştir. 

Her ecnebi devlet pavyonunda ayrı 
ayrı duran ve her devletin iştirak nisbe
tini tetkik eyi iyen hnşvekilmiz l ngiliz, 
halyan, han, Macaristan, Almanya, Yu
nanistan Yugoslavya pavyonlarında bu 
memleketlerin lzmirdeki konsolosu Ye 
mümes illeri tarafından karşılanmışlar
dır. 

Her pavyonda başvekil izahat istemiş, 
yapılan tt-.şhirleri gö:ı:den geçirmiş, ecne
bi devletler mamutat ve ma~nuatını, zi
rai m

0

addelerini tetkik eylemiştir. 
Gerek ecnebi devletler pavyonları ve 

gerek diğer hususi iştirakler çok şayanı 
dikkat görül mü tiir. Vekil lngiliz ticaret 
birliği pavyonunu da tetkik eylemi~tir. 

Ziyaretler ikmal edilince başvekil re
fakatlerinde vali ve belediye reisi bulun
duğu halde Ada gazinosuna gİtmi~ ve 
öğle yemeğini orada yemiştir. 

KADiFE KALEDE 
Başvekil dün akşam saat 18, 30 da be

lediye reisi Dr. Behcet Uz.la birlikte şe
hirde otomobille bir gezinti yaparak Ka
dife kalesine çıkmış ve oradaki gazinoda 
bir miiddet istirahat etmiştir. 

Başvekilimiz ~aat 20 de Fuara gelmiş 
'\e fazla kalmıyarnk Demir konaj::ına git
miştir. 

* Başvekil şerefine bugün !laat 1 3 de 
Kültürparkta Fuar gazinosunda C. H. 
Partisi lzmir Vilôyet idare heyeti tara
fından bir öğle yemeği '\'erilecektir. 

tetkiklerine ait bir intiba 

iN il TEREYE YAPILAN 
HÜCU TAFSiLATI -·-

Alman tayya
releri dağıtıldı, 

-~-

raymis nehri mansabı 
ciuarına gelebilenler 
de muharebeye 
icbar edildi.. 

yapılan hücüm tafsilatı 
Londra 16 (A.A) - lngiliL hava ve 

dahila emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Dün hemen öğleden sonra büyük bir 

Alman tayyareleri filosu Kent kontluğu 
sahilinden geçmiı ve Londra mıntakası
na girmeğe teşebbüs etmi~tir. Hava dafi 
bataryaarı ate§ açmış ve mütecavizler sa
hil üzerinde avcı tayyarelerimiz tarafın
dan ka11ılanarak tiddetli muharebeye 
icbar e<filmİflİr. 

DICER MINT AKALAR DA 
Daha sonra düşman tayyareleri Port

lant ve Southampton mıntakası üzerine 
daha küçük iki hücum yapmışlardır. Bu 
mıntakalarda bir knç ev harap olmuş bir 
kaç küçük yangın çıkmıştır. Bu yangın
ların süratle önüne geçilmiştir. Bildirilen 
telefat miktarı yüksek değildir. 

ALMAN TA YY ARELERI 
KOVALANDI 
Kent kontluğundan T aymis mansabı

na kadar olan sahada vukua gelen mu
harebede mütecavize büyük kayıplar 
kaydettirilmİ§tİr. DÜ§manın esaslı filosu 
dağdtılmıf ve tayyarelerinin bir çoğu 
Manıın ötesine kadar kovulmuıtur. 

Fak at bir kaç düşman tayyaresi bu fi
lodan ayrılmı ve Me-dvay bölgesi ile 
T aymis nehri mansabı üzerinde kendileri
ne yol açmışlardır. Burada yeni filolar 
tarafından muharebeye icbar edilmişler
dir. Bu muharebeler yeni filolarımızın 
lehine netice vermiştir. 

öLO VE. YARALI AZ 
Londrn mıntakasına ve ciYarına ve 

ayni zamanda lngilterenin cenubi şarki
sinde müteaddit noktalara bombalar 
atılmıştır. Bir kaç küçük yangın çıkmış
tır. Bir ı;ok bölgelerde bazı evlerin ha
sara uğradığı bildirilmektedir. Londra
nın ark Ye şimal bölgelerinde bazı bele
diye binaları ile fabrika binalarına ufak 
bazı hasar olmuştur. 

ölü ve yaralılar hakkında tam malu
mat henüz: alınmamıştır. Fakat şimdiye 
kadar bildirilen miktar yüksek değildir. 

---1:.7---

FRANSADA ISTIRAP -·-
işsizlik ve açlık 

tehlikesi 
arbyor 

BiR FERYAT: SABRIMIZ 
TOKENIYOR. ÇOCUKLA· 

RIMIZ AÇTIR 
Paris 16 (A.A) - cTas:ıt 
Fransız gazeteleri Fransadaki dahili 

mütkülat üzerinde durmaktadırlar. B. 
Lavalin Parise yaphğı son ziyaret esna
sında ıimali Fransadaki kömür maden
lerinin if letmesine muhasemat sebebile 
imkan olmadığından haberdar eClildiği 
bildirilmektedir. Keza gazeteler mütema
diyen artan iısizlik meselesiyle de meı
gul oluyorlar. Paris bölgesinde halkın 
yüzde doksanı işsizdir. 

BtR ASKERtN MEKTUBU 
Demiers Nouvelles ismindeki gazete, 

terhis edilrnit bir askerin Mareşal Petene 
hitabeden bir mektubunu neşretmekte
dir: 

Mektupta ıöyle denilmektedir: 
btıraplanmı.z hudutsuzdur. Açlıktan 

ölmekte olAn iısi.zl~r ordusuna iş veriniz. 
Sabnmız tükenmek üzeredir. Çocukları
mız açlığa mahkumdur. 

---~---
Bul gar is tan da ~ilah 
altına alınanlar 

Sofya 16 (A.A) - Bulgaristan· 75 
günlük talim de\'rcsi için muhtelü sınıf
tan 10 bin kişıyi silah altına alm~tır. 

!ngiliz bombardıman tayyareleri taı-afından tahrip edilen cloklar ve 
fabrikalardan ltir kısmı 

ALMANLARA GÖRE 
--Jt..--

Ha va taarruz
lerinden aldık

ları netice 

YANGIN ÇIKARMIŞ, GEMİLER 
BATl~MIŞ, MAYN 

DOKMUŞLER 
Bcrlin, 16 (A.A) - Alman tebliğine 

göre 15 eylül günü ve 16 eylül gecesi 
Londraya karşı hiicumlar pek fena ha
va şeraiti dahilinde yapılmıştır. Muha
rebe tayyareleri dok Ye liman tesisatını 
bombardıman etmişlerdir. Büyük çapta 
bir bomba Brombi gazhanesinin üzeri
ne jsabet etmiş. Vulviç '\'csair mahaller-
de harbin se\·k ve idaresi için ehemmi
yeti olan sanayi müesseselerine ve is
tasyonlara büyük capta bombalar tam 
isabet etmiş ve bir petrol mağazasında 
yangın çıkarılmıştıı. Bu Jıiicmnlar es
nasında ~iddctli ınııharcbclcr olmulihır •. 
Portlan<l \'C Dun limnnlannda tesisat 
bombardıman edilmiştir. Portlandda bir 
petrol deposunda yangin çıkarılm~hr. 

İzl:ında, İskoçya \'e İngiltere "ahille
ri açıklarında gemi kafilelerine karşı 
yapılan hücumlar esnasında Sutampton 
dnki tayyare fabrikası bombardımnn 
edilmiştir. 

Ceman 18 bin ton hacminde iki ti.ıc
car gemisi batırılmıs, digeı· bir gemi 
bombardımanlarla hasara uğratılmış \"e 
diğer bir gemide yangın çıkarılmıştır. 
Gece zarfında S bin tonluk bir gemi ba
tırılmıştır. 

Yine gece zarfında muharebe tay~ a
relcri Livcrpool ve Birmingham i.izeri
nc hücumlar yapmışlardır. Burada da 
yangınlar çıkmıştır. İngiliz limanlannın 
methallerine ınayn dökülmeğe devam 
edilmiştir. 

Dünki.i düşman tayyare zayiatının ye
kfınu 79 a baliğ olınu~tur. 43 Alman 
tayyaresi dönmemi~tir. 

---·f;f---

Mihverciler lspJ.n
yayı kandırabi

lecek ler nıi? 
--·-·--

Berlin 16 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: 

ispanya dahiliye nazın 8. Berrano 
Suner Paristen bu sabah hususi trenle 
Berline gelmiştir. Alman hükümetinin 
daveti üzerine gelen nazır Berlinde bir 
kaç gün kalacaktır. 

İTALYANLARA GÖRE 
--Jf--

M ısırda Sollum
dan ileriye 
~eçmişler -·--INGILIZLER AGIR ZA·Y ıAT 
VEREREK RICAT 
EDIYORLARMIŞ 

Roma 16 (A.A) - lıalyan tebliğ.ne 
göre öncü Jtalyan kuv\ etleri Sollu mu iş
gal edip ileriye gitmişlerdir. Ricat etmek
te olan İngili:ı: kuvvetleri tayyare hareka
tı neticesinde nğır zayıata uğramıştır. 

MAL TA O.ZE.RiNDE 
Bir bombardıman tayyare pilotu l\lal

tada Hanfar tayyare İstasyonuna hücum 
ederek isabetli ate !erile hava müdafaa 
tertibatına 'e hangarlara bombaar i ... -a
bct ettirmiştir. Büyük bir infilak ve 'asi 
miktarda birbirini takip eden y anl{inlar 
görülmüstür. 

Df.NIZLf.RDt:: 
Şarki Akdenizde 1 tal} an hücumbot· 

ları bir lngiliz deniz altısını batırınıstır. 
Bir 1 talyan hava teş('khilünün hücumuna 
maruz kalan bir lnciliz kru"azörıine orta 
çapta bir bomba isabı.-t etmistir. 

ıNGILıLLERIN Ml..:KABE.l.ESl 
Şarki Afrikadn ltah an bombardıman 

tayyareleri Sudana akınlar J apmıslardır. 
lngiliz.lerin Assnb, Massauha, Barkn. As· 
mara ~ e Guera üzerl('rinde yapını oldu
ğu akınlar çok hafif hasarlar yapını tır. 
Dört kişi yaralanmı tır. 

----<:.r---

J a po n ya Ame-
rikayı protes

to etti -·Tayyare benzini ueril· 
memesini farlllı mua
mele ue adaletsizlilı 
telaJıJıi ediyor •• 
Tokyo 16 (A.A) - Japonya dort veyn 

beş hafta evvel Amerika hükümetinc 
biı· nota vererek tayyare benzini ihracı
nı menetmesini protesto etmi". bunun 
bir farklı muamele ve adaletsizlik teşkil 
ettiğini bildirmiştir. Amerika bir hn.fta 
evvel bu notaya ya1.ı ile cevap vermiş
se de bu ce\•abın metni bildirihıenıck
tedir. 

Dün lzmit civarında bir haza oldu 

iki tren çarpıştı, insanca 
çok zayiat olmadı 

x~x-----

Hat akşama kadar temizlendi.. Bundan sonra 
trenler yollarına devam ettiler .. 

Ankara 16 (AA) - Bu sabah saat vam etmektedir. 
7 de Dil iııkeleııi istasyonundan hareket MUHABIRIMIZlN 
eden l 3 numaralı yolcu katarı Dil iske- VERDICI MALUMAT 
lesinden bir kilometre mesafede 55 nu- lstanbul 16 (Yeni Asır) - lzmittc 
maralı Marşandiz katarına arkadan çarp- Dil iskelesi civarında "uku bulan tren 
mıştır. Mar§andiz katarının iki yük va- kazası hakkında tahkikata devam edili
gonu drayman etmiştir. Yolcu makina~ı- yor. 
nın da ön tekerleği drayman etmi" olup Hat de,·rilen vagonlardan ak~ama ka
yolcular arasında bu müsademeden do- dar temizlenmi , Ankara \'e İstanbul 
layı yaralı veya bereli yoktur. trenleri bund n sonra seferlerine de,•:ırn 
' Kaza mesulleri hakkında tahkikat de- etmi !erdir. 

Türkiye - Amerika ticareti artacak 
x.y.x----·------

Amerikadan yapılan 
iş teklifleri artıyor 

Bir Yunan vapuru istanbula eşya getiriyor 
istanbul, 15 (Yeni Asır) - Anupa 

harbinin doğurduğu karışıklık yiizün
den bir çok yerlerde iş emniyeti gör-
miyen Ameı·ikalılar memleketimizle 
tam bir itimat dahilinde ticari muame
lede bulunabilecekleri neticesine var
nuşlard.ır. İstanbul ticaret odasına Ame-

rikadaıı yapılan iş teklifleri artmaktadır. 
Diğer taraft.ın alın~n malumata göre 

Yunan bandır<'lı Angria vapuru ı·adY0• 
mürekkep, otomobil lastiğı ile di~~~ 
bazı malzeme) i hfımil olarak C) l~l~ 
yinnl be-ıinc> doğru lımammızn geleceı-· 
tir. 


