
1-- Mo. 10605 Kırk Altıncı Yıl FİATt (5) KURUŞTUR 20 EY L 1) L C U il A 194 
~· - GAZI KUl.\AIU IZMll( - 44 
Imuvaı. ahibı : SEVKET BlLGl--. 

Basmuh:ırrtr ve uınumi nesrivat müdürü 
llAKKJ OCAKoCLU 

----~-

AK O~E Sl<.KAlit 

ılEV AM 1\1 O üül!:'fl l'ürkive icin Hane için 
Senelllı ...... 1400 ~00 
AJtı avlık........ 750 1650 
Cnnrı aecıı ı ıc; nii::halar (25l kuruştur.. 

1 1 I• 1 L': I• l.. ~ : 2697 

~------
ı:m ltind ı catından gazetemiz mesuli) et kabul etmez Cümlıuriyctin ve CümhuriıJct eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir 

İngiliz Hava nazırının l 
dünkü mühim nutku 

• • E Si .. 
GÜZEL --·-

BOMBA SAVURMAK 
İN l İLİZ ADETİ DEGİLDİ R _:_e-

Kralımıza --·--«HÜCUMLAR YAPMAKLA 
GORINIG ONIFORMASININ 

ŞEREFiNi iHLAL ETMiŞTiR}) -·-Almanlar 3 haftada !867 
tayyare dört bin pilot 

Jıaybettiler-
Londra, 19 (A.A) - İngiliz hava 

nazırı B. Sinclair dün öğleden sonra bir 
nutuk söyliyerek lngiliz hava kuvvetle
rinin gütmekte oldukları gayelerle Al
man gece bombarchmancılannın istih
daf ettikleri gnyeleri mukayese etmiştir. 

FUARI SOH GÜ Ü 
Onuncu İz.mir Entcrnas~ onai hını lı.ı ge

ce yans-ı knpanacak ve on birinci fuar lıaz:ır
lıklanna ha !anacaktır. Huttiin ö"levin fuar .. ... . 
ekspoıanlarına bir :z.i afet 'erilecek reiı. 
bir nutuk s(iyliyecektir. ı< uarı oıimdi~~e ka
dnr Gi8187 kisi gczmistir. 

YEN! ASIR malba<~ınd bnsılmışhr 

KA A ÜZ E ERi: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngilizlerle An aştı 
Şimdilik ilk partide 5000 ton inci 
ve 5000 ton üzüm satışı yapıld 

x4 x·-----

MÜSTAHSILE BAZI TAVSlY ELER 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Anknrada yapılmakta olan müza- cirirnizin birliklerce tesbit ve Vek:ı-
kerelcrc iştiri'ık eden İzmir ihracat lctçe tasdik edilmiş olan fiatler dahi-
bi;l~leri heyetiA av~et eylemiştir. ]inde satılması knrarla.~mıştır. 
Bırlikler umunu katibi B. Atıf İnnn Bu haber tabiativlc piya<;aınızda 
dün. kendisini ziyaret eden bir mu- memnuniyet verici bir tesir yapml§-
harririmize vanlan neticeler hakkın- tır. Gerek üzüm ve~erek incir piyn-
da malumat vermiştir. salarındıı esaslı hareketler rnüşahed 

lhrnc:ıt birlikleri urahhas heyeti- edilmiştir. 
nin ycptiğı temaslarda ~imdilik 1ngil- Ancak bu münasebetle müstahsilce 
tereye 5000 ton üzül!\ ve 5000 ton in- - SONU 2 İNCi SABlF'EDE -

o E --·--i GİLİZ ZAFERi DE 
İTİ ATLA BAHSEDİYOR 

Almanya ıı lwmbcırdmıan etlen lııgili: tnytJareleri Alman clcniz iisleri ii.:erinclc 
Nazır sözlerine şöyle devam etmiştir: 
cAlman bombardıman tayyareleri 

20.000 kademeden uçarak bomba ha- -·Amerika harpten son-

V İ 
-·---

Hükümetinin 
Temayülatında 
Bir değişiklik 
Mi vardır? •• -·--ı-;EVKET BİI .. Gi.N 

lersclkchir lıru.klnından kurtularak 
Tulona iltica eden Fransız kruvaLörler 
"e torpidolannın tekrar denize a~ılarak 
Dakara ınuvasalatlan etrafında muhte
lif tefsirler yapılmaktadır. 

İngiliz kaynaklarından alınan haber
~cre giirc, İngiliz ;unirallığı Fransa 'c 
lngiltcrc arasında barp hali mevcut ol
madığındnn Fransn: harp filosunun Cc
bcföttarıktan geçmesine müsaade etmiş
tir. Bununla beraber Vi~i hükümetinin 
bu tedbire neden Jfüum hissettiği sorul
maktadır. 

Acaba .Fransalı lclil:inc bir tcslimi)·e
te tabi bulunduran mlitarckenin feci bir 
hata olduğunu anlanuslardır da cUerin
de kalan bu kun·eti son bir muka,·emet 
silfıhı olarak sal.lamak arnısu ile mi 
Dakam sc\:k~tıni lcrdir? 

Filonun teslimi iı;in bir tazyik karşı
sında mı knlnu. lardır? 

Dakar Alnıaıı ve itnlyan kontrolün
'tcn uzak hulunmaM hasebiyle l?Üphe 
.. dilemez ki 'fulondan c;ok daha emni
~ (•tlidir. Jlcr iki sıkta da bu muamma
nm halkdilmc~i llızımdır. 

Rir kcrrc ~u nokta~ ı il'bariiz ettirme
li:\ iz : 

MA 
işgali altında 

bulunan 
bir çok yerler 

- ···---
BÜYÜ BİR ŞİDDETLE 
80 B ROi AN E . LDİ 
BOTON ALM SAHiLLERi, 
GEMiLERi BOMBA YAGMU· 

RUNA TUTULDU 
Çıkan yang1nların tahri· 

batı pek büyüktür .. 
l.ondra, 19 (AA) - Hava nezare

tinin istihbarat !!Crvisi bildiriyor: 
Manş limanlanna gittikçe artan de

vamlı bir tazyik icra etmekte olan fngi
liz bombardıman tayyareleri kumandan
lığı dün gece şimdiye kadar harpte kul
lanılan en mühim filolardan birini gön
dererek on beş günden beri Alman isti
la planına karşı merhametsizce yapılan 

- SONU 3 ÜNCÜ SJ\llİFEDE -

Li ANLAR VE ISTASYO 
LAR BOMBA YAG U

RU ALTIHDA __ ,.,_ 

Almanların 

• mulelerini Londranın te~kil etmi~ oldu
ğu kara hedefin iizerine gelişi güzel bo
şaltmaktadırlar. Halbuki lngiliz tayya
recileri hücumlarını muayyen askeri he
defler üzerine teldisi.if ettirdikleri gibi 
isabetleri temin için çok alçaktan uç
maktadırlar. Çok mühim bir hedef mev
zuu bahis oldui{u zaman İngiliz pilotları 
50 kademe kadar inmektedirler. 

Bazı kimseler Almanların ahali üze· 
rine yaptıkları hücumlara aynı usuller-
1~ mukabele etmekliğimiz icap ettiğini 
söylemektedirler. Hakikatta ise harp 

raki vaziyeti şimdiden 
düsünmelidir •• 
Flad.elefia, 19 (AA) - Amerika

nın eski reisicümhuru B. Hoover dün 
akşam söylediği bir nutukta, lngilterenin 
kahramanca müdafaaııı sayesinde mu
zaffer olması muhtemel olduğunu kay
dettikten sonra demiştir ki: 

cAmerikanın harp bittikten 5onra 
hadis olacak vaziyeti karşılamak için 
iktısadi müdafaalarını düşünmesi zama
nı gelmiştir.~ 

B. Hoover bu nutku Pensilvanya üni-
En az iki iaşe ge
mısi batırıldı -·-Ingiltereye 

- SO!'iU 3 0 ,CÜ SAHİFEDE -

1 
-

1 
versitesinin 5 O nci yıldönümünün tcsidi 

.. münnschetiyJe söylemiştir. 

MiLLi ŞEF San Bemard ino, 19 (AA) - Cüm-

l 
~uriyct partisinin reisicümhur namzedi 

latanbul 19 (Telefonla) - Re--·--YAP iLAN TAARRUZDA 90 
OLO VE 350 YAR~Ll VAR 
Ha rp şimdi son hızını 

bulmuştur •• 
Londra, J9 (A.A) - Hava nezareti

nin tebliği : Bombardıman tayyareleri
miz evvelki gün gündüz Ostand limanı
na, Zibrugda gemilere, Hollanda sahili 
c.cıklarında bir ına\'una kafilesine İzınu
iden tayyare meydanına hücum etmiş
Je~dir. Gece ~e Hamburg, Anvers, Ter
nozen, Fles ıngue, Zibrug, Dunkerk, 
Kale ve Bologn lim:>nlarına devamlı ve 

- SONU 3 ÜNCÜ SAH1Ft-:DF. -

isicümhur lnönünün bugünlerde 
lstanbulu şereflendirmeleri m uh- 1 ıtalganıar maksatlarını 
temeldir. ! - - nihaget açığa vurdular 

llllitllitllllttlilltlltllllllllllliltllll 
SON DAKiKA 
······--··-· 
Dün Londraga beş defa 

taarruz edildi -·-
250 tayyarelik 
bir filo ile müt
hiş bir bava 
harbı oldu -·-48 ALMAN TAYYARESiNiN 

DÜŞÜRÜLDOGO ANLAŞILDI 

- ·--
lngilizler -·-ltolyan ileri kollarına 

muvaffakıyetli hü
cumlar yaptılar -·-NıHAI NETiCE ITALYANLA· 
RIN DEGIL, INGILIZ · 

LERIN OLACAK 
Knhiıe, 19 (AA) - Öğrenildiğine 

göre, f ngiliz ileri müfrezeleri Sjdi - Bar
rani ile Libya hududu arasında Mısır 
sahilindeki 90 kilometrelik yol üzerinde 
yayılan ltalyan kollarını siddetle takip 
ediyorlar. 

Kahire askeri mahfilleri ıtnlyan ileri 
hareketinin bir taarruz teşkil ettiği fik
rini reddetmektedirler. Zira bu hareket 
kuvvetli bir mukavemetle knrşıht!!ma
mıştır. 

Eski reis H oover 
Kaliforııiada verdiği ilk seçim nutkunda 
menfur totaliter tarafından lngiltereye 
otılıın bombalara telmih ettikten sonra 
demi~tir ki: 

Demokratik sistem imtihan geçirmek
tedir. Bu sistemi idame için iki şey }A,.. 
nmdır: 

Kuvvetli müdafaalar inşası ve milH 
ekonominin ihyası .. 

BİN GAZİ 
-*-

Tayyare han
garları yakıldı -·-Eritre ve Somalide 

--·--
KIŞLALAR. TAYYARE MEY· 

DANLARI VE BiRÇOK 
YERLER BOMBALANMIŞTIR 

Kahire, 19 (AA) - lngi]iz hava 
kuvvetlerinin dün akşamki tebliği: 

lngiliz hava kuvvetleri dü~manın tay· 
yare meydanlarına kıtaat tahı.ıidatına, 
nakil vnsıtalarınıı ve münakale kollarına 
lı:arşı muvaffakıyetle hücumlarına devanı 
etmişlerdir. 

J 6 - 17 E'.ylul gecesi Biugazinin nııkcri 
tJıY) nre meydanlarına karşı yapılan bir 
hücum neticl".sinde müteaddit hnngar
lnrda ) angınlar çıkmıştır. Bir çok tayya· 
reler tutu muştur. Gelmekte olan tay
yare filoları ) angınları 1 l 6 kilometre
den ~örmüşlerdir. 

Bugün Fran,.ııun mukadderatına ha
kim olanlnr İngilkreye ait tahminlerin
de nldanmı olma~alardı Fransa' ı en 
iıın:msız tlU manlarına teslim etmek gaf
letini gii tcrmcderdi. ::\larc~I Petcn, ge
neral Ve:q~nnd \C amiral Darlan gibi 
ı iiıntaz şah i) etleri milletlerinin gözün
de a~ır bir me\ kie diişiiren vaziyet İn
ı:iltt•rcnin ınuım,·eıııct kudretini liıyıki
le ölçmcnıi · olmalarmdan ileri gelnıi~tir. 
Hu ZC\'al ı~ran;.;anır. ~asırtıcı bir inhi· 
~l .n ile ka~ılu~tığı gii~lerde İngiltere 
, .. ;11 de teslimi) eti mukadder telakki 
(•di:\'Orlardı. Biiyiik Britanya adaların
da muzaCfcranc bir mukavemete ihti
nml \'crmiyorlardı. Alnıanyanın kahir 
hi:- iistiinlük ~rzeden kuvvetler il·le İn
J;İltcre)'C öliim darbesi indirmeğe muk· 
tedir olduj:'unu zannedb·orlardı. Bu yei
savcr taluninlerdeki isabetsizlik kendi
ni göstermekte gecikmedi. inı.;lterc en 
korkunı; kun·ctlerin tazyikine dayandı 
\c hala da dayanılor. O kadar ki her 
geçen gün fngilterenin nihai zafere olan 
İtimadını arttırdığı halde düsmanlarınm 
ü_ı_nitlcrini karartmaktadır. Bu g<izlc ~(i
:rtilen tınkikntlerin 1-'ran.sız umumi crkB
rında Vi~ rkalinc kar~ı bir infial uyan
i~ınıınınası imkansızdır. İ!igal altındaki k ransadan alınan lıab_erlcr burada hal· 

lran diri ekselıins Kiz1mi 1'0nliıniz ve belediye Teisimizle ada ga::i1ıosu11da 

Loııdra, 19 (AA) :_ Ha'\"3 nezareti 
istihbarat bürosunu!\ tebliğine göre va
zifelerine dün erkenden bışlı} arak gece 
geç vnktc kadar dt:\'am eden Alınan ha
va kuvvetleri bombardıman ve avcı tay
yarclcrinden mür<.'kkep beş dalga gön
dererek İngiliz hava kuvvetlerini zaif
letmek için yeni bir te~ebbüstc bulun
muştur. 

Birinci hikwna tahminen 100 tayya
re iştirak etmiştir. İkinci hücum öğle
den a:ı: sonra bombardıman ,.e avcı tay
yarelerinden mürekkep beş grup sahili 
aştığı zaman yapılmıştır. Bu gruplardan 
ancak bir filo L<m<lra mmtakasına uza
nabilmiştir. Diğer filoların hepsi pils
kürtUlmüştür. 

fngiliz harekatı halen İtalyanları izn
ca münhasır kalmaktadır. lngiliı:lerin 
hafif zayiat mukabilinde ltalyanlara ağır 
zayiat verdirdikleri bildirilmektedir. Ha
vanın 11caklığı İtalyanların Sidi - Bar
ranide mevzilerini takviye '\'e İngiliz 
topçulariyle hava kuvvetlerinin şiddetli 
bombardımanına mukavemet etmelerini 
kolayla~tırmamaktadır. İtalyanlar lngi
lizlerin daha kuvvetli mukavemetleriy
le kar,ılaotıkları zaman alınacak netice 
Kahirede büyük bir itimadla beklen
mektedir. lngiliz ordu erkanı düşmanın 
nihayet maksadını açığa vurmuş olma
sından dolayı memnuniyet göstermekte-

Dü man avcıları müdahale ctm~e 
teşebbüs etmişlerse de muvaffak olama-
mı !ardır. Bingazinin a keri hedeflerine 
karşı dün diğer muvaf!akıyetli hücum
lar yapılmıştır. Bir hangara isabet vaki 
olmuş ve yangın çıkmı ıır. tki tayyare 
imha edilmiş ve bir çoğu da hasara uğ
ratılmıştır. Bir benzin deposu yakılmış
tır. Sidi - Barranide düşman top mev- , 
zileri üzerinde bombalar infilak etmiş
tir. Bir gemimiL. tarafından bir düşman 
denİ7. tayyaresi Bordoya alınmıştır. 

_ın biitiin iinıitlerini Jngiliz muku' cmc
tınc bağladığını. General Deı,:olun bir 
tnilli halaskar gibi bütün hür Fr::ınsızla
l'ln kalplerine niifuz ctti~ini güsll'rmek
tcdir. 
. işRal altmd.ı olınıyan toprakla . .. ge
lınce orada temayiilatın başka tiirlii ol
;n~sına ihtimal 'erilemez. Fransız mil
~tı miitarckc ile ıstırapların dinıncdiği
n~? fnlet ve pcr~anlığın azalmadığını 
gunnektedir. Galipler 1-'ransamn hiitün 
6Cn·etini, bütiin menabüni ya~m<ı et
nıektcdirlcr. FaLla olarak i. gal ordusu
nun bir ~ok milyarlara bali·ğ olan mas· 
l'aflannı da Fran~ ödemektedir. Buna 
tnukabil Almanla nihai zaferi cl<I<• eder-

- so~u 2 İA&:İ SAlltFEU F. -

Iran Sefiri 
Fuavda tetkikat yautı. Şerefine 

verilen ziyafette samimi 
nutuklar söylendi 

KIZll OROUNlfN- 1 -.-
KAFKASYADA YAPTIG' 

MANEVRA NiHAYETE ERDi 
Londra 19 (A.A) - Bu sabahki 

Mo ko\•a radyosu Rru;ça embJonun
dn Knfkasyada Kızıl ordunun yap
makta olduğu manevraların dün ni
hayet bulduğunu ve bu kıtaatın 
Ermenistanın merkezi olan Erivnn 
şehr:nıl en geçerken halk tarafından 
hararetle alkışlaiıdığını bUdirmekte- ı 

j dir. ~ 

Şehrimizde bulunmakta olan İran se
firi Ekselans Kazımi dün sabah fuarda 
tetkikler yapmış, bilhassa İran pa\•yo
nunda uzun müddet meşgul olmuştur. 

17.mirin kıymettar misafiri öğle vakti 
belediye re.isimiz Dr. Behçet Uz'un ada 
gazinosunda verdiği ziyafette hazır bu
lunınuştur. Ziyafette valimiz, parti mü
fettişi , parti resi ve erkan da hazır bu
lunmuşlardır. 

Gayet samimi geçen ziyafet esnasın
da belediye reisimiz aşağıdaki nutku 
söylemiştir : 

BELEDiYE RE1StNtN NUTKU 
Muhterem Sefir hazretleri, 
Dost ve kardeş İran milletinin siz kıy

metli mümessilini lzmirde selamlamak-

- SONU 4 tlNCtl SAHiFEDE -

Bir çok Alman .ıvcı tayyarelerile sa
rılmış 15 tayyarelik bir Alman filosu o 
kadar çabuk dağılmıştır ki yalnız üç İn
J9.li:ı: avcı tayyaresj ateş açabilmiştir. 
Üçüncü ve dördüne-Ü hücumlar birbiri
ni süratle takip etmiştir. 

Saat 15 ten az sonra 100 kadar Alman 
tayyaresi Kent sahilini aşarak Taymis 
Halicine teveccüh etmişlerdir.Bu hücum 
bitmeden 250 tayyarelik bir Alman ha
va kuvveti yola çıkmış bulunuyordu. 
İngiliz avcı tayyareleri bu son iki hü
cum esnasında dfüınana büyük ıı.ayiat 
verdinnişlcrdfr. ingiltere üzerinde dün 
cereyan eden hava muharebelerinde 48 
düşman tan are!.i düşürlilmüştür. Dün
kü zayiatımız 12 avcı tayyaresidir. Pi
lotlarımızdan dokuzu kurtulmuştur. 

Hava nezareti bu sahalı ta İngiliz avcı 
tayyareleri cenubu şarki sahili açıkla
rında ve şarki İngiltere mıntnkasında da 
bir Alman bombardıman tayyare i dii
şürmüs]erdir. 

dirler, • 

Refakatlerinde Ca - 42 tipinde İtal
yan avcıları bulunan Yunkers 8 7 tipi 

- so~u 3 ÜNCÜ SAIIlFEUE -

1talı1cmlann ifucıl ettikleri Sollum eivanndaki mevziler 
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B. Bürhan Belgenin konferansı 
----- --x.,.11: 

Cihan hadiseleri önünde 
bugünkü Türkiye 

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

Türk inkılabı, hür ve müstakil milletlerden 
hür insanlığa gitrr.ek yolunu seçmiştir 

------- X4X 

Ba§Vckalct matbtLtıt umum mü
dii.rlüğü baş miişaviri kıymetli ha
tip B. Bür1ıan Belgenin fuar açtk 
hava tiyatrosunda 1:alabalık bir 
halk kitlesi önünde vennqs olduğu 
c Dtinya hıidist?leri önünde bugiin
l:ii Türkiye > mevzulu konJcmnum 
mabadına bu gün de dvt!am edi
yonız. 

B. Bürhan Belge sözüne devamla 
demqtir ki: 

Çiinkii 1918 den beri, di~cr kıtnlnr, 
artık Japon) a ' c Amerika gibi çok kud
retli büoy lcr t İngiliz dominyonlnn 
gibi 7.en~in 'c mü takil parc.alar ihfü·a 
etnıclde 'c Çin, Rusya. Türkiye "c biz
zat Amerika '\: c Japonya gibi eski n 
Auuı>a m.:ınıu1 cmtc:ısuıa pa7.ar ,-azjfc. 
i ~örerek bunları bir takım lı:ım mad

deler ve gıda maddcle.ri ile ödi) en mem
leketler iktısndi İ.! tıklfill rini la tanının
lanmı bulunınakUı ya tnıııamlaıruık 
i.izercdir. Jfottn Amerika. sana) il me 
bahsinde, A \ rupamu heyeti umuuıi) esi
ne kafa tutacak bir ternklti ıncrlıalc i 
ka.\ dc.fmiştir. 

D . :ı:· 'I.' H TA ADAl\11 : 
AVRUPA 

Binaena!e) h, A vrupanın tek başına 
yahut wrla hall :debilcceği bir dava 
yoktur. BiWkis. en büyük buhranın 
muhtehf merh leleı kaydederek önce 
bir tnkmı iktı di, nrlaısından içtimai ve 
daha arkasından cfa siyasi '\"C hatta be-

t vvüŞlerle vrupada patlak ver
mesi. en km""-etli e müessir noktanın 
değil en hasta ve 7.hlf noktanın Avrupa 
olduğunu güsterir. "e -p1ıe ki ve tıp
kı merhum ~l Galibin dediği gıôi, 
'mdi Avnı dunyamn hasta adamı-

dır. 
o halde, dünyanın beklediği hal tar

zı. A vrupaclan dünyaya doğru değil, 
dünyadan A,.TUpa.}'D doğru bulunacak
tr. Eğer bugünkü mamam henüz bu
nu ispata kafi d ·i yani ~r hadise
lerin bugiinkü ce.rcyau tanı A v:rupanın 
mihver delfılctiyle. bir yeni cihan fatih
liğine çıkacağını zannettirecek bir şe
kı1de ise. bu, Avnıpada hidis olmuş 
olan infilakın şiddcündcnclir. 

TARIHTEKl VE SO. • iNFİLAll 
Fakat biz, bu infilakın henüz başlan

gıcındayız. Kabul etmek lılzımdır ki. yı
l.alan Avruparun beraberinde bütün me
deniyeti de süri.iklcmesi. az da olsa. ih
timal dahilindedir. Tarihte, bu gibi in
filaklar olmnmış değildir. Ve bütün me
deniyetler, bu yüz.den yıkılmıştır. Ger
çi o esnada hemen her medeniyet ancak 
ya bir nehir boyunda yahut bir iç deniz 

Vilkie 
Amerikada mühim 
taraf tarlar bulacak 
Nevyol"14 19 (A.A) - Nevyork Tiınes 

bnşmnkalesinde B. Vilkienin cümhur 
reisliği namzeiliğinde kendisine müza
heret edeceğini bildirinişt.ir. 

1908 den bert ilk defa olarak bu ga
yede bir cümhuriyet i namzedine müza
heret etmektedir_ Yapacağı müzaheret 
hakkında N vyork Timcs B. Vilkienin 
Amcrikayn B. Ruz\ eltten dalın muvnfık 
hir müdafaa · temi kurmak iktidarında 
olduğu. B. Ruz itin vergi siyasetinin 
muvnffak olmadığı ve demokrasinin 
ananevi garanti Tınin her tarnfta orta
dan kalkm:ıkta olduğu bir sırada Ame
rikan ananesini arka arkaya ile defa in
tihap edilen bir kiır..senin eline te,•di et
mek tehlikesine karşı muhafaza edıl
mesinin bilhassn ı •. ühim olduğunu se
l:ıcp olarak göstermektedir. --·--
Macar Başvekili Tran

silvangaga gitti 
Budzıp~te, 19 (A.A)- D. N. B. Bil

diriyor: 
Refakatinde müteaddit eksperler ol

duğu halde bnşvekil B. Teleki Transil
vanyay gitmi tir. Başvekil yeni ilhak 
edilen Macar vildyctlcrini alakadar eden 
en mühim meseleleri mahallinde tetkik 
edecekti, 

Seynhat takriben hı gün sürecelctir. 
Budap~te, 19 (AA) - D. B. 

Bıldiriyor: 

Hudutlann nihai tesbiti mueleleri 
hrıkkmd muhtelit Rumen - Macar tali 
J.:omi~yonunun müzakereleri gelecek 
haftaya kadar devam edecektir. 

11-11 

çevresind kurulmuş olduğundan, beri 
tarafta yıkılan şeyden diğer taraftaki
nin haberi olmamış ve bu suretle zarar, 
mahalli kalmıştır. Bugünkü medeniyet., 
hi bir sureti<? mahalli değildir. Bütün 
iiraz.iyle, cihnnşümuldür. Radyo kutusu, 
kıtalan, birbir..n kapı komsusu kılmış
tır. Yalnız sesleri duyunnak itibariyle 
değil, tcce5S'Üsleri, endi leri. zihniyet
leri \'C dfımlan, bırbirinc yakın düşür
mek itibariyle. 

İ tc hunun ic;in, Auupadak i bir in 
filiıkııı hiitiiıı ıncdcni~·t•ti beraberinde 
süri.ik lemcsi, aıi f bir ihtinııı l dah ilinde
dir. Çünkü tabii olan. böyle bir infilak 
k:ırsu;ındıı diğer kıtnlnrın bir nksiiliımcl 
\e nef müdaf ı knbiliyeti göstcrmc
c:idir. ncnk bir k ülii 1 \ C ne[s mü
dafaası kabili) eti belirmediği bcliremc
diği lnkdirdedir ki. Anupada açılan 
harh.'llar l üzündcn bütün dün~ a mcdc
nQ ctinin ııGalopaıı• bir \crcmden öl
me i hcklcncbilir. 

Fabt böyle hır endışc~ c luzum yok
tur. Çünkü ak.•ül:Uı l '>c ncfs müdafa
.lS1 knb:li) t: ti digcr kıtaların hcın n her 
birinde, hareket halindedır. Hiıdiscler 
ınkişaf ettikçe, bunu daha iyi göreceğiz. 
Bizz:ıt A\TUpalılar ve bunlann bugün 
elek ılıgını yapanlar da daha iyi göre
cek, ve anlaşılacak ki, Avrupanm bu 
asırdaki tarihi ıni:.yonu artık diğer kı
talarn yeniden tah<tkkürn etmek değil, 
bunların haklarını l:ubul etmek. istiklal 
hareketlerini hoş gormek ve ileri mcde
ni,ı; et şartlarına ge<.welcrini kolaylaştır
ınaktlr. Yani, Avrupa yahut cihan fatih
liginden \"87. geçel'l'k " üstün ırk ya
hut h.fıkim nıillo?t nlOiSallarını terkcderek 
insanlığı hür, müst.ıkil \"e müsavi mil
letlerin bir neticesi. dünyayı d. ... azat 
ülkderin he) tı m cınun kabul et
mektir. 

İnsanlıkla düol•anın hür, müstakil ve 
müS<ıvi milletlere ait olacagı bir utopya 
bir hayal değildir. Kuwetin şu sıralar
da bazı muvaffakı,, etler kaydetmesi hiç 
bir 7.aman hakkın mütemadiyen mağl(ıp 
edileceğin del.alet cdenıe7. Dikkat eder-

niz görürsünüz k·. hiç bir devirde 
kuvv ·t. bu kadar muvaffakıyet kaydet
mediği halde bu cforece ııctıce, sulli \'C 

istikrar hasreti çekmem~tir. Hiç bir de
vir kuvvetten. bugiinkü kadar nefret 
ebnemistir. Bu dn gösteriyor ki zafer, 
erge hakkın olnccktır. Hnngi hakkın?. 
Ortad o knd r hak iddi edc.n var ki, 
c;ign<'nm· hakt.an zi) d · hakkı çiğne
nen \ardır. Bin enı.aleyh, •Hak .. ta ken
din bir seni med!ül ve bir yc.ni ölçü 
aramak ihtiyaonı duy.ıcaktır. 

-BiTMEDi-

Yunanlılar 
Yeni bir kruvazör 
yaptıracaklar 

Atjna, 19 (A.A) - Atjna Ajansı 
bildiriyor: 

Bildirildiğine göre, Elen sinemacılar 
bir!iği Atin şubesindeki sinemalarla film 
işleten butı.in jirketlcrin bugünkü hası
latım başvekil B. Mel ksnsın emnne 
tahsis etmiştir. 

Hı.ikümet Hellinin yerine dah büyük 
ve yeni bir hnrp cüzütamını kendi vası
tnlariyle alactı~'Jndan B. Metaksa• bu 
hıı.sıliıtı diledi;i m ksnda rfedccektir. 

Buna benzer bir teşebbü de imali 
Yunanistan inem cılar birliği tarafın
dan yapılacaktır. 

iKTiSADİ HADISELERIH VU· 
NANISTAt D TESiRLERi 
Atina, 19 (A.A) - Başvekil Metak

sos gazetecilere başka ycdcrdc iktısadi 
bir felakete sebep olan htıdis<.'ler tesiri
ııin Yunanistan iktısadiyatında da his
scdilme~e başladığını ve işsizliği tahdit 
için öteden beri clınmış tedbirlerden 
başkaca yardım tedbirleri alındığını 
öylemistir. 

DANiMARKA NAFIA NAZiRi 
MOSKOVADA 

Moııkovn, rn (A.A) - Tas Ajansı 
bildiriyor: 

Hıılk komiseri mecli i reisi ve harici
ye h Ik komi eri B. Molotof Danimarka 
n fıa nazın B. Uırsenj kabul etmi tir. 

Danim rkanın Moskova el çisi B. 
Y orgemıen mülak tta haztr bulunmuştur. 

Moııkovn, 19 (A.A) - Sovyetlcr 
Birliği ile Danimarka orasında bir tica
ret ani ~ması imzal nm tır. 

ELHAMRASinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Fransaca sözlü ik i fil im birci o 

1-VATAN KVRAN ADh 
U rollerde : HE!\'RY t'O. m. - LiCE BRADY 

2-KAFE DÖ PARİ 
Ba rolJcrd : VERA KORE IB - JULES BERltY 

SEAN LAR : Vatan Kuran Adam : 3.30 - 6.45 - 10 DA-
KAFE DÖ PARİ : 2.15 - 5.15 - J: 30 I>A .. 

DiKKAT : Cumart i \'C P nzar 11 d \' e hafta nrası her gün ilk 
U C U Z dur .. 20 - 25 - 30 KURUŞ .. 

[ 
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l\tAHKEl\tELERDE: 

Enteresan 
Bir dolandıncı

lık davası 

ANKARA MÜZAKERELERİ: 

Hüküm etinin 
Temayülatında 
Bir değişiklik 
Mi vardır? •• 

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

lngilizlerle Anlaştık -·------~----~--x4x------------------- - OAŞTARAFI 1 lNl,i SAHİFEDE -

Dün ıısliye ikinci ceza mahkemesinde 
cok enteresan b.r <lolandır.ıcılık davası
i'.ıa ba,.lanmıştır. 

Mesele şudur: 
Bayındırın Falaka kı)yünden Mehmet 

kızı Zeynep adında bir kadın, ev almak 
için 1unire gelmiş, çarşıda gezerken, 
önüne hazır elbisecilerc simsarlık ya
pan Ömer Faruk çıkmış ve: 

- Bayan güzel mantolarıınız geldi, 
buyurun. 
Demiş, kadm d . manto değil, ev sa

tın almak istcdiğ:ni söylemiştir. Bunun 
üzerine Ömer :F'nruk. ev simsarı oldu
ğunu, satılık gtiz. 1, ucuz bir ev bulun
duğunu SÖ) lemiş \'e kadını, diğ.-r maz
nun arkadaşı Yusuf Keskinin kira ile 
oturmakta oldugu eve gotürerek, g z. 
dirmı \ e paz nık ~ aparak 550 ]Iraya 
mutabık kalmıştır. 

Bn. Ze} n p koynun:bki cüzd .. nı çı
karıp m \ cut 400 lirasını tıkır, tı 1;:ır 
maz.nunl rın el n sayıyor ve gerı ka
fan 150 lır:.ı} ı d3 ko} deki yafiını satlık
tan sonr ı g •tu "p v 'rC'c •ğini söyliyor ve 
derh::ıl oracıktn bir satış senedi t. n' n 
edilıyor. 

S nedı c bine sokan Bn. Zeynl"p mza
nun Yusufun tuttuğu bir taksi il kö
yüne gidıyor, fokat Ze.ynebin clind.,ki 
senedi gören komşuları bunun satış se
nedi alın }'ıp borç senedi olduğunu gö
rÜ\·orlar. 

EtelJerj tutu.mı ZC'ynep d rhal lz:ni
rc gelerek 7nbıtaya müracaat ediyor \'e 
hadi } i • nlatı} or. Bunun üzerine znbı
t.a Yusufla Ömer Faruku m hkemeye 
se\'kediyor. 

Maznun! ır ınnhkem~de, davacı Bn. 
Zeynebc ev s tmadrklnrını. kendisindrn 
bir ene vade il 4(){) lira ödünç para al
dtklı!nnı 'e mukabilinde bir de senet 
verJ ki rini b .} an ctmişl~rdir. 

Muhkeme, bazı şahitlerin dinlenmesi 
iç'n muhakemeyi b~ka güne bırnkmış
tır. --·--

Fuarın son 
• 

2ecesı 
Açık hava tiyatrosunda S. Atilla X'e\'Ü 

operet heyet inin son veda rnüsamc: esi 
zengin orognunla ııihayetlcnecektir. İz
mir haJkının görme ini <.'.and<ın tm .. siye 
ed riz. Bu fırı;: tı ka ·ırma}'Ullz:. 

- HASTAKr. 
bazı noktaların 
vardır: 

' l~t't SAHİFEDE -
bilinmesinde fayda 

Mal salışlannı müsait füıtlerle mazhar 
olduğu imkl.\nlıırn bakarak piyasayı taz
yık edecek derecede tcl:iş ve istical gös
terilmemelidir. 
Şunu söyliyebili.riz kı mallarımwn 

elverişli .artlar altında ihracını temin 
için Ankarada bütün resmi teşekküller 
en yakın bir alüka ile meşgul olınakt.a
d ırlar. Binaenaleyh mal &ıtmak için te
l~a \'e isticale lüzum olmadığı gibi hu
dutsuz fiat yükscli!ıleri meydana getir
mek te faydalı değildir. 

Sırasiyle müstahsil, mütevassıt ve ih
racatçılar kemali itidalle hükümctimi
zin ıyi görüşlerine miistenit tedbirlerine 
ayak uydurmaları •ayes"nde bu sen°nin 
çok yüz güldürücü n~licelerine sahit 
olacnğız. 

BORS D S TIŞLAR 
Dün borsada 2~8 çuval incir ve 

ıs.0::ı.5 çuval iızüm atılmıştır. Elleme ın
cirlerde 20 p..'lr:ı tcrcffü vardır. 

7 numara i.ızümler 14.5 kuruştan, 8 
numara lG.5 kuruşt.ln, 9 .numara 20 bu
çuk kuruştan. 10 numara 24 buçuk ku
ru tan, 11 numara 30 kuruştan mun.nc
!c görmüştür. 

-~ ~-

BiR TAVZiH 
hmir mıntaka l!man reisliğinden al

dıi{ımız bir mcktupt."1 deniliyor k. : 
Gazetenizin 106(ı~ No.lu ve 19 <'Ylül 

9~0 perşembe nü:slıasının üçüncü sahi
fesinin 5 inci siıtm.undn İz.mir vapunı 

rlcvhalı yaı.ıda İzmir vapurunun 1400 
) olcu ile hareket ettiği ''e liman riyase
ti tnrnfından yapılan teşebbüse rağmen 
hiç kimsenin dı n çıkanlamadığı ya
zı1ınnktadıl'. Bu haber tamamen yanlış
tır. Knınm-.ı v gii\·ertc dahil olduğu 
halde İzmir \'apurumı kesilen biletin 
mecmuu ~72 olup ellerinde döni.i bileti 
olmılarm mikdan JG5 olduğuna göre ce
nmn 537 eder. Vapurun istiap haddi 540 
olduğundan ~·ulcu • dedinde hir fazlalık 
ı.:öıiilmemi.<;tir. Ve biletsiz olarak vapu
r. girenlcrd n bir çokları acente tara
lıııdan dışarı ı,;ıknrılnu hr. -- ...,_ 

Bin HIASIZLIK 
Tirenin Kahral köyünde Yakup oğlu 

Sii:zcrıin e\•in~ gir._ıı m~hul bir hırsız 
lfl parça muhtelif v eşynlan ve tezyini 
eşya çalmı._<:tır. Suclu aranmaktadır. 

!ncirli ovada yangın 
Bir ev ve iki dam ~ızluk 

y .. zünden 
'" dın. 19 (Hu usi) lncırli ovud 

bir y ngın çıkarnk sür ıle teve Ü etmi -

tir 1 ncirli o-.. nahi) e müdürü \'c beledi
ye reisi yanr.ın yerine giderek ) angının 

söndürme tertib tiyle alakadar olmu -
!ardır. Halk \ e bilhassa kadınlar l:o\•a· 

yanmı.4iitır . . 
larln su •I r J. \!"- fodürmcğe ça-
lışını lıırdır 

Susuzlu!: yüz ındcn geni.ılcyen yangın 
neticesinde Ahmet J~inin ve lshakın 
c!:ımları ve Hü eyinin evi ile bir hay\'an 
) anmıştır. Aydın itfaiyeııi yetişerek yan
cını söndürmÜ!!tÜr. 

Erz; can - Erzur m arası da tren
ef ere baş ıyorlar ler tekra r 

------ --ıı:.ı.x--------

Ankar . 19 (A.A) - Bize verilen marnlı yolcu knt rlannın görülen lüz"m 
malum tn gÖrt"~ Erzincan • Erzurum üzerine lzm"r Fuarının hitam bulduğu 
ara ında ve müıeknb'.len i !etmekte ol.ın 1 25 9 940 

1 
h' d . "b h ·· 

1 909 1 9 1 O ra1 1 k 1 
. 1 tnn ın en ıt. :ıren er gun 

• - num ı )O cu atar nrıy- . . . . . 
le Anknm _ Knreri l:lukı,Ia _ Adana scyru efer ettırılmesıne devlet dcmır-
nrnsındn ve mütckabilen j,.!emekte olan :> ollan umum müdı.irlüğunce knrnr ve-
41 O - 61 O - 71 O ve 409 - 609 - 709 nu- rilmi tir. 

1 ava kurum na teberruda bulL
nan hamiyetli vatandaşlarımız 
Ankara 19 (A.A) - Habcı· aldığımızn göre, İstanbulda 'l'ürk hava kurumu

na Frederik Adovil Vidol 1000, tlyas Bahar 700, Bocnsnnciynn kırtasiye mağa
zası 600, J.V. Vidol ma"iazası 500, Hollanda bankası 500, Doyçe Oryent bank 
400, Knuçuk ve kablo fabriknsı 300, Doyçc bank 250, Boya tüccarı Süley
man Sabit 200, Boya tüccarı Krespf 150, lira teberruda bulunmuşlardır. 
Ayancık tüccar ve esnafı bir günlük knzançlnrı olan 128 lirayı hava kuru

muna vermic;lerdir. 

Yunan .. ltal yan 
münasebatı 

Atina, J9 (A.A) - İtalyan masliıhat
güzarlığı, İt.alyaya taill devresini geçir; 
mcğc giden İtalyan çocukların 25 eylül
de Yllllani t.ana dönccek.lc.rini bildirdi
ğinden İt lyan - Yunan münasebetleri
nin salah bulduğu 7.anncdilmektcdir. Sc
!fınik \"c sair mahaJerdcki ftal:;an mek
tepleri de ay sonunda açılac.aklarclır. --... ·--INGILIZ iAŞE NAZiRi· 

HIN SOZLERI 

Polon yalı tayyareci
lere nisan verildi .. 

Londra, l9 (A.A) - Polonya başve
kili ve Polonya ku\\·eller:i ba:;ikumanda
ru genernl ~ gorski 21 Alman tayyaresi 
düşüren ve l2 düsman tayyaresini dü
şürmüş ohna!arı muhtemel bulunan 25 
Polonyalı tnyyarec-iye clün nisanlar tak
mıştır. --·--Ribbentrop 
Dün Romada Musso

litıi ile görüştü 

Müstahsile hitap ederek bu memleket
te her türlü \•arbğı mUst.nhsil refahına 
dayanarak kuvvetli olabileceğine ta
mruncn inanınış bir gazete sı!atiyle müs
tahsile itidal tavsiye ederiz. 

Yani incir miistahsillcri, satış husu
sunda vakurane hareket eylemeli ve 
piya.çayı fazla malla doldurmamalıdır. 
Bım& mukabil fiat hususunda. menü bir 
vnzi1cı y.ırahlmasına müsaade etmeme
lidır. 

Aııkarada İngilizlerle müzakerat de
vam <'decektir. Kendilerine ileride daha 
bazı partiler satılması memüldur. D!ğer 
maddeler üzerine? de müzakereler cere
yan eyledıği gibi t ediye anlaşması mii
uıkercleri de ilerlemiştir. 
Yin~ habc.r aldığımwı glSrc • .ı\lmnnlnr

la yapılan 21 milyon Jin.hk anlaşmanın 
yürüyebilm si için Ankarncb mı.izake
reler cereyan eylemektedir. 

S YI ~ H ZIRLIKL RI 
ic;tntistik umum müdürlüğü nüfus sa

yımı için du\•ar f fişleri gönde~tir. 
Bunlar <luvnrlara asılmaktadır. Bunla
nn her biri halkın \ aı.ifclerini ~.öster
mcktcdir. -- --iLK OKULLAR AÇILI YOR 

İlk okullarda derslere pazartesi gi.inü 
başlanacaktır. Currru1esi günü her böl
~ede birer toplantı yopılarak sınıf kad
roları ve okullara göre talehe tevziatı 
ynpılnr.aklır. 

BiR TOPLANTI 
Kuru m y\' ihracatçılar birligi 

idare he eti u0 led n nra bir toplantı 
yapmıştır. 

Hnbcr aldığımıza gür incir ihracatın
da yUzc\ on bc.ş Tolerans knbul edil
mi tir. 

Bir mahkUıniyet 
E\'\'dki gece maliye dnircsinin üst 

kntınd<ıki muhakNnat miidürlüğü oda
~ında dikkatşizlik 'c tedbirsiilik l'Ü
:ı-.ündcn yangın çıkmasma sebebiyet ,.e
ren odacı Hakkı oğlu Abdullah Kande
mir rn ut suçlar kanununa göre mu
hnkcm edilmi.ş ve üç gün hapse ve bir 
liı·a para CC7.a mn nıahkCun edilmiştir. 

. BiR YANGIK . 
Seforlhisarın Ulamaç köyü ch'arında 

bir yangın çıknuş ve sar:fodilen gayret
ten sonra söndürü!mii tür. 

Türkiye şampi
yonluğu n~açı 
Ankara lU (A..ı\) - Milli küme şam

piyonu Fenerb.ıhçc u kımı ile gruplar 
arası birincisi Eskişehir Demirspor ta
kımı 21 \'C 22 Eylül tarihinde Ankarada 
l9 Mayts stadyumunda iki futbol maçı 
yapacaklardır. Bu maçlarda pU\'atl iti
bariyl galip gelecek takım Türk-iye 
şampiyonu il.an edilecektir. 

Alman baricige nazırı-
nın temasları 

KONT Cl NO DÜN GECE 
BiR ZiYAFET VERDi 

Roma, 19 (A.A) --- D. N. B. Bildi
riyor: 

Romııya muvasalntında B. Fon Rib
bentropu kar layanlar arasında Kont 
Cianodan başka hal} anın Bcilin büyük 
dçisi B. Alfierin. Almanyanın Roma se
firi B. Fon Mackensenin ve hal ya nazi 
p:ırti i reisinin bulundukları görülmüs
tür. 

f ı;pan} a hüyük elçisi, M car sefiri ve 
Slov k maııl hatgüznn da garda bulun
muşlardır. 

i ki hariciye nazın, B. Fon Rı"bbentro
pun mİliafir edileceği Villa Madana yo· 
lund Alman ve haly n bayraklariylc 
donatılmı~ sokaklardan geçerken Roma 
halkı trırnfıııdan har.ırct le alkışlanmış

lardır. 
öğleden sonra B. Fon Ribbentrop 

Venedik aarayınn ciderek B. Mussolini 
ve Kont Ciano ile bir mülakat yapııcak
tır. 

Kont Ciano bu akpm Alman harici
ye nnzıra şerefine bir ak am ziyafeti ve
recektir. 

Aiıkara radyosu 
B U G V N 

se t'nıns:ı k ndisinc haınlanan aldbctin 
bir inhidam olacağından ~phe edeme&. 
Bu tnkdird Frıın.'17. miistemJekc impa
ratorluğu tnn amcn kııybedilettk, Fran-

Alrnanyanın sofuk aldmuıyan ezici 
nüfuzu nltmda fnl·ir, zın-alh bir meml -
ket mnnzarnsı rzedecektir. 

Vi i hükürueti erkiiru bu hakikati an
lamı olacaklar i mütarekeyi takiıı 
eden ilk h ftalarda .AJmanlanı hulus 
çakmak için tahrik edilen harp mesuli· 
yctlcri mesele inden nrtık bahscdilmt!4: 
olmuştur. Giiriinüşc nazaran Riorn 
mahkemesi Visi hükümcti için ciddi bir 

ıkmb ınenbmdır. Fransanın m ruti 
balamdan C.'iJ'll lid rleri olan kimsclc· 
ri J•'ransa~ ı harbe sürülde~ olnıakb 
ittibam etme l"rnnsamn harp mcsuliye· 
tini otomatik bir ckildc knbul ' c t · 
lim ctmeldcn b:ıska bir mana üade cd 
mezdi. Bu şekilde bir kabul Almanyanı 
sulh munl cdc<>i anında en fahiş tazın 
nat taleplerine yol açacaktır. Frnns: 
luikümct er "nı iciıı sıkınb mc.nbaı ola 
di;!cr bir cihet tc bir çok Fransızlanıı 
D lad c ı:ibi kim~clcrin takibata uğra 

mı t~ iirlc karşılamalarıdır.. Al 
n tazyikine luı a İngiliz mukavemctı 

mü ir bir c.kildc kendini göstcrdil -
çc Vi i hiikiimeti crkawnın dü iincel · 
r inde esaslı dcğisiktilder ba göstcrm ı 
müstebat değildir. Bu ihtimal Alnuın;>;ı 
\ c italyayı dn kuşkulandırmış olacak kı 
imali Afriknda \: C Suriyedeki Fransız 

lntY\ etlerinin terki teslihatı hakkında 
tnz.riklcrdc lmlunnıaktad.ırlar. 

Önümüzdeki günlerde Frnıı ız nıü -
tcml<.'kc impnrntorluğuoun ha tan b~ 
ı:-encral Degolc ilhhnk etmesi kU\"\'el
lc ınulıtcıncldir. Bu bakundan Fransız 
harp gemilerinin lngilizlerin malfımatı 
tnhtında olamk Dakara çekilmiş olma
hın büyiik hir ehemmiyet tasımaktau 
hali snyıl ımrı. 

ŞEVKEr BİLGiN 

Ki.SACA: 
•••••••• 
FUAR KAPAMIRKEN -·--Y .'iZAN: EC%'&cı K. IUmiZ Aldcı 

Fuar knpanırke:ı içime bir hüzün yö
küyor. Geçen sene de böyle olmuştu. In
san ruhunda her sen. bir hüzün bırakır. 
Sonbahar, bütün mağmumluğu ile üy1e 
değil midir? 

SinemalruXla nıaceraya cLılnnJar titrek 
.son ke Um i karşısında yorgun bir \:ıiş
le h."tŞbaşa kalırlar. Sona eren her şey
a · tce Urlc lt•ml bulaşık garip bir his 
vardır. 

Yalruz teessür, keder \'e elem taşıyan 
.şcyle.r sona erdikleri zaman sürur ve 
zevk ifade ederler. Bunlara son değil, 
ilk d ıne. gerek.. 

E\·et fuar k:ıpanırken Sonbahar açılı
yor, sonbaharın scırnran yapraklan. rü
lubetli. sarışın a~o:aınları ılık. kısa gün
leri fuarın sona eren hilzilnle.r:inc ne gU
zel bir dekor oluyor. 941 fuarını in.şaal
lah yine bövl vinç ve huzurla kar lı
yalım .. --·--. PARASI ÇALINMIŞ 

1 metpaşa bul\'nnnda Yusuf oğlu 
Hüseyin Obut Abdullahın odasından üç 
yüz lıra parn!ilnı çalmak suçundan tu
tulmuştur. --·--Rumen vasıtaları 

üsadere edildi 
Kudus, 19 (A.A) - Filiııtindeki fn

giliz )'Üksck komiseri Haylada in Buce
gj adındaki Rumen vapurunda bulunan 
63 n kil vasıl smın müsaderesini em
retmiştir. Bunlar 14 motörsüz kıımyon 
ile 39 cer kamyonu ve 30 seyyar has
tahaneden ibarettir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
ÖZEL 

Yusuf Riza 
okulu 

Ana ve ilk kısrmlanna yeni tıılebe 
kaydımı 10 eylül, derslere 23 eylül 
tarihinde haşiı.rar<.ktır. Uzak semtler 
için otobüsler vardır. 

Basturak - Kestelli caddesi 

. . 

No. 76 Tel. !914 • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

SATILIK 
Otomobil lastiği 

Hususid~ kullı..ııı1mış 6.25 X 16 beş 
adet iç ve dıs Jaı>t.iği. Münıcaal : Bü
vük Knrdicalı han 52 - 53 .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
= PSJ Deniz = 

Gazino 
VE 

Londr . 19 (A.A) - İaşe nazın 
Voolton irod etmiş olduğu bir nutukta 
rzc:ümle şunl n söylemi tir: 

Hava hücumlıınnın bilhassa iıı$e &tok
lanmız kıırıı matuf olacağı on gtinden 
beri malum bulunmakta idi. Bu sahada 
yapılan hasnrat nncnk bir günlük yiye
ceğimizi te!kil eden bir mikdarda ol
mu tur. 

Roma, 19 (A.A) - Alman hariciye 
nazırı Ribb<-ntrop bugün Romaya gel
miş, garda italvn hariciye nazırı Kont 
Cin110 tarafından karşılanmıştır. Öğle
den sonra Rıbbcntrop Venedik sarayına 
giderek M olini ve ı:ont Ciano ile bir 
mı.ilüknt ,} apmı tır. 

7 .30 Prograın 7.35 Müzik : Hafif prog
ram pi. 8.00 Ajan haberleri 8.10 - 8.20 
Ev kndmı - Yemek listesi 8.30 M.üz1k pl 
12.30 Program 12.35 Müzik : Semai ve 
ko nınlnr 12.50 Ajans haberleri 13.05 
Miizik 13.20 - :14.UO Müzik : Senfonik 
µrogranı pi. 18.00 Pı-ogram 18.05 Müzik 
I<'rnnsız nıusikisindc:n örnekler pl. 18.30 
Miizik : Anadolu halk havalan... 18.50 
Müzik : Radyo S\·ing triosu 19.15 Mü
:dk : Alaturka 19.45 M mlekct saat aya
rı ve aj::ıns haberlt>ri 20.00 Müzik : Ala
turka 20.30 Komışma (İktısnt saati) 20. 
50 Temsil 21.30 Radyo gazetesi 2L45 
Müzik : Radyo salon orkestrası 22.30 
Ajnns haberleri, ziraat, esham, tahvilfıt, 
kuınbiyo, nukut borsası fiat 22.45 Mii
•ik : Radyo salon orkt'strası progrnmı-

n devamı 23.00 MUzik : Cazbant pl. 
-~ 25 • 23.30 Yaruıki pro ram, kapantı: 

Restoranı 
Konak vapur iskelesi üstünde te

miz, ucuz ve lüks .... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Alman ışgali altında 
bulunan bircolı yerler 

• - +-
- BASTAR F• 1 inci SAUWEDE -

ihtiyati tn rruza de•:am eylemiştir. 
Bir taraft n Fransa, Belçika ve Hol-

landa sahilleri ile gemiler, mavunalar, 
doklar, limanlar ve topçu mevzileri müt
hiı kuvvetlerin taarurzuna uğrarken di
ğer taraftan dn bıt ka lngiliz filoları do
ğu ııimali istikametinde uçarak düşmanın 
Hamburgdaki hattının sal( cenahını sars
mağa ve esa en bir çok hasara maruz 
kalmış olan Alman garp hududunun st
ratejik gayelerinin "'e iltisak noktalan· 
nın tahribine devam etmişlerdir. 

Calai de Carnot havuzunun batı sa
hilinde 400 metre uzunluğu kaplıyan 

bir yangın ve doğu havuzunun batı ce
nup köşesi ile yine hnvuzun doğu sahi-

ı w = 

Çin de 
MUKOEN Hl~iSESİNİN 

YltDÖNÜMÜ 
Chung - King, 19 (A.A) - Mançu

rının istilasına sebebiyet vermiş olan 
Mukden hadisesinin yıldönümü günü 
münasebetiyle bütün gazeteler Çan Kay 
Şek tarafından rl\dyo ile ne redilcn 
nutkuna en iyi yerleri vermekte ve bü
yük ehemmiyet atfetmektedirler. Bu 
nutukta Çan Kay Şek millete hitap ede
rek çekmekte olduğu istıraplara rağmen 
mukavemete devam etmesini talep et
mektedir. - *--

B ingazi ta y yare 
hangarları yakıldı 

I!!! 

lspanyol 
oeııet adamı Berune 

neden gitti ? 
Londra, 19 {A.A) - Royterin dip

lomatik muharriri yazıyor: 
Londranın saliihi}·ettar mahafili lspan 

ya dahiliye nazırı B. Sunerin Berlini zi
)'areti hakkında mütalaa yürütmekten 
içtinap etmektedir. Tahmin edildiğine 
göre B. Sunerin bu ziyareti general 
F rnnko kabincşinin en mühim riiknü sı
fatiy le yapılmıı olmaktan ziyade Nas
yonal Sosyalizm ile srkı yakınlığı olan 
Falanj partisinin şefi ıııfatiyle icra edil
miştir. 

7..annedildiğine göre. B. Sunerin ge
tirebileceği her türlü teklif gerek Cnu
dillo ve gerek kabine erkanınca itinalı 
bir tetkike tabi tutulacaktır. 

lindeki tren hatları boyunca daha az 
ehemmiyette ba!lka yangınlar görülmüş
tür. 

- n \ŞTARAFI ı i ~(.'İ SAHiFEDE - IZMtR BtRtNCt iCRA MEMURLU-
• C UNDAN: 

Alman bombardıman tnyyareleri pike 1zmirde Karantinada Timur sokağın-
usulü ile hücum ederek Malta tayyare da 14 numaralı evde iken halen ikamet
meydanını bombardıman etmeğe teşeb- gahı meçhul bulunan Hüseyin Hüsnü 
büs etmişlerdir. insanca zayiat olmamı<ş· tarafına: 

Criıı Nez burnu yakıninda Floring
zelles Haringzelles ve F ramzelles böl-
gesinde mühim topçu mevzileri ay ı ı
ğından istifade edilerek ııiddetle bom
bardıman edilmiştir. 

Boulogne çok şiddetli yeni bir taar
ruza daha maruz kalmı tır. Tayyareler 

tır. Hurricane ve Cladimtor tipindeki Emlak ve eytnm bankası İzmir şube
avcılarımız tarafından iki Yunkl'rs ve bir sine T. L. 2412, 96 ve ayrıca faiz ve 
itıılyıın avcısı dü~ürülmüştür. Paraşütle masraflar borcunuzdan dolayı nammı
ntlıyan ıki ltalyan pilotu kurtarılma trr. za çıkarılan ödeme emri iknmetgfıhınızı 

Tayyarelerimiz Eritre ve Somalide terkeylemeniz h sebiyle bilfı tebliğ iade 
tayyare meydanlnnna ve kışlalara karşı edilmiş zabıtaca aranılmanıza rağmen 
muvaffakıyetli hücumlar yapmışlardır. bulunduğunuz yer öğrenilememiş oldu
Sarf tipindeki bombardım n tayyarele- ğundan ilônen tebligat ifasına karar \'e
rimiz dün ve evvelki gün Elvak mev- rilmiştir. 

limnndn bulunan vnpur \ e mavunalara 
bir çok bomb lar atmışlardır. Yakılan 
mavanalarl antrepodan çıknn ulevler 
denizde 30 kilometreden görülebilmiş
tir. Zeeburge abahın saat üçüne doğru 
oiddetle bombardıman edilmiştir. Dok 
ve liman ml'lhali üzerine, methaldeki 
lrnnala, iç limana, İmal huvuzuna, me~-
hnr nhtıma ve b~ kargodnn müte"'ekkil 
bir grup üzerine yüksek infilak kuvveti 
olan bombalar düsmüştür. 

kiine hücumlar y pm !ardır. Bir radyo Tarihi ilandan iı'baren yedi gün için
po tası üzerine ve Birkaodıı bir iniş de mezkur borcu ödemeniz veya diye
meydnnı üzerine mu\ nffnkıyetli akınlar ceğinizi aynı müddette şifahen veya yazı 
yııpılmıştrr. Oç bina tahrip edilmiş, di- ile memuriyetimize dosya no 39/1029 3 
~er bir binada yangın çıkarılmış ve e bildirmezseniz rehinin paraya çevril
radyo postası üzerine tam isabet kayde- mesi yolu ile icraya devam edileceği ila-
dilmi~tir. nen ihbar ve tebliğ olunur. 

İzmir fuarı Sergi Sarayındalıi J04·105 numaralı 
Pavyonlarını ziyaret ediniz .• 

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

j z Mi R SIHHA'l' VE IC'l'iMAI MUAVENET 
HUDURLVCVHDEH : . 
İmdadı $ıhhl otomobilfor!:ıiıı ihU~·act olnn (4000) litre benzin 10:?0 lira 

bedeli muhnmmenle milnnkasava ~ıknrılmış ise de bir talibi zuhur etmediğin
den 30/8/9(0 tarihinden itiba~n bir ay zariında paznrhkln satın alınmasına 
karar verilmiştir. fsteklilc!in 2490 ~yılı kanuni hiikilmlerine tevfikan temi
nat akçeleriyle birlikt her ıpazart~ \"C perşembe giinleri saat 9 dan 12 ye 
kadar vilayet daimi encümenine mtiraca:ıtleri. 10-14-20-26 (1861) 3680 

Sdlhat ve İctirnai Muavenet Müdürlüğü Satın 
Alma lıomis~onu IJaşlıanlığından : 

Alsnncnktıtki Sajbr, Dil~::. ve Köıler müessesesinin 19·10 yılı ihtiyacı olan 
an 1500, ço~ 2200 kilo blı:;:ci nev: ekmeğin beher kilosu 11 kuruş 25 san
tim üzerinden komisyon l>:ışkanlığmdaki şartnamesi mucibince talibine iha
lesi ynpılacağından isteklH~r;'l 18:> lira 63 kuruş muvakkat teminat makbuz
lariylc birlikte ihale JZÜ'lÜ olan 25 tyliil 1940 çarşamba günü saat 15 te Sıh
hat \'e İçtiınui muavenet miidürlüğUndc müteşekkil komisyon başkanlığına 
mürocaatfori illin olunur. lO - 14 - 16 - 20 3682 (1860) 

YVKSEK ZIRAA'l' EHS'l'l'J'VSV VE'l'ERİHER 
FAKÜLTESİ ASKERi KISMIHIN KAYIT VE 

KABUL ŞAR'l'LARI : 
1 - Anknra Yüksek 7.ira:ıt enstıtüsü Veteriner fakültesi Askeri kLc:mına 

bu vıl sivil rom devreli US<.'!ı>rdeıı iyi ve pek ivi derecc..Ce mezun olan ve ul-
2unluk imtıhıınlarını venn~ tılmak sartiyle talebe kabul edilecektir. İstekli
lerin nsaf!tdaki şartlan '1d.iz olması lfız.ımdır : 

A) - l'ürkiye CUmhurıyeti tebaasından bulunmnk .. 
B) - Yası 18 - 22 olnı&~< .. (2? d;ıt.ildir.) 
C) - Bc:dcn tcşckklill"!t ı ılf' sıhhuti orduda ve her iklimde faal hizmete 

miisnit olmak (Dil rckfı'<~tı olanlar alınmaz .. ) 
l>) - Tavır ve harek ~tı. nhlakı kusursuz \'C seciyesi sağlam olmak .. 
E) - Ailesinin hiç bir fr·na hal ve şöhreti olmamak.. (Bunun için de zabı-

ta vcsiknsı ıl;ı nz etmek .. ) 
2 - 1steklılerin m"ra :.:ı~t istidalarına su vesikalan ~ğlamalan lUz.ımdır : 
A) - Ni.ıhıs cüzdanı veva musaddak sureti .. 
B) - Sıhhati hakkınd:ı ı..ı-, tt.>şekküllü Askeri hastant: rJporu ve aşı kağıdı. 
C) - Lise mezuniyet ve olpunluk şahndetnamesi wya tasdikli sureti .. 
D) - Okula alındığı t.alt..!~:-dı; ashri kanun. nizam ve talimatları kabul et

til!i hakkında veJi. inin ve kendisinin Noterlikten 1nsdikli taahhüt senedi... 
Talebe okulunn istifa etmeı. h.tf:rse okulca tahakkuk ellirilecek masraflan 
birden verir ve bu da ~cı.lhlıüt senedine kaydedilir. 

E) - Snr ah. uyurken ~ezen sidıkli. bayılma ve çırpınmaya müptela ol
mndıf!t hakkında velilermiu Noterlikten tasdikli taahhütnamesi.. (Bu gibi 
hastalıklardan biri ile 'ıkuh girme<!den evvel malul oldukları sonradan nnln
şılanlar okuldan çıkanlır ve okul mı.srafları velilerine ödetilir .. } 

3 - İstckiilcr bulundul:~nr. mahııllerdeki Askerlik şubelerine istida ile 
müracaat <:dccekler \'C sul.ı;·ierince 2 inci mnddcde bildırilen evrakı ikmal 
ettikten sonra. Anknrada Yüksek Zıraat Enstitilsü Veteriner Fakültesi As
keri talebe .ıınirliğine ~önd:.:rHecektlr .. Miirncaat mliddeti eylCılUn ::!!) ine ka
dardır. Bu ınrihten sonra ınilr-acaat kabul edilmez.. 

4 - Okula kayıt \'e kahui_ şahadetnnme dereccleı"inc ve müracaat sırasına 
J.:Öredir. İstekli adedi tnma:n olunca kayıt işleri kapanır ve kabul edilenlere 
müracaat etlikleri Askerlik subeler; ile tebligat yapılır .. 

l6 -19 - 23 - 26 - 30 - 3 - 7 10 - 14 - 17 - 20 (1673) 3283 

EmUilı ve Eytam BanJıasından : 
No. ları 

Esas No. Yerı · Eski Y eniTaj Ne\'i Kıymeti Depozito 
1\.1317 Daragaç Sehıtler cad- 117 - 87 Maa mil!\lemilat 3675.- 735.00 

de!'l 2795.83 M2. 119, 119 89 :un fabrikası ve hangar 
91 mahallinin 1/6 hissesi 

İzahatı yukarıda yazılı fabrikanın Baııkaınıuı ait bulunan hissesinin satışı 
Pazarlıkla \ e peşin bedelle 23 0/1!l40 p::ı.,nrtesi gi.inü ı.:ant ONDA ihale edilmek 
Uzerc arttırmaya konulmuştur. 

1 - İstekli olanların hizalarında yazılı depozito nkçeleıini ''eznenıize yalı
tarak arttırmaya girmeleri. 

1
. 2 - MUzay:?de s·rasında verilen bedel, mukadder kıymeti geçtiği takdirde ta
ı:lcrin dcpoz.itolarmı nisbet dairesinde tezyit eylemeleri ve mühür kullanan-

ın milhürlerini Noterden tasdik et.irınelcri.. 3891 (1943) 

Buca Beledi31e Riyasetinden: 
Buca Bclediy i et nakliyatında ·.·e sokakları sulama :slcrinde kullanılmak 

ilzere Kamvonet mnct !Işı satın almak üzere - 2000 kilo hamule 
tac:ıvacak !:udrette olacak - 16 9 / 1940 tarihinden itibaren on 
~ gün :-ıUddetle açık ek<iıltmcye çıkarılmıştır. Eyyamı tatiliye müs
tc n olmak \iı:erc ckstltmcsi 211011!?40 çarşamba r,ünü saat uç buçukta Be-
l dh e encumcni huzurunfla yapılacltıı·. Muhammen hedclı 4000 dört bin 
lırndır. Yiizd · 7 5 tcmİ:latı muvakk:tta akçesi 300 lirnd•r. İ teld lerin Beledi-

rı ı jn ol•ı'lur. 20 - 21 59 (1945) 

IZMIR SiCiLi TiCARET ME
MURLUCUNDAN: 

(Muhtar İber ve Hasan ): .. meniei kol
lektif ,şirketi) ticaret unvıınilc İznıirde 
Kuzuoğlu çarşısında 91 numaralı mağa
zada yazma. dülbent ve manifatura ve 
sair ticari muamelelerle iştigal etmek 
üzere teş~kkül eden işbu şirketin tica
ret unv~nı ve şirket muka\'elenamcsi 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
2824 numarasınıı kcıyt ve tescil roildiği 
ilan olunur. 

1: Mukavele 
İzmir sicili ticcıret memurluğu resmi 

mührü ve 1''. Tenik irnz.ası 
Bugün bin dokuz yUz kırk senesi Ey-

1 i.il ayının beşinci Perşembe günü. 
5-9-1940 

1zmirde birinci belediye caddesinde 
i2-2 numaralı hususi Dairede vazife gö
ren İzmir ikinci noteri ben Zeki Ehiloğ
lu işimin başınCia iken aşağıda hUviyet
leri yazılı iş sahipleri daireme gelerek 
anlatacağı gibi bir mukavelenamcnin 
taraf undan resen yazılmasını istediler. 
Kendilerinin kanuni ehliyeti haiz olduk
larını gördüm. 
ŞAH1TLER: lzınir - Karşıyaka Ta

lat bey sokak 33 nwnaralı e\'de oturan 
Abdurrahman oğlu İsmail Erginler ve 
Karataş 1nönU caddesinde 334 cü sokak 
8 numarada oturnn Yako oğlu Lcon 
Ascr. 

Yuknrıda isim ve adresleri ynzılı olup 
iş sahiplerini tamdıklarını ve şehadete 
mani halleri olmadığını söyleyen ve 
kanuni evsafı haiz olduklnrı görülen 
şahitlerin tariflerile şahıs ve hüviyetle
rini tesbit ettiğim: 
İŞ SAHlPLERl: iz.mirde Pazaryeri 

mahallesi 952 ci sokakta 6 nwnaralı ev
de oturan Şnkir oğlu Muhtar tber ve 
1zmirde Kahramanlar 1415 ci sokakta 
20 numaralı evde oturnn. Ahmet oğlu 
Hı:ısan Yemenici. 
Şu suretle arzularını bana takrir ede

rek mevad ve eraiti atiye dairesinde bir 
şirket akt ettiklerini beyan ve ikrar et
mişlerdir. 

MADDE 1 - Şirketin nev'i: KoJlc ),. 
tiftir. 

MADDE 2 - Şirketin unvanı: (Muh
tar İber ve Hasan Yemenici kollektif 
şirketi) dir. 

MADDE 3 - Şırketin merkezi İzmir 
ve merketi muamcltitı l:znıirde Kuzu
oğlu çarşısında eski 51 ve yeni 91 numa
ralı mnğnzadır. 

MADDE 4 - Şirketin sermayesi 
( 4450) dört bin dört yüz elli Türk lira
sından ibaret olup bunun (2650) iki bin 
altı yüz elli lirası kıymetleri bilittifak 
takvim olunnn emtea ve mevcudat ola
rak aynen MuhUır 1bcr tarafından ve 
(1800) bin sekiz yüz lirası da Hasan 
Y <"lllcnici tararından nakten vazcôilmiş
tir. 

MADDE 5 - (Şirketi her iki şerikin 
şirket firması ile birlikte müştereken 
koyacakları imza ilzam eder.) 

MADDE G - Bu şirket bilhassa yaz
ma, dülbent ve mani!ntura alım satımı 
ve menfaat mülahaza ettiği diğer mua
mcliiu ticariye ile iştigal edecektir. 

MADDE 7 - Her şen"kin ktir ve za
rardaki hissesi müsavidir. 

MADDE 8 - Bu .sirket 5 Eyliil 040 
tarihinden itibaren üç sene müddetle 
devam edecektir. Şu kadar ki şerikler
den biri müddeti şirketin hitamına iki 
ay kal:ı !esh ve tasfiyeyi talep ve tahri
ren ihbar etmezse her yeni üç senelik 
devreler için temdit olunmuş ad oluna
caktır. 

MADDE 9 - Şeriklerden her biri ih
tiyncatı ahsiye ve beytiyesi iç.in şir
ket kasasından 111ahiye azami yetmiş 70 
lira alabilecektir. 

MADDE 10 Bugüne kadar müsta-
killen ticaret ed n şeriklerdl"n Muhtar 
İht'r'in olbaptnki defter kayıtlarında ta
hakkuk eden bilcümle matlubat ve zi
mr>matını venidrn teşkil olunan i~bu 
(Muhtar lber \'e Hnsan Yemenici kol
lektif sirketi) deruhte etmiştir. 
Yazılan bu ınukavelenameyi şahitler 

yanındn kendilerine okudum. Ve anlat
ı tım Mlindcrccatının ist ğıne .,. e beyanı-

I
Limanlar ve istasyon· ı /ngiliz ha~a nazırının ISYİÇre demokrasi pren. 
lor bomba yağmuru dünku nutku sı·bı·ne sadık kalınor 

it d - BASTAH.l\Fl 1 inci SAHİFEDE - !l a l '1 Q vasıtalarımızı a keri hedeflerden inhiraf Berne. 19 ( A.A) - Neşredilen bir 
_ BASTARAFI ) inci SAYFADA _ ettirmek istmıp içinde olan Londra hal- b~yannamede demokrasi prensibi teyid 
şiddetli hücumlar ynpmışlardır. kına karşı ihanet olur. Mevcut vasıtala- edilmektedir. Bu beyannamede federal 

Gemilere ve askeri depolara mühim runw Alman nakliyat \'nsıtalannın im- konsey İsviçre siyasetinin demokrasa 
hasar verdirilmiştir. Grinez burnunda hası için kullanmalıyız. Bu suretle Al- prensiplerine göre sevk ve idaresine de
topçu mevzilerine de hücum edilmiştir. manyanın istihsal kabiliyetini azaltmış vam edileceği '\'e memleketin istiklal, 
Diğer tayyare gruplarımız da Kresel. ve mühimmat taksimatına müşkülat çı- hakimiyet ve vekanna aykırı hedefleri 
Ham, F.hrang, Osnabrug, Söst ve Brük- karmış oluruz. Cayemiz .Almanların olan hareketlerin hertaraf edileceği bil
sel tevziat merkezlerini ve Kolonya ci- tayyarelerini, imal ettikleri fabrikalazı dirilmektedir, 
vannda Stokun emtea garlarını bom- veyahut tayyareleri için elzem bulunan 
bardunan ctrnişlerdir. Sahil muhafaza aletleri imal eden fabrikaları veyahut 
tcşkfüitına mensup tayyareler de Şer- bu fabrikalara elektrik cereyanını veren 
burg limnnma hücum etmiş.lerdir. En santralları imha etmek olmalıd ır. 
aşağı iki iaşe gemisi batnu.ş bir çok yan- Almanyadaki hedeflere itina ile atı
gmlar çıkmıştır. Tayyarelerimizden iki- lan bombaların gelişi güzel atılan bom· 
si üSlerine dönmemiştir. balardan daha az tesirli olabileceği fik-

Evvelki gün düşman ha\'a filolan da rine snh:p olmak pek yanlış bir şey olur. 
müteaddit defolar Ken t Kontluğunun Almış olduğumuz malCımata nazaran 
sahillc.>rini usarıık Londra ve Taymis Rhenaniede sınai istihsalat büyük mik
nehri mıınsahı i tikııınetlerinden mem- yasta nzalmıştu. Bunun başlıca sebebi 
lckct dahiline ya~,)mışlnrdır. Ta=-~i in de lngiliz tayyarClerinin mütemadi akın
maıısap mıntnknsı üzerine atılan bom- lan dolayısiyle amelenin uykusuz kal
balardun başlıra ha arat busu!Iİ ikamet- masıdır. 
J?iHılarda olmu '\'e bir kaç kişi ölmüş- Gelişi güzel atılan bombalarla yapı
tür. Diin dü mwıın faaliyeti bilhassa lnn gece hücumlarına kar ı tahaffuz me-
1..ondrn iizerine tnarruzlannn gere de selesinin zorluğundan bahsettikten son
dc\'am etmişler müteaddit lıölgelerde ra nazır meselenin hal edilmiyecek ka
hasnrat olınu tur. Tahmini olarak dok- dar çetin olmadığını ila\'e etmiştir. 
an kişi iaınii 350 1 işi de yaralanmıştır. B. Sinclair Almanların yıldırım har-
~G düşmnn tayyaresi tahrip edilmiş, 12 binin ba ladığı tarih olan 8 Ağustostan 
lngiliz ta~ yare i <le kaybedilmiştir. beri verdikleri hav :zayiatından bahse-

-ııı:- derek şunlan söylemi!ltir: 
sv·çrenin g d Almanlar 1.867 tayyare \e 4.000 1 

f a den fazla pilot knybetmi lerdir. Halbuki 
a deler· ihtiyacı lngiliz hava kuvvetlerinin znyiatı 621 

Londra 19 (A.A) - İsviçre iktısat tayyare ve altı yüzden az pilottan iba
neznretinın yüksek memurlarından biri ret olmuştur. Aynı müddet za;fında 1n
ablokonın tatbikine tenlluk eden bazı gili:z hava ku~·etleri yııkın şarkta 16 
nın~elelerle deniz nşın memleketlerden tayyare kaybetmişlerdir. Buna mukabil 
getirilecek gıda maddeleri hakkında gö- 5 6 balyan tayyaresi düşürülmüştür. Şu
rUşmek üzere Londraya gelmiş ve mü- rası da nazarı dikkate alınmalıdır ki 
zakerelere başlamıştır. · vermiş olduğum rakıımlnr imha edildik-

. ..................................................................................... . . 
• • 
E Devlet Demir Yol/arından ~ 
.............•.....................•.•............•..........•...•.•................. : 
Devlet Demiryolları 8 inci İşletme Komisyo
nundan: 
İzmir· Manisa hattı iizninde K1m. 41 -ı- 250 - 41 -ı- 550 de Menemen 

boğa:zı~dnn alınacak 4000 metre mikabı toplama ve kırma balastın şartname
si \'~hılc 2-1/9/1940 salı g\inü snnt 16 da Alsancak işletme binasında toplana
cak komisy?nda pazarlık sı.:rctiyle ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedel GOOO lirn olup isteklilerin t.n)•in olunan gün ve saatte ko
misyona müracnntleri lazımdır. Pazarlık neticesinde taknrrür eden bedel Uze
rinden yüzde 15 kafi tcminut alınaC'tktır. 
$artname~i 8 inci İşletmı• kaleminde görülebilir. 3877 (194'1) 

İzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Kıymeti muhammenesi 750 lira olan Jkiçeşmelik cadde1i üzerind e Cedikli 

okağında 3 18 No lu dükkanın mülkiyeti satılmak üzere müzayedeye konul
muş ve talibi uhteainded ir. ihalesi 2 7 /9 /940 Cuma günü saat 1 O d a komis
yon huzurunda yapılacaktır. Fazluına talip olanların aynı gÜn ve aaatte 
kıflar idaresine müracaatları ilan olunur. 8, 15, 20, 26 3656 (1852) 

. A~balaj malzemesi satışı 
f ncır ve Ü zum Tarım Satış kooperatifleri Birliğinden: 

A _Darağaçta ;Aydın Bira Fabrikasında birliğim,ze ait yaş meyve amba
laı malzemesı, tahta kutular, hurda demirler ve saire mahallinde mü
zayede ile satılacaktır. Açık artırma tarihi 23-9-940 Pazartesi günü saat 
15 tedir. Teminat akçesi ( 500) liradır. Satılacak malzeme her gün 
mahallinde görülebilir. 20-22 ( 1946) 

DIKJLi ASLiYE HUKUK MAH
KEMF.StNDEN: 

Bademli K. den Hüseyin kızı Fatma 
Zehra tarafından Çandarlı nahiyesinden 
Hasan oğlu arabacı Avni aleyhine ika
me olunan boşanma davasının yapıl
makta olan muhalı:emesinde davalı na
mına l\ıknrılan davetiye ikametgahının 
meçhul bulunmasından tebliğ edileme
miş mahkemece ilanen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan davetiye ve dava 
arzuhaline kaim olmak fü:ere ve muha
kemenin 15/ 10/940 tarihine rastlıyon 
salı günü saat 1 O talik edildiği gelmedi
ğiniz takdirde 1 {, U. M. K. 398, 399, 
420 inci maddelerinin tatbik edileceği 
ilanen tebli~ olunur. 3884 ( 1937) 

1ZM1R S1C1Lt TiCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

lzmirde Çakaloğu hanında 8 numa
rada ticaretle istigal eden cCemil Ayva
zın> 1 7 /9 /940 tarihinden itibaren terki 
ticaret ettiğine mütedair beyanname ti
caret kanunu hükümlerine göre sicilin 
2823 numıırasına kayıt ve- tescil edilmiş 
olmakla esas kaydı terkin kılındığı ilan 
olunur. 3887 ( 1940) 

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

Kayit aç~ldı 
KU'l'LVK BJCKİ 
DİKİŞ YVRİ>V 

Talebe kaydına ba,Ianmıftır. 
Yurdun tahsil müddeti iki se

nedir. Fa zla ma lumat müdür
lükten öhenilir. 

ADRES: Çivici H amam civarmda 
38 numaralı Yurt. 1 - 10 (1848) 
Sakarya llk Okulu arkasında 8 39 So. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

na aynen uygun olduğunu ve bn.şka bir 
deyecekleri olmadığını bildirmeleri üze
rine resen Uınzim ettiğim bu vesikayı 
tasdikan hepimiz im1.aladık ve mühür
ledik. Bin dokuz yüz kırk senesi Eylül 
ayının beşinci Persembe günU. 5-9-1940 

Akitler: İmzaları 
SahiUer: ln1zalnn 
T.C. lzmir ikinci noteri Zeki Ehiloğlu 

resmi mühür ve imzası. 
Umumi No. 2203 Hususi No. 2 160 
lşbu mukavelenamt' örneğinin daire

miz dosyasında saklı 5-9-1940 tarih ve 
2202 numaralı oslına uygun olduğu bit
tart '· altık rlara vcı·ildi. Bin dokuz yüz 
kırk senesi Evliil a\ ının beşinci Persem-
bt> günü. 5-9-940 

30 kuruc:luk damga pulu üzttinde 5 
Eylii) 19'11) tarih ve- İzınir ikinci noteri 
resmi mühürü V<' Z k Ehiloğlu imzası. ı 

1ZM1R BELEDlYESlNDEN: 
- Orhaniye mahallesi 656 ncı so

kakta 23/67, 25, 2 t, 16 sayılı evlerin 
yıktınlması alana ait olmak üzere enka
:zınrn satqı fen i leri müdürlüğündeki 
keşif ve prtnamesi veçhile açık. arttır
maya konulmu tur. Keşif bedeli 82 lira 
25 kuruş muvakkat teminatı 6 lira 20 
kuruştur. Taliplerin teminab cümhuri
yet merkez bankasına yntrrarak 30-9-940 
Pazartesi günü saat 16 da makbuzlariy
le birlikte encümene müracaatları. 

IS, 20, 25, 28 3605 ( 1906) 
1 - Akdeniz mahallesinde Mimar 

Kemalettin cnddesinde 7 nci adanın 
46, 75 metre murnbbaındaki 1 sayılı 
arsasının snt~ı. yazı i§leri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1168 
lira 75 kuruş muvakkat teminatı 88 li
radır. Taliplerin teminatı C. M. banka
sına yatırarak makbuzlariyle ihale tari
hi olan 4/ 10/940 Cuma günü saat 16 
da encümene müracnatlan. 

2 - Hatay caddesinde 376 numaralı 
sokaktan .365 sayılı sokağa kadar ve 
346, 347. 348 sayılı okaklarla 496 sa
yılı sokak ve Halil Rifot pa~a caddcşinin 
bir kısmında huizler fenni kanalizasyo
nu yaptırılması, fen işleri müdürlüğün
deki keşif ve şartnamesi mucibince açık 
eksiltmeye konulmuştur, Ke if bedeli 
6911 lira 3 kuruş muvakkat teminatı 
5 18 lirn 35 kuru tur. Taliplerin teminatı 
C. M. bankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 4/ l 0/940 cuma 
günü saat 16 da encümene müraeaatla
n. 20, 24, 28, 3 3880 { 1939) 

- Belediyemiz zabıta81 kadrosunda 
münhal bulunan zabıta memurlukları 
için 25/9/1940 günü müsabaka imti
hanı yapılacaktır. 

Askerliğini bitirmiş. ve orta mektep 
veya muadili derecede tahsil görmüş 
bulunan isteklilerin, terhis ve tahsillerine 
nit vesikaları ile birlikte belediye zabıta 
müdürüğüne müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 20,21,23 3881(1942) 

lzmir 

Enternasgonaı fuarının 
En cazibcli.pa\"yonlanndao 

Election 
Saatları 

leri teeyyüt eden tayyarelere ait bulun
maktadır. Halbuki düşürülmii§ olup İm· 
halan k:atiyetle teabit edilememiş olao
ların adedi bu rakkamların aaha çok ÜS• 

tündedir. 
Nazır sözlerine ,öyle nihayet vermit-

tir: 
Büyük Britanya ahalisine karıı tefrik 

gözetmeden ve vahşiyane hücumlar ya· 
pılmnkla ve Kral ve Kraliçenin şahısla
nnn karşı da bu hücumlar tekraı etmek
le B. Cöring üniformasının ve makamı
nın şereflerini jhlal etmiştir. Hava kuv· 
vetlerimizi imha etmeğe veyahut donan
mamızı batırmnğa muvaffak olamayın
ca amelemizin kuvvei mane,·iyesini kır
mak ve Londrnyı tethiş etmek mnksa
diyle muharip kuvvetlerimizi aıl adan 
vurmağa teşebbfuı ediyor. Bilmelidir ve 
nitekim yakında öğrenecektir ki. zulmün 
hücumlarına kar,ı Londra halkı metin 
\'e sarsılmaz bir azim ile göğüs germek
tedir. Bu efil adam kendi kuyusunu 
kazmalı:tadır. Zira milletinin çektiği is· 
tırnplara ve göğüs gerdiği tehlikdere i~ 
timk eden Kral ve Kraliçesine karşı bu 
halkı daha ziyade sadakatle birlcşmi, 
bulacaktır. Bu millet ynlnız sahillerimi
zin mudafaasına nzmetmİş değil mem· 
leket hnricinde Berlin ve Roma korsan· 
lannın ) uvnlarını imha etmeğe de kati
yen nzmetmiş bulunmaktadır. 

uUMDALn 
--Jf.-

Ul\I ıt DF.NİZ ACENTELl(;I L'l1> 
HELLE?'lıiC Li NES LTD 

SOULİOTİS vaı-uru 20 - 25 eylül 
4rasında İ7.mirden doğru Nevyorka ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün vapurlarımızın ambar 
içi elektrik vantilatör tesisatı ile mil· 
cehhezdir. Gerek vapurların muvasalAt 
tarihleri. gerek \'tlpur isimleri ve nav
lunlan hakkındn acenUınıız harp dola
yısiyle hiç bir !aahhilt allına girmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Bırincl 
Kordonda 152 itumarada • U1''11JAL• 
umumt deniz acenteliği Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 407".! 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OIJViER VE 

$VREKASJ LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADD~t Rea blnaa 
TELEFON: 2443 

Londra ve Uverpol ballan 'cin 
piyasanın ihtiyacına " 5re va~ 
nmı1 t'Pf Pr vapacaklardır. ............................................ 

ızMJR 2 ıNcı SULH HUKUK HA
KIMLlCtNDEN : 

lzmirde Cii7.elyalı tramvay caddesin
de 1066 şayıda F evzj Durak tarafına: 

lzmir avukatla.nndan lbrahim Halil 
tarafından aleyhinize ikame olunan 1 O 
lira alacak davası üzerine davet lcanu· 
niyeye icabet etmediğinizden hakkuuz
da gıyap kıırarı verllmi~ ve davacı id· 
diasını isbattan izharı aczederek yemin 
teklif eylemesi ve mahkeme 30/9/940 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
ona talik kılınmış olduğundan yevmi 
mezkur ve saatte berayı tahlif mahke
meye gelmediğiniz takdirde yeminden 
kaçmış addolunarak davayı sabit naza
riyle bakılacağına dair olan ikinci yemin 
davetiyesi ilanen tebliğ olunur. 

3911 (1934) 

KAl!ŞIYAKA 

Melek Sinenıası 
l' eni den tamir ve tez3 in edilerek 

yeni m v ime giriyor 
BUGÜNKÜ rROGRAl\llMIZ : 

ı · Ali Babanın Mirası 
Türkçe sözlü sarkılı büyük şark filmi 

2 • TARZAM ADASI 
Büyük macera romanı .. 

Bir inci safhusı 

....................... u 

tZMJR BJRJNCt iCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Bucada Mecidiye sokağında 34 nu
marada iken halen ikametgahı meçhul 
bulunan Kosti tarafına: 

Emlak "''" eytam bankasL lzmir şube
sine T. J_ 4855, 48 ve ayrıca faiz ve 
masraf borcunuzdan dolayı namınıza 
çıkanlan ödeme emri ikametglihınızr 
terkeylemeniz hasebiyle hila tebliğ iade 
edilmiş zabıtaca da aramlmanıza rağmen 
bulunduğunuz yer öğrenilememiş oldu
ğundan ilanen tebligat ifos•na karar ve
rilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren 30 gün içinde 
mezkur borcu ödemeniz veya diyeceği
nizi aynı müddette şifahen veva yazı 
ile memuriyetimize dosya no 39/5535 
e bildirmezseniz rehinin paraya çevril
mesi yolu ile icrava devam edileceği ila
nen ihbar ve tebliğ olunur. 

NAZiLLi ASLlYE HUKUK MAH
KEMF.SlNDEN: 

Nazilli basma fabrikasında Haşıl us
tabaşısı F..nver Çelik tarafından slhhat 
memuru Recebin evinde kira ile otura'\ 
Enver karısı Nilofer Çelik aleyhine açı
lan ihtar davasından dola)'\ müddei
aleyhin gösterilen meskende bulunama
dığından ve nereye gittiği meçhul bu
lunduğundan müddeialeyhin 9- t 0-940 
Çarşamba saat 11 de Nnz.illi asliye hu
kuk rıaahk mesine gelmesi ilan olunur. 



,. ,. ... IFE 4 YENi JlSIR 

Köy mahrukatı 
ayı - Bucuktaki linyit 

eye açı dı ocakları işlet 
-------------x~x--------------

Ank. rn 19 (Hususi) - Hüklimctimiz halkına bu kömiirden istüade etmeleri 
l ı ~un m, hruk, • ı ·yı"' yakından ala- için sobalar konul· caktır. Her köy evin-
k ·arak b zı nuhım kararlar alnns- de bir soba bulunacaktır. An1rnrnda bu 
t \ r nın yakınındaki Kayı - Bu- kış yapılacak t "ruh d n sonra memle-
c-uK Lınyıt m d n ocagı işletme~ e nçıl- ketin dıcıer yeri rindeki Lınyit mad .n: 
mıştır. Bu ocnkta birıken kömürleri Eti- lcri işletüecekt'r. Linyıt ocaklnrı iki 
b nk k·ıosu on paradan satışa çıkarmış- buçuk liraya mal olacaktır. Ocakların lngiliz sahilleri iste bu fotografta gurıild .itiii 
tır. şimdilik halk odaları ve köy odalarına 

Bu kış Ankara civarındaki 400 köy kurulması düşünülmüştür. Alman fn2İliz 
•••••••••••••••••• 

Iran s resmi tebliği 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londranın bir çok ger-f iri 
F~avda tetkikat yaotı. Şerefine 

verilen ziyafette samimi 
nutuklar söylendi 

ıerinde gangınıar 
çıkarılmış --·--lngiliz .zayiatını Al-

manlar 38 tav yare 
olarak gösterdiler 

liAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
Ja bahtiyarım. 

Şahinşah hazretlerinin İz.mirde unu
tulmaz tatlı ve tarihi hatıralar bırakan 
ıse3ahntlcrinde zatı devletleri ile tanış
mak refınc naıl olmuştum. 

lki btiyük milletin başında mua1.zam 
hami 1 rle bir çok terakki ve tekamül 
eseri ri yaratmış bulunan bu iki kudret
]i şefin İzmirc brraber scyahatlerınde 
burada balkın coşarak gösterdiği yük
sek ve samimi tezahürleri ne muazzam 
bir tablo yaratmıştır. 

Zatı alinizin o zaman aramızda bırak
tığınız sempatik hatıraların da elan ya
şadıgını bizzat müşahed .. buyurul orsu
nu~. 

lran devletinin bu s ne de lzmir en-
1 rnasyonal fuarına resmen iştirak et
m · bulunması bizi çok sevindirmistir. 
Zatı devletlerinin yüksek himmetleri 
ile m ydana gelen ve büyük bir cazibe 
arzeden lran pavyonunu yüz binlerce 
~ urttaşımız z.iyaret ederek Biiyük Ön
deriniz Şahinşnh hazretlerinin kardeş 
lrancla vücuda getirdiği yüksek inkılfip
Jarı yakinen takip etmek fırsatını verd!. 
Bu iştirfık aynı zamanda iki komşu mil
let arasındaki kardeş ve dost bağları
nın milli bir tezahürünü de teşkil et
miş bulunuyor. 

Bu iştirakinlzle Fuarımızın değerini 
nrttırdığınızdan dolayı büyük İran dev
letine ve güzel pavyonunuzun hazırlan
masındaki yüksek himmctlerinizden do
layı da ekselnnsınızn ve lzmir konsolo
sunuz dostumuza en derin te ekkürleri
mi nrzeder. kadehimi kardC§ lranın Bü
yük Önderi Şahinşnh hazretlerinin sıh
hat ve fı.fiyetlerine kaldırınm. 

SI-:FJRlN NUTKU 
Snyın bay vnli, sayın bay belediye re

isi. muhterem baylar, 
Tam altı yıl önce metbuu müfehha

mım büyük Şahinşahın maiyeti mellı
kfuıelerinde ve Türk milletinin alimek5.n 
ölüsii merhum Atatürkle şimdiki Cüm
hur reisi İsmet lnönü hazretlerinin ma:
yetlerindc bu tarihi ve güzel şehre gel
dim. O tarihten bir knç sene sonra yani 
bugün burnyn yeniden geldiğim zaman 
lzmirin bayındırlığı, güzelliği ve ilerle
mesi hususundn az.im farklnr görmek
teyim ki cidden takdire sezadır. 

İzmir şehri böyle az bir müddet zar
fında her hususta mühim terakkiler gös
termiş ve modern stil üzerine yapılnrla 
önemli bir şehir vücuda gelmiştir. Bu 
hususta sİ7. be!C'diye reisini tebrik c>de
rim. 

İzmir fuarı beynelmilel ve pek büyük 
bir panayır \'e sergiden mürekkep olup 
bu ülkenin ekonomik. endüstriyel \'e 
kültürel faaliyetinin tecelligahıdır. 

Benim if Uhar ve şerefle mümessili 
hulundugum memleketle komşumuz 
dostumuz ve kardeşimiz Türk ülkesi 
nrasında medeniyet, nhlak, adetler, ide
!ıl ve beseriycte hizmet hususundaki sa
yısız alcllca ve hağlılıklar ve bir çok 
benzel i ler vardır. 

Şimdiki devirde ise iki memleket ara
sında me\•cut birbirlerine en büyük 
benzey"ste ornlar<la şarkın iki yüce ve 
ulu dfıhicı'nin bulunmaları keyfiyetidir. 

Nasıl ki yeni İran eski azamet devrini 
mua1.zam şefi İran Şahinşahı flla hazreti 
hümavun Pehlevinin yorulmak bilmez 
mesaileri ve demir iradeleriyle yenile-

• mi". meınl~ketin muhtelif işlerinde me
selfı askeri, siyasi, içtimai kısımlarda sa
nayi, z.irnat, mnnrit, beden ve ruh ter
biyesine nit sahaların her birinde yollar, 
demir ~ olları, limanlar, şehirler inşası, 
milli vahdetin ve spor ruhunun vücut 
bulması \'(' bugünkü medeniyet aleminin 

Berlin, ]!) (A.A) - Alman tebliğine 
r,öre fena hava şartlarına rağmen hava 
kuvvetleri harbin idaresi bakımından 
mUhim ohm 'ile Londrn civarında bulu
nan muhtelif hedefleri dün de artan bir 
şiddetle bombardıman etmişlerdir. Lon
dranın bir çok mahallelerinde biiyük 
yangınlar çıkmıştır İngilterenin diğer 
kısımlarında <l.ı harbin id:ırcsi itibariy
le mühin1 hedefler bombalanmıştır. Şi
mali Fransada \'e Belçikada düşman 
tayyareleri muhtelif mahallere bomba
lar atmıştır. Askeri hedeflere zikre de
ger hnsar yapınışlurdır. Si\'iller ölınüs
tür. l!l eylül gecesi İngiliz tayyareleri 
Alman;> a i.izerine bir akın ynpmışlarsa 
da Alman tayyare dafii bataryaları ta
rafından piısklirtli lınüşti.ir. Bu 1ayyare
ler bombalarını gayri a. keri hedeflere 
atmışlardır. Düşman zayfatı 38 tayyarc-

lraıı sefiri EkseUhıs Kazınıi l'i bulmuştur. 13 Alman tayyaresi ka-
yıptır. 

b. ·· t ·ı l · d Lonclra, l9 (A.A) - Hava ve dahili ulun vası a ve vesı e ermm mey ana . t tl · · t bl·~· 
1 • ·b· ı d · h ı ı cınnıye nezare erının e ıgı : ge mesı gı ı ran a scrı am e er atmış- i ·ıı b·ıı Lo d ·· · 

ve mucize misali harikulade bir kud-
1 

ngızlerc ve 1d lctSSa tmn. rt? uzersıne 
l b · k 1" k l' aarru rır ,,gece l!vaın c ı::ı ır.. on 

ret e u muazz~m _ın 1 np ve ·n ;nnma- günlerde tatbik ettiği yeni sistemi ta· 
yı yaratmış, mılletme saadet ve muvaf- kip eden dii~·man tayyareleri münferit 
fakıyet kapılarını ardı~ıa. k~c~_ar nasıl bir surette veya küçiik teşekküller ha
açmışsa dost ve ~nrd.eşımı~ Turk ulusu Jinde gelerek Lonc!ra üzerine büyük 
d~ merhum Ataturkün daımi zahme!le- çapta bombalar seıpiştirmişlerdir. Müte
rı, har.ıkula~~ bra~larında !ev~ade addit bölgelerde hnsarlar vukun gelmiş
lerakkıler goslenmş .v: asken futuhat tir. Bu bombaları:ı başlıca hedefi mer
\ e muvaffakıyetler~ .~aveten ve vatanı kez ch·arında banliyoda ve Tayınis neh
yabancılnrın tıısallutunğen kurtarmak- rinin cenubunda kiiçük evler olmuştur. 
la beraber her k~ım. ve her. ~ususta Bu e\'lerclen bir çoğuna isabetler vaJô 
dostlarını pek. sevındıren bu gıbı ve .. bu olmuş tnıımmcn veya kısmen yıkılmıştır. 
derece ternkk~~ata nıul olmuşt~r. 'fo~rk Yangın bombalan bazı yangınlara sebep 
v?tn_nı?ı ':e :;urk ulusunu .buguo boyle olmuşsa da bu yangınlar alınan tcdbir
bır ıçtımaı duzcne umran, ımar, mamu- Jl r sayı>sindc söndiirülıni.iştür. 
ri~·e~ ve em~yetc ul~~_rmı~ \:e yetiştir- Alınan ilk raporlara göre, bir çok ölü 
mıştır. Bugun de lnonu gıbı makamı ve yaralı olduğu zannedilmektedir. Tah
yüksek koca bir şahsi~ et askeri ve si- mini raknm 90 ölü ve 350 ağır y::ıraJıdır. 
yasi muvaffakıyetler.le dolu pal'lak bir Londra bölgesi haricinde de büyük bir 
mazisiyle beraber bu büyük milletin sahadn fanliyet kaydedilmişse de bu fo
mukaddesatına maharet ve liyakatle fi~'- aliyet nisbcten dahu az ehemmiyetli ol-
nen ve öylece önderlik etmektedir. mu tur. Merscy kıyılarımı ve Lancnshi-

'Muhterem Bay belediye reisi, rede bazı şehirlere bombalar atılmıştır .. 
Şahsım ve İran pavyonuna dah· bu- Bazı e-.lcrc ve ticaıethanelcre isabetler 

yurdui;,'Unuz açık ve glizel heyanatınıza vaki olmuş ve ölii ve yaralı kaydedil
tesekkürlcr ederim. Fırsattan bilistifade miştir. Lancnshire abttlisi bu hücumn 
İran pavyonu hususunda yaptığınız yar- cesaretle karşı koymuştur. Son raporlar 
dıın ve gösterdiğiniz alıiknyn şükranla- dünkü hava muharebelerinde 46 düş
rımı sunnrım. Tabii İranın bugünkü ımın tayyaresinin tahrip edildiğini bil
ilc.rlcmclerini ticari ve sanatlerc ait ru- dirmcktedir. 12 İng;liz tayyaresi kaybc
hu tamaıniyle temsil edebilmesi ve gös- dilmis ise de yedi pılot sağ ve salimdir. 
terebilmesi iki memleket beynindeki -">'Y----
dostluk ve samimiyet bağlantılarını tam AMERIK A 
manasile mazharı ve temlikühı olabilme-
si için daha mlikemm 1 ve şümullü 
olması lazımdı. Ne yazık ki vaktın dar
lığına binaen bu yıl bundan fazlası mü
yesser olmadı. Ümit ederim gelecek se
ne her hususta ekme), daha şümullü ol
sun. Maruzatımı aziz Türk milletinin 
bahtiyarlığı ve iyi günlerinin devamı 
temennisiyle sonlarken kadehimi ali 
makam Türkiye reisi cilmhuru hazretle
rinin sağlık ve \•arlığı serefine kaldırır 
ve içerim.> 

Dün akşam lran konsoloshanesinde 
de bir çay ziyafeti verilmiş, vali, beledi.
ye reisi, parti müfettişi, parti reisi ve 
vilayet erkfuıı bulunmuştur. 

---~.---

Kavseride 
Kayseri, 19 (A.A) - Burada nçıl

mış olan vilayet h tabakıcılık kursunu 
muvaffakıyetle ikmal eden bayanlara 
dün askeri mahfiide yapılnn rneras.imle 
diplomaları verilmi§tir. 

ıngiltereue mühim tag. 
uareıer verilmesine 

imkan hazırladı --·--INGILIZLER BiN MiL MESAFE 
KATEDERN MOTÖRLER 

ALIYOR 
Vaşington, 19 (A.A) - Royter : 
Amerika harbiye ve bahriye nezaret

leri uzun menzilli 17 - B. tipinde askeri 
bombardımnn tnyyarclerinin ticari tipi 
ofan 299 - n modeli dört motörlü tay
yare]erln yabancılarn satılmasına müsa
nde ctmişiir. 

Bu hnber gazeteciler toplantısında hn
riciye nazırı B. Hule cenubi Amerlkayn 
gidip gelebilen 17 tonluk askeri tayyare 
tiplerinden İngilteı-enin mübayaa etme
sine mlisaade edilip edilmiyeceği sorul
duğu sırada yiikscl-- memurlar tarafın
dan bildirilmiştir. 

Bu yüksek mC'ınurl;tr 17-B tipinde 
bombardıman tayyareleri imal eden Bo
cing Compruıy ele Sealile firmasının bir 
müddet evvel ayni tayyarelerin ticari 
modelinin hnricc s tılması için müzake
reye girişmesine miisaade edildiğini bil
dirmişlerdir. 

Salahiyettar mahfillerde bildirildiğine 
göre, hizmette bulunan muhtelif 59 ara
sından bir çok eski 17-B ınoclt.>Ilerinden 
ve ayni modellerin son si:stem bombar
dıman tayyarelerindcn ordu namına \·e
ril<'n siparişlerin bazılarından istifade 
etmek imtiyazının vcrilecegi İngiltereye 
temin edilmi@ir. 

Bu tayyareforin saatte azami 300 mil 
$ilrali olduğu ve bin millik bir mesafe 

• ••••••••••••••••• 

tayyarelerinin 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir haftada başardığı 
muvaf f akıuetli akınlar 

BiR ÇOK ASKER( EHEMMi· 
YETi HAiZ MÜESSESELER 
VE HANGARLARA iSABET· 

LER VAKi OLDU 
Londrn, 19 (AA) - 8 ila 14 Eyliıl 

arasında Almanynyn ve işgnl nltmda 
bulunan memleketlere karşı lngiliz ha
va kuvvetleri tarafından yapılmış olan 
hücumlar şunlardır: 

Almnn.} ada ve İşgal altında bulunan 
Belçika ve F ransıı: mıntakalarında de
miryollarına kor ı 42 hücum yapılmış
tır. Potsdam İsi syonuna müteaddit de
falar i nbctler vaki olmuştur. 

Hamburgda bulunan benzin depoları 
üzerine iki akın yapılmış ve yangınlar 
çıkmıştır. Tayyare fabrikalarına karşı 
iki hücum, mühimmat depoları üzerine 
üç akın ~ apılm~tır. Muhtelif fırınlar ve 
izabe fırınlarına k, rsı da üç akın ynpıl
mışlır. 

Brüksel elektrik fabrikalarına karşı iki 
ve Berlinde Meukoln hava gazı fabrika
sına karşı bir hücum yapılmıııtır. Alman 
tayyare meydnnlarınn karşı 15, Belçika 
meydanlarına karşı 3 akın, Hollanda 
meydnnlarınn karşı 2 akın icra edilmiş
tir. Hamburg dokları dahil olmak üzere 
Almanyada ve i gal alımda bulunan 
memleketlerde üç akın, Bakenhafcne 2 
akın, Altona, Bremne 3 akın, Vilhhal
mshavene 3 akın, Kici, Emden, Hans
haf en ve Vismnra karşı altı akın, işgal 
altında bulunan Üstende 6 akın icra 
edilmiştir. Boulognen 5 akın, Flessinge 
4 n1on, Dunkerke 2 akın, Anverse 2 
akın. Dclfige karşı 3 akın yapılmıştır. 

Her yerde büyük yangınlar çıkarılmış 
ve şiddetli infiliikler husule gelmiştir. 
Mnvunn tecemmülerine karşı 25 hücum 
icra edilmiş, büyük yangınlar \'e bir çok 
tam isabetler kaydı:dilmiştir. 

Kanallar ve nehir nakliyat sistemleri 
Üzerine iki hiicum. gemilere karşı 11 hü
cum yapılmıştır. Bir iaşe gemisi batırıl
mış, bir petrol gemisi infilak etmiş ve 
bir çok gemiler ciddi hasara uğramış
lardır. 

Cah Gris Nezde batarya mevzilerine 
karşı üç akın ve hava müdafaa projek
törü br !aryalarına kar ı da 3 akın icra 
edil miştir. 

----~:?---

Baltık .Bankalarının ın. 
gilteredeki mevdu

atı hakkında 
--·--

Con Saymen -·-Dün Avam Kamara. 
sında be yonatta 

bulundu 

Mr. Cem Saymcn 

I..ondra l!J (A.A) - Avam kamarn
sında sorulan bir suale karşı Maliye na
zırı Sır Con Snymen müzakereler de
vam ettiği cihetle Baltık devletleri ban
kalarının lngıli:ı: bankalarında mevdua
tı hakkındn bt-yanatta bulunmaktan im
tina etmi~tir. Nazır sunları ilave et•ni.~
tir: 

cVnziyeti bl'.'n de bilmiyorum. Fakat 
Sovyctler nUküm~tiyle görüşmeler de
vam ct.mekteôlr. Bir anlaşmaya varaco

ııı tahmin edi ruau 

20 ~XLUL \;UMA &940 

Bir halta geçmeden 

Mısırdaki -·-Harekat hakkında tah-
minde bulunmak 

imkansızdır 
Kahire 19 (A.A) - Mısırdaki tngıliz 

kuvvetleri nezdinde bulunan Taymis 
gazetesinin muhabiri Trablusgarple Mı
sır arasındaki çölde cereyan eden aske
ri harekat hakkında şunları ynzmakta
dır: 
Mareşal Grnçyaninin emrind ne ka

dar nsker bulunduğu henüz bilinıne
melctcclir. Fakat 350 binden fazla oldu
gu ve İtalyanların biiyilk miktarda ye
di buçukluk toplara ve en çok korkluk
lnrı İngiliz tankları oldugu için bunlara 
knrşı kuUanılacak 12 lik agır topları da 
bulunduğu tahmin edilmektedir. Jngi
Hzlerin mevkileri iyidir, nraziyi iyi ta
nıyorlar ve her kum tepesinin arkac;ına 
batarya koymuslardır. İtalyan donan
masının yakında kara kuvvetleriyle 
müştereken hareket edeceklerini ve İn
giliz askeri mevkilerini bombardıman 
edeceğini bildirmi§tir. İngiliz hava kuv
vetlerinin mukabele edec ine şüphe 
etmemelidir. Şimdilik muharebe plana 
göre cereyan etmektedir. Bir haftaya 
kadar hüküm verilebilecek tarzda \'azi
yetin nydınlanması muhtemeldir. --·--Selanik 

f uorı Pazar günü 
açılıyor 

Alinn, 19 (A.A) - Önümüzdeki pa
zar günü açılış merasimi yapılacak olan 
Sclanik beynclmild fuarı hazırlıkları 
son safhasına gim1iştir. Alman, Türk \'e 
Bulgar fuar müın\!ssilleri şimdiden Sc
Jtıniktc bulunınaktudır. Yugoslavya pav
yonunun açılma merasimine riyaset et
mek üzere Yugoslav ticaret nazın Ancl
resin gelmesi beklenilmektedir. 

SABAHA KARŞI 
------------- ~ 

ln~iliz 
donanması 

Sahil bogu~ca ıtalgan 
kıtaatını topa tu u 
ITAL YA TEBLIGI "DE 

VERiLE LO AT 
Roma 1!) (AA) İtnl.} n t lı , od 

denlli.} or lfr Du m n d n:z kuvv ti rı 
Bardin ık .ıhı} nt. k. ında S.dı El 
Bar.mi nrasındukı hal.} an kıtaatı iızer -
ne ntes nçmı~lardır. On hın tonluk b · 
düsman kru\•azörii b·r ltalyan tayyare~ 
sinin attığı torpille hasarn ugratılmı -
tır. İtalyan hava kuvvetleri Mersa Ma -
ruh mevzilerine ve diğer askeri hedef
lerine hücum etmişlerdir. Düşman Tob
ruk, Bomba ve Bingazi mıntakasına hn· 
va hücumları yapmışsn da hafif zayiat 
ve ehemmiyetsiz hasarat.'l sebebivet ver
miştir. Avcı tayyarelerimiz iki ·dii~man 
tayyaresini tahrip etmişlerdir. 1talyar. 
tayyarelerinin hepsi üslerinn dönmüş
lerdir. 

lngiliz hava kuvvetleri Rados ve Le
rosa hiicum ederek büyük bir kısmı dC'
nize dli~en bombalarını tesadüfi olarak 
atmışlnrdır. Ehemmiyetc;iz ynngınlaı 
çıkmıslır. Zayiat yoktur. Bir 1nglli:ı: 
tayynresi düşüriilmü~ti.ir. Şarki Af
rikada düsman tayyareleri Habe istanın 
muhtelif yerlerini ve kızıl denizd 0 Mer
sa - Mekay üzerine hücumlar yapını . 
tır. İtalyan ve yerlilC'rden yedi ölii on 
üç ynralı vardır. Jfasar ehe'ITimiyetsız. 
dir. İtalyan havn km•vetleri Aden Hımı
n· adaki g milere hücum etmişlerdir. 

ln~ilizler 
iki bügük gemigi ber

hava ettiler 
Londra. 19 (AA) - Ha\a nczare· 

tinin i tihbarııt servisi bildiriyor: 
E\ vc:lki gece lngiliz tayyareleri tzı

rafından Cherbourgn ynpılan hücumda 
iki büyük gemi berha\ a olmuştur. Bun
lardan birinin torpito muhribi olduğu 
zannedilmektedir. Başka bir çok hasar
lar vukua getirilmiştir. Baskın nihayet 
bulduğu v11kit liman. ynkılnn bina ve 
gcmilr.rden çıkan ;\)evlerle çevrilmis bu
lunuyordu. 1 lücum fırtınalı bir havada 
üç filo tarafından yapılmıştır. Takriben 
beş bin tonluk hir gemiye yandan tam 
isabet kaydcdilmi tir. Vapur bir baştan 
öteki başa kadar cehennem halini ·a1-
mıştır. ikinci vapura da tam isabet vakf 
olmu tur. Doklnrdn ve emtea garlanndn 
büyük yangınlar çıkanlmıştır. 

Bir denizaltı battı 
Londra, 19 (AA) - lngiliz Ami

ralliği kemali teessürle bevan eder ki 
Narvahl denizaltı gemisi Üssüne avdt1t 
etmekte gecikmiş olduğundan bu gemi 
za)•i olmuş gibi telakki edilmektedir. 

.Tetkiklerden sonra 
Başvekilimiz dün sabah Nazilli

den Ankaraya hareket etti 
Nnzilli, 19 (AA) - Başvekil Dr. fanliyeıi etrafında malümat almışlar ,e 

Refik Saydam Ankaraya müt~\'eccihen fabrikayı gezerek dokuma imalatını tet-
buradan hareket etmiştir. kik buyurmuşlardır. 

Nnzilli, 19 (AA) - Başvekil Dr. 
Refik Saydam refakatinde Aydın ''ali i 
olduğu halde dün hususi trenle Nazilli
ye gelmi~ler ve istasyonda parti müf ct
tişi ile rnebuıılarıınız, vilayet \'c kıı:ın 
erkfuu, parti, halkevi mensupları ve ka
labalık bir halk kitlesi tarnfından kar ı
Janmışlardır. 

Bnşvekilimiz parti bahçesinde bir 
müddet İstirahattan sonra basma fabri
kasına giderek fabrikanın müdüriyet 
dairesfode aliıkadarlardan fabrikanın 

Maslak 

Öğle yemeğini fnbrikımın kantininde 
yiyen Dr. Refik Saydam öğleden sonra 
pnmuk uıliıh istasyonunu 7İyaret ederek 
teıkikntla bulunmuştur. 

Ba vekilimiz ı !ah istns:> onundan Na
zilliye avdetinde Karacasu Bozdoğnn ve 
Çnl kazalarından gelen heyetleri knbul 
ederek kendileriyle görüşmüş ve kaza
larının umumi ahvali hakkında kendile· 
rinden malümat almı tır. 

Dün gece Nazilli belediyesi tarnfından 
başvekilimiz erefine bir ziyafet veril-
miştir. 

Faciası 
Bir otomobil devrildi, bir ölü 

iki de yaralı vardır 
İstanbul 19 (Telefonla) - Gece Mas

Lıkta yine feci bir otomobil kazası ol
muştur. 

Şoför Muhittinin idaresindeki taksiye 
arkadaşlarından Naki ve I ... 'lfteri alarak 
Büyükdercye kadar bir tenez.ziih yap
mışlardır. 

Bunlar bir hayli içtikten. knfaları 

adamakıllı tiitsülC'dikten sonra .. vdettt 
sarhoşlukla otomobili bir hend~ğe yu· 
varlamışlardır. 

Lefter bu kaza e nru: ında beyni pnr
çalanarnk hayata gözlerini yummuştur. 
Diğer şahıslar da agır surette ~ aralıdır. 
Hastanede. teda\•i altına nlınmışlardır. 

Istanbulda 95000 sığınak yapıldı 
kazıldı • 

sıper ve 
Jlstunbul 19 (Telefon) - son teftişler neticesinde ı tnnbul vilayeti dahilin· 

de yapılan sığınnk ve siper koruma hendeklCTinin dokı-,an be bınn balig oldu· 
ğu nnJaşılml§tır. 

Bunlardan bazılarının matlfıba ınm·afık olmadıgı goriilmüs, sahiplcrıne ten· 
bihattıı bulunulmuştur. 

Pasif koruma ekiplerinde çalışacak \'atnndaşların miktarı otuz bin kadardır 
Bunların talun ve terb:yesi işi ikmal edilmek üzeredir. 

Kahve saklıyan bir dükkancı 
Edirnede sür~üne mahkôm edildi 

Edirne 19 (Hu~usi muhabirimizden) - Diikkfulıncla kahve saklıyarak at· 
mndığı tcsbit edilen bakkal Mordomtn bu:Un agır eczada cereyan eden nıu· 
hakeınesi neticelendi, suçlu iki yıl iiı:giin cC'uısına ve 500 lira para cl?:aısın• 
mabkCUn edildi. 


