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No. 1060J Kırk Altıncı Yıl 
Bir medeniyet ve 

yurd ödevi 
Muayyen fasılalarla nüfus sayımı yapmak 

artık medeni Uluslarda bir ihtiyaç ve kaide ha
l.ini alm11hr. 

Bizde üçüncü nüfus sayımımızı önümüzdeki 
tLKTEŞRlN 20 inci PAZAR günü yapacağız. 

Sayan- ve sayılanların bu işte en yüksek ihti
mam ve ıayret göstermeleri bir medeniyet ve 
yurt ödevidir. B A Ş V E K A L E T 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
............................................ 1 ........ 
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arti tarafından verilen 

Bmmekilimi:: cliinkii z.iyafcıte11 çıkarl:eıı ziyafette bulundu 

In2iltere 
Partiyi 
Kaybetmekten 
Çok uzaktır --·--~EV KET BİLGiN 

Jtal)nnın gÖLdc ~hsiyctlc.rindcn Fari
nnı;i •l.m·aro Fnsh.tan gazetesinde İngil
tere harbinden hah ... cderkcn Bliviik Bri
tnıı3 a adalnrının önümiizdcki Ükbalıar
dan e\"·el istila cdilemi;\·eceğini ) azını~
tır. Halbuki muhtelif kn)nuklnrdıın ge
len haberler Alman b:ışkumandaıılığı
nın hugiinlerde İngiltcrcyc a ker ihracı
na tc ebh~i" edeceğini t<-yid eder mahi
~cttedir. 1htimal ki l'arinaçi muta a\'
\cr te ebhiisiin :ı.knmete ınahkfım oldu
~unu pesi nen t:ıhnıiıı ederek bir lllU\ af
fakıyelo;izliğin doğuracağı hayal inkisn
tını önh•mck istembtir. Yahut ta bu 
kabil nesriyatııı, İngiltcreniıı müdafaa
"•nda hir gc\'ııckliğt• saik olacağı lıayali
rıc kapılımc;hr. Göriinii~c gt>re, hava 
harbinde iimit edilen neticelerin t•ldc 
i!~lilınemi olması Almnnyada gizlenme
"' gtiç bir :-;ahır~ızlık, bir asabiyet n~ an
dırınıstır. Fransa teslim olunca. zafer 
barhoşluğu içinde Alınan milletine har
b~n ncticclennıc:-.i 11ck yakın olduğu iimi
~~ ''erilmi ti. l Tmıımi~·etlc İngilterenin 

1~ kaç haftadan zi~·adc muka\"Cıuet ede
~ıyc.rck sulha mecbur olacağı ıanncdi
lryordu. Hatta harbin dışında kalan 
111cmlckctlcrdc hilı:ı Alınan 7..afcriniıı şa
ş,ı.~tıcı . tesirleri hiıkımdi. O giiııdcıı hu
ı:tınc lngiltercııin uıafa diı .ınek ı:iÖylc 
~ursun tarihinin hiı;: bir tlc\ rinde nıaz-
ar olınadı,\l"ı bir. ku\'\'Ct kıızaııdığı, za

rııaııın l enidcn lngilterc lchiııdc çalış
~:tJ<ta olduğu göriilmiistiir. O kadar ki 
dfıtlcri~ l?giliz adalarma iildüriicii bir 

arbc mdırnıck hıı usundaki kudretine 
be !~~nen itimat zc' alc ;\;iz tutmu~tur. 

l>ıgcr tnrnfhuı Almanyn iizerinc ya
llılaıı ha\ a. akmları inkıtasız de\'anı ct
hlcktedir. In~ili.1. lıa\ a ordusu tarafın
cLın sa~·nııı dikkat bir muvaffakıyetle 
~tbik edilen hakiki ha,·a harbi c;tratejisi 
ın ~:nan hanı kun c·tlerinin tanrru:.r. ,.e 

Udafna kııvvctlcrıni darbclemekle kaJ
ııu~ arak harp t~kilfıhnı da bfö·iik uı-
ı ıırl ~ • ' nra u~ralmaktadır. Bundan anlasıJı-
l ı · ki İngiltere partiyi kaybetmek.ten 
"

0 k uzaktır. Yine bu sebeple harbin ba
•ııd<ın beri biiliiu harekatında h(•saph 
~' tcdhirli d~,·raıııı~ olnn Almanya, ilk 
.efn olnrak lngiltcre~ e ka~ı ıniicadcle

!)ınde bir sinir :r.ılafı göstcrıııekt<.'dir. Du
~:r ?ldukln~ı hiiytik zayiata rağmen 

Yrı a kcrı hedeflere karsı yaptıkları 
tıursıaz" t .. 1 • h k . • i . ..n C<'anı:t erı a~ a surc:>tlc tef-
rc ınıkiın yoktur. 

k ı\lnınnl a, harbin miiıminle · ınesiııden 
korkul or. Biiyll• bir ,·azivetin zaferi 

end· l' · İ . 1 e ındeıı koparacağını hi !>ederek 
tı~ılter ··d f d k d c ınıı u aa :ın tannuı.a "C<'ıııek 
.u. r.ctini kazanmadan ona iiliiın dnrhe--
ıııı ıııd' k .. IJ ırme · ıstı:'\ or. 

,unu ınm•affak olacak mı? 
\akn .. d. k d . 

ıtiı· ~ ı sım '' c n ar kırılmıraıı in· 
tıl ız nıuku\'emctinin bundan sonra da kı
İn a~~ıyncnğıııı iiınit ctmcğc miisaittir. 

01~1 tereye kar ı ~ ıldırım harbi miicssir 
..... taJ~ıştır. Bu son giinlerdc ~ aılllun en 
... u ll h J .. 1 b·ı • . . ord a\ n ıucıım arı ı e lngılız hava 
rı tısıınun miidafon ,.c taarruz kııdreti
tı e hale) getirmemi~tir:. İngiliz milletinin 
ıuzaffer olnııık anni) le yaptığı harp 

tayretıeri hiç hir noktada ektcyc uğra
~ı ?r. l\1iiıı:ıkale \':ısıtaları tahrip edi
~ı • ~ış, fımnıl' lıi:rmetleri bozıılmnınıs
:~;-a..undra halkı en çelin 'e en feci bir 
, •lıann tahammül hususunda diinya-
. "'·ranlığn se,·keden bir cesaret \ "C 

.'l"1lJ 2 inci SAHİFEDE -

1 
Pazar gününden heri şehrimizde bu- ı dından gelen Aydın mebuslariyle bir 

lunmakta olan sayın başvekil Dr. Refik 
1 
müddet görüşmü , öğle vakti saat 13 de 

Saydam dün ele ~ehrimizde tetkiklerine Fuar gaı:inosunda ereflerine partinin 
devam e) !emiş ve akşam üzeri İz.mirden verdiği z.iyafctte hazır bulunmuslardır. 
il.} rılmıştır. Ziyafette vali B. Fuad Tuksal. ikinci 

B. Dr. Hefik Saydam dün nhah Ay- - SONU 4 ÜNCÜ SAHİJ.'l'DE -

Üzüm ve incir/erimize veni talipler var 

Borsada fiatler bir 
miktar daha yükseIJi 

I~onclrayı Alıııa11 tayyareleri11e karşı 
mtıra/fnkıy~tle miidafaa cclcn 1ngiliz 

<lcıfi toplarından biri 

Almanların 
korktuğu fena 
havalar başladı 

--·--
ıNGILIZ SAHiLLERi SiS VE 
iHRAÇ HAREKETiNE iMKAN 

VERMIYECEK DALGA· 
LAR iÇiNDE 

Londra, 17 (A.A) - Dün akıam 
Man, Üzerine kalın bir ıis tabakası çök
miiftür. Sis dolayısiyle yüz metreden 
ilerisi görülemiyordu. Cenubu ,arki isti-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

YENİ BİR HA~iSE DAHA 
--·--

Fransızlar Afri
kada bir In~i- · 
liz tayyaresini 
· düşürdüler 

Rahat 17 (A.A) - Havas ajansı bil
:liriyor: 

14 Eylül günü Casablanca yakininde 
'rnrac;uları iiz.erinde uçan bir lngiliz de-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Ankarada cereyan eylemekte olan 
Türk - tngıliz ticnri mUznkerelerinin 
hafta sonundn nihayet bulacağı hakkın
da piyasaya malumat gdmiştir. Üzüm 
ve incir müzakerelerinde müsbet neti
celere \'arılmıştır. 
İncir ve üzüm mahsulümüze yeniden 

b~r çok memleketlerden talep vardır. Bu 
talepler gayet müsait fiatlerdir ve iyi iş
ler yapılacağı kanaati umumidir. Ticaret 
vekaleti bilhassa incir mahsulüniin 
müstahsilin elinden değer Iiatle <tlınına
sını temin etmek maksadile dış piyasa
lara ~atışı için en ciddi tedbirleri alını~ 
bulunmaktadır. Rekoltenin kısa bir za
mnn:Ja tüketilecnğl kam•a·· u:nu'lıid!r. 

YE. 'l 1NC1R 
lHRAÇ FIATLERt 
Kuru me:p·e ihracatçıl~rı birliği di.in 

sabah ynptığı bir toplantıda, müstahsffn 
eline hakkı olan paranın geçebilmesini 
tt>min ıçin bazı kararlar ittihaz eyle
mıştir 

Evvele~ tesbit edilmiş bulunan as 1ari 
incir ihraç fiatlerine yüzde yinni nisbe
tinde ılfi\'e yapılmış ve fiatler ~·ükseltil
m.ştir. Bu füıtlerden bir fon ayrılıııası 
me\'Zuu hahLc; değildir. M k~nt müstah
sili tatmin e\'lemektir. 

Birlik hurdalar iizerine satış teklifleri 
ynpılmnması hakkında bir kaç gün ev
vel \'ermiş olduğu kararı henüz tebdil 
etmemiştir. Hurda i.izerine halen oferto 
yapılmamaktadır. 

BORSADA 
Hariçten yapılmakfa olan mal teklif

lerinin tesiri dün borsada pek açık bir 
şekilde müşahede edilmiştir. Fiatler 
yi.ikselmekte devanı l'lmcktcdir. Koope
ratifler birliği dün ve evvelki gün birin
ci ne\'i incir satın almış ve bu vaziyet 
piyasanm tutunmasına vesile teşkil ey
lemiştir. Kurumun yakında ikinci ve 
üçünci.i cins mallardan da satın almıya 
başlıyacağı öğrenilmiştir. 

Dün 7 ve 8 numara üzümlerde ellic;er 
santim, 9 numarada 1 kuruş, 10 numa~a
da bir buçuk kuruş, 11 numarada 2 ku
ruş yükselme kaydedilmiştir. 7 numara 
14 kuruş, 8 numara 16 kuruş, 9 numara 
l9 buçuk kuruş. 10 nwnara 23 buçuk 
kuruş, l 1 numara 29 kuruştan muamele 

- SONU 2 ind SAYFADA -

AMERIKADA HAZIRLIK --·--
Ruzvelt mec
buri askerlik 

kanununu 
imzaladı 

Vaşington 17 (A.A) - Amerika bir
leşik devletleri reisi Ruzvclt dün 16 
milyon Amerikalıyı istihdaf eden Ame
rikan mecburi askeri hizmet kanununu 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Alman tavyarelcri tarafından içinde yangın çıkanlan Londradaki park ı:e ıibidc 

LONDRAYA VE i GİLTE- E LİN~ ALMAN TAARRUZLARINA 
REYE YENİ HÜCUMLAR ÜSTÜNDle KARŞI ATEŞ YAGMURU 

~*-- ~·---

Alman bomba
larının tesiri 
azalıyor ••• -·-ÇIKAN YANGINLAR SÜRATLE 

SÖNDÜRÜLDÜ, DAFİ TOPLAR 
6 TAYYARE DAHA 

DOŞORDO 
Londra, 1 7 ( A.A) - Hın n nezare

tinin hu sabahki tcbli~i: Düşman hü
cumları dün akşam güneşin hatmaııiyle 
yeniden başlamıştır. Bu hücumlar bil
hassa Londra üzerinde tekttsüf etmiştir. 
Evvelki geceler gibi Londraya biribirini 
takip eden nz mikdnrda tayyarelerden 
mürekkep gruplar tarafından hücumlar 

- so~u 2 inC'i SAYFADA -

lngilizlerin çok 
şiddetli bom
bardımanları -·-Alman ü.slel'i ue harllı 
besliyen ınenbaları 
delilı defilı edildi 

Londrn 17 (A.A) - Resmen bildirJ·
diğine göre, tngiliz hnvn kuvvetlerinin 
hnrbin idaresi noktasından büyük ehem
miyeti olan diişmnnın askerl hedeflerine 
karşı hücumları gittikçe şiddet kesbet
mcktedir. P4Zarı pazartc-siye bağhyan 
gece zarfında İngiliz bombardıman tay
yareleri Belçika. Hollnnda ve Fransa 
sahillerindeki Alman istiltı üslerini mer
milerle adeta delik deşik etmişlerdir. 

- SOSU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Trablusgarp h11dudımda 1llOtorize kuvvetler 

Mısırda son vaziget Afrika cephelerinde -·--
Şiddetli çetin 
muharebeler 

başladı -·--ÇÖLDE ŞiDDETLi RÜZGAR 
ALTINDA KANLI 

~ 

MUHAREBELER 
Berlin, 11 ( A.A) Alman 

Ajansının Romadaki askeri mu
habirine göre Mısır hududunda 
Sollum civarında iki lngiliz mü
dafaa hattının zorlanmasiyle ,i
mali Alrikada hareket harbi baş
lamıştır. lngilizlerin ikinci müda
faa hatları ~imdi Barani civarın
dadır. Mısırdaki lngiliz ordusu 
hemen hemen hamilen motöri:ze 
kıtaattan, küçük ve seri tanklar
dan mürekkeptir. lngili:r. ordusu 
modern teçhi~ata maliktir. 

ltalynda bir mahnl. 17 {A.A) -
ıcsmi tebliğ: 

DÜn Sidi - El - Ban-anide kıtalanmız
ln İngiliz zırhlı müfrezeleri arasında ~e
tin muharebeler cereyan etmİJlİr. Mu
h.,ebe (Ölde fİddetli rüzgiınndan te
vellüt eden kum bulutlan arasında de
vam etmektedir. 

Diişman safları arasında buhran ala
metleri görülmektedir. 

--·--
Iı1:~liz tayya
relerinin yeni 

hücumu -·-ASSABDA VE ASMARADA 
BÜYÜK YANGINLAR 

ÇIKARILDI 
Kahire, 17 (AA) - lngiliz hn,·a 

kuvvetlerinin tebliği: 
Düşmanın Malta üzerine yaptığı iki 

hava hücumu hiç bir maddi hasara se
bebiyet vermemiştir. Düşmanın bir pike 
tayyaresi avcılarımız tarafından hnsara 
uğratılmıştır. 

ERITRE VE. HABE.şlSTANDA 
Eritrcde büyük bombardıman filola

rı Assabdn bahriye kışlalarına hücum 
etmiş ve bir yangın çıkarmışlcrdır. Co
mda hnngarlarn ve binalara tam i abet
ler vaki olmuştur. Adiugi ve Cura hava 
meydanlarına yapılan yeni bir hücumda 
hnngnrlnr ve binalar yıkılmı~tır. Yan
gınların alevleri 80 metreden görülmüş
tür. 

Fenn havaya rağmen Asmaraya hü
cum edilmi~lir. Hava meydanı binala
rında ve depolarda iki büyük yangın çı
karılmıştır. 

ADEN OZERINDE 
Adene hücuma te§ebbüs elmiş olan 

A - 79 tipinde bir tayyare avcı1anml% 
tarafından karıılanmış ve hasara uğra
tılmıetır. 

Mareşal Göring 
de Londra üze

rinde uçmuş -·-LONDRA MÜDAFAASI FEV· 
KALADE MÜKEMMEL ÇALI· 
ŞIYOR, DÜŞ ANA ATEŞ 

YAGDIRtYOR 
Berlin, 17 (A.A) - Normandiy -

delki knrargnbmdan Londraya karşı 
yapılan ba~ki.tı idare etmekte olan 
marqal Göring dün uzun müddet, ln
giliz hükümet merlu~zi üzerinde kendi 
kullandığı tayyare ile bir uçuş yapmıt
lır. 

Londra, 17 (A.A ) - Dün Londra
- SOSU 3 C~CÜ SAHiFEDE -

REİSİCÜ WHURUMUZ 
Is ı-et Inönü 

d··n A karaya 
avdet et .· er 
İstanbul l 7 (Yeni Asır) - Milli 

Ş fimız dün gece .sant -bire on kala 
hu usi trenle Ank :-ay m dt>t bu
l urmuşlardır. 

Ankara 17 ( A.A) - Reisi 
1 cümhur ismet İnönü bu gün ı 
l=_ ~ONU 2 İ:SCi SAHiFEDE -

--·····-···· 
AMERiKA BAHRiYE 
NAZiRi DİYOR Ki: 

--·--
"lngiltere Al-

..., 
manyayı mag-
lôp edecektir" 
Nevyork, 17 (A.A) - BahriJe 

nazırı Albay Knox bugün \ierdiği 
bir beyanatta 1ngilterenin Alman
yayı mağlup etmesi ihtimalinin 
Almanyanın lngiltereyi mağliıp 
etmesi ihtimalinden daha fazla 
olduğunu bildirmiştir. 

Nazır; «böyle olmasından do
layı çok bahtiyarım» demiştir. 

lngilterenin istilası imkanı her 
gün daha zayıflamaktadır. Al
manyanın evvelce bire karşı üç 
olan hava faaliyeti bafa~ağı ol· 
muştur. Alman zayiatı katidir. 
Halbuki düşen bir İngiliz pilotu 
tekrar harp için geri dönmekte
dir. 
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Bir rüyanın n. ucızesı • 
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-5-
Cevabından evvel geçen bir lahza sü

kut esnrunnda kalbim çatlıyacak ~an-

dım. ·• 
- Melek, söyledigin sö:ıleri çoktan 

beri bekliyordum. tst.er misin, ben gele
yim'? Derhal bu akşam hareket edebili
rim. 

Teyzemın tımirdeki evlerinde idiler. 
Bir saat sonra Melih karşımda idi. RU
yamda gördüğüm gibi, yaldızlı düğmeli 
lise üniformasını giymişti. Elimi omu
zuna dayadım: 

- Amcanızdan yılbaşı tatilinizi yanı
mızda geçirmcniz.i istiyoruz, o.[!lum. Ka
bul eder misiniz? Telefonda delice bir sevinçle haykır-

dım! 
- Hayır, hayır, ben sana geliyorum. 

Derhal hareket ediyorum. Yarın aksam 
gel beni garda bekle. 

- Tabii, canım! yarın akşamı heye
canla· bekliyorum. 

* Ramiz garda beni bekliyordu. Kolları 
arasına atlldım. Bu kucaklaşma on iki 
senelik kederleri ve endişeleri bir anda 
sildi. Kar serpmişti. Ben her şeyi leke
siz, bembeyaz görüyordum. Ramiz de 
ayni duygu içinde olacaktı. Taksimiz 
Basmahane meydanını geçerken: 

- Yeni yıla en büyük saadetle gir i
:,•oruz. Dedi. Bembeyaz, tertemiz bir 
yıl! 

Muhabbetli bir bakışla cevap verdim: 
- Evet. hem de hayalımızın en mesut 

yılbaşısı. 
Co an scvincıme ragmen, Ramiz anah

tarı kapı deliğine soktuğu zaman bir 
endişe duydum. Rüyam hoıkikatle birle
şerek, boğazımı sıkıyor gibiydi. S !:"nde
ledim ve onun koluna dayanmağa mec
bur kaldım. Fakat salona girince. şömi
nede yanan güzel ateşi görünce ve bil
mem ner~dcn buldurduğu taze çiçekle
rin rayıhasını koklayınca kendi evime 
girdiğimi ve nihayet YU\'ama tekrar ka
vustuğumu anladım. 

Ramiz, bavullarımı acmak için hana 
ynrdım etti. Sonra dedi ki: 

- Daireye kadar bir atlamalıyım. 
Yemeğe geleceğim. 

O gider gitmez teyzeme t.efefonu aç
hm: 

- Lfünia teyze, bak yine evime gel
dim. Sonra sana anlatırım. Yalnız söyle 
bana, Melih yılbaı::ını nerede geçiriyor? 

- Buradadır, kızım, fakat niçin so
ruyorsun? 

- Geliniz, sizi bekliyorum, hemen iki
niz de gefüıiz. 

- Oh elbet, hnnım efendi 
Gözleri yaşlarla doldu. 
Ona bakıyordum. Ramiz"in ve Enise

nin oğlu işte burada, kaEŞımda idi. Hem 
de bana teb!!ssüm ediyordu. 

Bir kaç dakika sonra Ramiz dönmüş
tü. Üçümüzü de bir arada görünce du
r.ıkladı ve sarardı. Melih Ramize doğ
ru atılmıştı. Muhabbetle sarmaş dolaş 
oldular. Derhal izahat verdim: 

- Melihin yılbaşı tatilini bızimle bir
likte geçirmesini istedim. 

Sonra çocuğa doğru ilerledim ve onu 
kendime doğru çektim: 

- Hem senden, bir mahzur görmez
sen, baska bir şey de istıye~ğim Ramiz. 
lstıyorum ki Melih daima burada. bi
z.imle kal~ın ve Ramiz amcasının evini 
k endi evi telakkı <'lsin Müsaade eder 
misin? 

Zahiri bir _üklınetle: 
- Glizel, mükemmel bir fıkir, dedi. 

Ta'llamile tasvip ederjnı. 
Böyle konuşurken sesı biraz titreyor

du. Minnettarlığı ve sevgisi gözlerinde 
okunuyordu. 

Bu yılbaşı gerçekten hayatımın en 
güzel yılba ı olm~tu. Evimde bir c:o
cuk vardı. Evde çocuk olmadan sevinç 
ve neşe olamaz ki_, 

Bu çocuğu, Ramiz ve ben. imkan hi.<nl 
olur olmaz kendi çocuğumuz diye kay
dettirdik. Artık kıskanmıyorum. Melih 
Ramiz'e cBaba'.> diye hitap ettiği za
man bile! Bazan bana da c:Anne:> diye
ceği olur ve bundan büyiik bir saadet 
hissederim. Bu hitap zoraki değil, 
pek tabii olarak çocuğun dudaklarına 
geliyor! c:Anne, dersimi bana anlatır 
mısın?> cAnne. pek doymadım. şu pii
reden biraz daha alabilir miyim ?~. 
cMekt be gitmek saati geleli. Allaha 
ısmarladık anneci~iın.> 

-SON-

LONDRAYA VE İl il TE- ' 
REYE YEii HÜCUMLAR 

Borsa --·--"zül\I --·--.-
BAŞTA:RAFI 1 inci SA\'FAOA 

yap•lmıştır. 
HOCUMLARA DAiR TAFSiLAT 
Londrıt, 17 (A.A) - Hava nezare

tinin tebliği: 
Dün ıece bqlıyan bücum1ar bu sabah 

erken nihayet bulmUf, fakat daha sonra 
daha küçük mikyasta olarak tekrar baf
lamqtır. 

Londranın baLı kısımlarına ve civa
rına bombalar atılmış, bir kaç yangın 
çıkmış j e de süratle söndürülmüştür. 
Evlerde ve bazı ticarethanelerde hasar
lar vardır. Bir hastahaneye de isabet 
vaki olmuşsa da' çok §Ükür ölen veya 
yaralanan yoktur. Londra etrafındaki 
kontluklara bombalar atılmış. bunların 
ekserisi kırlara düşerek hiç bir hasar 
yapmamıştır. Orta İngiltere ile batı şi
malde bazı şehirler de taarruza uğTamış
tır. Bir mikdar hasar ve insanca zayiat 
vardır. Callcııin cenup kısmında şehir
ler dışında küçük bir mintaka ile bir 
§ehrc bombalar atılmışsa da hasar hafif
tir. Doğu §imalde karanlık basmadan 
bir a:ı: önce bir kaç bölgeye bombalar 
atılmış , fakat hasar hafif olmuştur. 

630 Ş. Riz..'.l H. 
553 K. Taner 
553 Üzüm Tarım 
49.t M. j, Tanınto 
336 S. Rcmı.i 
202 Akseki Bank. 
l 7R Santo Ergaı. 
151 Anadolu inkişaf 
153 A. R Üzümcü 
147 Vitel 
146 Osıı~n Kuıay 
1:!2 K Uzümcil 
129 Suphi F..rkhı 
114 M. B"şikcı 
103 ] • Taranto 
149 Yuda Karasu 
100 M. Azmi 

99 M. H. Nar.h 
95 P. Klark 
R5 S. Süleymanoviç 
81 A. Mayda 
51 Bnrki Amadeı 
50 Horasan oğ. 

44 Cemal Alişan 
42 İ. J. Tarantu 
34 A. R. Paykoç 
25 Ş. Mu,,lu 
24 B. Alaz.rolu 
2:l P. Arditti 
23 A. I...Ufont 

i6. 
15. 
:ıa.25 
14. 
13.50 
15.50 
13.50 
15. 
15. 
16. 

2S. 
27. 
-24. 
24. 
28. 
24.75 
18.50 
21.50 
16.50 
23.50 
22.50 
10.50 

2150 
]0.50 
12.25 17. 
18.50 26 
17. li. 
16.50 21. 
14 50 23. 
13. 23. 
14. 20. 
16. 22. 
14.50 18.50 
16.50 17.50 
15.75 12. 
20. 20. 
15. 2 ı. 
15. 19. 
14.50 15. 
18. 18. 
19. 25.50 
17. 18.50 
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$~HiB~_HABERlERi. 
Finlandiya~ın 

An·kara 
sefiri sceldi --·--Diin bazı ziyaretlerde 

bulundu, müze~i ue 
fuarı da gezdi -·-Finlandiya hükümctinin Ankara :.efiri 

B. Kuzinen refikaı::ile birlikte An!rnra
dan şehrimize gelmiştir. 

Sefir, refakatinde Finlandiyanın İz
mir fahri konsolosu B. Rahmi Karada
vut bulunduğu halde valiyi ve belediye 
reisini ziyaret etmiştir. Refikası ve fahri 
konsolosla beraber müzeyi, İzmir hafri
yatını da geı.miş, iki saatten fazla kala
rak büyük bir alaka göstermiştir. :Mü
zeler müdürü B. Salahaltin Kantar ken
dilerine lazım gelen izahatı vermiştir. 
Misafir sefir dün gece fuarı ziyaret ey
lemiştir. Şnhrimizde bir, iki gün kala
caktır. 

B. Kuzinen maruf Fin diplomatların
dandır. Kendisi Ankaradan evvel Fin
landiyanın Moskova sefirliğinde bulun
mu~tur. ----·--
B. Sü.rhan Belge İzmir 

hafriyatında 
Matbuat umum miidürlii~ü baş mü

şavirı B. Bürhaıı Belge dün Izınir hafri
yat•ııda uzun ıni.iddcl meşgul olmuş, 
ıniizcll'r müdüriiwten bu hususta iıa
hat alını tır. --·--
Zelzeleden yıkılan iki 

köy yapıbyor 
Zelzeleden harap olan Dikilinin Ka

bakum ve B<?rgamnnın Ovacık köyleri
nin yeni yerlerinde 80 evden mürekkep 
olarak inşası bir müteahhide 43 bin li
rmrn ihale edi!mişt;r. 

--·--
Anbar l?:taerine ka~şı 

bulunan ilaç 
Bornova zir<ıat ıniicadelc istasyonu

nunun anbar bitlcJ'ine kar~ı bulduğu 
yeni ila~ Londranın dikkat nazarını cclb. 
etmiş ve nüınune istenrnistir. Bu nüınu
nelcr hay:i :t..aınan. evvel gönderilmiştir. 
Londra haşernt erı.'>titüsü tarafından iki 
gün evvel gelen ce\~.ıµta çok iimit ve se
vinç \•erici neticeler alınan ilk tecrübe
lerin yapıldığı ve tecrübelere -:!evıım 
edildiği, neticenin bildirileceği bıldiril
nıiştir. --·-ı•oı.iSTE 

Bir yolcunun 
ayağını tram

vay kesti --·--Dün Güzelyalıda feci bir traııway ka-
zası olmuş, 30 yaşlarında bir zatın ayağı 
kesilmiştir. 

Konaktan Güzelyalıya hareket eden 
vatman Alinin idaresindeki 3 sayılı 
tramvaya binmiş olan ve Güzelyalıda 
oturan Kulalı Hasan oğlu B. Hüseyin, 
tramvay deposu civarında, tramvay "e
vakkuf etmeden acele etmek istemiş ve 
tramvaydan atlamıştır. Bu sırada ayağı 
kaymış, arkadan gelen rômorkün altında 
kalmış, sol ayağı kesilmiş. sağ cıyağı da 
kırılmıştır. 

Başvekilin beyannamesi 
"•" 

Nüfus sayımında her
kese düşen vazifeler 

---~~--x4x·~~~-~--

Sayımın hiç bir müJıelleliyetle 
Gaye Jıaç Jıi.şi olduğumuzu 

aıaııası yoJıtar. 
öğrenmeJıtir 

Başvekil Dr. Refik Saydam nüfus sa
yımı münasebetiyle Türk milletine aşa
ğıdaki beyannameyi neşretmişlerdir: 

Bütün subaylara. devlet memurlına 
ve yurtdaşlara: 

Önümüzdeki 20 llkte~rin Pazar günü 
yurdumuzda iiçiincü umumi nÜfu!! ~ayı
mı yapılacaktır. 

Sayım, devlet ve Ulusu için en önem
li ve faydalı işlerden biridir. 

Sayım günü yurdumu:ıun içinde yaşa
yan İnsanların eksiksiz yazılıp sayılabil
mesi için hi.ikümet bütün tedbirleri almış 
bulunmaktadır. Bu işin dileğimize uygun 
olarak başarılması her şeyden önce va
li, kaymakam, nahiye müdürlerinden 
baklemekle beraber, Üzerlerine sayım 
memurluğu ödevini alacak olan hiitün 
subnylnrın, memurların. öğretmenlerin 
ve yurtdaşların da bu ödevi canla, başla 
rapmaları gerekli olduğunu hatırlatmak 
İsterim. 

Sayım gününe kadar hepimi:ıe düşen 
diğer bir ödev de. bütün yurtda:;;larn 

sayımın faydalarını ve bu işin ulu~ men
faati için yapıldığını anlatmaktır. 

Çolc önem verilmesi gerekli olan di
ğer bir nokta da şudur: 

Sayım, yurdun her tarafında bir gün
de başlayup bir giinde bitirilecek ve her 
,yerde yalnız o gün hazır bulunanlar 
kaydedilecektir. Bu sebeple bir yerin 
ahalisinden olupda o gün orada bulun
mayanlıır sayım defterine yazılmıyacak
lardır. 

Çocukların en küçüklerinin bile sayım 
defterine yazılmaları asla unutulmama
lıdır. 

Saynnın hiç bir mükellefiyetle vehat
ta nüfus kütükleriyle bile alakası yok
tur. 

Gayemiz ne bir eksik, ne bir artık, 
Türk ulusunun sayısını ve ne halde ol
duğunu doğnı olarak öğrenmektir. 

Herkesin bu gayeyi gerçekleştirmeğe 
çalışma ını dilerim. 

BAŞVEKtL 
DR. REFıK SAYDAM 

lzmirin vapur ihtiyacı 
Haftada 

sında 

üç vapurun 
islemesine 
~ 

lstanbulla .'zmir ara
kat'i ihtiyaç VaJ' 

~~-------x.x--~~---

Akdeni:ıdc seyrüsefer zorlukları baş- Halbuki haber verildiğine göre Kndeş 
ladığı günden heri ecnebi vapurlarııı li- vapuru Fuaı· zamanının geçmesind!!'n 
ınanımııa gelip gitmeleri pek mahdut dolayı bundan sonra hareket ettirilmi
kalnııştır. Yalnız ayda iki defa Aıne- yecektir. Bu h<}ber, ihracat tacirlerimizi 
rikon vapurları limanımızdan mal alma- gayet müşklil bir vaziyete sokmuştur. 
ğa haşlamıştır. Kadcş vapurunun tekrar İzmir hattı-

Her sene bu mcv~inıcl e haf tada 10 - na tahsi.sine ve haftada tstanbulla İzmir 
14 vapur limanımızdan hareket eder- arasında hiri ekspres. diğeri ara postası 
ken hu yıl yapılaınaınası gayet tabii olmak üz.ere üç vapur tahrikine kot'i su
olarak ihraç maddelerimiz.in hari- ı ette ihtiyaç vardır. Aksi takdirde meY
ce sevkini biiyük wrluklaı-la kar-: ıla~- cut müşkülfıt bir kat daha artacaktır. 
tınmştır. Alakadar makamın ehemmiyetle nazaı·ı 

Buna rağmen. deniz yolları idaresi- dikkatini celbederiz. 
nin ihdas eylediği ara seferleri, İzmir- * 
deki ihraç maddclcrinln ls tanbula nakli- İzmirle İstanbul arasında bazı küçük 
ni ve oradan sevkini miimkün kılmış, motörler ticari eşya nakletmektedir. Bir 
bilhassa Kadeş vapuru büyük bir ihti- çok motörleri tacirlerimiz isticar et-
yaca cevap vermekte bulunmuştur. • ınişlerdir. 

Ze ytinlerimizde incirlerde ı{ÖrÜ-
yeni ~;r hastalık J h J " 

Bo:·nova ziraat nüi ..:a<lclc btasyonu 
1 en asta ıga 

şimdiye kadnr 'l'' i ı '-"y!! zeytinlerinde k 
bulunmıyan ve bu s1;11e bil'Clcnbire ol- arşı çare 
dukça zarar yamın yeni biı· c;;inek bul- --•--
muştur. Bu ~· .1~~' şımd ıy • kadur Yuna- B . .. del . t 

· 1 ı ı l ı kt . , 1 unıava zıraat muca e ıs asyonu-
nıstan \'C ta y.c a >U.-nma a 'c ze!o - A d d . . k .. k .. "kl .. w .. 

tinlere ön~ınli zararlar yapmakta idi. 11~ 11 Y 111 a ıncı_: 0 çuru ugu ve 
Sineğin musallat olduğu zeytinler çiirü- kok uyuzu has:Slıgı~~ karşı geçen sen~ 
yüp dökülmekte ve bu çiirüyen yerlerde yapmakta oldugu muc~dele. ~enemel<:_n 
çok kiiçük kırmızı kuı1lar bulunmakta- hu aylarda Ioydnlı netıcelerını vermege 
dır Bu hastalığa ait halk brosürii ya- başlamıştır. Bu ümit verici neticelerden 
kı~da çıkarılacaktır. ~ ~o.ma ta~hikatın yüzlerce ağaca teşmili 

ıçın tertibat alınmıştır. 
--·~- Aydın. ödemiş, Selçuk gibi önemli 

G~LENLER, GIDE~Rw incir bölgclerlınil.Cle büyük zarar yap-
lzmir mebusu Mehmet Aldeınır, Mug- makta olan bu hastalığa karşı gelecek 

la mebusları Sadullah Güney ve Hüsnü seneye kadar kat'i care bulunmus ve 
~ilapçı. Adan.a ~niy~.t -~iidür?. ~:ışuk tatbikata geçilmiş ol~cakiır. -

lnJ?İltere 
Partiyi 
Kaybetmekten 
Çok uzaktır 

--·--
- HAŞTARAFI l tNCI SAHlnm~ -
metanet gcistermiştir. Sivil halk panİğl' 
diisnıemi • nıane\·i~·at sarsılmamı~tır. 

Hakikat hu :ncrke7.dc ic;;c de biz yine 
Alman hau hii<'umlarınm \'ahşİyane bir 
şekilde dc\'Blll edecel:ine, İ4Jgiliı: adala
rına asker ihracı lf'Sebbüsünün önümüz
deki ilkbaharn kadar tehir edilmiyece
ğine kaniiz. B. Çiirçilin söylediği gibi 
Almanya ~·a İngilh-rcyi derhal istili tec
riihesindc bulunmak, yahut ta bu tasa\•• 
\'Urdan biisbiitiin feragat etmek mecbu
riyetindedir. Maddi \'e manevi bir çok 
sebepler Almanrn~·a teşebbüslerinde 
acele etmek rnecburiyetini yüklemiştir. 
Zira A\·rupanın biiyiik bir kı.c;mına ha
kim oldukları halde t:ıı ağır mahnımi
yctlcrden bir tiirlü kurtulamamışlar
dır. İşgal altındaki topraklar ümitsizlik 
İ<:indc ac;lığn ınahki'ımdur. İngiltere ab
Joka cdilcmenıi:?tir. Biiyiik Britanya ac;ık 
denizlerden bütün ihtiyac;lannı mebzu
len tedarik ctmekt~dir. Harbin uzaması 
İnıriltereyc Jıava hakimiyetini kazandı
rnbilcccktir. İşte bu ihtimal Almanyanm 
en biiyiik kiıbıısudur. 

ŞEVKEr BİLGİN --·--Çiftçiye rehber olacak 
broşürler 

Bornovada ziraat mücadele istasyo· 
ııunun çiftçi ve halk için çıkardığı bro
şürlerin 10, 11 sayıları da intişar etmiş
tir. 10 ııumara bağların üç önemli düş
manı (Maymuncuk, bit, Thrips), 11 nu
mara tarla, nnbar ,.e ev fareleri adlarını 
taşımakta \'e bu hastalıklara karşı en 
ucuz \'e en kestirme çareleri halk dili ile 
yazmaktadır. • 

Bu broşürleı· çiftçinin eline, köylere 
dağıtılmakta ve koy enstitülerine ve 
halkevlcrine \'erilmcktedir. 

Kadınlarımız vatani 
_hi~mete çağırılıyor . 
IZMIR ASKERI.IK ŞUBESi REiS-

LİGİNDEN: 
Bir sefer \'1.ıkuunda orduda hastaba

kıcı olarok çalışacal~ Türk bayanları için 
ikinci kurs İımir <ıskeri hastanesinde 
acılacaktıı·. 

Ordunu11 sefer füıında hizmete istekli 
ba~·anfamııırnı çok acele askerlik şubc
finc ıni.iracantla kendilerini kaydettir-' 
meleri lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. 

Aııkara radyoşu 
---ı;:..---

8 U Q tl N 
7. 30 Proğram ve memleket saat aya

rı 7.35 müzik (Pi.) 8.00 Ajans haber
le.ri 8. 1 O ev kadını - yemek listesi 
8.20 - 8. 30 müzik (Pi.) 12.30 proğ
ram ve memleket ııaat ayarı 12.35 mü
:ıik alaturka 12.50 Ajans haberleri 
13.Qj miizik alaturka 13.20 - 14.00 
müzik radyo salon orkestrası 18.00 
proğrarn ve memleket saat ayarı 18.05 
mü:ıik (Pi.) 18.40 müzik fasıl heyeti 
19.15 konuşma (dı~ politika hadiseleri) 
19.30 müz!k alaturka 19.45 memlc.L:et 
saat ayarı ve Ajana haberleri 20.00 mü· 
:ıik alaturka 20.15 konuşma 20.30 mü· 
zik: Anny ve 1 farry Üstenin kabare 
proğramı 20.50 müzik geçid konseri 
2 1. 1 5 müzik (Pi.) 2 1. 30 radyo gazetesi 
21.50 müzik rivaseti cümhur bandosu 
22.30 memleket saat ayarı. Ajans ha
berleri; borsalar (fiatler) 22.45 müzik 
(Pi.) 23.25 - 23.30 yarınki proğram 
ve kapanı. 

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

Heyeti umumiyesi itibariyle insanca 
zayiat yüksek değildir. Gece yansından 
bir az evvel bir diiJman tayyaresi bir 
baraj balonunun halatına çarparak düş
müştür. Pazan Pazartesiye bağlıyan ge
ce -.r:arfında dafi toplan dört düşmıın 
tayyaresi diiıürmüşlerdir.M ezklır gece 
dütman tayyarelerinin diifen mikdan bu 
suretle altıya bıJiğ olmaktadır. 

22 İ. A maiio 1fi.125 16.125 

Yaralı ıneırıl ekct hnstaneslııe nakledi
lerek tedavi altına alınmıştır. Kaza hak
kında adliyece tahkikat yapılmaktadır. 

Ist~nhulclan, lngılız huyuk elçılığı ata- Mücndele istasyonunun bulduğu çare. 
şesı .Y~rboy ~E. C.onson Ankaradan hastalığı kat'i olarak tedavi etmektedir. 
şehrıınıı:e g.clınıslerclır. . Şimdiden bunun faydasını gören bahçe 

Deniz 
Gazino 12 H . Scr!el 

4980 Y ckiın 
10647 dünkü yekun 
1562i Umumi yekün 
No. 7 

/' .. AYIAT AZ 
Londra, 1 7 (A.A) - İngiliz hava 

ve anavatan emniyet nezaretlerinin teb
liği: Evvelki geceki zayiat, ondan evvel
ki geceler zayintına nisbetle bir az daha 
fazla fakat, ille Alman tayyare hiicum· 
hırındakine nisbctle çok azdır. 

No. 
No. 
No. 
No. 

8 
9 

10 
11 

b~ct& 

--·--
581 Çu. Şerif Hcmzi 
554 n Tarım 

REISICÜMHURUMUZ 
394 " B. S . Alaı.raki 
3Cl2 • Esn.ıf bank. 
217 • M. j. Taranto 
201 • Nizrımett:ın 
198 • M. İzmir 

RAŞTAl{A Fl ı l!'iCİ SAHİFEDE 181 » M. B. Nazlı 
(dün) saat 13 de ıehrimize 165 • J. Taranto mah. 
dönmüşler ve garda Genel Kur- 158 • M. Ataman 

l F 
. 91 • Ş. Riza Ha. 

may Batkanı Mare!8 evzı 70 ,, M. Beşikçi 
Çakmak ile vekiller, Parti Ge- 51 • İsmail Kaptan 
nel Sekreteri ve Parti Umumi 35 • İzzi Fesli 
idare Heyeti azalan ve Mebus- 30 • Kadir Kaptan 
lar, Genel Kurmay ve Milli Mü- 2 • H. Çolalwglu 

3:!90 Y ekl'ın 
dafaa Vekaleti ileri gelenlerile 7640 Eski yekiin 
vekaletler müste§ar ve müdürü 10930 Umumi yekun 
umumileri, Merkez Komutanı ZAHİRE 
tarafından selimlanmaşlardır. 30 Ton Bakla 
Vali ve belediye reisi Nevzat 15 • Nohut 

15 • K . Darı 
Tandoğan, Milli Şefi viliyet 71 • Susam 
hududunda kartıla.ml§tır. 133 B. Pamuk ,a• rn 

Her sene dünyanın en büyük ~heıerlerini size gösteren~ 

LALE 
YAR 1 N 

Büyük sürp:izlcrle yeni mevsime baılıyor. 

::!3. 23. 

14. 
16. 
19.50 
23.50 
29. 

7.50 14. 
7.50 14.50 
7.50 14. 
9. 13. 
9.SO 11.50 
9.50 11. 
7.50 16. 
7.50 11. 
9. 11.50 

12.50 15. 
7. - 10. 
7. 17. 
6.50 7. 
i .50 7.50 
6.50 7.50 

11.50 11.50 

22.25 
53.50 

5.25 
11. 
6.50 

22.75 
63.50 

1 4 ... 

Bir çocuk dayaktan öldü 
Bergama kazasının Turabey mnhalle

c:inde oturan bakkal Yaşann 17 yaşın
daki oğlu O ınan Uyar, vakıflar ınevki
inde pamuk tarlasıı~da pamuklan belle
diği yerde ölü bulunmuştur. Yapılan 
tahkikııt neticesinde Osman Uyarın tar
fa komşusu Halil Köse tarafından döviil
düğü ve bunun neticesinde nezfi dima
ğiden <>lcliiğü anlnl?'llmıştır. 

Kazaen kendini öldürdü 
Ödemişin Bcydağı nahiy~ine bağlı 

Aktepc köyünden Hüseyin Sakalın kızı 
15 yaşında Kadriye, tarladaki çardakta 
asılı bulunan babaı.ına ait çifte tüfengini 
kurcalarken tiifenk ateş almış, çıkan 
saçmalar karnına girerek ağır surette 
yaralanmıştır. Zavallı kızcağız biraz son
ra hayala gözlerini yummuştur. --·--Mersinlı futbolcular 

geliyorlar 
Yakında başlıyacak olan lik maçlarına 

hazırlık oLnak üzere takımlarımız Su
riye takımından sonra bu hafta da 
Mersin _şampiyonunu getiı1ınektedirler. 
Cllına günü akşamı Kayseriden şehrimi
ze gelecek olnn Mersin t.-ıkımı şehrimizde 
iki maç yapacaktır. Cumartec;i günü 
Doğanspcır, Pazar günü ele Altınordu 
takımı ile karşılaşacaktır. 

Mersin takımı, Çukurova gurup şam
piyonudur. Milli küme harici mıntaka
lar arasında yapılan şampiyonada Eski
şehir takımı ile finale kalmıştır. Birinci 
maçı berabere bitiren finalist takımlıtrın 
ikinci karşılaşmasında Eskişehir son da
k ikada penaltıdan attığı golle kaz.anarak 
~ruplar şampiyonu olmuştur. Bu itibar
la Mersin takımı kuvvetlidir. Ve maç
ları ht'yecanlı olacaktır. 

Kırklarclı mebu:,u Dr. Fuat Umaz Is- sahipleri tek tük tatbikata bac;;lamıs-
tanbula, Balıkesir mebusları Hilmi Sö- !ardır • 
keye, Yahya Sezai Uzay Balıkesire, Ma- · --·--ıusa mebusu Dr. Saim Manisaya gitmiş
lerdir. --·-MAHKE'.\IELERDE: 

üc beraet kararı 
İkinci Karantinadaki evinde esrar bu~ 

lundurduğu idclia~iyle mahkemeye ve
rilen Mustafa oğlu Seyfettin ile kansı 
Bn. Meleğin berat tlerine karar veril
mistir. 

§ Bucada ko~u "lanı civarındaki bağ 
kulesinde yangın çıkarmaktan maznun 
Hüseyin oğlu Hasan Kırçanın bcraetine 
karar verilmiştir. 

~ Torbalıda Mehmet oğlu ·Recebi öl
dürmeğe teşebbüsten maznun Çete Ha
san hakkında beract kararı vcril~tir. 

Biten bir esrar davası 
Basmahanede Altınparkta esrar satar

ken yakalanıp mahkemeye sevkedilen 
İbrahim oğlu Hasan ile arkadaşı Meh
medin muhrıkemeleri bitmiştir. 
Hasanın bır sen.:ı müddetle hapsine 

ve 200 lira ağır para cezasiyle ınahkü
miyctine, Mchmcdın de beraetine karar 
verilmiştir. 

Ruhsatsız ecza satma· 
nın ıı:ezası 

Bayraklıda bakkal Süleyınana ruhsat
sız eczayi lıbbivc satmaktan suçlu Av
raın oğlu Rafailin 15 giin hapse \'e 15 
lira ağır para cez.-ısına mahkumiyetine 
karar verilmi~tir. 
Bir mahkumiyet daha 
Bucamn Altındağ mevkiinde vaıJfc 

gören bekçiye şiddet göstermekten suc
lu Hasan oğlu M ehmet Demirin 1 ay 
bir gün hapsine ve 30 lira ağır para ce
zas·na mahkCımiyC'tine karar verilmiş
tir 

Mebuslarımızın halkla 
temasları 

İzıniı· mebusları B. Mahmut E:;at Boz
kurt. B. Mehmet Aldemir ve B. Sadet
tin Epikmen yarın Karaburun kazasiy
le köylerine giderek halkla temas ede
cekler, dileklerini tesbit edeceklerdir. --·--Askeri ihtiyaç için 
alınan mallar 
Askeri ihtiyaclar için alınan mallar 

icin sahiplerine ödenen tazminattan ver
gi kcsilnıenıe~i hakkında vilayete bir ta
mim gelmiştir. 

Avukat stajyerlerinin 
imtihanları 

Tcşrinicvvelin 15 ve 16 ıncı günlerin
avukat sitajyet·lerinin imtihanları yapı
lacaktır. jmtihanlar Ankarada ve tahriri 
eılacaktır. -x-Karaburunda kurtuluş 

bayramı 
Karaburun 17 (A.A) - .Karaburun

lular bugün içten tezahüratla kurtuluş
lar111m 18 inci yıldönümlerini kullamış-
tır. --*-
Üzüm ve İncirlerimize 

yeni talipler var 
- BASTARAFa 1 inci SAHİFEDE -
görmüştür. Dün borsada 4980 çuval 
i.izüm satılmıştır. 

İncir satışları da gayet hararetlidir. 
Fiatlcrdc yükseliş vardır. Akşama kadar 
7 buçuk He l 7 kuruş arasınd::ı 3290 çu
val incir satılmıştır. 

VE 

Restoranı 
Konak vapur iskelesi üstünde te

miz, ucuz ve lüks .... 

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

Altınruya 

lzmirin bu meşhur kolonyasını Hi
lal eczahanesinden alacaksınız. Çün
kü yalnız eczacı Kemal K. Aktat 
yapar. 

Türkiyenin bütün zevkini kendi
sinde toplamış bir §aheserdir. T akli
di yoktur. Çünkü yapılamamakta
dır. 

Htl.AL ECZAHANESI 



ıs gylöl carsantba 1940 YENi ASIR 

Türkiye bisiklet birincilikleri Amerika -Avus
turalya anla-

TransilvanyaJa 
kararlar 

Bursa - Mudanya asfalt şacaklar ••• 
K anad a ile olduğu gibi 
miqterelı müdafaa esas 

ları lıonulacalı 

__ ... __ 
ŞiMDiLİK RUMEN PARASI 

TEDAVÜL MEVKllNDE 
KALACAK yolu üzerinde yapılıyor Vaşington 17 (A.A) - İngilterenin 

Vaşington biiyiik tlçisi dün Avusturnl
ya elçisiyle birlikte hariciye nazın Kor
del Hull'ü ziyaret etmiş, uzun bir görüş
mede bulunmuştur. Görü~mede Japon
yanın Çindeki hattı hareketinin bahis 
mevzuu olduğu sanılmaktadır. 

Budapeşte, 17 (A.A) - Hükümetin 
neşretmiş olduğu bir kararname muci· 
bince ilhak edilmiş olan Tran ilvanya 
arazisinde şimdilik Rumen parası kanu
ni tediye olarak ipka edilmiştir. Resmi 
kur 1 Pengonun kıymetini 30 Ley ola
rak teabit etmiştir. Rumen parası olan
ların ilhak edilmiş arazide ikamet etmek 
~rtiyle hamil oldukları mebaliğ yukarı
da milli banka tarafından zikredilen kur 
üzerinden bilahare tepdil edilecektir. il· 
hak edilmiş olan araziye Rumen parası 
ithali yeni emre kadar menedilmiştir. 
ilhak edilmiş olan arazi üzerinde Macar 
milli bankası Rumen milli bankasının 
nakit ve kıymetlerini idare edecek ve 
alacaklarının tahsilini temin eyliyecek-

- ·-Müsabalıaların esasları tesbit olundu ue altilıadarlara tebliğ edildi 
Ankara 17 (A.A) -1940 yılı Türkiye pılacaktır. geleri 2.10.940 Çar:_,.'lınba günü Malatya-

bisiklet birinciliklerinin aşağıdaki esas- Bu müsabakalara Ankara, İstanbul, da ve Afyon, Aydın, Konya, Manisa, 
lar dairesinde \·e Bursa - Mudanya as
faltı üzerinde yapılacağı haber alınmış-
tır. Türkiye sürat hirinciliğ 8.10.940 Salı 
günü, Türkiye mukavemet birinciliği 

10.10.940 Perşembe günü 128 kilometre 
mesafede ve Bursıı - Mudanya asfaltı 
üzerinde iki defa gidip gelme olarak ya-

AMERIKADA HAZIRLIK - ·--
- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİl<'EDE -

imzalamıştır. Ruzvelt bu münasebetle 
yaptığı beyanatında demiştir ki: 
<- Amerika birleşik ·devletleri mu

kadderat yolları üzerinde en yüksek 
ehemmiyette bir döniim noktasında bu-
lunmaktadır. Fazla zayif oldukları için 
tecavüze kurban gitmiş olan bir çok 
memleketlerin uğradığı müthiş akıbete 
bigane kalamayız. l\füleümizin arzusu 
zulmetin memleketimiz üzerine çökme
sine mani olmaya her zamankinden da
ha ziyade azmetmiş bulunmaktadır. 

Vazifemiz memleketimiz.in bir tecavü
ze kurban gitmesine mani olmakiır.> 

Mecburi askeri hizmet hakkındaki 
kanun mucibince 400 bin kişi silah altı
na çağırılacaktır. Bunların arasında 36 
bin de zenci vardır. Harbiye nezareti 
milli muhafaza kıtalarına mensup 37700 
subay ve eri nizami orduya dahil olmak 
üzere 15 teşrini evvelde müracaata <ln
vet etmiştir. 

Eskisehir, Bursa, Balıkesir, İzmit", Koca
eli, Hatay, Çanakkale ve Kırklareli böl
gekri doğrudan doğruya iştirak edecek 
lerdir. 
Bunların haricinde kalan bölgelerden 

Malatya, Mardin, Diyarbakıı·, Gazian
tep, Seyhan, İçel, Kayseri ve Tokat böl-

Berlin üzerinde --·--- HASTAKtı · ' l~('İ SAllİFEUE -

Kuvvetli tayyare teşekkülleri Al
man arazisinin çok derinlerine gir
mişlerdir. Düşman bahriyesine de 
muvaffakıyetli hücumlar yapılmıştır. 
Bu hücumlar esnasında bir düşman 
kruvazörü üzerine bir tam isabet 
kaydedilmi§tİr. 

SAATLERCE SüREN 
BOMBARDIMANLAR 
Anvers üzerine hücum üç saat devam 

etmiş ve büyük yangınlar çıkarını~tır. 
Ostand da dört saat mi.iddetle bombar
dıman edilmiştir. 

Boulogne'da bilhassa rıhtımın cenu
bunda yangınlar ınüşahade edilnıi~tir. 

BERUN OZERINDE 
İngiliz bomhardımancıları Bedi

nin şimali şarkisinde de askeri he
defleri bombardıman etmişlerdir. 
Evvelki akınlarda hasara uğrahlını§ 
olan T empelhof tayyare meydanile 

, ., --·, 

1 

Kendinizde veya çoçukları-
nızda ~ördüğünüz 

Hal izlik, Kansızlık, Hazımsızlık, K arın ağrıları, Karın sismeleri, nurun 
makad kaşınması, Oburluk. Bas dönmesi. Salya aknıo~ı . Sar 'aya benıer 
s inir halleri, Gece korkuları, Gfümede, isitmede bcrnkluk, giti gayri 

tabü haller; 
Bunlar yeyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamasındnn dolayİ barsak

larda yetişip üreyen ve kanlarımızı emen solucanların tesiridir. B unlardan 
k urtulmak için Eczaneden bir kutu Sanla alınız .. Ve içiı.ıdeki tarife mucibin
ce kullanınız.. Derhal k urtulursunuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUŞTUR .. 

Isı. .. ine 
Dikkat , __________________ mıa __ _ 

İZMİR VAKIFLAR MiiDVRLtlGtlNDEN : 
Evl.afı mülhakadan Hacı Sadullah vakfıııdan Kcmeraltı caddesinde kain 

otelin 499 liralık keşfi ve şartnamesi mucibince tamiri yapılmak üzere 
7 /9!940 tnrihjnden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye konul muştur. 
Y Pvmi ihale 2 7 /9 /940 tarihine müsadif Cuma günü sabahı saat onda va

.Laflar idaresinde müte~ekkiJ komisyon huzurunda yapılacağı ve şartnamesi
nin her gün mesai saati d ahilinde görüleceği ve tal ip olan ların yüzde yedi 
b uçuk teminatları ile birlikte mezkur giln ve saatte vakıflar idaresine müra-
caatları ilan olunur. 8, 14, 18. 2 1 36 7 3 ( 18 5 O) 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Taksim - Sıraserviler caddesinin asfalt şose, asfalt teratuar ve saire inşaatı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 52099 lira !lG kurus 
ve ilk teminatı 3855 liradır. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnamelerile proje keşif hülfu;ası ve buna müteferri diğer evrak 
261 kuruş mukabilinde fen işleri nıiidürliiğünden verilecektir. ihale 3. 10. 940 
perşembe günü saat 15 de daimi enciimende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 8 gün evvel fen işleri miidürlü
ıfüne miiracaatla alacakları fonni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile 
!490 numaralı kanunun tarifotı çerçivesinde hazırlıyacakları teklif mektupları
nı ihale günü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

18. 23, 26. :rn 3800 (1924) 

İzmir Hususi Muhasebe müdürlüğünden: 
Elifli Emir oğlu Mehmet kızı Fatma Hucistenin mutasarrıf bulunduğu l inci 

Sipahi çarşısında halen kapalı olnn 28 numaralı dükkan müterakim 53 lira 78 
kuruş vergi borcundan dolayı mülkiyeti haciı. edilmi~ olduğundan 10 gün zarfın
da borcunu tediye etmediği takdirde bilmüzayede :;atılacağına dair tamJm 
edilen 28. 8. 940 tarihli ihbarname munıaileyhin ikametgahı bulunamadığından 
tebliğ edilememiştir. 

Gazetelerde ilan tarihinden itibaren l O gün zarfında borcunu terli)\! etme
diği takdirde mezkur dükkimın mülki~·etinin bilmüzayede satılacaüı ilfınen teb-
liğ olunur. 3857 (1926) 

i z ir Hususi Muhasebe müdürlüğünden: 
tdarei hususiyei vilayete ait olup Karşıyakanın Örnek köyiinün Abdülkadir 

caddesinde 6 odalı bir kule ile 11 ağaç muhtelif cşcarı havi 60 lira muhammen 
kira bedelli tahminen sekiz dönüm ıniktnrındaki nısıf bağ ve tarla iki yıl müd
detle kiraya verilmek üzere 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Taliplerin kira sartlarını öğrenmek üzere her gün ınuhasebei hususiye mii
düriycti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin de ihale tarihi olan 26. 
9. 940 gününe tesadüf eden perşembe günii saat 11 de yiizde 7.5 depozito 
makbuz1arile birlikte vilayet dain.i encümenine miiracaatları ilan olunur. 

3782 (1918) 

Vakıilar müdürlüğünden: 
Evkafı mülhakadan Kara Osmanoğlu Vakfından hanın 499 lira :ı:ı kuru~luk 

keşfi ve şartnamesi mucibince tamiri yapılmak üzere 14 9/1940 tarihinden 
Libaren 20 gün müddetle miinakasaya çıkarı l mıştır. Yevmi ihale 3. 10. 1940 

tarihine müsadif perşembe günii sabahı saat 10 da vakıflar idaresinde miite~ek
kil komisyon huzurunda yapılacağı idnri Ye fenni şartnamelerinin her gün me
sat saati dahilinde görüleceği ve talip olanların yiizde yedi buçuk teminatla
rile beraber me7..ktir giin ve .;aatte \'akıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 

18, 23, 27, 1 3860 (1919) 

Pmarbaşı köy muhtarlı2mdan 
Beher metre murabbaı 150 kuruş olan -150- metre murabbaı köyiimüz Pınar 

<lıvarları tamir ettirifoceğinden talip olanların 3 teşrini evvel 940 perşemhe günü 
heyet huzurunda yapılacak ıntinak.ı" ıya iştirakleri vc şartn<ıınelerı muhlarlığı-
mızd n al 1.1ları ·ı;ın oh•nur. 3836 (Hl'.!l) 

Antalya bölgeleri 3.16.940 Perşembe gü
nii Afyonda 100 k ilometre üzerinde grup 
müsabakalarına btirak eaeceklerdir. 
Bu müsabakalarda derece alacaklar 
Bursada yapılacak Türkiye birincilikle
rine iştirak ettirill'ceklerdir. 

Bu müsabakalar hakkındaki tebliğ 
nlakadar böl~elere gönderilmiştir. 

YENİ BİR HA ~İSE DAHA --·-BAŞTARAFI 1 incj SAYFADA 

niz tayyaresi şehir üzerinde tallın uçu
şu yapmakta olan bir avcımız tarafından 
görülmii;:tür. Tayyareyi teşhis için üze
rine doğru giden avcımıza İngiliz tay
yaresi ateş açmıştır. Avcımız derhal 
mukabele elmiş ve İngiliz tayyaresi 
al~vler içinde denize clliş:niiştür. 

Cezair bahriye kumandanı vaka ma
halline derhal bir devriye gönde-rmistir. 

bir elektrik santralına yeniden hü
cum yapılmıştır. 

İngiliz tayyareleri demir yolu iltisak
larını da bombardıman etmişlerdir. Os
nabruck ve Soesdc eıntea istasyonların
da infilakler olmustur. Alınan sahille
rinde 7000 tonluk bir nak ··• • gemisine 
hücum edilınL::?tir. İngiliz tayyareleri 
uzaklastığı esnada gemi batmakta bulu
nuyordu. 

Cap Gris Nezdeki top mevkilerine de 
hücumlar yapıLnıştır. Civar ormanlarda 
yangınlar çıkarılmıştır. 

MENEMEN iCRA MEMURLUCUN
DAN: 

GA YRt MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARTTIRMA i LANI D.N. 288 

Açık arttırma ile paraya çr.vrilecek 
gayri menkuliin r:c olduğu. Bir bap dük
kan. 

Gayri menk:ullin bulunduğu mevki, 
ımıhallesi, sokağı numarası: Menemenin 
Şehit Kemal sokağında sağı \'e arka"ı 
helva.:ı Panayottan kalan ııolu Ela göz
lü oğullarmclan Cemile geçen önü yol 
ile mahd ut. 

T akdir olunan kıymet: 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 

1O I 1O 1940 Per,embe :ııaat 1 1 de. 
1 - işbu gayri menkulün arttırma 

şartname:ııi 2 7 / 9/ 940 tarihinden itiba
ren 238 no. ile icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi ic;in 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak isteyenler, i;zbu şartna
meye ve doııya numarasiyle meınuriye
limize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya İştirak için yukarıda 
yaz ılı kıymetin yiinle 7.5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. ( 12 4) 

3 - Jpotek sahibi alacakl ılarla diğer 
alakadarların ve İrtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını işbu ilan tarihinden itibaren 15 
gün içinde evrakı müshiteleriyle birl ikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicillile sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iş
tirak edenler arttırma şartnamesini oku
muş ve lüzumlu malumat almış ve bun
ları tamamen kabul etmi~ ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bnğrıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttır
ma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya satış isteyenin 
alacağına rüchani olan diğer alacakl ılar 
bulunupda bedel bunların o gayri men
kul ile temin edilmiş alacaklarının mec
muundan fazlaya ç ıkmazsa en çok art
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere art
tırma on gün daha temdit ve on birinci 
günü aynı saatte yapılacak arttırmada, 

Bazı mahfillerde tahmin edildiğine 
göre Amerika bidı:-şik devletleri bun
dan bir müddet evvel Kanada ile akte
dilen anlaşmaya mJ.~bih bir anlaşmayı 
Avusturalya ile de imzalıyacaktır. --·--ALMAN TAARRUZLARINA 
KARŞI ATEŞ YAGMURU 

- BASTARAFI 1 inci SAYFADA -

da bava müdafaa barajı büyük hava 
taarruzları batlangıcından beri kayd edi
len barajların en şiddetfüi olmuştur. 
A tq altı saat sürmüştür. Alman tayya
relerinin İngiliz toplarına meydan oku
yanlan süratle dalga dalua geliyor ve 
bulutlar arasında saklambaç oynuyor
lardı. Bu korkunç oyunda Alman pilot
ları tam barajın üstüne cesaretle pike 
ediyor, yüksek patlama kabiliyeti olan 
büyük bombalar abyorlardL Almanla
nn isabet ettirmekle övünebilecekleri 
heciefler arasında bir hastane ile Mount
street de b ir jezvit evi, bazı büyük ma
ğazalar ve ikametgahların bulunduğu 
mahalleler vardır. 

Alman tayyareleri Üzerlerine demir sa 
çan bir nevi kutunun geldiğini görüyor 
ve her tayyarenin etrafında obüsler dü
dük çalıyordu. Banliyo evlerine yük
sek patlama kabil iyetli bombalar düş
müş, bir kaç kişi ölmüştür. 
Düşman tayyareleri doğu şimalinin 

bazı bölgeleri üzerinde de uçmu~lar bir 
golf sahası ile ikametgahlar iizerine 12 
kadar bomba düı,ımüştür. 

tir. 
----tr·- --

A l ma n l arın korktuğu 
fena havalar basladı 

~ 

- BASTAHAFI 1 inci SAHİFEDE -

kametinden şiddetli rüzgar esmiş ve 
kuvvetli yağmur yağmı~tır. 

Londra, 17 (A.A) - Bugün Pas De 
Calais boğazında ~iddetli bir bora es
mektedir. Bu bora Sonbaharın ilk fırtı
nasıdır. Küçük nakliyelerle her türlü ih
raç harekeli bugün için imkansız görül
mektedir. 

Fırtına boğazda denizi kabartmakta 
ve sahile çok büyük dalgalar çarpmak-
tadır. · 

MISlR KRALl:"-:tN BıR 
TELGRAFI 
Kahire, 1 7 (AA) - Kral Faruk 

Büyük Britanya Kral ve Kraliçesine bir 
telgraf çekerek, Buckingham arayının 
bombardımanından salimen kurtulduk
larından dolayı teb riklerini takdim etmiı 
ve kendilerine güzel ~anslar temenni ey· 
lem iştir. 

İzmir fuarı Sergi Sarayındalıi 104-105 numaralı 
Pavyonlarını ziyaret ediniz .• 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
E Devlet Demir Y ollarındon ~ . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DOKTOR VE ECZACI ARANIYOR 
İdaremizm muhtelif yerlerinde istihdam edilmek üzere kısım hekimlikle

rine ve eczacılara ihtiyac vardır. Verilecek maa~ doktarlara 177 lira, cczacı
lnra 100 liradır. Ayrıca mesken \'ey:- mesken bedeli verilir. Serbest bulunmak 
ve vaşları 45 ten yukarı ohnamak \ize.re taliplerin D. Dcmiryollan zat işleri 
müdürlüğün~ müracaatleri.. 10 - 12 - 14 - 16 - 18 3678 (1864) 
Tam hamuleli vagonlarla Basmah"ne ve Alsancak anbarlarına vürut eden 

kuru sebzeler, yağlı daneler, küsbeler, tohumlar, çekirdekler, kendir elyafı, 
zeytin yağı, un ve kepek maddeleri D. D. / 509 numaralı tarife hükümlerine 
tevfikan demiryolu idaresince tahliye olunacaktır. 

Alsancak ve Basmahane anbarlanna müracaat olunarak daha fazla izahat 
alınması rica olunur. 3855 (1922) 

iZ MiR SULH HUKUK MAHKE
MESiNDEN : 

SATIŞ tLANI: 
l lü&eyin oğlu Yusuf, Bahaettin ve 

Şerafcttin, Süheyla, ve Miraç ve Seherin 
şayıan mutasarrıf oldukları İzmir Bor
nova nahiyesinde Yenice sokakta eski 
4 yeni 6 nolu hane mahkemece verilen 
izaleyi şuyu kararma istinaden 
18/ 10/ 940 tarihine müsadif Cuma gü
nü saat 1 5 de İzmir sulh hukuk mahke
mesinde satışı yapılacaktır. Bu arttır
mada tahmin olunan bedel 5 5 O liranın 
yüzde yetmiş be:!i verildiği takdirde ta
libine ihalesi yapılacak aksi takdirde 
satış on beş gün daha uzatılarak ikinci 
arttırması 8/ 1 1 /940 Cuma günü saat 
15 de yine dairemizde yapılacaktır. 
Daha fazla malümat almak isteyenler 
dairemizin 940/964 sayılı dosyasına 
müracaatl arı lüzumu ilan olunur. 

3856 ( 1923) 

1Zl\11R BELEDtYESlNDEN: 
1 - Kültür mahallesinde Şükrü Ka

ya bulvarında 63 ncü adanın 552.25 
metre murabbaındaki 72 sayılı arsası
nın .satışı yazı işl eri müdürlüğündeki 
şartnamesi mucibince kapalı zarflı art
tırmaya konulmuştur. Muhammen bedeli 
5522 lira 50 kuruş muvakkat teminatı 
420 liradır. ihalesi 2/ 10/940 Çarşam
ba günü saat 16.30 dadır. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 
teklif mektupları ihale günü aziiıni saat 
1 5. 30 a kadar encümen riyasetine ve
rilir. 

2 - ismet kaptan mahallesinde 34 
ncü adanın 2 5 O metre murabbaındaki 61 
sayılı arasasının satışı. yazı işleri müdür
lüğündeki şartnamesi mucibince açık 

bedeli satış isteyenin alacağına rüchani •• 11 •• • ı •• • • ........ • • ... ••• 11••• •• 11 • • ••• 

arttırmaya konulmu~tur. Muhammen 
bedeli 1 75 O lira muvakkat teminatı 132 
liradır. Taliplerin teminatı C. M. ban
kasına yatırarak makbuzlari> le ihale ta
rihi olan 2/ 10/ 940 Çarşamba günü saat 
16 da encumene müracaatları, olan diğer alacaklıların o gayri menkul 

ile temin edilmiş alacakları mecmuun
dan fazlaya çıkınak şartiyle, en çok 
arttırana . ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilmezse ihale yapılamaz ve sa
tıs talebi dü~er. 

Kayit açıldı 
KUXLVK BiCKİ 
DİKİ$ YURDU 

T alebe kaydına başlanmıştır. 
6 - Gayri menkul kendisine ihale 

olunan kimse derhal veya verilen müh- Yurdun tahsil müddeti iki se-
let içinde parayı vermezse ihale kararı nedir. Fazla malumat müdür
fesholunarak kendisinden evvel en yük- lükten öörenilir. 
sek teklifte bulunan kimse arzetmiş ol- ADRES: Civici H amam civarında 
duğu bedelle almağa razı olursa ona, 38 numaralı Yurt. 1 - 10 (1848) 
razı olmaz veya bulunmazsa hemen on Sakarya tik Okulu arkasında 8 39 So. 
be~ gün müddetle artt ırmaya çıkarılıp ''' • ••••• ••••••••••••••• •••• 11

•••••••• ••• • 

en çok arttırana ihae edilir. iki ihale "r:A/////Z/77777Y7T~_./.7]2ZJ"JIB3 

iz.mir 
arasındaki fark ve geçen günler için • 
yüzde 5 ten hernp olunacak faiz ve di- ~ 
ğer zararlar aynca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetımızce alıcıdan tahsil 
olunur. Madde (133) 3853 (1927) ~Enternasgonaı fuarının 

DOK TOR Ot•ERATÖR 
SAMİ KULAKÇI 

Kulak, burun. I3oğaz hastalıkları 
Mütehassısı 

l\Juayenehanesi : Birinci Beyler 
No. 42 .. TELEFON : 2310 

E\'i : G öztepe Trnm\'ay Cad. No. 884 
T ELEF ON : 3668 

En cazibeli 11avyonlarından 

Election 
Sa atları 

Pavyonunu m u tlaka ziyaret ediniz 

18. 22. ıı. 1 (1917) 

TtRE ASLtYE HUKUK 
MEStNDEN: 

MAHKE-

Tire Baharive mahallesinden Buğday 
Dede sokağında 1 O numaralı evde Hü-
1ı1eyin kızı ve Salih karısı Ziba Göksu 
tarafından Tirenin Paşa mahallesinden 
şimdi Dere mahallesinde oturmakta iken 
ikametgahını terk ederek yeri bilinemi
yen Giritli Salih aleyhine Tire asliye hu
kuk mahkemesine terk sebebiyle açtığı 
boşanma davası üzerine müddeialeyhin 
yeri bilinmediğinden ilanen tebligat ic
r•sına karar verilerek duruşması 
30/ 9/940 Pazartesi günü saat 10 mu
allak olduğundan yevmi mezkürda Sali
hin bizzat veya tarafından müsaddak 
bir vekil gönderilmesi tebligat makamı-
04 kaiı. olmak üzere ilan olunur. 

3854 ( 1925) 

OPERATÖR DOKTOR 

AHME'I' CEMJL ORAL 
Fransız Hastanesi O peratörü 

Her ı:ün ö~leye kadar l<'ransız hastane· 
sinde. öflcden son ra Hirinci Ue\'ler so
kaj!ında .• No. 42 .. TEUl"ON : 2310 

$AfflFEJ 

Alman sporcu
ları Balkanlat'a 

geliyor 
Bülıreş, Sofya, Belgrat 

ue Atinaya so lıuililı 
bir lıaf ile gelecelı 

Berlin 17 (A.A) - İzhar edilen arzu 
üzerine Ray-. spor ~efi İlkteşrin orta!ft
rmda 80 kişilik bir ekiple Balkan mem
leketlerini ziyaret edecektir. Bu seya
hatte gaye çe.şitli spor gösterileri ile Al
ınan modem beden idmanları hakkında 
bir fikir vermektir. 

Alman ekibi Bükreş, Sofya, Bclgrat, 
Atina Ye Olimpia} ı ziyaret edecektir. 

---tr·---
İngiltere kraliçesinin 

yardımı 
Londra 17 (A.A) - İngiltere kraliçe

si, Vindsor sarayı mobilyelerinin, hava 
akmlnrından mü~sir olan fakir halka 
dağıtılmasını emretmiştir. Bu mobilya, 
kraliçe Viktorya zamanından kalına bir 
çok eşya meyanında giy~k. yatnk ta
kımları \"C iskemle Ye saire gibi şeyler
den müteşekkildir. -·-Bi r haftada batan 

gemiler 
Londra 17 (A.A) - İngiliz amirallı

ğının bildirdiğine göre 9 Eylül nihaye
tine kadar bir hafta içinde Almanlar ce
man 28.200 tonluk İngiliz ve 18499 ton
luk diğer müttefik, 7848 tonluk ta bita
raf gemi batınnışln.rdır. 

-~-BULGAR MECLİSİ 
TOPLANIYOR 
Sofya 17 (A.A) - Meclis 20 Eylülde 

fc\'ka!ade içtimaa davet edilmiştir. -·-Dinyesterde seyrisetain 
başladı 

Kief 17 (A.A) - D.N.B. ajansı bil
diriyor: 

Diniester ÜLerinde seyrilsefain 20 se
nelik bir iılkıtadan sonra şimdi tekrar 
başlamşıtır. 

HUMDAL» __ ,,. __ 
U:\IU. ti DEStz ACENTELltl LTD 

HELLENİC Lt~ES LTD 

SOULİOTİS vaı-uru 20 - 25 eylül 
&rasında İunirden doğru Ne\'YOrka ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün vapurlanmızın ambar 
içi elektrik vantilatör tesisatı ile ınll
cehhezdir. Gerek vapurların muvasaUit 
tarihleri, gerek \·apur isimle ri ve nav
lunları hakkında acentamız harp dola
yısiyle hiç bir ~aahhüt altına girmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 ııumarnda aUl\fUAL• 
umumi d'!niz acenteliği Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunuı. TELEFON : 4072 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
oı.ıvıER VE 

$VREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADI >l~ ·t Rees binası 
TEUO:l<'ON: 2443 

Londra ve Liveıpul ballan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız ~Pfer vaoacaklardır. 

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

Dr. Süleyman Çoruh 
Çocuk bastalıklan mütehassw 

T ELEFON: !310 
Muayene hanesi 42 Birinci beyler So. 
Evi: Göztepe Karakol karşL~ 834/ 1 
Londranın (The Hospital For Sick 

Ch ildren ) hastanesinde ikmali tahsil et
miştir. 

DOKTOR 

CELAL YARKIN 
iÇ HASTA LIKLARI 

İzmir memleket hastanesi dahili hns
talıklar seririyat şefi. 

Pazardan maadn her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

TELEFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 3956 
MUAYENEHANE adresi: İkinci Bey-

ler sokak numara 25 

DOK T OR 
Demir Ali KAMÇIOCLU 

Cilt '°e Tenaı.ül hastalıklan ve 
ELEKTRİK TEDA Viı.I~Rl 

Birinci Bey ler Soknğl No. 55.. lmıiı 
Elhamra S inema. ı arkasında sabahtan 
akşama kndar hasta lnnnı kabul eder. 

TELEFON : 3479 

Z AY 1 
Akhisar rüştiyesinden 29/ Haziran/ 

339 :ıenesinde aldığın1 6 numaralı p.• 
hadetnameyi zayi eyledim yenisini ala
c-ığımdan eskisinin hükmü olmadığını 
ilan evlerim. 

• F orbes şirketi Menemen şub~i 
mübayaa memuru Enver Ekener 

3835 ( 1920) 

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

ÖZEL 

Yusuf Riza 
okulu 

Ana ve ilk kısımlarına yeni talebe 
kaydına 10 eylül, derslere 23 eylül 
tarihinde başlıyat c.ktır. Uuık semtler 
için otobüsler vardır. 
Başturak - Kestelli cnddesi 
No. 76 Tel. 2914 

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



SAHiFE 4 YEHJ ASIR 18 Eylül Carsan1ba 1940 

B. Bürhan Belgenin konferansı 
~~~-~~.x.x~~~-----

C iha n hadiseleri önünde 
bugünkü Tür • 

ıye 
X4X 

J.. ugün bize sanki yeni bir şeymiş gibi 
yıldırım narbından bahsedi yarlar 

r • 
vır 

ÇÖRÇİL YENi VE MÜHİM 
BEYANATTA BULUNDU 

-·---
"Düşmanın isti
la teşebbüsünü 

bekliyoruz" 
uuuetlerimiz daimi su-

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

lCEBl Hl GI HARP, ORDULARINA «.iLK HEDEFi lZ ette a tıyor ·Alman ar 
AKDENiZDiR» EMRiNi VEREt TÜRK SERDARININ iN· yan,,,'Jııt:'!,,";~":: a':ı~~un-

DE DA~_A Ç_AB_UK __ lJE_x~~H_A_K_d T!_B_IT iŞTiR? Londra,gl~st:.~;Y_0'J!: Kama-

rasında beynnattn bulunan B. Çörçil 
Ba ·ekalet natbt at umt,ı ı ıti- letın hi, bır hu l t ... harıçtcn dırcktif Almı:mlann faali) eti hakkında demiştir 

d ırlı gıi baş mü at•tri kıu eıli ha- alı • ın. ımk:.n l oktur. ki: 
tıp B. Bıirhan Belgenin fuar açık Dum o mılletlcrının bırb.ıriyle ış bırli- _ Şüphem yok ki d~n istila te-
hclt'a tiyatrosunda kalabalık bır ği ~· pınu ı lü.:umu, sarihtir. Bunun bır tebbüsü kendisi için en muvafık bulduğu 
halk kitlesi önıindc 'L'('rtni.ı o duğıı n , ı ı. b1"ılüıminii ıstılzam edeceğine, '( , . . . nnda yapacaktır. Bütün müdafaa hazır-
< Diitıya haclıselerı vniinde ı ıgıın- iıphe ~ oıttur. Ancak, gerek bu ış hırlı- lıkl d tt• ~ b 

f b · l l · ·· M·ıı· M. anmız.ı evam e ırrnege mec uruz. 
ku Tiirkiyc > mer ıltı kon ansm gını t. ~ ~ u ı ş . >o uı?unu, •. ı 1 1: Biz de gece bombardımanlariyle dü~-
mnbadma bıı qiı ı ele d · a 1 eclı- ı' k •• ın. nınış bı · rr:ıl!L.t, ~me kendı 1 manın gemi tecemmülerine çok mühim 
ııonı"' 

1 

bun ( ndcn, 1 endı mıllı ımkanlarından . t rd. . k. b d b. 
• ~· \C l.Lndi menfaatlerinden çıkarncağı he- zat 1~~1_.vet ırıyokru~ ı undu at nzilteır f~ıny 

. e wuu c meme ıcap e er. ngı ren 
. Bürhan Belge sözüne devamla j .. pl. rla tm ın cu r . kuvveti kanıda ve denizde ve bilhassa 

d . . ki Kalan m.ıh..,ullerı (.ı!. n mıkdarda ıs- 1 d d . • k d 
e~.JlŞhr : 'h 1 d" f , .J • tihsal•t hava ar a aımı surette artma ta ır. 

rtı a c ıp .,,.,n 1ıe\ı·1 n oan ıs a- H h b 1 · d · d.k. h td 
ı•ııS den onra, Balkanlarda nısbi bır ta:-ı \az cçm it ( nrmı almak, modem h .ak~a muf kare elen~ .e şım kı ·bı . ak e 

•iıkun g z '<arpar•a da. bunun da ne kc..' lı ın tar f dır Mılli Mısak• koleli· er J ı tar... uvvet ennın anca ı~ ı~-
kadar sahte b r scy olduğunu Balkanla- . h k' h, . d.. }ıem mını kullanmaktadır. Fakat daha şımdı· , gı m c ı cm \ l ru mana ın .... d d.. k b .... k ı d f · 
nn h ın bugunkü halınden hem, Bal- kol olmak h m ı olP kull nm< t bakı- ~n . U!lma~~n._ço uyu o nn va et a~-
kan birlı~ine "etırnu oldukları ıınanın 1 dd d kıyetınde buyuk ynralar açıldıgına daır ,... ., ., mıncan re er. 1. · d k ı· d 1·11 d 
,e vkın !ukarcılı ından anlı~oruz MiLLİ MJS!\KJMIZIN e ımız e . ~vvet ı ı.- ı er var ır ... 
Bundan sonraki ınkı :af ihtimallerın · • • • Bunun ıçın bu lıava mubarebesının ne-
gor ', hel ~ Rorr an~ ımın son zaman- l Çt: · 'Cl V.\~l I ti~esini mak~I v~. ~ittikçe artan bir ~-
larcla t bi tutuldu •u muaınd den. c kı- Burctda •Mılli Mı~ak ın üçüncü \as- myetle beklıyebıhnz. Almanlann sıvı] 
d n I' z ru ın , daha nraları O man- fına geli)orü · Üc;ünciı \as!ına, ~ani, ahali üzerine yaptığı hücumlar bilhassa 
lı ır ratorlu nun garbe do ru bıra Turkı') l' Ciımhurı t>lİnın ıındi~ e kadar- Londra üzerinde temerküz ettirilmiştir. 
b1 1 ı olan Balkan memleketleri bu kı polıtika 11" ol u ,u kadar şimdiden Bunun gayesi Londralıları korkutarak 
~ f mih\er devltt] ıınin rka d~gru n .ıkı polıt k. 111 da g, )et muayyen itaate veyahut tam bir şa~kınlığn ıev
bııc ı :tıu le ı olm .. k tchlikcsıne m.ı- bır ı 1ık, net ,·er l ktC' o!dugu bahsine. ketmektir. Almanlar bu suretle halkın 
ruzdurlnr. O h. ide. arndnki istiklal tt•c- "Milli l\lisal,n mı ifade etmekle, Tiirk derhal $Wh akdetmesi icin İngiliz hükü· 
rübclcri \C bu u •urda l npılan miicac.lc- milleti, her ı ... ngi hır tiıbii)·eti, ister ik- meli üzerinde bir tazyik yapacaklannı 
leler nerede k:ılmı~hr. tısacll, i ter si~ :ı ı, ıı.tcr fikri olsun, hem tahmin eylemek gibi bir aptnllık göste-

l\IİLLI i\lİSAKJMIZ VE kendisi hem diJ:cr millctlc.r için reddet- riyorlar. 
BA KALARI mi tir. Bukingam ara) ı üzerine ı;e çok sev-
i le bu bakımdan bızinl ·Milli Mı- Fakat bu, bizı u .... ıı bir dünyanın üze- diğimiz Kral ve Kraliçemize karşı evvcl-

rinde yaşamakta olduğumuzu düşün- d h ı k b' k d f 1 t k ·~-ık• ımız.ın kendilerini alfıkadnr eden en az.ır aynra ır ço • e a ar .e rar 
bir tz.ra!ı vardır. mekten ve millctLr arasındaki tesanü- ettikleri hücumlar pek barbarca bar ha-

Bugiin kendilerine gnrpten gelen ye- de kendi payımızı getirmekten menede- reket olduğundan e.fkarı umumiye.yi a-
nll:Z. Elverir ki, le ldif edilmekte olan k b k b f d m ha}nt şekillerine ve bunlan fıdcta tnrtma tan aş a ır gayeye matu e-

cmır şeklinde tebliğ eden bir •Yeni ni- tesanüd forrnühinı.in arka ında hep 0 ğildir. 
uım• \C •Yeni Avrupa• politikasına eski canavar yani empcflalizm gizlen- Eylulün ilk on bes günü znrfmdn ha-
gore, orta Avrupayı iktısndi bakımdan mis bulunmac:ın. va bombardımnnl?riyle erkek .. k.a~~n ~.c 
tamamlamaları yani sanayici bir orta Y~LDJRIM I~ARBI YENİ 1 çocuk olarak tnkrıbcn 2000 sıvıl olmuş 
Avrupanın zirai aksamını teşkil eyleme- BiR S~"'Y Ml? . . ve 8000 kişi el~. yaralanmıştır. ~ir çok 
leri mukadderdir. Hem de, çok zira1 ~u genç dedet.ı l~urduğuınuz gundcn hastahanclc-r, nbıdeler zarara ugrnmış-
mnlısul verebilmek için, ordulannı da- berı. gerek şefl.~rımız \'C ~le~let ~dan~~- tır. 
hi terhise mecburdurlar Ve kendileri- rıınız, gerek rr.une\ \·erlenımz, gozlerım, Fakat bizim kabiliyetimize ika edilen 
ne, ordu}a ihtiyaçları ol;nadıbrı. çünkü etrafımızda hattiı ıı1aklaı:d~ ?lup bit.~ne zarann bu kadıır küçük olması hakika· 
hudutlannın mihver devletleri tarafın- karşı knpamamışlrudır. Bılakıs, bu Tur- len p.yanı hayrettir. 
dan garanti edildıği bildirilmektedir. ki) e, ci~anın ~eni artiaı:ını. heme? ~er Harp bida) ctindc- tanzim etmiş oldu-

Halbuki, sanayi faaliyetlerinden mah- kesten .. onc~ aıılanıı.ş ve. ıf~de etm.ı.şti~ .. ğumur. proğramlnra tevfikan istihsalimi
rum memleketlerin yalnız iktısadi ba- . Bug_un bızc. nnkı ~cnı hır ~cym_ış gıbı zi ancak imdi munta:ı.am bir şekilde 
kımdruı değil, billuıssa kültür bakımın- bır. al ıldırını har~ın ndan bahsedılm~k- artbrmış bulunuyoruz. Dü manın bütün 
dan, ne türlü bir tabiiyete ve bir sevi- lcdır .. A;cuba hıın~ı harp,. o~dularınn ~_ılk vesaitine rağmen bu tezayüdü daima 
ye düşiiklüğtin • mahk\ım kaldıkJnrı ma- hcdcfını:r. Akdenız,, cmrını \eren Tiırk muhafaza edişimiz bizler için ne derece 
Jitmdur. ~erdarınınkiuden ıtnhoı c:ahuk ve daha zevk verici bir vaziyettir. 

Buna mukabıJ Türk milli misakından kat'i hitmi tir? A'-'ııha hangi millet, bu istikbalde timdikilerle kiyas edilmi-
:ılncakları ilham' kendilerini evvela fik- diin) ada, bir hattı mUdafaa değil bir yecek derecede f iddetli hava muharebe
ri, siyasi ve ikb~dı bir istiklfile ve an- sathı mii~~fna yarı\tmak liiz.umuna kani Jer?- · i'ltİzar etmeliyiz.» 
cak ondan sonra mümas ve mücavir olarak hızım ~·nph(r,ımızı, bızden daha A1111~1 ll\,~l .ı.::: 011 k•)z1ı-
bulundukları dU~ya ile bir ıniinasebet önce yapnıı yahut bizim l ap!ığımm ~·a- - • ..., " 
ve milvnz.cneye götiirecektir. pahilmiştir? 

Zira, ·Milli Misak• n inanan bir mil- -BiTMEDi-

Başvekil dün Aydına szitti 

Başvekilimiz diin Fuarda Partililer arasında 
8A!'Sl '\RAFI '! inci SAYFADA -

ordu komutanı orgeneral Abdurrahman 
Nafiz, korgeneral Rasim Aktoğu, general 
Avni. 1zınir komutanı general Mahmut 
Berköz, belediye reisi Dr. Behçet Uz.. 
parti müfettişi B. Calip Bahtiyar, parti 
reisi \•ekili B. Sedat, şehrimizde bulunan 
bütün mebuslar, parti vilayet idare he
.>eti azaları, parti erkiinı, matbuat mü
messilleri ve dahn bir çok zevat bulun· 
muşlardır. Başvekilimiz ziyafette hazır 
bulunanların ellerini sıkmış ve samimi 
hasbihaller yapılmı~tır. 

Dr. Refik Saydam konUJmnlan ara
sında, bu defaki ziyaretinde İzmirde 
(?Ördükleri samimi çalııma· ruhwıu ve 
ehrin modem bir manzara arzeden yeni 

çehresini pek beğendiğini beyan f'yle
mislerdir. 

Ba,vekiliıııiz dun kşam saat 18 de 
otomobille lnciraltına kadar devam eden 
bir gezinti yapmışlar ve tetkiklerde bu
lunmu lar, İzmir turistik yollan hakkın
,• znhaı almı!llardır. 

S yan başvekilimiz dün akşam saat 
7.35 te husu i trenle Aydınn mütevecci
hen hareket cylemi~tir. Dr. Refik Say
damı hnrcketleri esnasında kalabalık 
bir halk kütlesi şiddetle alkışlamış ve 
uğurlamı;,tır. 

Başvekilin Aydında geceyi geçirme· 
leri de muhtemeldir. Başvekil bugün 
Nazilli fabrikasını ziyaret ve tetkik ede
ceklerdir. 

Dr. Refik Saydnmın lzrnir tetkikleri 
şehir ve vilayet bakımından son derece 
faydalı olmuştur. 

* 
BAŞVEKIUN Tf.ŞEKKORLERi 
Sayın baııvekilimiz Dr. Refik Say

dam dün şehrimizde istasyondan ayrı
lırken lzmir halkının göstermiş olduğu 
sıcak ve samimi sevgi tezahürlerinden 
çok mütehassis olduklarının ve teşek
kürlerinin sevgili lz.mirlilere iblağını be
lediye reisi Dr. Behçet Uzdan rica et
mişlerdir. 

Başvekılımi:: Fuarda ada ga:ino.rundan avnlırkeıı 

nu oynanıak iizl~rt· •. 
Nevyork, 17 (A.A) Nevyork 

Taymis gazetesinin Berlindeki muhabiri, 
hnlen Berlin nskeri mahfillerinde evvel
ce mühim ıeylerin cereyanı arefesinde 
miifahııde edilmi~ olan tam ve kat'i 
sük\ıtun hüküm sürmekte olduğunu bil
diriyor. 

----.t:r---

M A ŞTAKİ FIRTI :A 
A 1 an ~emileri 
dağ lmak mec

hLriyeti de 
kaldı 

Londra 17 (A.A) - İngiliz hava ne
zareti istihbardt bürosundan verilen ma
lumatn nazar;ın scıhil muhafaza teşkila
tına mensup keşif tayyareleri bugün şa
fakla beraber bütür. Manş mıntaknsında 
düşman sahilleri üzerinde devriye uçuş
ları yapmışlardır. Dün akşam yapılan 
bu keşi! uçuşlanndan maksat Alman 
deniz kuvvetlerinin vaziyetinde hasıl 
olan fıni değişikliklerden sonraki mev
kilerini tesbit etmekti. Bu değişikliklere 
sebep dün düşmana yapılan ezici hü
cumlar ve dün bütün gece Manşı süpü
ren şiddetli garp rüzgarı olmuştur. Son 
defa Alman ~emilerinin görüldüğü ve 
riizgura moruz mahallerde bu rüzgar 
kasırga halinde esrr.iştir. 

J\Jnn ın büyük bir kısmı dalgalı ol
muş 'c dü man gemileriyle sair dnha 
ufak deniz vnsıtal:tr. dağılmıştır. Bunla
rın birer sığın3cak yer anıdığı tahmin 
edilmi tir. Sahil müdafaa teşkilatımız 
gemilerin ı;ığındıklnn yerleri bugiin tcs
bit etmi tis, 

llulgarista nda askere 
çağı rı lan lar •. 

Roma, 17 (A.A) - cStcfnni> 
Romadaki Bulgar elçiliği 920 do

ğumlu Bulgarlarla şimdiye kadar askeri 
hizmetlerini ifo etmemiş olanların bu 
husu ta yapılacak muameleyi öğrenmek 
üzere 25 Eylüle kadar elçiliğe müracaat 
etmelerini ilan etmiııtir. 

Denizcilik sigortası 
İstanbul, 17 (Yeııi Asır) - Ticaret 

gemilerinde çalışan kaptan. tayfa ve 
müstahdemlerin sigorta edilmeleri işi 
yakında intaç olunacaktır. Münakalat 
vdcaleti bu hu ue.ta tetkikntta bulun
maktadır. 

B. Çcfrçil bir harp scfinesindcn deni;:; lıarekiitım takıp cclerkcn 

Hitlerin mülakatları --·--
Isua . ya Dahi
liye 
kah 

azı ~nı 

ett• 
itai~an üstemlelıe na· 

zırı ile ıfe lıonu$tU 
Beri in, 1 7 (AA) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 
B. !-fitler bu .:abah lsp. nva dahıliye 

nnzırı B. Serrano Sunt-ri kabul < derek 
uzun bir goru me ) pmı tır. 

Bcrlin, 1 7 {AA) - D. B. Ajnn"ı 
bıldirı.> or: 

B 1 lıtler bugiın 1 tah a mü tı.-mlekc 
nazırı B. T t-ruzz.İ) i kubul etmiştir. B. 
] lıtlerin lspan) of ı. e ltah an nazırlnrını 
ayrı nyrı kabullerınde Alman haricı) e 
nazırı B. fon Rıbbentrop h zır bulu -
mu!ttur. 

ı 
CI 

! 
• 
ı a -V a~İııgton, · 1 7 ( A.A) - Verilen ma-

lümat göre, hükümet mnkam!an tngil
lereyc en r.z 30 büyük bombardıman 
layyareKi "·erilmesi imkiuıım tetkik et
mektedir. 

Bu tayyareler 50.000 kilometrelik 
uçu~lar yapabiliyor. Tayyare yapan fab
rikalann bunları hükümet va lasiyle de
ğil, doğrudan doğruya satncakl:ı.rı bil
dirilmektedir. 

in iliz ta areıerinin 
ehşet saçan h .. cu u 
Bir ç k mer

kezler şi detle 
bombala dı 

ALMAN HARP GEMiLERiNE 

ima resmi 
göre son har 

• uvre ım 

Bu yeni uzun mesafeli bombardıman 
l ,yyrreleri inciltereye en uzak Alman 
hedeflerine eri~mek imkanını verecek

- tir. 

DE TA iSABETLER 
TEMiN EDiLDi 

nı ombardı
man etm·şler 

BiR ÇOK YERLERDE YANGIN 
ÇIKARMIŞLAR, MUVAFFA· 

KIYET KAZANMIŞLAR 
Londra 17 (A.A) - İngiliz hava Berlin 17 (A.A) - Tebliğ: 

nezareti tebliği: Sahil bataryalarımız diin ~·cniden Do-
Evvefüi gece İngiliz hava kuvvet- unt·s lirnnııını bombardıman etmi lc.r

dir. İ ahct \ 'aki ol.ın miitcnddit düşman 
leri yeniden Berlin askeri hedeflerini liircnr gernilt•ri nıii ahcdc cdilıııi lerdir. 
bombardıman etmİ§lerdir. l6 F.ylül öğleden evvel havanın mu-

Harp ~ehiz.atı merkeıine, Hamburg, halcfctinc rnğınetı hava kU\·vt.:tlerinin 
Vilhclınshrıfen, Anvers, Flezank, Ostand, uçu lnrı l'snnsında ingilteı"Cnin cenup 
Diink~rk, Kal", Bologn limanlarına \'e ve merkezinde bulunan müteaddit tay
bu l:manlnrda bulunan maunalarla tez- yare mcydnnları, sın. i tesisat mU\·affa
gfıhlardu bulunnn diğer gemileTe tekrar kıyetle bombardıım n t.'Clilıniştir. 
ağır hlicuml r yapılmıştır. Başka lngi- LONDRA ÜZERİNDE 
liz bombardı-nan tayyareleri de Ham, Öğleye doğru Londraya karşı muka-
Osnalburg, Stist ve Krctel tevzi mer- belci bilınisi! taarr.ızları yeniden başla
kezlerine hiıcum etmişlerdir. Hamburg- ınış ve yckdigerini fasılasız devanı eden 
ta emtia garları ''e Bur havzasında de- dalgalar halinde ve gittıkçe şiddetlene
miryolu iltisak lmtlan da bombardıman rek sabaha kadar devam etmiştir. Liman 
edilmiştir. \"e dok tesisatı ile lıarbın sevk ve idarc-

T erhelin açtklannda dü§man harp si için miihim olan digcr hedeflere her 

gemilerine tam isabetler kaydedil- çaptn bombalar isabet etmiştir. Bi~ çok 
. • . . . ycrlt,rde yangınlar (,'ıkarılmıştır. Bır ha

m!J!ır .. El~e halıcındev hır petrol g~- va çarpışması csn< sında üç düşman tay
mısı cıddı hasaı.a ugratılmıştır. 1ı- :yaresi dü üriilmü.ştiir. Bir diğeri yerele 
mui<len açıklarında bir dütman İa§e imhn edilmi tir. 
gemisi batırılmıştır. Hollanda sahili iki Alınan tay~a.resi kayıptır. 

ki d b. k f·ı h .. Dün gündüz ve gece düşman Alman 
aç! arı~ !1 . ır a ~ ~ye ucum toprnklanna karşı hiç bir toarruz. tcşcb-
edılerek ıki uışe gemısı batınlmı§, bili;U yapmnmıştır. 
diğerleri de ciddi has~ra uğratılmı§· 
tır. 

Havrda bulunan gemilere "'e dok
lara hücum e:':f mi§ ve nhtımda 
bağlı gemilere ve nhtıma mükerrer 
isabetler kaydedi!miştir. 

T ayynrelerimizin hep:;İ üslerine 

Sak 
• 

rya ş 
lima sın 

Ne\'York, 17 (A.A) - Nevyork He
r. ld Tribüne gazet i cUçnn kale> ti
pinde en az 2 5 Amı.-nkan bombardımnn 
ta)') aresinin derhal lngilterf") e gönderil
mesini tavsİ) e etmektedir. 

Gazete Avrupada hiç bir tayy arenİ'l 
bunlnrn bedel olmadığını ve lngilizlerin 
bu 2 5 tayyare ile Alman} anın her kö
şesine darbeler indirebileceklerini iddin 
eylemekıdir. 

__ .....;..·..f:r·---

Büyük illet Meclis· 
reisi Çankırıda 

Çankırı 17 (A.A) - B.M. l\Icclisi :re
isi \'e mebusumuz Abdülhalik Renda 
şehrimize g ']mi ve istasyonda halk ta
rafından sc\•gi tezahüratı ile karşılan
mıştır. 

Abdülhalik Rend,ı ch~imizde kafo
cnkları iki gün içinde halk ile temaslar
da bulunacaktır. 

1 Manşın iki kl-1 
yısında topçu 

düellosu 
Londra 17 (A.A) - lngilte

renin cenubu şarki snhilindeki 
İngiliz toplan dün Fransız sahili 
boyunca giden bir Alman gemi il 
üzerine ate§ açmı§br. Alman ba
taryaları Manşin öbür sahilinden! 
bu ateşe mukabele etmi§lerdir. - -

erim ebi • 
ız 

ına vard 
dönmüşlerdir. 

Brüksel 17 (A.A) - Stefani ajansı 
bildiriyor: İngiliz hava ktı\'\·etlcri An
vers. Ostand \ e Brükscli yeniden boın
b .. rdıman ederek telefata v~ evlerin yı

------~--X~A 

itaı11an al!" vapurdalıi yüz eili bin !ir ıiı üç yüz 
ton balıırı müsadere e miş eP 

kılma<>ına sc>brbiyct vennişlerdir. Mersin, 11 (Yeni Asır) - ital- mıza gelmiştir. 
yanlar tarafından Akdenizde tev

kif edilmiş olan Sakarya Şilebi 
on dört gün süren mevkufiyetten 

sonra bugün saat sekizde limanı-

Brüksel 17 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: Şilebimizdeki yüz elli bin lira 

değerli üç yüz ton Bakır müsadere 

edilmiştir. 

İngiliz tayyarecileri Anversi bilhass::ı 
hedef tutmuşlardır. Bombalar Anverste 
işçi mahallelerine düşmüş bir çok ev 
çökmüştür. 40 kadar sivil ölmüş ve l ir 
çok kimseler • ğır ,.e hnfif surette yaı a

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

J, nmıştır. Mersinde hava gösterileri 
MISIRDAKI HARP 
lngilizlerin 

mukavemeti 
pek şiddetli 

Paraşütçülerhniz şid
detle alkışlandılar 

Mersin, 17 (A.A) - Hava Kurumu-
Roma 17 (A.A) - Alman. ajansı bil- na mensup tayyarelerimiz dün buraya 

diriyor. ltalynQ m:ıtbuatı Trnhlu'>garı>· gelmi,, vııli, komutan, belediye ve parti 
teki İtalyan ileri hareketinin Jngilizler reisleri, hava kurumu azaları ve milli 
hırafmdmı pek iddetli bir muka\'emete teşekküller mensupları ile on binlerce 
uğrndıJ:rını ya:annktadır. it ırda .;imdi- halk tarafından hararetle kar ılanmış
ki Jıoldc 230 hin kişiden mürekkep olan tır. 
İngiliz ordusu en ı.on sisfrm teçhizatn, Paraşütçülerimiz atlama gösterilerin· 
bin tank"a \ 'C 500 tnyynrcyc maliktir. den e\-vel Emin Alı Yasin tarafmdnn 
Bn muaLZam bir kuv,·ettir. havacılığa nit bir söylev Vf"rilerek dünya 

Londrn 17 (A.A) - Avam kamaı·a- hadiseleri önünde Türk milletinin hava-

cılığa verdiği önem ''e bütün memleke
tin sarsılmaz bir kitle halinde Milli Şefin 

etrafında te kil eylemekte olduğu bu 
se.> nhntlerin gayeleri anlatılmıştır. 

Bundan sonra tayyareler uçu!la bn«la
mış , .e paraşütçüler halkın coşkun teza-
hüratı arasında muvaffakıyetli atlayışlar 
.> apmı !ardır. Atlayıcı Bayan Muz.affer
le Edibeye karşı gösterilen takdir hisleri 
ı;ok içten olmuştur. 

sıııdn beyanatta bulunan B. Çörçil Mı- ----------------
sırdaki harck{ıtı mevz.uubahs ederek 
İtalyanların, Soloınt&n pek geıisindc bu
lunan ingiliz esas ınUdafoa hatlarından 
henüz. uzakta bulunduklarını, bu sebep
le hadi atın inkişaf.na intizar etmek lfı
zımgeldiğini tiö:ylcnıi.ştir. 
KAHİRE VE JSKENDERİYEDEKİ 
TEHLiKE IŞARETı 

Kı:ıhire 17 (A.A) - iki aydanberi ılk 
clefa olmak i.izer~ Kahiredc saat 2,30 da 
kırk beş dddka dc\·am eden alarm işa
reti verilmiştir. Şehrin üzerinde tana
re uçmamıştır. 

İskcnderiye 17 (A.A) - l3ı,ı, sabah İs
kenderiyede alann işareti '\'erilmişse de 
düşman tar:raresi görülmemiştir. 

lstanbulda dün bir mo .. 
tosiklet kazası oldu 

J • nbul 17 (Yeni Asır) - Maslak yolunda geceleyin bir motosiklet kaz 
olmuştur. Uç kişiyi hamil bulunan motosiklet Zincirli kuyuda büyük çeşm~ 
çarpmış, parçnlanmıstır. Motosikletın scpetind"' bulunan Artin ism:nde bir 
ol•niiş, diğerleri l nralanmıştır. 

Suri yeye üzüm ve incir gönderildi 
Mersin 17 (Yeni Asır) - İki vagon incir V<' üziim Mcr in ~ olile Suriye,Y'

ibr ; e>hmmuştur. 


