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l\lillctimiı.in ileri atılmalariylc dolu ol::ın, 
yasama kudret ve hnkkmı diin~ a~ a tanıtan 
bir devirde ya~ı:roruz. 

' l >l!'.VAJ\1 M UUU~rı Hirkıvc ıcın Hnrıc icin 
~nelik . . . .... 14110 ı~oo 
Altı avlık ... .. .. . 750 1650 

CünU ızecııııs olbhala r (25) kurusıur .. 

İnki~afiarıınızın ölçiilnıcsi için içinde bu
lund uğuınuz. İİ'Terindc clıl·mıniyctlc duraca
i1.mız i lcrdcn biri i de muhakkak ki :20 İLK 
TE. RİN PAZAR günii ~ opılncak olan genel 
niifus sayımıdır .. 

Başvckfılet İstati tik umum miidiirJiiğii c r t< L h " L " : 2m11 ............................. .-. .. .......: 
il:in mund r cat nd, n r. • · mı m -;uliyet kabul et mez Ciim1mriyctin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, s~ba1ıları çıkar tıyasf gazeıeaır YE.~1 ASIR matbaasında basılmıştır 

uar sabah# ş a t ek 
ek s n 

h em o a 
-·-B elecliye Teı~ı doktor Behçet Uz dün bir 6ğle ~iyafeti verdi ve bir 

nutuk irat etti - B. Atıf inan ve 1/l:. Osman Cudinin nutukları 
Bir aydanberi güzel 1zmiriı:nlı.in için

de ve d!§ında canlı bir hareket yarat
mış ve çok büyük muvaf fakıyctıe:, tak
dirler kazanmış olan onuncu lzmır En
tenıasyonal fuarı dün gece yarısından 
ikı saat sonra kapanmıştır. 
BELEDİYE REİSİNİN ZİYAFETİ 
1zrnirin göğsüne takılmış inci bir ger

danlık gib i gi3zleri kamnştıran, yurtta 
sulh cihanda sulh sembolü olan fuarı
mızın kapanışı münasebetiyle belediye 
reisi D r. Behçet Uz.fuara iştirak eden 
(Cnebi devletler pavyonları m ümessil
leı ine ve bıitün ekspozanlara dün fuar 
gatlnosundo bir öğle ziyafeti vermi~tir. 
Ziyafea e valim'z B. Fuad Tuksal, parti 
başkanı B. Atıf tnan, şehrimizde bulu
nan mebuslar, ecnebi devletler konsolos
ları resmi daireler ve banka müdürle
ri, Anadolu ajansı hmir mümes.sili, bü
tün ekspozanlar ve gazeteciler bulun
muşlardır. 

Almanların kendilerini nihai :zaf e,.e götüremiyeceğini anladıklan tayyare hücumlanndan: Bir bombaTdı
manı miiteakip Londranın haı:adnn görünü§ii 

DunJ. ı, zi.yafetten sonra vali, belediye reisi ve 4aı:etlilerdcn bir kısmı toplu lıalde - SOSU 4 ONCO SAHiFEDE - -,n-gil-iz-ha-va_h_üc-um-ıa-rı KA T,İ AN -Al-ma-n-ha-va_h_üc-um-ıa-r.ı 

l holland;-Belçi- y A_!<_IN 
Şimal Memleketleriyle ı ka, Almanya Almanlar son --·--

Fuar Harici ticaretimizde inkisaf .. 

Kapanırken -·- F kozlarını 
T• . . A t ve ransa 
ıcaretımız r ıyor bombalandı oynamak üzere ŞEVKh'1.' BiLGİN 

X•X--'~~~~~~~-

.. hmir entemaS)OUal fuarı, bü~·iik kii- lralıtan bir Ç01ı nümııneler istenildi ve talep• 
~k bir çok milletlerin tali ve mukad- 1 deıatı en korkunç ihtiımıllerlc kaJ1iı1n'>- lerde bulunuldu... 1 
&ağı bir Z.'\maıufo, sulhu siiklıu i~inde lstanbul 20 (Yen i Asır) - Şimal fındık, i.izüm, ceviz, bühns.sa Antep 
ll:Yni ham içinde kapandı. Anııpayı memleketleriyle ticaretimiz gittikçe fıstığı, badem, incir, kestane istemek- • 
0 lan güzel yurdumuzun kalplere cmni- inkişaf etmektedir. te, meyve ve sebze konservelerintlze, 1 
l'et veren havası içinde açılmıştı. Yine Finlandiyaya tütiin, lsvcçe, ayrıca tuzlu salamura balıklarımıza, reçel, 

-·--İngiliz havacıları Alman 
istila planlarını altüst 

ediyorlar 
Londra 20 (A.A) - Hm·a nezareti

nin tebliği: Bombardıman tayyareleri
miz evvelki gece Hollanda, Belçika ve 

-·-Pek tehli eli lan i tila 
teşebbüsünü tacile 

mahkôm bulunugorıar knplı~an fcliıkctli bir harbin ıı;tırnpları tsviçrcye m iihim miktarda fındık ih- şurup ve zeyt.inyağlanınıza da talip 
ll\Utcmadi~·cn artarken se\'İnçlc şahidi raç olunmuştur. Macnristana. Alman- olmaktadır. Iraktan palamut, meyan 
cıfdufaımuz bu manznra fuarımıza haki- yaya, Yugoslavyaya da yeniden muh- kökü, diş macunu, anason, sigara 
katcıı istisnni değerde siyasi hir mana telif maddeler ihraç edilmiştir. ağızlıkları ve gl•rdanlık ta istenil-

Fransa sahillerindeki limanlan bombar- Moskova 20 (A.A) _ Prnvda gazetc
dıman etmiş, düşmanın istilı1 planlarını si ·Londra muharebesi • başlıklı yazı-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHtFEDE - sında söyle <lemektt:dir : 
!~tandırnu tır. Biz bunnltıcı müthi~ bir * miştir. 
1?_,~i.dum orlasımhı insanlığa hasret <:ek- BAGDA'ITAN NüMUNELER Bağdatta tanınmış bir flrma olan 
tıı:a en giizcl tnblol u verdik. Bu ~ulh tSTEN1LlYOR B. lbrahim Saadın, ihracat m::ıhsfıl ve 
~abto uııda Ciimlmriyct Tlirki~ c~inin Bağdat ticaret nla~eliğimizden lz- mamullerimiz üzerine jş yapmak 
. endi km Yetine ı!İİ\'cn<.>n, goriblcriniıı mirin alakadar makamlarına gelen üzere 5000 İngiliz lirası ayırdığı da 

1 1111 ccAlman hava kuvvetleri hakimi
ı!lmallUHIHllllUUlllllllHIHllllli yellerini takviyeye ve lngiliz hava 
SON DAKİKA - sosu 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

-------··---•s.ıbctine inamın arsılmaz azmini miisa- bir mektupta, ihracat mnhsullerimi- bildirilmiştir. 
hede edenler clhl·lte anlamı lardır .ki ' :r.in Irakta henüz lfıyıkiylc tanınma- Şehrimizdeki tacirler. bağdat tica- AJntan istila 
'IUtki)c için en mukaddes 'c en nziz mış olduğu bildirilmekte ve nümu- ret ataşeliğimize bir çok mah:.Cıl nü-
~ayc JnİJlctİn Jıiiı ve milstakiJ \3l'hğı ~ teşebbu··su·· 1 • r. istenilmektedir. Buna rağmen muneleri göndermek iizere faaliyete 
~ •ndc sulhu yusalmak ~aycsidir. Hu ha- diden Irak taciı'leri Tiirkiyeden geçmişlerdir. 

llndan her hfldİsl'nin husm.i hir maun 
;a ıdı~ı bu de,irdc iz.mir cntcrna.:.ronaı ba~Jıyor mu ? 
tıarı ullı içinde lllŞmnn arzumuzun s • d • ı· o "k" d b b d ~ 

llarlak bir delilini \emıi tir. Bizim bey· urıge e gergın 1 n 1 1 a a om a an 1 -·-
~~~lllİ)c) ıı. k , c arlutct mcrkiırcsiıw otan --•-- __ *__ Berline göre hava 
a::lılığııuız biiliin milletler arn ıncla a-

~ıinıj bir i birlir:inc dayımdıgına g(irc 1.'"' k it ı R d . k. müsait, Londraya 
••arda dalgalnnnn b:nrakları temsil .(la n a yan- a osun 1 1 ye- göre müsait değil! 

''ılcıı hıhiik milletlerin ·hirhirlerini jyi J h • • d Londra 20 (A.A) - Berlinden 
ıınıarnıs .olmal.ırıııı cok :ır-.ı:u t•dcrdik. ar USUmetI rID e yanaın gelen haberlere göre Almanlar ha-
l 1-\ıarınm.m nlt'mleketsiimul tesirler ..., va §artlanmn halen bir istila t-eb-
ı.-ıl<ınundan kı~ metli ,.e ınu\'affak hir t k Jd -::r 

~ll(.'r oldui,'lıt\ll ~tig~iimiiz kabararak soy- ar ıyor cı arı 1 büsüne müaait olduğunu bildinnek-
,·~l'hiliriz. 'J'nnı bir oy Tiirk i çisinin, -~- -O- tedirler. Londrada iae Man§ deni-
ıırk nıiistatısilinin Tiir'k fabrikntiirii- lralı, Sııri-ue ve Lübnan· Leros adasında da han· ~dbe. §i?~etli bir ~ra hü~ ıürdü-

••••n \c tal'iriniıı nııllfistihs:ıl kudretimi- " · gu ıldırilmektcdır Denız ~ 
~,. l'aıılaııdıran ı•scrlerini SC\'İnc;le. tak- da Demolırasinin ifı..ıa- garlar ıı--~ıaıar ue dal· .. . 
ı ı "' ' ~ ruyet ıaha.aı mahduttur. 

-·--
Şiddet ve tesir
lerini kaybet
mekte devam 

ediyor -·-Hava mııharebesi olma· 
dı, ölü ve yaralı az 

Yalnız bir yangın çıfıtı 
Londra 20 (A.A) - Hava ve 

emniyet nezaretlerinin tebliği: Dün 
büyük bir hava muharebesi olma
mıştır. Gece düşman faaliyeti son 
hücumlar zarfındakinden daha kü
çük ve daha az müessir olmuştur. 
Bir kaç ölü ve yaralı vardır. Bir fab
rikada yangın çıkmıştır. 

kit~ g?rdiik.. En uzak 'atan parc:a~ını sını Fransadan talep e"i galııran tahrip edildi R d 1 
1.ı~~bınuzc knnın n~ı ~ulduk. \'c dal~.a Kahire 20 (A.A) - Royter bildiriyor: oma a ne er 
1 defo nııladık kı Turk \'alanının bo- B I h b ı ·· S · ı· 

Mısırda ltalyaya kar§ı harp eden fogiliz askerlerinden bir kısmı istirahat halinde 
•ınuıez 1 d t" • • d t 1 lı •r ,..,... uraya ~e en a er ere gore urıye ı- ""' 

Yn 1 l' ı ıçın c \ nrn ı an e ....,... l f 1 ·· k k · k Y k J .-,. ~lifini« d 1 b"" .. k d- 1 t daha er ta yan mutare ·c -onusvonuna ar- on• ~şuyor al)ll ~ 
llıi.irer/ h aTt'.~ k~ıyu.' a -~~dm~:..~.' Bi şı gittikçe dalın büyük hus~met göster- '1 .,. ' • 
ter b'ıre 1 ur l\"c1nın •

1

1~UJ ecl 
1 1 •1ti~·nıadı- mcktcdirlcr. Bir Alınan komisyonunun ., 

AIDENİZDE İTALYAKLAR- AVUSTURALYA DA MISIRI 
1 er m <.' er er a ıyc o aıı ı - . . . . . 
tıız1 ku,, . ti, d" . 1• Nı·ı ''et kalple. ttalyan komısyonu ıle Iaal bır surette ış ~ ltal"anlar AfriJı6nıa, 
t" \ C en ırmı ır. 13J be b r -· t v h kk d k' h be J - ,, _,,, 
~''atan a ki' le dulu olan yul'ddn ları- ~ erd~lngı ya~ ıgı d 3 b.~01 a bı. ak r .er v Almanlar İngiliz ada• DAN ESER YllK MÜDAFIA EDECEK 

lı.ın ıcnk he eennlarından zcrre.,ini teyıt c 1 lemışse e oy e ır onus- < ~ , 
kalhetıniyerck ~tatürkiin hü) iik cına· yonun Suriyeyc geldiği :zannedilmekte- ıarına yültlenecelıler Mısıra _airen 
~~ ti~~ na ıl bağlı olduklarını, l\lilli .Şc- dir. . . . Roma 20 (A.A) - Alman hariciye na- ~ 
li~ ~ıınde ve emrinde naMI her mii kü- ·· ~ Şark. ~~Jall!iı .. adınclakı .?r~p a~ansının zm Ribbentrop öğleden evvel bir tara- it J nJ d 
la lennıeğc ahdeUikler.iııi gördük. Hü- o~rendıgın.7 gorc Irak hukümetı .e?~- fa çılonıyarak mütemndiyen telefonla a ya ara e-
·ı.sa fuar Ynlnız si asi tc.ma-..·i.illerimizin, mıyetle mudnhnlede bu)unarak Vışı hu- Berlinle temasta bulunmuştur. Nazır 
~~hı;ıııti k;ıdrt'timizin bir m~ heri olma- kümetinde~ .su~!'e ve Lüb~~lıların öğleden sonra Mussolini ile yeni bir mU- nı•zden hücum 
k · l\l ni uımaııdn hiiliin kudrctleriıı fü. menfaatlerını mudafaa et~esını ve bu Iıikat yapmıştır . 
. cnınl'z km ııağı olun ruh birlij;:iınizin, iki memlekette dcmokrası hayatının Lond.ra 20 (A.A) - Ribbentropun edildı• 
~~an lıirli.~:imiz.in dl' mesheri oldu Ve tekrar tesisini istemiştir. Romadaki temaslarını tahlil eden Lon-
\;2 bıı ~ nr:ıtı<.'1 hm t idndl' Dr. B~hçct ~ dranın salahiyettar mehafili Uç ihtimal --e--
ı. ~':;; nı~."nffıı~ıyct ~_ır~!nı ~a~ıa İ)İ a~- l lindİç,İnİV(~ yeni görmektedir: - -

1 ltl · Cunıhunyet hukumelının her gu- . J • tngilizler taraJuıdan muvaffakıyetle Birincisi Büyük Britanya adalarının MISIR HUKUMET HARP 
dıın~erj y:ı~trnnk azn~i:llc ~:n!ıtı_J~·~ yar- hi r iilti matoın! bombardıman edilen Rado.ı; adasiylc doğrudan doğruya istillisı, VAZiYETiNi YAKINDAN 
lış ar sa) csınde r.cledıyc rc_ı ıınızm ça- civanm gösterir harita İkincisi bu istiUiya İtalyan filosunun 
lukı~ .''c ~·aratma azminde hir ro kun- Hongkong 20 (A.A) - Royter Kahire 20 (A.A) - İngiliz hava müza.?er~.'. 1 1 
kı l) 

11 
scttik. Bunun için değil midir bildiriyor: Japonlann Hindiçiniye kuvvetlerinin tebliği: 12 adada bu- Uçuncusu l~yanlann Afrlkada ha- TAK p EO YOR 

-·- -·-
Avusturalyadan 
Mısıra yeni
den asker 

gönderilecek -·-SÜVEYŞ KANALINA \tE AK· 
DENiZE ITAL YANLAR HA· 

KiM OLAMAZ tiıı· r. !Jclıçct Uz fuarı kapatırken ese- • .k. l k b. ..1 . l d.. .. l . d'. k rekete geçmelen. Londra, 20 (A.A) _ Anıirallık daire-
tr .•n guzelliğini hilen, ondan haklı lıir yetmı§ ı 1 saat ı ır u tımatom ver- unan U§m~ u~ enn~ un ço Birinci şık esasen iki, üç ay evvel mil- Melburn, 20 (A.A) - Avusturalyo 
• 1

1

1

1
har du) an ıııi.ite\azi bir artbt du.'''"•· dikleri haberi henüz teeyyüt etme- muvaffakıyetlı bır hucum yapıl- zakere ecli1-•~ olduğundnn, ikinci .-ık ta sinin teb~ği : Akdeniz ba!1rl3:e cüzütam- başvekili pek yakınaa Avusturalvada 

llt t .,. uı~ ,. lanmız Lıbyada 1talyan ılerı hareketle- . . . . . • t~ .
1 nşı ·ordu. O hiitiin iftiharları ·eh- mi§tir. mıttır. Radoıun Maritza mevkiinde İtalyan donanmasının elinde olmıynn rinin ~imal renabını tarize devam et- ımpnratorluk kunctl:rı ıçın asker kny-

~,; trkaıla larıııa mal ett.i. Fnkat ıırka- JAPONYADA MOHIM yangınlar çıkanlmıt ve Kaladoda in- deniz M~yetine bağlı .. ~ulunduğun-. mektedir. Solluma giden sahil yolu ya- dınn tekrar başlanacaı,tını ' 'c AvusturaJ-
J94ıa7 hep onu :ılkı !adılar. Behçet Uz MOZAKERELlR filiklardan sonra büyük yangınlar dan .her ıldsi de varit d~ğildir. UçUı;cü kından bombardıman edilmiş, Sidi-Bar- ya kıtaatının pek yakmdn İtalyanlarla 
)tt)' uarınm 19·10 ton daha mu\'affakı- T ky 20 (AA) Dü· . .u.::... .... im .. r· Leros ad d şık ae ltalyanlann Afriltadnkl hfıdise- ranideki düşman tahaşşiltlerinc de hü- muharebe edeceğini söylemiş, ve şunla-

1 olına ı i•·i11 '-.er wa,retı· ''"pacai'iııu o• o • - n ımpara- Çuu'Kı goru Uf ur. um a- lerle +-gUte"""'ı· m--·1 edip A, ___ ,__ . · ı· .. 
lld t • . '\ r. .. • • .. .. • r-· d ıla k .. ki h 1 L.-lalar d-1- kıran ın --J -y5"'-' n..uııa.wu eum edilmiştl.r n 1 ave etmıştır: 

İtıanı:~c;tı~. ·~~l~d!yc reisimizin ,.al~dınah l~runb.reıı ıgıl n e 3yap n •• ço .. mu- .. ~artamar, !~ .... 1 vekaCll8ded•:1-:._ rm iSftilAld·?:,~~~ ko~~~~ 19 eylülde deniz tayyarelerimiz bir Avusturalyaya Süveyş kanalını açık 
-, · ' en ısını ıınıhahbetle se nrnlı- ım ır top anh saat ıunnUf ve uzenne IHIJel er Y &&mar matu o uısw.uıucı.ıı ~ g8.rnuneJu~. ticaret vapurunu yalnnıF, bir torpido tutmak ve Almanyanm yardımcısı olan 

•7~ SEVKET BiLGIN ~;I:';~~~;f:U~;:;.an mühim milli !ü.=~ tayyareler üslerine dün-. HlllllHlllllllHllllllllHJllllUIWlll m::1~~ba:C:crsAımmE - ~aı:i~k t~dbuiziJ:~~- olmnsınn mfı---



SAHiFE 2 w 

B. Bürhan Belgenin konferansı 
------:ıc.-x 

Cihan hadiseleri Ö:Jünde 
'bugünkü Türkiye 

x.x~~~~ ......... ~~~~ 

Milli misak, mübalağasız, bütün insanlık 
tarihinde bir dönüm noktasıdır 

Başvekalet matbuat umum mü
dürlüğü baş müşaviri 'kıymet!i 1ıa
tip B. Bürhan Belgenin fuar açık 
hava tiyatrosunda kalabalık bir 
halk kitlesi önünde 1.'ennİ§ olduğu 
c Dünya hadiseleri önünde bugün-
1ru Türkiye > mevzulu konferansın 

sonunu bugün neŞTcdiyoruz. 

B. Burhan Belge sözlerine şöyle de
vam etmiştir : 

lcrte burada, karşımıza, yine büyük 
Atatürkün büyük eseri çıkmaktadır : 
Milli Misak! Yani ne hak çiğnemek, ne 
ele hakkını çiğnetmek! Yani tıpkı mnh
fuz şahıs hukuku gibi, mahfuz ve mü
c!ev\•en milletler hukuku.. Nasıl insan 
için insan öldürmek yahut köle ~:-.ıllan
mak yasak ise, miltet için de millet öl
dürmek yahut kale millet kullanmak 
ya!;aktır. 

Bütün on sckızınci ve on dokuzuncu 
asınann hukuk mevzuatı, cüzden cil
miııya '\e ferdden millete gıderek hür 
insandan hür :nsanlığı yaratmak iste
mi tir.. Muvaffak olamamıştır.. Çünkü 
insan ile insanlık arasında bir diğer ha
kikatin durduğunu ve bu hakikatin mil
let olduğunu görmEmiştir. 

Türk inkılfibı, tersine ve daha realist 
bir yol takip ederek hür insandan hür 
millete değil, hür ve müstakil milletten 
hür insana ve hür ve müstakil millet
lerden hür insanlığa gitmek yolunu seç
miş ve göstermiştir. 
Arkadaşlar, cep!erinizi yoklayıp nü

fus ciizdanlarmıza ve bilhassa pasaport
lannıza bakınıı.. Bu kağıtlar sizlere hür 
ve müstakil bir de'W Jetin aUıkadar daire
si tarafından \-erildiği içindir ki sizler 
hür birer insansınız... Milletiniz. kültür
de ve iktısadiyatta ne kadar müstakil 
olursa, siz de, memleketinizde ve dün
yada o nisbctte hürsünüz... 

Buna mukabil, hürriyvti ve istiklali 
insana v-0 ferde göre biçen ferdiyetçi 
Fransız inkılabı, neticede öyle bir Fran
sız yaratmıştır ki, bu Fransız, günün 
birinde milletini \'e vatanını müdafaa 
etmcğe kendi canını ve kendi malım 
kurtannayı tercih etmiştir. Şimdi bu 
Fransıza bakabilirsiniz : Memleketinin 
esareti bir yana: fakat, acaba uğrunda 
koca bir vatan feda ettiği o kendi ferdi 
hilrriyetinden dahi bir iz knlmış mıdır? 

Demek ki, de\·irlerin üzerinden, Ata
türlc, muasır insanlığın davasını, bermu
tad çok iyi görmüş .. Ve Türk insanının 
hürriyetini, Türk vatanının ve TÜRK 
milletinin hürriyet ve istiklali ile takyit 
etmiştir. 

•Milli Mı.sıı.ka b!.itiln insanlık tarih!..'l
de bir dönüm noktasıdır derken, görü
yorsunuz ki mübalfığa etmemişim .. Bize 
milli kurtuluş mi.kudelcmi.zi zaferle bi
tirmek kudretini \'eren •Milli Misaknın 
ihtiva etmekte olduğu sarsılmaz ve kil
cülmez hak ölçUsüdür. Keza, Lozan, 
cMilli Misak• ın beynelmilel bir tasdi
kinden başka bir şey değildir. Cümhu
riyeı hükümetinin, teessüsünden beri 
takip etmiş olduğu dış politika. manası
nı ve felsefesini, yine •Milli Misak· tan 
almıştır .. Ve bugünkü politikamız, bü
tün taahhüUerini, ·Milli Misak• a göre 
hesaplamıştır. 

Neden bizim yaptıgımızı diğer millet
ler de yapamasın? Neden bizim için mü
cndelemizin ilk günlerinden beri haki
kat olan bir şey, diğer milletler ve dün
ya için bir hayal olsun? 

Binaenaleyh inanmamız laumdır ki, 
Türk milleti, ııc kendine bir rejim seç
mek, ne de leni dünyanın ne şekilde 
olacağı bahsinde, asla ithalat yapmak 
mecburiyetind2 d~ğildir. Türk milleti, 
haklıyı ve doğruyu görüp tatbik etmek 
bahsinde, cih~nın bugünkü ihtilfıçlarına, 
tekaddüm etmiştir. Davamızın büyük1ü
ğ:.i bundandır. Bu ölçüde bir davayı 
kendine mal edebilmiş olan bir millet, 
cihan hadiseleri ne ekilde cereyan eder
se etsin, ne kendinden ne de bu dava 
uJ:runa saçlarını ağartmış olan şefinden 
şüphe etmemelidir. Hiç bir kuvvet böy
le bir milleti, yoluudan alakoyup istik
Uılindcn ve bilha ·a fikri istikltılinden 
mnhrwn edemez. 

Sevgili İ:lmir ha;kı, 
&kiden bu nhtJınlarm iı.zeriııe sade 

mal sandıkları getirilmezdi. Bir takım 
ımııbu sahifeln üzerinde fikirler de ge-

tirilirdi. Ve Türk hamalı sandıklarla 
denkleri depolara taşırken, Türk mü
nevveri de, bize göre düşünülmemiş bi
ze göre tertip ve terkip edilmemiş bir 
takım yakıncı fikirlerin kafa hamallığı
nı yapardı. 

30 ağustos ;!Ünü ~-aki olan inhidam. 
bizleri hu külfetten de kurtarmıştır. O 
günden beri, bu memleket, kendine 13-
nm olan fikir leri, kendi millet \'e mem
leket malzemesindl'n kendisi imal et
mek itiyaduıdadır. 

Binaenaleyh, bizim bu rıhtımlardan, 
yahut radyonun kLcakçı patekalarından 
ithal edeceğimiz fikirler, ithal edeceği
miz rejimler, ithal edeceğimiz yeni ni
zamlar, yoktur. 

Genç Türk devleti, ana yasası \"e bil
hassa içtimai ve iktısadi sahalara şamil 
olan inkılabı ile, kuıdıne doğru; şimdi
\ e kadar taldp etm~ oldugu enerjik ba
n politikası ile d~ dışarıya doğru, as
rımızın milletlerden \"C insanlardan istc
dıgi intil ::ıklan, heı kesten önce yapmış 
ve tedvin etmiştir. 

Yeni Türkiycnin bu )eni İzmirinden, 
dışandaki diiny:ıyu, damınızın ku,•ve
tindcn \c memleketimizin kudretinden 
emin olarnk balmbiliriz.. 

Biliyoruz ki, 1918 den beri Avrupa 
kalesi bir takım sıkıntılar içindedir. Bi
liyoruz ki bu sıkıntıların sebebi, eskiden 
kendi sanayi maddelerine pazar olan 
memleketlerin şimdi kendi ham madde
lerini kendi fabrikalarında işlemeleri
dir. Ufakları saym•yalıın fakat Amerika 
Birle ;ik devletleri. Japonya, Rusya ,.e 
Çin, artık sanayi hayatına geçmiş bulu
nuyorlar. Türkiye, hu harekette, hem 
en az gecikmiş hem de eserini taır.~rnJ.a
mak kararını en &ırsılmıyacak bir şe
kilde vermiş olan memlekettir. 

Ve bu sergi ve bumda mal teşhir 
edenlerle dolaşanların hali, ancak bu
nun bir delili, bunun müeyyidesidir. 

A \ rııı>a, o;u ~,ralarda sıkmtılannı bir 
facia iil<:ii ünde gCirmck ıncvkiindcdir .. 
Iltmdan dola:vı, çok miilccs.<;ir iz. Fakat. 
tarihin rliincn <:arkını durdıırmaj'a im
k:'ln ~·oktur. Şimdiye kadar hep diinya
~-ı kendine intibak ettirmeğe alı-:ını!:j 
olan Avrupa, simdıdcn ~r.nra. dii.1rn·rn 
intibak etmesini öğrenecektir. · · 

Tiirki)•c. bu ~ehirden \ 'O diğer ~lıir
ler indcn, hunu hiiylc giirmcli \ 'C btt id
rak gcııişliğin in \·erdiği iç ferahlığı \ 'C 

!leis emni~·eti i le. tuttuğu hüyi.ik işi. nc
tit-e ine erdirmelidir. 

sc,·ı;u lznıirliler 
Şu güzel ak am ba.ıtlcrinde de, Türk 

milleti işinin başında, Türk orduları te
tikte ve ayakta ve bizi kendimizden faz
la düsüneıı, sacları ınilid ve devlet iş
leri üzerinde ağarmış adamın muhabbe
ti ve dikkati i.izcrirııizdcdir. 

Cihan hadiseleri ne şekilde cereyan 
edc.rsc elsin, hiç bir kuvvet bövle bir 
milleli, yolundan al<ıkoyup istikiftlinden 
ve bilhassa fikri ı~tikl:ılindcn malınım 
ecleınivecektir. 

-so.·-

-·--
Fuarımızı ge
zenler 730 b·n 
kişi e aza 
Dün gece kapandığı saat olan 

ikiye kadar Fuarımızı :ciyaret eden· 
!erin yekunu 730 bin kisiyi geçmiştir. -- -Zir atYmum 
m ·· ürü şeh:oimizde 
Ziraat umum müdürü B. Abidin Ege, 

Çanakkale, Edime ve Balıkesir mınta
larında zirai tetkiklerini bitirdikten son
ra şehrimize gelmiştir. Dün vali B. Fuad 
Tuksalı makamında ziyaret etmiş, Bor
novaya giderek ziraat mektebinde bazı 
tetkiklerde bulunmuştur. 

. '1;r---
Amerika ata~eıerini 
çağaltacak ... 
Va2ington, 20 (A.A) - Yabancı 

memleketlerdeki vaziyetin gidişini daha 
iyi takip için denizaşırı ataşelerinin ço
galtılacağı zannedilmektedir. 

Cihan Hatun ::ııı ııııırı:ı:ı ; - ~1 1111:11 1 11111:: ----------
- -----Curci Zeydan : -·ı efrika: 118 YA Z AN: -·--- ------------------------------------oluyor, bir arada içtiınaın kıymetini tak-1 - Bu uzun gaybubet esnasında çek

c1ir edemiyordum. Fakat bugün anlıyo- tiklerini ne kadar dinlemek isterdim! 
rum ki saadeti elde etm~k uğurunda ne Bazı şeyleri işilıniş idim. Fakat bunları 
kadar zahmet ve felaket çekilir ise san- senin ağzından dinlemek isterdim. ~üp
det o nisbetle büyük ve kıymetli olur. he yok ki sen de benim ne gibi haller 
Perganedc buluştuğumuz zaman bu ha- geçirdiğimi anlamak istersin. Bunlar. 
kikati bilseydim kurbini ihraz etmeden birbirimize hikaye etmek uzun siirer. 
evvel muhabbetin uğrunda cihat ve ci- 1leride söyleriz.. Bütün hayatım imtida
dal tarikini ihtiyar ederdim. dınea yanında kalsam yine sana doy-

Cihan bu sözleri söylerken kendini marn. Doğru söyliyorsun: Aşk ve mu
:teessürata kaptırmış, çekingenliğini, habbet uğrunda zahmet ve mec:.,.t. • u t 

tekebbür \'e azametini unubnuş idi. Ay- kadar artsa aşk ve c:e\ danın lezzeti o 
doğdu onun sözlerini anlayıp düşün- kadar büyük olur. Aşkımızın şimdikin
mekten ziyade simasının saçtı&'! manala- den ziyade artabileceğini söylemek Lte
ra, gözlerinin schhnr bakışlarına bakıp miyorum. Daya ziyade olamaz. Llıkin 
duruyordu. Cihan sözünü bitirdiği hal- felaket ve meşakkatle tatlılığı, saffeti 
de Aydoğdu sanki daha söz söy1iyor gi- artar. 
hl onun yüzündt>n gözlerini ayırmıyor- Cihan ayakta durarak: 
c!u. Nihayet Aydoğdu kendini topladı. - Birbirimizin yanında ne kadar kal-
r.nrte•indcn uyandı. Neye dair konuş- sak yckdı~erimizc doyamayız. Bu, doğ-

.,, tmu · li. Drdi ki: rudur. Fakat d:ğ rlerini de düşünmeli-

--- - -
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Ş~Hifl HABERlERi 
iş bankasının ikra
miyesinı kazanan 

şehrimizdeki küçükler 

Fuar futbol 
müsabakaları 

---lf--
Mersin Şampiyonu 
şehrimize gelnüyecek 
Bu hafta için Mersin şampiyonunun 

şehrimize gelerek Doğanspor ve Altın
ordu takunlariyle karşılaşacağını yaz
mıştık. Mersin takunından gelen telgraf 
üzerine bu maçların yapılamıyacağı an
laşılmıştır. Bunun yerine yarın Doğan
sporla Karşıyaka arasında bir karşılaş
ma yapılacaktır. 

28 Eylül Cumartesi gününden itiba
ren de ~imdiye kadar yapılamamış olan 
Fuar kupası müsabakalan. başlıyacak
tır. Maçların fikstürü: 

28 Eylül Cumartesi saat 13 te At~ -
Deınirsnor, saat 15 te Altınordu Doğan
spor takımları; 29 Eylül Pa1.ar saat l:J
te Altay - Karsıyaka, saat 15 le Atc~
D<!mirspor ve Altınordu Doğanspor ga
lipl ... ri karşılaşacaklardır. 

6 Teşrinievvel Pazar günü d~ final 
mU.,......bak sı yapılacaktır. 

Bu müsabakalardan sonra silt c;ampi
yonası v~ onu tnkıben d., l.k müsabaka
ları baslıyacaktır. 

t 

Sonbahar at yarışlarının sonuncusu 
y a-m Kızılçullu alanında yapılacaktır. 

Saat 14 de haşlıyacak olan yarınki koşu 
proğramı şudur: 

BIRiNCı KOŞU 
3 ve daha yukarı yaştaki atlar koşa

caklardır. Yerli yarım kan lngiliz atla
rına mahsu tur. Mesafesi ı 600 metre
dir. ikramiye i 29 5 liradır. Bu koşıı için 
şu atlar kaydolınuşlardır: 

Koştuk, Ccylfın, Güllü, Fru Fru. 
Alccylan. 

iKiNCı KOŞU 
Halis kan lngiliz at ve kısraldarına 

mah•ustur. Mesafesi 1800 metrldir. ik
ramiyesi 320 li:-adır. Bu koşuya Asım 
Cırpanın Taşpıııarı ve T omrosu kaydol
nıııslardır. 

üCONCO KOŞC 
Saf kan arap atlarına mah ... ustur . .\1P

~afcqi 3000 metredir. ikramiyesi 190 
lirad•r. Bu ko1uya 58 zer lc.ilo ile Yük
sel, Karakuş ve Yaman ka.\dolmu~lar
dır. 

DöRDONCO KOŞU 
Handikaptır. S."lf kan lngiliz at ve 

kısraklarına mahsustur. Mesafesi 2000 
metredir. lkramiyeııi 600 liradır. Birinci 
\"elen 500 lira alacaktır. Bu koşuya 
Toınru, 1 nspıııar. Komiser adlı havvan
lar kıı.ydolmuslardır. 

BESı 'CI KOŞU 
Handikaptır. Saf kan nrap atlarına 

r •• .:'ısuı:>'• r. Me!!afel"İ '3500 metredir. lk
rı:ııııiyesi 25 5 liradır. Bu koşuya iiç at, 
Yük•el. Karakuş, Yaman kavdedilmiş
lt"rdır Kosuların çok hararetli olacağı 
tah· l'l ('dilmektedir. 

ti .rı ~ '17 ,. ! SiI'ETi 
ı: .. l " lrıın hilkümetinin 

büyük rl"i<;i eks"'l~s Kazımi 
sabPhki ('kc-rrec:le Ankaraya 
tür. 

An'.,ara 
Han. dün 
dönmüs-

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

S T L 1 K 
ot m bi ıut!ği 

Ilusuc;id~ lrnllııııılm•-. 6.2:> X 1G be~ 
arlct iç ve dıs lfıstigi. Müracnat : Bü
viik KardiC'alı kırı 52 - 53 .. 

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

Mahlıemeıerde 
••• • •••••••• 

Eski defterdarı odasında 
zorla soyan kim 
--~-~~~~-x.x•----------

Maltkemeye verilen k ardes çocuğu : uBEN 
YAPMADI Mn Diyor .. 

Karşıyakada Mithat paşa caddesinde Bana (Oğlum beni boğuyorlar yetişin) 
30 sa;'ılı evde oturan eski İstanbul def- dedi.. Dayımı yuknrıya çıkarttıktan 
tcrdarı B. Fuad Tamtürkün geceleyin sonra odasına gittim. Burnda siyah bez 
yatak odasıııa girip ayaklarını iple bağ- parçaları vardı. Ayni zamanda pençere
lamak ve ağzına d:ı bez tıkamak sureti- nin bir kanadı açık ve camı da kınk hu
le 75 lirnsını gasb~imckten maznun ve lunuyordu. 
ayni evde snkin Mtıhmut oğlu Nail Ya- lffıdlı~en sonra dayım kahvehaneye 
zaııın muhakemesine di.in şehrimiz ağır gidip Abdullah çavu~la konuşmağa baş
ceza mahkerncsind..: başlanmıştır. ladı. Bir müddet sonra telftşla e\'e geldi 

Mahkeme ;salonu çok kalabalıktı. Jan- ve 75 l~rasının. ~~~ybol~uğunu söyledi. 
darmn nezareti altında mahkemeye gc- Halbukı kendısını baglı bulduğumuz 
tirill'n maznun hadiseyi şöyle anlatmış- odada ~nn?, kal~:c.dc de VAbd~llah 5~-
tır . vuşa lııç bır :tayıı olınadıguu soylemışti. 

· İşte mesele bundan sonra zabıtaya ak-
- BabamıLın namına tapuda kayıtlı sediyor, yapılan tahkikatta bu paralan 

bulunan 30 sayılı evde dayım Fuad, ben, benim aldıgun neticesine varılıyor ve 
nnrun \ e babam birlikte oturuyorduk ... mahkemeye sevkedilmiş bulunuyorum .. 
Hadi e akşamı dal'ım Fuad eve saat 11 Hakikatte hiç bir şeyden malumatım 
de geldi. O gece dc;1yıınla saat 12 ye ka- yoktur. 
kadar oturduk, sonra yatmak üzere oda- Bundan sonra şahit sıfatiyle dinlenen 
lanmıza gittik . Gece l ansı tahminen maznunun yeğeni Ali oğlu Mehmet, 
aat dörde do~ru b.r iııilti duydwn. He- maznunun ifadesinı teyit eder ınahiyct

mcn yatağımdan fırladım .. Bu esnada tc şabadette bulunmuştur. 
'mrşı odadan hemşirem de çıktı.. Ben, Mahkeme, davacı B. Fuad Taıntürkün 
aşağı katta yatan aayıının odasına ın- İstanbul ağır ceza mahkemesince ifade
diın .. Bir de ne gfü C;_riın! Dayımın ayak- sinin alınmasma ve bazı şahitlerin cel
ları ha{:lı idi, ağzına da mendil tıkan- bine karar vererek duruşmayı başka bir 
mıştı. Kendisine ne olduğunu sordum .. güne talik etmiştir. 

ISVIÇRE KONSOLOSHANESi· 
NIN BiR TAVZiHi 

lsviçre konsoloshaneıi namına gön
derilen bir tezkerede deniliyor ki: 

Joqtanbul yevmi gazetelerden biri 
10/9/940 tarihl i nüshasında B. Konrad 
tarafından idare olunan lsviçreli ticari 
bir heyetin guya vu ulüne dair bir mü
lakat neşretmiştir. 

Muvafık hakikat olmıyan bu ne,riyat 
bir takım anlaşmazlıklara sebebiyet ver
miş olduğundan. Türkiye İsviçre kon
soloshanesi, aldığı talimata istinaden şu 
ciheti bildirmeye lüzum görürü ki halen 
ticaret makııadiylc Türkiyede bulunan 
İsviçre tebeasından Baylar Konrad ve 
Büttner hiç bir vazifeye memur olma
dıkları gibi lsviçre makarnalı namına 
müzakereye mezun d~ğildirler, Seyya
hatleri her hangi bir re:ımi mahiyeti haiz 
değildir. --·--

Gelenler~ s·denler 
Kütahya mebusu B. Besim Atalay 

Uşaktan, Bolu mebusu B. Emin Cemal 
Suda Ankaradan. Usak belediye reisi 
B. Hakkı t.stnnbuldan ·şehrimize gelmiş
lerdir. 

Bilecik valisı H. Lütfi Şahin Ba~ Ma-
nisaya, Muğla · B. Sadullah Gü-
n!!y Aydına gitmislerdir. * İstı-n'l)ul "''"bl1!m v 0 1kdam gazete
si has muharı ıi B . . t.b::lin Daver bu
gün Tırhan v "IUrİ\ 1..- şehrimizden ts
tanbula gıci ::ektır. -- --
Yeni Ne~riyat 
·· ······ -· · 
FıKıRLER - lzmir hnlkevi tarafın-

dı:ın cıkarılan bu isiınlı derginin 205 

1 

nci snyıııı intişar etmiştir. 

TÜRKİYE KIZILAY MECMUASI 
- 173 üncü sayııt1 zengin münderecat

. la çıkmıştır. 

KARŞIYAKA HALKEVINDE 
KONFERANS VE KONSER 

Bu akşam saat 2 1 de ruhiyat öğretmeni 
B. Hakkı Baha Pars tarafından Karşı
yaka halkevinde terbiye mevzulu b ir 
konferans ve onu müteakip te Evin 
Mandolinata kolu tarafından bir konser 
verileceği haber alınmıştır. --·--Selônilı fuarına 
incir gönderildi .. 
Selanik beynelmilel Fuarındaki Türk 

pavyonunda teşhir edilecek olan lzmir 
incirleri, muhtelif ambalajlı nümuneler 
halinde mıntaka müdürlüiünce hazırla
narak Scliniğe gönderilmiştir. --·--B. GALİP BAHriYAR 
İSrANBVLA GİITİ 
İzmir parti müfettişi B. Galip Bahti

yar Göker dün Bandırma ekspresiyle 
1stanbula hareket el.m.İ§tir. --·--POLiSTE 

İCRACA r AKLİYE 
ETTİRİLEN E VDE 
lkiçeşınelikte Şan sokağında oluran 

İstanbullu kimyager Mehmet oğlu B. 
Abdüsscltim ile eczacı Kerim oğlu B. 
Ali hakkında icra tarafından tahliye et
tirilmiş olan bir evin tahtalarını söktük
leri iddia olunduğundan zabıtaca tahki
kata başlanılmıştır. 

BİR KIZ KACIRMA 
Seydiköyünün Atıfhey ~mahallesinde 

Celaleddin oğlu Himmet adında bir de
likanlı, aynı mahallede oturan Murtaza 
kı7..t 16 yaşındaki Saniye Yüceyi kaçır
mış, bir müddel sonra her ikisi da ya
kalanmışlardır. 

Bıcaıı ta$ı)1ormıış 

Türkiye iş bankasının her üç ayda 
bir küçük cari hesaplan arasında yap· 
makta olduğu ikramiye keşidesinin 
Ağustos ayındaki çekilişinden şehrimiz
de Turan - Menemen caddesinde mukim 
5893 No. lu hesap sahibi ilhan Onata 
2 50.00 lira, Karşıyaka Yalı caddesin
de oturan 4633 No. lu hesap sahibi Mü
zeyyen Celile 100.00 ve yine Karşıya
kada Alaybey caddesinde sakin Seniye 
Scrimcre 100.00 lira isabet etmiş ol
du'tunu memnuniyetle istihbar ettik. 

Kazananları tebrik ederken küçük 
talihli ilhanın tedarik ettiğimiz bir res
mini koyuyoruz. 

.r;-r,a.ljL.11.A_ra radyosu 
BUGUH 

7.30 Proğram ve memleket saat 
ayarı 7.35 müzik (Pi.) 8.00 Ajans ha
berleri 8. 1 O ev kadını yemek listesi 
8.20 - 8.30 müz.ik {Pi. ) 13.30 proğ
ram ve memleket saat ayarı 13. 35 mü
zik (Pi.) l 3.50 Ajans haberleri 14.05 
müzik 14.20 müzik 16.00 proğram ve 
memleket saat ayarı 18.05 müzik (Pi.) 
18.40 müzik radyo caz orkestrası 
19. 15 müz.ik alaturka l 9 .45 memleket 
saat ayara ve Ajans haberleri 20.00 mü
zik fasıl heyeti 20.30 konuşma (günün 
meseleleri) 20.5 O müzik alaturka 21. 15 
müzik Gitar soloları 21.30 radyo ga· 
zctesi 2 1.45 müzik radyo salon orkest
rası 22.30 memleket ~at ayarı, Ajan! 
haberleri borsalar (fiatler) 22.SO mü
zik radyo salon orkestrası proğramının 
devamı yalnız uzun - dalga postas:yle 
22.50 ecnebi dillerde konuşma (yalnız 
kısa - dalga postasiylc) 23. l O müzik 
(Pi.) 23.25 - 23.30 yarınki proğyam 
ve kapanış. 

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

Yusuf Riza 
okulu 

Ana \'e ilk kısımlarına yeni talebe 
kaydına 10 eyliil, derslere 23 eylül 
tarihinde baş1ıya(c.ktır. Uzak semtler 
için otobüsler vardır. 
Başturak - Kestelli caddesi 

. . • • • • • . 
• . 
• • . • • 
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A tınruya 

Satkm en bi:,ii'c mun:1ntizma sanatkiırı profesör 

Kemerde Sürmeli sokağında zabıta
nın ııüphesi üzerine yapılan bir araştır
mada Kırşehirli Mustafa oğlu Yusufun 
üzerinde bir bıçak bulunarak alınmıştır. 

• a 
A 

ur 
DA 

erkez gazinosu Üzerinde 
BU CUMARTESİ VE P AZAR AKŞAMLARI 

Son \•eda oyunların ı takdim edcrektir .. 
M:ınyatizına - Fakiri7!lıa ,.~ İhızyonizına iizerindc şnlıcscr hiincr ve 

nkılfora h~yrct marifetler 
SON İKl GECE SEANSLAR SAAT (21.:W) DADIR 

yiz. Val ideni gördün mii? 
- Hayır, görmedim. Şimdi gidip gö

receğim. 
- Allah ömrünü uzun elsin, böyle 

mil§ıik ve necip bir \-alideye mazhari
yct büyük bir saadettir. Sabah, akşam 
ellerini öpmeliyiz. Seni gönneğe ne ka
dar müştaktır. Hemen gidelim. Seni 
bağrına bassın. Öpüp koklasın. 
Aydoğdu Cihana itaat ederek hemen 

ayağa kalktı. !kisi birlikte valide.sinin 
yanınn vardılar. Validesi kendisini .sa
bıı·sı1Jıkla bekliyoı·du. Aydoğdu valide
sinin ellerini ciptü. Afitap onu bağrına 
bastı, öptü, dcrağuş l'lti: 

- Muaue.. , •• '{ai hayatına kavuştu
. ,,_' , ooıavı seni, yahut kendimi tcb
nk ederim, dedi. 

Cihan Afitaba yaklaşarak elini öptü. 
Faziletlerinden, necabetinden bahsetti. 
Sonra kendilerini istikbal için orada du
ran (Yakute) ye bakarak (Aydoğdu)
ya hitaben : 

- Gaybubetim esnasında (Yakute)
yi müşahede ile müteselli olmıyor mu 
idin? 

- Bnzan müteselli oluyordum. Fakat 
çok \'akıtlardn onu g~rmekle seni hutı-

nma getiriyordum da hüznüm, ye.sim 
artıyordu. Ancak aranızdaki müşabehet 
seni bulmak için bana rehber oldu. Onu 
başka bir vakıtta sana hikaye ederim. 
Köşk halkı bu gibi muhavereler ile 

saatlerce vakıt geçirdiler. Yemekler ha
zırlanmıştı. Yemeği yediler. Yemekten 
kalkınca Afitap oğluna hitaben: 

- Oğlum'. Artık akti nikah zamanı 
gelmiştir. 

- Doğrudur, inşaallah yarın akti icra 
edeceğim. 

-65-
(AFŞiN) tN MUHAKElVIESt 

KöŞk halkı o surelle mesut zamanlar 
geçirmekte iken halifenin yaverlerin
den biri geldi. (Aydoğdu) yu halifenin 
nczdine davet etti. Aydoğdu hemen kü
lahını, siyah elbisesini giyerek halifenin 
sarayma gitti. (Darüliımme) ye varın
ca kapıda bir kaç (Andean) 1ı asker gör
dü. (Afsin) in halifenin huzurunda bu
lunduğunu anladı. İçeri girdi. Halife sa
lonun başında kendi tahtı üzerinde otu
ruyordu. Afşin onun karşısında bir is
kemle üze.rinde ah1.ı mevki etmiş idi. 
Hammad ile Verdan salonun bir tara-

- iT IEDI-

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

• 
enız 

Gazino 
VE 

lzmirin bu meshur kolonyasını Hi
lal eczahanesinden alacaksınız. Çün
kü yalnız eczacı Kemal K. ~ 
yapar. . 

Türkiyenin bütün zevkini kend~· 
sinde toplamış bir §&heıerdir. T akh

Konak vapur iskelesi üstünde te- di yoktur. Çünkü yapılamamakta· 
Restoranı 

miz, ucuz ve lüks.... dır. l 
.... ... .. • • • • • • ... ••• • • .... • .... • .... • ..... HiLAL ECZAHANES 

···················• •ı• ••·························· ·····································: 
~ KÜLTÜRPARK rENİS K ULiJBtJNDEN: : 
: 21-9-940 Cumartesi günü saat 21 de Kulübümüzde Masarilc Orkestrasının : 
: istirakiyle bir gardenparti verilecektir. Vaktin darlığı dolayısiyle davetiyele- : 
: rin ye1.isemcmesi ihtimaline binaen Muhterem azaınızın bu il~nı davetiye ola-: 
=rak kabsul etmelerini ve bu gardenpartiye şeı·ef vermt>lerini rica cdtrriz. : 
: S2 3923 (195G) : 
: ..... -••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" 
,.. . . 

.. ~· -:""" .. • • ~ •• .. ~ ol •• "' .... • - ~- .. ~ -

EL HAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Fransızca sözlü iki Filim birden 

1 - VATAN KURAN ADAM· 
P.a · rollerde : HENRY FOXDA - ALİCE RRADY 

2-KAFE DÖ PARİ 
Uns rollerde : VERA KORENE - JUL'ES BERltY 

SEANSLAR : Vatan l\:uran Adam : 3.30 - 6.45 - 10 DA •• 
KAFE DÖ PARİ : 2.15 - 5.15 - Jl 30 DA .. 

DİKKAT : Cumartesi ve Pazar 11 de \'C lıaftn nrası her gün ilk seans 
U C U Z dur •• 20 - 2:i - 30 KURU$ .. 



2 Ev.lül CUMARTESi 

Trakyadaki 
zaif nahif 

çocuklanmız 
-+-

Azat obalarında iki ay 
kalarak çok 
istiiade ettiler •• 
Tekirdağ, 20 (Hususi) - Vilayeti

mizin lnecik ve Çerkes müsellim yatılı 
okullarında bu yıl açılan azat obaları iki 
ay faaliyetten sonra 'llona ermi~tir. 

Azat obalarına 26 zayıf çocuk alın
mış, köyün çayırlarında, yeşil ormanları 
arasında oynayan ve gezen yavrularda 
neşe ve zindegi hasıl ' olmuştur. Azat 
obasından dönen çocukların vasati yüz
de dokuz nisbetinde kiloları artmış bu
lunuyor. 

19d0 

Lülebur~azda 
su sıkınbsı 
kalmadı --·--Acdan dördüncü arte· 

ziyen kuyusu da bol ve 
iyi su verdi.. 
Edirne 20 (Hususi) - Lülcburgazda 

belediyenin bir ınüddetlenbcri açtırına
ğa çalıştığı dördüncü arteziycn kuyusu 
da 120 metrede bol ve mükemmel su 
vererek müsbet bir şekilde sona ermiş
tir. 

Her semtinde açtırılan müle3ddit ar
teziyenlerin çok temiz ve lezzetli suln
riyle artık Lüleburgazda su derdi kal
mamıştır. 

Kepirtepc köy Enstitüsü mahallinde 

YENi ASIR 
.. --...-·-:S 4 

Jrf an alemini müteessir eden bir haber 

Meşhur bir alim dün 
lstanbulda vefat etti 

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

Sir Deniseon Ros bugün Haydarpıqadalıi İngiliz 
mezarlığına görniilec:eJı •• 

İstanbul, 19 (Yeni Asır) - Bir- Afgancaya bütün incelilderiyle vakıf 
müdden beri memleketimizde bulunan bulunuyordu. ölümü teessürle karşılan
Şark alimleri profesörü Sir Oenisseon mıştır. 
Ros tahtı tedavide bulunduğu Ameri-
kan hastahanesinde vefat etmiştir. Cenazesi yarın (bugün) Haydarpa-

Oünyaca tanınmış olan alim Denis- 1 şadaki lngiliz mezarlığına defnoluna
seon Roı Türkçe, Farsça, Arapça ,.e caktır. 

SAR FEi 

SURİYEDE VAZIYET FRANSANIN İSTEDIGİ -·-
Italyanlar müş-Tahribata vefa· 
terek kontrol cialara nihayet 

istiyorlar verilmesi! -·- -·-SURİYEDE HOŞNUTSUZLUK FRANSIZ HARiCiYE NAZiRi· 
VE INGIL TEREYE SEVGi NIN VERDIGI YENi BEYANAT 

Londra, 20 (A.A) - ltalya tarafın
dan Suriyeye teklif edilen mütareke 
şartları Londrada alenen tefsir edil
mektedir. Fransızlarla beraber Suriye 
üzerine kontrol tesis etmek isteyen ltal
yanın bu hareketi ingilizlere karşı sevgi 
besliyen Suriyeliler arasında hoınutsuz
luk uyandırmaktadır. 

Vişi, 20 (A.A) - Amerikan gazeteci· 
ler birliğinin ziyafetinde söz aJ.ruı Fran· 
sa hariciye nazın Buduan demi.tir ki: 

---..f:I de Devlet eliyle bir arteziyen kuyusu Limon fiatı neden bahalı? -x-
KAT'İ AN 

YAKIN 

- Müstemleke imparntorluğunun mu· 
hafauısını elimizden geldiği kadar te 
min etmeğe çalışacağız. Imparatorlulı 
işleri hariç olmak üzere şimdi serbesti· 
miz matluptur. Harici politikamız dahili 
politikamızın kalkınmasına bağlıdır. 

Fransa eski hasımlariyle imzaladığı 
mütarekeyi harfiyen ve dürüst olarak 
tatbikine borçludur. Fransa mücadele
den çekilmiştir. Fakat üstüste yapılmak
ta olan tahribat ve faciaların karşısında 
hissiz knlnmaz. Bunların bir an evvel ni-

Bulgar meclisi toplandı kazılmasına yakın~-başlanacaktır. 

Bulgarlar Al- Manidoı· bir hareket 

manya ve Ital- Alman kamyon
ihtiyaca kafi limon 
memlekette yetişiyor -·- hayet bulmasını temenni eder. 

yay minnettar ları Bes rabya
ya sô madı 

- BASTARJt. .,'!! 1 lt'iCİ SAHİFEDE -

müdafaa sistemini yarmağa muvaf _ 
~--~~-x~ x~~~-~--

leketnm·ze ae · ~=ıen on mik fak olmadıkça İngiltere üzerindeki 
B .. yiik bir Al

eclis reisi bunu 
ob anya a ·ıan etti 

Sofya, 20 (A.A) - D. N. B. : Bugün 
Bulgar mebusan meclisi fevkalade bir 
toplantı yapmıştır. Meclis reisi Logese
tos kral Borisin ve hükümetin syaseti 
sayesinde Dobrica meselesinin halledil
miş olmasından dolayı parlamentonun 
sevincine terct!ma:ı olmuş ve ayrıca 
şunları söylemiştir : 

- Bulgaristan, yalnız Bulgar mille
tinin sefaletini anlamakla kalmamış, fa
kat ayni zamanda Bulgar isteklerini fi
liyat mevkiin~ ko}'mak için her ~eyi 
yapmış olan iki büyük devlet adamı, 
FUhrer ve Düçeyi dünyanın bulmuş ol
masından dolayı bahtiyardır. 

Bunun içindir ki Bulgar milleti Al
mnn \'e İtalyan milletlerine, onların şef
lel'İnc ve hariciye nazırlarına çok min
nettardır. 

iNGİLİZ • MEKSİKA 
MVHASEBErLERİ 
DVZELECEK ... 
Londra 20 (A.A) - 1938 yılında ln

kitaa uğrıyan İngiliz - Meksika münase
betlerinin tekrar tesisi için görüşmeler 
devam etmektedir. 

DOKTOR 
Demir Ali KAMÇIOt'iLV 

Cilt ve Tenasül hastaWdan ve 
ELEKTRİK TEDAVİLERİ 

Birinci Beyler Sokata No. 55.. lzmir 
Elhamra Sineması arkasında sahabtan 
ak:$ama kailar hastalarıru kabul eder. 

TELEFON: 3479 

Bükreş 20 {A.A) - Royter bil
diriyor: Besarabyndaki Almanları 
alacak olan kamyonlar Sovyet1er ta
rafından hudutta durdurulmuşlar
dır. Sovyetler mültecilerin hududa 
kadar bizzat kendileri tarafından 
nakledileceğini bildirmişlerdir. - *--
AKDENIZDE ITALYAf!LAR

DAN ESER YtK 
--·--

BAŞTA RAFI l inci SA\'FAL>A 

Akdenizin .şimali şarki mıntakasında 
düsman tayyareleri bir vapur kafilemi
ze ve bu kafileyi himaye eden harp gc
ınilerimiı.e yaptıkları hücumlardan bir 
netice alamamışlardır. 
İTALYAN TAYYARELERİNİN BİR 

HÜCUMU 
Kahire, 20 (A.A) - İtalyan tayyare

leri İskendcriye ile Mersa - Matruh ara
sındaki İngiliz hastanesini bombardı
man etmişler, hastane ile çadırları, sey
yar arabaları mühım hasara uğratmış
lardır. Memurlarla hastalara bir şey ol
mamıştır. 

l'rllSIR JfÜKÜllETİ VAZİYETİ 
TAKİP EDİYOK 
Kahire. 20 (A.A) - Hüki.iınct vazi

yeti yakından takip cıınektedir. Kabine 
bugün de toplannc~ktır. 

aar.•içten me 
da ı iistihlik · 

~ u • • hava muharebeleri Alınan hava 
ik«ilarının Z e onun geçnuyor kuvvetleri için Belçika ve Fransa 

Bir limon almak isterseniz 5 kuı-uştan, şılır. Bunu gösteren rakamlar aşağıda- muharebelerinden çok daha yorucu-
4 kuruştan aşağı \'E:rmiyorlar. dır · 1 

- Bu memleke!ııni1Jn mahsulü. Ni- 1g33 : 4,08 mily.:m 193G : 2.G2 dur. fngiliz başkumandanlığı A man 
cin hu kadar bahdı? diye sorduğunuz 1934 : 4.14 Milyon 1937 : 2.95 ihraç teşebbüı;ünü Almanlar için da-
zaınan ekseriya aluıan cevap şudur : 1935 : 3,314 milyon 1938: 2.77 milyon ha az müsait bir zamana atmağa ve 

- Yerli değil b<tyıın.. Yerli mahsul lun"n ıthal edilmişt~. .. .. w.. •• hava mücadelesini uzatmağa çall§-
ihtiyaca kafi gelııııyor. Harp hasebiyle bu cetveld~ <;Ie g~ruldugu. uzere: her maktadır. Her iki taraf ta mücadele-
İtalyadan limon gelmesi de güç .. Geli- yıl mcmleketiınıze ıthal edilen lımon • • • 
yor amma işte böyle bahalı.. mikdarı azalmaktadır. Buna karşılık de Londra muharebesının bır mer-

Halbuki Türkiy~ limon istıhlfıktıtının Türkiye az da olsa limo nihracına baş- hale olduğunu anlamı§ bulunmakta
ancak yiizde onunu hariçten gctirtmeğe lamıştır. Evvelce memleketimizin ancak dır. Fakat mücadele bu şiddeti ile 
mubtaç hiı· ,·aziyettedir. Yüzde doksa- dört ayl.ık limon ihtiyacını temin ede- daha çok devam edemez. Hücum 
ııını bizzat i.stihsa: etmek seviyesine cek vazıyette ~u~unuyorduk. Son ça- eden tarafın bizzat vaziyetin icap-
gclmiştir. Ziraat vekiiletlı..:.• Mersinde lışmalarla bu ıhtıyacı pek yakında ta- l tib' im v b b 1 
ı.çbğı 9 dönümlük Narinciye örnek hah- ınamen karşılıyabıleceğiz. ~a ı o aga mec ur. u una
çesi, Alanyadaki limon fidanlığı, Antal- Limon istihsal ve ithalat mikdarları cagı zaman yaklqıyor. Yanı Alman 
yadaki 180 dönümlük Narinciye istas- mukayese edildiği zaman ehemmiyetle istili kuvvetlerinin 9 asırdanberi ln
yonu bu hususta büyük işler görmüş- dik.kate alm:ıcak bir nokta ~~a vardır. giltereyi bir kalkan gibi muhafaza 
tür. Buralarda en ) Uksck evsaflı limon 19.33 senesın~e m~ı-ı:leket~d~-. 14.5 etmif olan 40 kilometrelik tehlikeli 
çeşitleri tecrübe ceilınekte, dikilmekte, milyon adet lımon ıstlhsal edildıgı ve .. 
üretilmekte, aşılanmakta ve halka dağı- 4,08 milyon adet limon ithal edıldiği ve su ~mı. geç:mege karar .. vermek 
tılınaktadır. netice itibariyle. sarfiyat bu raddelerde mecbunyetinde bulunacagı ıaat 
Halkımızda da limon yetiştirmeğe olduğu halde 1937 senesinde ithaüıt yaklqıyor. 

karşı büyük bir alaka \'e gayret görül- azalmakla beraber istihsal iki mblinden 
ınektcdir. fazla artmıştır. Yukarıdaki rakamlar; -*-

Bu sayede limon istihsallitımızın git- 1933 - 1937 seneler:nde memleketimizde INGILIZ HAVA HÜCUMLARI 
tikçe artmış olduğunu gösteren rakam- limon sarfiyatının !ki misli arttığını gös-
lar şunlardır : teriyor. 

l 933 te 14.5 milyon adet 
1934 te 17.6 milyon adet 
1935 te 18.0 milyon adet 
1936 da 28.1 milyon adet 
Hl37 de 34.5 milyon adet 
Limon ist.ihsalatmın son yıllardaki ar

tısı; memleketimize yapılan limon itha
latının azalmış bulunmasından da anla-

Bu da halkımızın geçinme seviycı;i iti
baı·iyle bizi her bakımdan memnun 
ederek bir şeydir. 

Son senelerde btlhlükimiz.in yüzde on 
kadarını hariçten getirtmeğe mecbur 
olmamızda bu mesut hadisenin bir neti
cesidir. İstihsaldeki artışın seyri bu açı
ğın da kısa zamanda kapanacağını gös
termektedir. 

- BASTARAFa 1 inci SAHİFIIDE -
bozmağa devam eyl~tir. Bir çok ha
sarat yapılmış, yangınlar çıkanlmıştır. 
Diğer tayyarelerimiz de garbi Alman
yadaki tevzi merkezlerine, şimal deni
zinde gemi kafilelerine hUcum etmiş, 
bir torpitoya tam isabetler .kaydedil
miştir. Bu hücumların ıen şiddetlisi Havr 
limanına olm~tur ve beş ~aat kadar 
ürmüştür. 

ge i it r· 
• le hatırı dı 

Ge dtin i ~indeki Alman 
ask r er· den çoğu 

boğuldu .. 
Loııdra, 20 (A.A) - Royter : Bahri

ye nezaretinin tebliği : 2 eylül akşamı 
Sturgeon ismindeki İngiliz denizaltısı
nın Danimarkanın şinml burnu açıkla
rında ağır yüklü bir düşman nakliye 
gemisine mU\·affakıyetle hücum ettiğini 
ifşa etmek imkan cahilindedir. Düşman 
gemisi tahminen on bin ton hacminde 
ve küçük harp gemileriyle tayyarelerin 
himayesinde idi. Fena rüyet şartlarına 
va fırtınaya rağmt!n Sturgeon muvaffa
kıyetli bir hücum yapmıştır. 
Atılan torpiller ııakliye gemisine isa

bet etmişlerdir. Gemiden parlak ziya ve 
kalın siyah bir duman çıkmıştır. Birkaç 
dakika sonra her tarafını alev saran ge
mi bcrha\'a olmuştur. Bir müddet sonra 
deniz satluna ç.kan Sturgeon geminin 
battığını ve Alınan refakat harp gemi
lerinin, mürettE:batından sağ kalanları 
kurtarmak için projektörleriyle denizi 
taradıklannı görmüştür. 

Bir Alınan naklivc gemi.;;inin 3 eylül 
akşamı Akaw açıklannda bir f ngiliz 
denizaltısı tarafından batınldığına ve 
bir çok Alman askerlerinin boğulduğu
na dair Stokholmdan verilen haber ha
tırlardadır. Bu haberler Almlln radyosu 
ve rosmt Ajansı tarafından tekzip edil
mişti. 

' ' ,.,,, ... : 4 • • • - :· , • -:- ,. : • : • ,· • : • • :--. '.. 1 • .. • • .... -, 
FOSFARSO 

FOS1''ARSOL. Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatla iştah temin eder. Vürudıı 
devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri cnnlandırarak asabi buhranları, uykusuıluj;'ll giderir. Muannid inkıbaılarda. 

barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatilrrieye, Sıtma neknhatlerinde, Bel ge\'şckliği n ademi iktidarda ve kilo almakta 
şayanı hayret {aideler temin eder. 

KAN, KUVVET iSTiHA ŞURUBU 
1ZM1R BELED1YES1NDEN: 
1 - Akdeniz mahallesinde Mimar 

Kemalettin caddesinde 7 nci adanın 
46, 75 metre murabbaındaki 1 sayılı 
arsasının satışı, yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli 1 168 
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 müracaatları. 

2 - I lntay caddesinde 3-;.(J numaralı 
sokaktan 365 sayılı sokağa kadar ve 
346, 347, 348 sayılı sokaklarla 496 sa
yılı sokak ve Halil Rifat paş:ı caddesinin 
l.,ir kısmında hu izler fenni kanalizasyo
nu yaptırılması, fen işleri müdürlüğün
deki keşif ve şartnamesi mucibince açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
691 1 lira 3 kuruş muvakkat teminatı 
S 18 lira 35 kuruştur. Taliplerin teminatı 
C. M. bankasına yatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 4/ 10/940 cuma 
güııi.i saat 16 da encümene miiracaatla
rı. 20, 24, 28. 3 3880 (1939) 

- Belediyemiz zabıtası kadrosunda 
münhJ\l bulunan zabıta memurlukları 
İçin 25 / 9 / 1940 günü müsnbaka imti
hanı yapılacaktır. 

Askerliğini bitirmiş, ve orta mektep 
veya muadili derecede tahsil görmüş 
bulunan isteklilerin, terhis ve tahsillerine 
P.İt '·esikalan ile birlikte belediye 2ahıta 
rnüdürüğüne miiracaatları lüzumu ilan 
olunur. 20, 21, 23 3881 { 1942) 

Knrantinııda 181 sayılı cıokakta açık
ta akan ıslahhane deresine kanalizasyon 
Y ptırılmaı;ı fen işleri mildürlü~ündeki 
k:şif v~ mali, fenni şartnamelni muci
bınct" kapalı :zarflı ekcıiltmeve konulmuş
tur. Ke!!if bedeli 15466 lira 40 kuru 
muvakkat teminatı 1160 liradır. ihalt"cıi 
7 I 1 O 19 4 O pa:ıa rtesi günü saat 1 6. 3 O 
dadır. 2 490 savılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırlan~ı<ı teklif mektupları ihn
lc günü az:ımi saat 1<j.30 n kndur encii
tııen riya,.etine verilir. 

21. 25. 29. 6 3918 (IQ:;5) 

- Çankarn mahallesi 135 ı;a~·ılı so
~a~ta kanalizasyon vnntırılması, fon iş
erı müdürlii~ündrki ke~if ve sartnamesi 
Keç~ile nçık eksiltmeye konulmmıtur. 

e~ıf bedeli 1028 lira muvakkat temi
natı 7 7 lirn 1 O kurustur. Taliplerin te-
rn· C b ınntı. . M. bankl'l .. ına •ntırarak mak-
p uz.larıyle ihnle tarihi olan 7/ 1 O 940 

az:nrtesi günii saat 16 dıı encümene 
rtıUracaatl.ırı. 2 1. 25, 2Q, 6 3920 ( 195 3) 

- lkiçe!lmclik caddr'!inin 929 num11-
talı sok k ile polis karakolu arasınd ki 

~ 

!>'.? seneden beri biHiin diinyaca tanınmış 

h ., ·ı· i.. . o as~as. zarı ve garantı ı uvıçre :yapısı 

"E E C T O 
KROfı 0~1ETRELERININ 

CHRQNOMETRE ELECTION 

Onuncu Enternasyonal Izmir fuarı hususi 

ııa\ ) '011tmcla 1911 modelleri teşhir edilmiş, 

bunların zarafeti hütün ziyaretçiler tara
fmdnn takd:r edilerek biiyiik muvaHakıyet-

Jcr kazanmıştır .. 

" ELECTION" KRONOMETRELERi 
!'İZİ DE MEMNUN EDER 

P.unun için heı· zaman 

"ELECT ON" KRONOMETRELERi 
ARAYINIZ 

IY,~S\1 .. llll~lô'll:iO~E.L"./.<CG!!!r!J!22!:JG'l;;a:ı;;o:::r:z:ııız:ıall:SCP.Z1.:?.R:z:iJ;;l2ii~~I 

İZMİR VA!'!IFLAR MVDVRLVCVNDEN : 
Evkafı miilhakadan Hacı Sadullah vakfırıdan Kemeraltı caddesinde kain 

otelin 499 liralık keşfi ve şartnamesi mucibince tamiri yapılmak üzere 
7 / 9/ 940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Yevmi ihale 2 7 / 9 / 940 tarihine müsadif Cuma günü sabah ı saat onda va
kıflar idaresinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacağı Ye şartnamesi
nin her gün mesai saati dahilinde görüleceği ve talip olanların yüzde yedi 
buçuk teminatları ile birlikte mezkur gün ve saatte vakıflar idaresine müra-
caatları ılan olunur. 8, 14. 18. 2 1 3673 (1850) 

İZ İR EF'J'ERDARL•CJN AN : 
Fatma Fchminin Basdurak şubesine olan milli emlak satı~ bedeli borcundan 

dolayı haciz edilen Salhane trcımvay cadesinde kain 500 taj No.lu ve 2240 lira 
kıymetindeki e\'İ vilayet idare heyeti kararı ile 21 gün t" üddetle müzayedeye 
çıkarılmıştır. Taliplerin 11 birinci Teşrin !l40 Perşembe g~ınü saat 15 te vilayet 
idare heyetine müracaatları ilfuı olunur. :!l-2G-l-G 3924 (1948) 

parçasınd hası l olnn bozuklukların ta
miri, fen işleri miidurlüğündeki kesif ve 
şarlnaınesi vcçhile acık ck!!iltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 4 7 35 lira mu
vakkat teminatı 505 lira 15 kurustur. 
T nliplerin teminatı C. M. bankasına yn
tırar.:ık makbuzlnriyle ihale tarihi olan 
7/1O 1940 pazartesi saat 16 da encü
mene müracantlnrı 

21. 24. 29. 6 3919 (1952) 
- Hayvani rın altı } lık ruam mun-

yene•İne önümüzd ki Birinciteşrin ayı
nın ilk giinü başlanacak ve ayın sonuncu 
Gününe kadnr d~vam edilecektir. Beygir 
eahiplerinin ko~um hayvanları ve atları
nı cumartesi snlı, perşembe günleri öğ
leden evvel ve sonraları Basmahane be
lediye mıntakasında bulunacak olan be
lediye veteriner müdürüne muayene et
ıirmeleri, nksi takdirde haklarında k.ı· 
nuni takibntda bulunulnca;;ı ilan olunur. 

21, 25, 29 3921 (1951) 

FOSFARSOL'iin: L>iğer bütün kuvvet şuruplanndnn üstünliiğU DEVA.l\ILI BİR SURETLE KAN, KUVVET, IŞrtılA 
TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. 

Sıhhat Vekaletinin resm1 müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

iSrANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Karaağaç müessesatı iç!n alınacak 120.000 litre benzin kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin b:deli 30.000 lira ve ilk teminatı 2250 liradır. Şartname zabıt ve 

muamelat müdürlüğü k&lcınıinde f.'Örülecektir. İhale 24/ 9/1940 salı günü 
saat 15 te d<tiıni encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve
ya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret odası vesikalariyle 2490 numaralı ka
nunun tarifatı çevresind<: !ınzırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 
14 de kadar D:ıimi eııcüır.c-n~ vermeleri lazımdır. 9-13-17-21 (1858) 3629 

E VR ARA.Hl OR 
~gı ncl Erlıelı Lisesi M ·· .. riiiğünden : 

Lisemizin 15 lira asli manşlı idare memurluğu münhnldir. 
Kanuni şartlan haiz taliplerin vesikalnriyle birlikte okula müracaatları. 

17 21 (1916) 

İzmir Vifô:Yeti jandarma Jıomutanlığından : 
Dikili kazasına bağlı Çandarlı nahiyesinde 3500 lira keşifli ve 2500 lira mev

cut tahsisat ile bir jandarma karakolu inşa edilecektir. Kum, Tnş. Çakıl mahal
linde tedarik edilmiştir. Diğer malzeme kamilen müteahhide aittir. ihale günü 
1. 1 O. 940 salı günüdür. Talip olanlar şartnameyi ve keşifnnmeyi görmek için 
vilayet J. K. lığına müracaat etmelidir. 17. 21. 25. 29. 3834 ( 1913) 

Maarif Vekilliği ErfıeJı rerzililı oJıulu Müdür· 
lüğünden: 

1 - Nehari ve parasız olan Erkek Terzilik okuluna ilk okul mezunları alınır. 
2 - üç yıllık dikiş tahsilinden sonra taJc.bcyc dikiş cKalfalıb ve dördüncü 

sene Biçki tahsilinclen sonra da Biçki, Makastarlık diplomalan verilir. 
3 - Okulun, gündüzleri dışarıda terzilikte çalışanlara mah..-us, geceleri ame

li ve nazari dikiş ve biçki dersleri öğreten cakşam kısmı> vardır. 
4 - Kayıt devam etmektedir. Kabul \'e devam şartları müsaittir. 
5 - Mufassal izahat almak için !stan bulda, Divanyolundaki Okul müdürlü-

ğüne müracaat etmelidir. 3882 (1947) 

İzmir c. Müddeiumumirğinden: 
Ayda 40 lira ücretli mübaşir tahsisatından Sulh ceza mahkemesinde katip

likte çalıştırılmak üzere bir katiplik açılmıştır. Memuıin kanununun 4 cü mad
desinde sayılan evsaf \"C şeraiti haiz taliplerin 25-9-940 tarıhinc tesadüf eden 
Çarşamba günü saat 16 da Adliye encümeninde imtihanları icra kılınaca1"rın
dan taliplerinin şimdiden müracaatları ilan olunur. 3915 (1915) 

MENEMEN iCRA MEMURLU(;UN
DAN : 

Menemende Yeni sinema methal in
deki dükkanda iken halen ikametgahı 
meçhul Ahmet Tuna tarafına: 

Menemen sulh hukuk hakimliğinin 
9 / 9 / 940 tarih ve esas 252 karar 166 
numaralı ilumiyle 1 S lira 20 kuruş ecri 
misil ve dükkana vaki müdahalenin me
nine ve 1 O lira ücreti vekalet ve 1 1 lira 
68 kuruş illım harcı ve muhakeme mas
raflarının tahsiline dair ilamın infazı nln
cnklı Hüseyin Kamburun tarafından ta
lep edilmi.ıtir. 

tlandan itibaren on gün içinde hüküm 
olunan şeyi yapmanız, vermeniz lazım
dır. Bu müddet içinde borç ödenmez ve 
dükkana :vaki müdahalenizi kesmezseniz 
ve merci veya temyiz veya iadt"i muha
keme yoliyle tehiri icra kı:ı.rarı getirmez
st:niz cebri icra yapılacağı ve yine bu 
müddette mal beyanında bulunmadığı
nız takdirde hapisle tazyik olıınacnğını7 
'e hakikate muhalif beyandn bulunur
sanız hapisle cezalnndırılacağınız lüzu
mu icrn emri makamına kaim olmak 
i'zere ilunen tt>bliğ olunur. 

3922 (1954) 

uUMDALn 
UMUMi DENiZ ACl!::'JT~Ltet LTD 

HELl,ENİC LİNES LTD 
SOULİOTİS '\<'llJJuru 20 - 25 eylül 

&ra<;ında İzmirden doğru Nevyorka ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün \"apurlarımızın ambar 
içi elektrik vantil3tör tesisab ile mU
cchhezdir. Gerek vapurların muvasalat 
tarihleri, gerek vapur isimleri ve nav
lunları hnkkında ncentanıız harp dola
yısiyle hiç bir ~ahhüt altına girmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Bırinci 
Kordonda 152 ııumarnda aUl\1UAL• 
umumi deniz ucenldiği Ltd. müracaat 
edilmesi rica olun~ır. TELEFON : 4072 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OL!VIER VE 

$VREKASJ LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CADDESİ Rces binası 
1'ELiü•'ON: 2443 

Londra ve Liverpol hatJan için 
piyasanın ihtiyacına RÖre vapurla· 
rımı7. Sf'f Pr vaoac-aklardır. 

···················~······················· 
tZMIR StCiLI TICARET MEMUR

LU(;UNDAN: 
cMaurice Ciaves> ticaret ünvaniyle 

lzmirde Kantarcı oğlu hanında 32 nu
maralı mağazada her türlü yerli toprak 
mahsulleri dahili alım ve satımı ile i~ 
tigal eden Mnurice Ciavesin işbu tica
ret ünvanı ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 2 82 S numarasına kayıt ve 
tescil edildiği iltın olunur. 3914 (1949) 
~..ZZE0!2:;(:7.:~~U.~ 

KAR,51YAKA 

1'1elek Sineınası 
Y cniden tamir \ e tezyin edilerek 

yeni mevsime giriyor 
BUGÜNKÜ' PROGRAMIMIZ : 

ı . Ali Babanın Mirası 
Türkçe sözlii sa1·kılı büyük sark {ilmi 

2 • ARZA ADASI 
Biiyiik macera romanı .. 

Birind safhası 

~,azırzji~~:T.J!~~~~~~~ 

·········································~ • 

SA IR ~ 
J{cmcmltında SCl\IER oteli mobil- E 

yesiylc de\ ren <;ntdıktır. Otel miiste- S 
cirinc ıniir:ıcaat edilmesi.. : 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fuar sabaha karşı saat 2 de kapandı 

Bel dıJ ı ı dı 1 ıa Jc.t nutk ııı• so1 !erken . 
u~\~lAUA.FJ ı l.Nl J SAl!ffl:.IJI~ - sı "l ri ılt'. c? ı!1ü kulpe cntl rın bıle 
Samımi hnsbihaller içinde gcçen ziya- bm·nd .. n takdırkar, hap·~n 'c ~emnuıı 

fette belediye reisimiz fuarın kapamşı ol. rnk clonmc i nctıcesını vermıştır. 
münasebetiyle bir nutuk söylemi~, bu Yl~G NE ı TOKSAN TARAF 

• 
lıge ve terakkiye doğru atacağımız kuv-
'\i etli adım lann Dir teminatı olarak te
tt•lcıkkı C'debılirsinız. 

1941 lmur Enternassonal fuarını bu 
gi.ınki..ınden her hu.susta daha müt~k.5.iiiil 
bir hnlde bulacağınızı size vadederk.en 
en büylik güvenim, bu eserin yükselt ve 
az;z hamısı sevgıli Reisicilmliurumuz ls
mf't boniımin üz rimizd n eksilmiyen 
mili fık hinıay lcrı, mUBİC "effi Vl' O g r
}ı bnşvekılimiz doktor Refik Saydamın 
) nkm nlUka ve ynrdıınları, Cümhurıyet 
htikümet.im.iz.in, bu teşebbüsü daimi 
müzaheretlcri ile takviye etmekte gös
t rdig. lüti.ıfler ve bızzat s'zın kı)'Jlletli 
I" a ı rıruzdır. 

nutuk şehirdeki hoparlörlerlc her ta- Muhterem yurddnşlarmı, . 
f d. 1 · ı· Blitün bu sayanı memnunıyet vakıa-

rn ta ın enmış ır. d 1 ... k" · b cgl!ne en 

Bu ncı !u rın çılı ı sır ında arzet
t ım , "Çhile, bur n m :n.l ~ te c:amil 
f d~1 ıstıhs l ed 1m ~ lzmırde 
teessu eden Türkı) enın 3 egfıne Enter
nasyonal fuarı hu seneden itıbaren hü
~ ı.imetımızin de tasvıbi ile İzmir beledi
\ esinin mUlhak bütçeli idareleri ara
~ına nlınmıştır. Kultürpark içinde ku
rulmuş oLm bu mücssesl' şu suretle, 
Ktiltürpatıktan ayrılmaz Ye onunla be
raber emin ve'tabii bir teknmiil seyri ta
kip edecek hüviyeti ile b.mir şehir mec
lisinin daha yakın alakasını ve mümtaz 
idaresini kazanmış oluyor. Binaenaleyh, 
şehir meclisimizin her el uzattığı işte 
olduğu gibi, Fuar ve KUltürpark işinin 
de artan bir muvaffakıyete vasıl olma
sını haklı olarak bckliyebiliriz. 

ıc·atarılannı miidafaa t•c Almanyaya hücum eden lngiliz kadın tayyarl'cilcri. 
DOKTOR BEHÇET UZ'UN NUTKU lar arasın a, ur ıyenı_n u Y i.l -

B 1 d" · · · dem"ıştir ki· ternnsyonal fuarının bilhassa bu sene 
e ıyc reısımı~ . . . . biraz daha kendini gösteren ve hemen 

Muhterem mı :afırlerımız, sevgili hemen yegane zaif tarafını teşkil eden 
h mscrıler, . . f rt nal bir noktaya tl'mas etmeden geçemiyecc-

Diiııvanın uzuntu ve ıstırap ı ı a- . 

rı içind7 çalkandığı bir zamanda sükun ~~arın açıldıgı giin tören bn kanlık 
ve eınnıy~t ile ı:ne bu v:tanınu~n bu eden muhterem ') iı arct 'ckilimiz!n h.u· 
J!~zcl hrındc bıze çok. cğleı;ıcclı ~e a~k zurlanndn da ~ii ledigim gibi. ı.z~ııR 
m z.ımanda da ıstıfadelı ... akıt geçınne Entcrna ~ona) fuarının, bizim elımızde 
fırı. tını 'Wercn Oruncu cntcrnas}onal olmıyarnk. noksnn knln•ı ~cgfınc tarnfı, 
fo. ıı ı bu gece kapıyo";lz. bilhassn hususi mııhiycttcki milli sana-
Fuarın kapanına ı munasebetıle 3ap- . ·ı . . . tıu'"..:u"'k •,··ıccarlarunızm 

d . if d d '\'ıcı erımı:un \C ,, • • 
tığımız mutat toplantı an ist a ~ c e- ~l:ıknsızlıklanndan 11 et eden iştirak 
J'Ck bu sene elde edı~en ve suretı um~- az1ıJ:rıdır. Jlnlbuki bu fuar, her kesin he
mi) ede çok ı:ncmnunıyetbahş o~an ~eti- ğcnnıektc ittifak ('Uiği u cazip \'C mii
ccleri size hUlfısatcn nrze~mek ıstcnm. kcnımcl dekor içinde milli , arlıf,rımı:u 

:FU.ARIN NI?'iCELERI , biitün dün) nya çol. daha zengin hakiki 
Onuncu tzmır enternasyonal F.~an, lıü\İ\'ctiylc• t:ınıtınnğa ıniisait 'c layık

bös le bir zam~nda ac;ı_1!1n. olı_n~sı ıtıbn- tir. · · 
riylc. Cümhurıyet T~ırk•Y4;51ı_11? s~lh.a Yurdumuzun he( tarafından binlerce 
'\iC milletler nrnsıudakı amımı 1 b_ırlı- yurddnş memleketimizde istihsal edilen 
ğine \erdiği ehemmiyeti tebarüz ettiren her ne\':İ cmtcayı gönn k, bunların ne
'c harici politikamızın ~aima açık \'C relerde ve nasıl yapıldığı hakkında bir 
diirfü•t olan \'cçhcsini .b~ keı:re d~ fikir edinmek, salın almak ve satmı:ık, 
1:östcrmci:e yanyan milhım bır \'azıfc ayni zamanda dı:ı eğlenmek için İz.mire 
ifa etıni bulunuyor. . . gelirken, Cüınhuriyet hükümetinin hi-

1940 İzmir fuarının barız hu7_u~yetle- mayc ve teşvikiyle \'Ücut bulan ve mem
rindcn biri de, yurdum~a hu~unıfe7- leketimitin zcnginuğindcn mühim bir 
ma _olan sük\ı? v~ saadeti pek guzel bır parça teşkil eden bir çok kıymetli sana
şe~ilde aksetti~ış olmasıdır. yi ve ticaret mfü:sscselcrimiz burada 

iştirak \'e 'Z.lynrct edenler ,·eya fuarı 
.u1..aktan takip e<lenler görmii terdir ki; 
uyanık, ha iretli bir idareye \'e her za
mankinden daha kudretli bir orduya 
malik olan Tiirk milleti büyük ve neşe
Ji bir disiplin \e huzur içinde; kendisi 
için olduğu kadar başkalarına dn faideli 
hareketler l nratarnk, medeniyete ve in
sruılıj!a biz.met etmek yolundaki aimin
dc \C mesai inde mu,·nffnkıyctlc dc\"am 
dmektedir. 

1940 Enternasyonal fuarının İzmir he
sabına sevinçli hadiselerinden biri de 
başta muhterem başvekilimiz olmnk 
:üzere, hariciye, Ticaret, Dahiliye, Maa
•if ve Maliye \'ckiJlerimiz ile bir çok 
mebuslanını:un izmiri teşrif etmiş ol
malarıdır. 

Mi.ihim devlet ve millet işleri arasın
da kıymetli vakitlerinden ayırarak fua
rı V" İzmiri görmeğc gelen muhterem 
başv<'kiliınizin \'C muhterem vekilleri
miz ile mebuslarımı:un, izhar ettikleri 
takdir ,.. e taltifler bizim için en kıymet-
1.i bir mükafat teşkil ettiği kadar, 1940 
lzmir enternasyonal fuarının muvaffakı
l etini gôstcrcn en güzel birer belgedir. 

TEŞEKKÜRLER 
Muhterem misafirlerimiz, 
Sözlerime son \ crıneden ev\·el Fuarı

mıza manen ve maddeten yardımlarda 
bulunan kıymetli Ticaret vekilimiz 
Nazmi Topçuoğluna ve memleket ddhi
lındcn lzmire doğnı bu sene de geniş 
turistik cereyanların vücut bulmasını 
temin için Devlet Deıniryoiları ve De
niz;yollannda bir çok kolaylıklar ve ten
zilatlı tarifeler ihdas eden muhterem 
Münaknliit vekilimiz Ali Çetinkayayn 
ve bu faideli teşebbüsün muvaffakıyeti 
için milzaheretlerlni esirgemiyen bütün 
diğt"I' muhterem vekillerimize, Devlet 
Demiryollan ve Denizyolları umum mü
dürlerine, bu sene de Fuarda cazip ve 
istifadeli spor müsabakaları tertip etti
ren Beden Terbiyesi genel direktörü 
muhterem General Cemil Taner ile fut
bol, gUreş ve atletizm federasyonlanna, 
fuarımızı memleket içinde ve dışında 
tanıtmak hususundaki kıymetli hizmet
lerinden dolayı matbuat umum müdür
lüğüne, Anadolu ajansına ve matbuatı
mız.'l huzurunuzda en samimi teşekkür
lerimizi tekrarlamakla bahtiyarlık du-
yarım. 

20 A(;USTOS 1941 DE .. 

ı ngil iz tauuareıerinin 
şiddetli akınları 

1 
h 1 

-·-
a ar e a 
e sinirlen

diriyor 
Yüz mis i fazla şiddetle 
intilıam a acaldarmıJ 
Bcrlin, 20 (A.A) - Alman tebliği

ne göre gece İngiliz tayyareleri Alman
yanın garp cenubi şarki şehirlerinde 
mahalleler üzerine bombalar atmıştır. 
Bir lngiliz tayya1esi dü ürülmüştür. 

Berlin, 20 (A.A) - Alman Ajanaı 
bildiriyor: Alman gazeteleri İngİl.İz 
tayyareleri tarafından Betel üzerine ya
pılan baskın hakkında tiddetli tefo
ratta bulunmakta ve bunun İntikamı 
100 miıli fazlaıiyle alınacağını yaz
maktadır. --·--MISIRDA VAZİYET 

Kahire 20 (A.A) - Mısırdaki İngiliz 
umumi kararglihmıı;ı tebliği: Garp çö
lünde vaziyette hiç bir değişiklik yok
tur. Diğer c~helerdc kaydc değer bir 
hareket olmamı tır. 

Alman tebliğine göre 
-·-~ 

lngiltereye ve 
L nd aya 
lan son 

a ı

cum 
Berlin 20 (A.A) - Alman tebliğine 

göre devam eden fena havaya rağmen 
hava kuvvetleri dün muharebe ve keşif 
hareketleri yapmışlar, bu arada Londra 
ta~'Yare meydanları ve cenubi !ngütere 
limanları bombardıman edilmiştir. Ge
ce muhı:ırcbe ta;yyarclcri Londra üzeri
ne mukabelci bilmisil hücumlarına de
vam ve mC'rkezi ve garbi İngilterede 
harbın idaresi bakımından mühim he
defleri bombardıman etmişlerdir. Ez
cümle Liverpolda bir çok yangınlar çık
mıştır .. 

üç Alman tayynrr.si üslerine dönme
mişlerdir. 

Londra, 20 (A.A) - Hava ve da
hili emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Perşembeyi Cumaya vasıl eden gece 
sabaha doğru hnvn dafi bataryaları 
Londranın şimalinde bir düşman bom
bardıman tayyaresini dü iirmüı:tür. Bu 
tayyare dün geceki hücumlar esnasında 
düşürülen ikinci tayyatedir. Bugünkü 
harekat esnasında beş düşman bombar
dıman tayyareııi dü ürülmüştür. Avcı 

Geçen sene yine böylcı Fuarın kapa
nış toplantısında ,gönüilerıniz şen \'e ra
hat olarak bu sene için sizinle burada 
buluşmağı candan arzu ettiğimizi bildir
miştim. Geçen bütün bu uzun sene zar
fında metleni dünyada yer yer vücuda 
gelen yangınlar, inhidamlar ve istırap
lara rngmen biz burada, bütün bu elem- f 
1i manzaralarla giinlümüz mnhz.un, fa
kat vatanımızın dokunulmaz. vnn bakıl· 
maz bi.itünlüiü içinde TORK. milli bir
liğinin kudret \•e a1.ameti ile mesut vo 
mağrur tekrnr buluştuk. Şüphe iz 1941-

----1:1--- _ tayyarelerimizden J-ıiç kayıp yoktur. 

in 20 ağustosunda da yine böyle gönül
lerimiz rahat, alınlarımızda yalnız neşeli 
iş ;:yorgunluklarının çizgiJeri, göı.lerimiz
de müli saadetimizin parıltılarile yine 
bumda buluşncağız. 

Hudutlan damarlarımızdaki asil Türk 
kanı ile çizilmiş öz yurdumuzun kapı
sında, bizim de bir anda safları arasına 
kar~cağımız kahrnman Türk ordusu 

12 Adada yapılan 
"ribatın ehemmi yeti 

Londra, 20 ( A.A) - Royter Ajamı 
Malta ve Cebelüttarik derecesinde müs
tahkem ve iıkenderiyeye 650 kilomet
re mesafede bulunan 1tal~·aya ait on iki 
adanın \ a7.b·ctini tebarüz ettirerek bu 
adalnrda İngiliz kunctlcri tarafından 
tahrip ,.,. imim edilen ı.etrol stoklanıu 
telafi eoebilmck it;in italyanın kunet
li bir filol n ~ııhip olma ı lazım geldiğini 
yaznınkta<lır. -·--Romanganın teahhüdü --·--

Bu sabah duşman tan arele1i Kent 
Kontluğu dnhilini geçmişlerdir. 

Diifman Londra mıntakasına aireme
mİ.flİr. Yalnız Londranın tark ve cenu
bi ıarki civarlarına bir kaç bomba düş
mÜftür. 

Hasar nz.dır. Yalnız bir tek hafif ya
ralı vardır. Sabah brihton Üzerin~ mü
teaddit bomba düşmüş, bazı evler ha
sara uğramıştır. Bir kaç yaralı ve ölü 
vardır. 

Avcı tayyarcleriıniı; düşman grupla
rını karşılayarak muharebeye mecbur 
etmiştir. Fakat bulut kiimeleri, karşılaş· 
malan güçleştirmiştir. Şimdiye kadar 
alınan raporlara göre dört düşman tay
yaresi düşürülmüştür. Yedi avcı tayya
remiz kayıptır. Fakat bunlardan üçünün 
pilotları sağ \'e alimdir. 

Af rikada da İngiliz tag. 
gare hücumıari arttı -·-

ara bü
z iat 

verdirildi -·-Mısır hududunda, 
Habeş·stan a hava 
muvar~akıyetleri •• 
Kahire, 20 (A.A) - İngiliz ha\'n ku\'-

\'Ctlerjnin tebligi : 
Garp çiilündc müteaddit hücumlar 

l apılmıs, Tobrukta bir çok isabetler 
kaydolunmuş Sidi - Barrani ile Sollum 
anısında büyük nakliye kollan tahşida
tında yangınlar çıkarılmıştır. Başka bir 
yerde bulunan elli kadar tayyare üze
rine yapılan hücumda bombalar tayya
relerin arasın.ı düc: rek ciddi hnsarat 
yapmıştır. . 

Cenubi Afrikad.1kı hava kuvvetlerı
ıniz yeniden İtalyan soınalisindeki tay
yare meydanını bombardımnn etmis, 
hangarlar ve binalı r<ln yangınlar cıka
rılmı tır. 
Hnbeşistanda Labelloyn da hücum 

c.dılmiş, burada d.ı hangarln.rla binalar
da mühim ha:os.1rnt l apılmıştır. 

E1"itredc Asnh \'l Direda\•n }·eniden 
bombardıman edilıriş, yangınlar çıkarıl-
mıştır. 

----&---
1 tal yan tebliğindeki 

itiraf ve iddialar 
Roma 20 (A.A) - ltalyan tebliğinde 

denilivor ki: Bir ke~if tayyaremiz bir 
denl~ltıyı batırmıştı~. Şimali Afrikadn 
diişman hnva kuvvetlerinin Derne lin1::ı
ııına \'C Bomba, Tobruk ve Sollum mın
takalarıml karşı yaptığı hi.icumlar nc
ticesinde hafif maddi hasar vardır. Sidi 
Earranide tayyare dafi bataryalarımız 
İngiliz tayyaresi düşilnuüşlerdir. 

Şarki Afrikad:ı bir ltalyan tayynrc fi
losu Salabasın şimali garbisinde Vad i 
Yusuf ch•arında clUşman çadırlanna 

Bundan başka bu sene bir çok dost 
ccn bi devletler mümessillerinin de fu
.. rımı7.ı ziyaret~ geldiklerini memnuni
yetle gördük. Bütün bu değerli zevat, 
fuarımız hakkmdal.i intibalarını ifade 
ederken eserin muvaffakıyetinden bah
setmek suretiyle bıze daha çok ümit 
verdiler. 

B. Osman Cııdi nııtkuntı süylerken . 
boş kalan yerlerin: doldurmaktan müs
tağni kalmamalıdırlar. İzmir enternas
yonal fuarına bugtine kadar olduğu gi
bi bu sene de iştir~ke mfıni makul bir 
sebep olmadığını buradn bulunan siz 
muhtcrem tüccarlarımızın '"ücudu, teş
hir ve satışa arzettiğiniz kıymetli emtea 
pek güzel bir urette göstermektedir. 

Binaenaleyh, mılli bir propaganda ve 
ayni zamanda :i tifadeli bir alış veriş ye
ri olan ve sarfcdikn em,..klerle bir çok 
Avrupa fuarlarına faik bir hale gelen 
fuarımıza diğer S<ınayicilerlmizin ve 
tüccarlnnmızın da iştirakini beklemek
te \"e bunu göremediğimiz için üzülmek
te haklıyız. 

b klerken, başımızda İsmet lnöni.i gibi 
bir tek emri ile 20 milyon Türkü birden 
ayaklandıracak kudretli bir Şef, kahra
man bir Başbuğ bulunurken 1941 sene
sinde de arkadaşlar, İı.mirin güneşli, 
berrak seması altında ve milli saadeti
mizin derin neşesi içinde yine burada 
bu I uşıcağız. 

Almanyaya ay-
da . 3 bin ton 
petr erecek 
BÜKREŞTEK I INGILIZ iLiM 

HEYETi RO~ ANYADAN 
ÇIKARllfYOR 

bombalar atmıştır. 

B k•ı d.-.--1 Dü$1rum hıwa 1 u\'"\etleri Diredava 
aşve J un Jab~llum \'e MogadLc;o'ya hücum e1mis

. lerdır 

GEÇE T YILLARDA VE BU SE. 'E 
Bu seneye kadar yurd içinden \'C dı

şından fuarı ziyarete gelenler bilhassa 
(9) eylüle doğru çoğalmakta ve (10) 
eylülden sonra nisbc.tcn az ziyaretçi gel
mekle beraber burada bulunanlar da bir 
cezir halinde a\'det etmekte idi. 

Bu sene, turistik ve iktısadi hareket
ler için normal bir sene addedilemiyccc
W hnlde fuar münasebetiyle İzmirc ge
len zi~·aretçilerin adedi, bu hususta bir 
rekor teşkil ede • 1938 senesi ile ayni 
hizaya }'Üksclmiş ve bu hareket fuarın 
son gün! rine kadar ayni şekilde devam 
etmiştir. 

Bundan çıkarılacük netice, biraz ev
vel arzcttiğim gibi, dünyanın sük\ın ve 
saadete hasret cektlği şu sırada, yurdu
muzda tam bir huzur ve emniyet hava
sının hakim bulunması, bir taraf tan qa 
fuarın \ Külti.irparkın bu sene bir kat 
daha tekemmül eden cazibesinin yurd
da haşıl ctti~i ~en:ş alaka ve fuar hare
ket \c cglenceleriııın ziyaretçileri bu· 
rnda daha fazla kalmnğa teşvik etmiş 
olmasiyJe ifade edilebilir. 

Filhakika hcp:nizin de yakından gör
dügi..ınüz ~ıbı fuar ''e Kültürpark çeşit
Jı güzellıklcri, eğlenceleri ve bü3'ilk 
Türk inkıliıbının muhtelif snfiıalanndan 
küçül tc olsa birer örnek veren mües-

TEŞl;:KKÜRLER 
Bizde. fuarı haz.ırhyruılarda bir ukde 

olarak kalan bu noktayı huzurunuzda 
tebarüz ettirirken, bu sene de iştirak 
eden Büyük Britnnya, Yunanistan, İran, 
Yugoslavya, İtalya, Macaristan, Alman
ya devlcUerine ve bu devletlerin Türki
ye sefirlerine ve İzmir konsoloslarına 
ayrı ayrı teşekkür eder ve enternasyo
nal fuarın milli cephesini zenginleştiren 
iştiraklerinden dolayı bütün devlet mij
esseselcrimizc, Trakya umumi müfettiş
liğine vilayetlerimize, tic:aret odalanmı
za kıymetli ve hamiyetli tüccarlarımıza 
hararetli teşekkürlerimizi sunamn. 

FUARII\llZIN t TİKBALİ 
Muhterem yurddnşlarım, 
Akdenizin bu şirin ve iktısaden oldu

ğv kadar tabii ve tarihi zenginlikleri ile 
de müstesna şehrinde kurulan Türkiye
nin Enternasyonal fuarı bundan sonrası 
için daha geniş mu\•affakıyetlere nam
zettir. 

Bu sözümü, şimdiye kadar böyle geç
miş fuarların kapanış günlerinde, yeni 
fuarları size daha güzel ve mütekrımil 
bir. halde takdim etmek için verdiğim 
sözler gibi, daima yeniliğe, daima güz.el-

Sizlere hayırlı istikbal, güzel işler ve 
sağlıklıır diler, hepinizi lzmirliler namı
na hararetli sevgi ve saygılarımızla se
lnmlarım. 

B. ATIF 1NANIN NUTKU 
Sık ık 'e şiddetli alkışlarla kesilen bu 

nutuktan sonra parti başkanımız B. 
Atıf inan irticalen şu veciz nutku söyle
miştir: 

- lzmir belediyesinin muhterem mi
safirleri, sayın arkadaşlar; 

Bdediyc ıeisimiı.in yarattığı büyük 
bir eser kar~ısındayız. Bu eserin beliğ 
ifadesine ilave edilecek hiç bir takdir ıö 
zü bulunamaz. Büyük eserin başanlma
sında çalışkant ıeisiınizin himmeti. tahsi 
gayreti birinci derecede amildir. Reisi
mizi yüksek huzurunuzda C. H. Partisi 
adına tebrik etmekte büyük bir haz du
yuyorum. Belediye reisimizi tebrik eder
ken kaniim ki, bizzat C. H. Partisi teş
kilatını da tebrik etmiş oluyorum. Çün
kü biz paıtililer belediye meclisini ve 
onun dirayetli, salahiyetli ve liyakatli 
mümessili olan belediye reisini ııamimi 
mesai ahengi içinde vazife kabul etmiş 
değerli unsur telakki ediyoruz. 

Belediye ıeisimiz her türlü çalışma 
sahasında idenlist bir partilinin çalışma
larından beklenen neticeleri en iyi bir 
şekilde tecelli ettiren ve tekemmül ettir
diği her eııerle fahrimizİ arttıran kıymet
li arkadaşımızdır. Onu tebrik ve takdir 
etmek kadirşina olmanın en tabii ica
bıdır. 

BEDii BiR OSTONLOK CAMıASI 
Hep biliyoruı.ki Kültürpark ve onun 

içinde lzmir Enternasyonal Fuarı iz. 
miri bütün Türk yurdunda çok üstün 
muhabbet yerine m zhar kılmıştır. Bu
günkü yeni 'nrlığımıLı kurmak imkanını 
veren milli ciJalimizdc bütün Türk gö
nüllerinde ka\'uşulma.,ı matlup bir ide
n! olan lzmir, Entcrnaı:yonal Fuarının 
''e lı.ültürparkın yarattığı memleketşu
mul alaka ve muhabbet aayeıinde bütün 
yurtdaş-larca daha güzelleştirilmesi \'e 
daha kuvvetlendirilmesi matlup olan hir 
sevgili halini almııtır. 

Göıüyoruzki lzmir Enternuyonal 

Bükreş, 20 (A.A) - Verilen malCı
mnta göre Romnnya Almnnyaya ayda 
l''ÜZ otuz bin ton petrol vermeği taahhüt 
etmiş olduğu halde Almanya 85 bin ton
dan daha nz satın .. lmnktadır. 

Bunun sebebi nakliyattaki büyiik zor
luklardır. Şimdiki ihracatın da yüzde on 
beş azalacağı derpiş edilmektedir. 
Bükreş, 20 (A.A) - Bükrc.şteki İn

giliz - Rumen cnstitüsU talim heyetine 
mensup İngiliz tebaası memleketi ter
ketmcğe davet edilmişlerdir. 

Ankara ya 
döndü 

Bugünlerde Hataya 
gitmesi muhtemel 

Ankara 20 (A.A) - Başvekil dok
tor Refik Snydam bu .sabah şehrimize 
gelmiştir. 

BAŞVEKiL HA'l'AYA GlDlYOR 
Jstanbul 20 (Yeni Asır) - Anka

raya dönmüş olan başvC"kil doktor 
Refik Saydamın bugünlerde Hatayı 
ziyaret etmesi ve iki gün kalarak 
halkla temaslarda bulunması muhte
mel olduğu Antakyndan bildirilmek
tedir. 

Fuarı Atatürk fokiliibınnın yüksek ru- ı Jzmir Enternnsyonal Fuarı gibi müs
hundan ilham almıo olmanın bütün kud- te~na bir himmetin mahsulü olan eserin 
retlerini \'e güzelliklerini takdir gözleri daha çok Üstünde eserler yaratmanın 
önünde seren bedii bir Üstünlük camiası kudretini içinde anklıyan bir milletin 
olmuştur. fertleriyiı;. Birioirimize olan itimadımız, 

Atatürkün asil Türk milletine açtığı yurt davalarında enerji ile dolu hare
ilcrlemelcr yolunda hiç bir zaman ek- ketlerimiz, knrşılıklı sevgilerimiz ve 
silmeyen hızla yürürken ismet tnönü saygılarımız istikbalimizin en kuv\'t'tli 
gibi büyük eserler yaratmak ve yaratı- teminatıdır. . • 
lan eserleri YllJBtmak yolunda en fe- Atatürk idealinin sadıkları olarak Mıllı 
yizli enerji kaynağı olan bir Şefin em- Şef ismet lnöm.inün ~mrindc yaşamak 
rindeyiz. Şimdiye kadar yaratılan er.er- bugünkü Türk çocuklarının eşi bulun
lcrin ve kazanılan ıeretlerin daha bü- mıyan bnhtiyarlığıdır. Sinesinde Behc;et 
yüklerini yaratmağa kadir bir milletin UL. gibi enerjik, dürüst samimi ~inl~r~e 
çocuklan olmanın gururu ve süruru için- Türk evladı yaşatan büyük mılletımız 
deyiz. .için ne yapsak azdır. . 
tSTiKBALiMıZIN E..1'1 Şereflerin her türlüsüne &ahıp olarak 
KUVVETLi TEMINATt ve her ıerefi yalnız kendi ,-üciyle temin 
Müşkül tanımıyan, müııkül yenmekte etmiş olarak dünya milletleri karşısın-

şeref duyan, müşkül kar ısında hızı ar• da hem aevri hem Mygı toplamakta 
tan bir p11.rtinin hakim olduğu yurtda- olan büyük milletimiz çok yqıuın. 
yız. Ht"r i~ni millete faydalı olmak. en- B. OSMAN CUD1N1N NUTKU 
dişesi:tden miilhcm olarıtk tanzim eden Bundan r.onra Samsun Ticnret odası 
milletin şuunınl'?, yar. tıcılık imanına da- umumi kfitıbi \'c Türkiy Tıcaret ve sa
)"ana.n bir hükumetin idaresindcyiz. Cu. navi odaları komitesi azası B. Osman 
ıur duymıtk , se\"İnçli olmak h::kkımız- C~di Gtirsoy da bir nutuk irat etmiş, 
dır. iyiyi beyenmek, hakka kuvvet ''er- doktor Behçet Uz'un fuara iştirak eden
mek vazifemizdir. ler ve ziyaretçiler hakkında ~öyledıği 

Türk mili tinin isteCliği bütün iyilik- sötlere ckspoz.nnlar namınn teşekkür ey
leri tahakkuk ettirrnelc, ''atanperverlilc lemiş, !uann ddden muvaffak bir eser 
vwcmizdir. olduiwıu bydeylemlştir. 

-·-Anı~rika lngiltt"reyc 
tahtPlhahirlt"r fle 

verecek 
Nevyork 20 (A.A) - Alman 

ajansı bildiriyor: Salahiyettar men
balardan öğrenildiğine göre Ameri
kada sözde modası geçmiıı bazı de
nizaltıların 1ngiltereye devri taaav
vur edilmektedir. S tioınde olan bu 
gemilerden AmerikaJa 38 tane var
dır. Bunlar lngiltereye aatılacak Ve· 
ya mübadele edilecektir. -·-"eneraı Gole iltihak -·--
Kôbadaki Fran
sız ve Belçil1:alı

lar nl.üzahir 
-""'-

YENi KALEDONYALILAR VIŞi 
HOKOMETININ VALiSiNi 

AZLETTiLER 
Havana, 20 (A.A) - Kübndaki 

Fransız. ve Belçıka kuvvetleri hür Fran
sa) a müznhnretlerini general Degole ar
zetmişlerdir. 

Lumca, 20 (A.A) - Yeni Kale
donyanm hür Fraıuaya iltihakı heyecan
lı ıerait içinde cereyan etmiftir. Halk 
büvük nümayişler yaparak umumi vali 
munvinini İrtifaya mecbur etmİflİr. _.,._ 
Yeni MACAR-RUMEN 
Hududunu tayin için 
Budapeşte, 20 (A.A) - Knt'i hududu 

tavin edecek olan Macar - Rumen ko
misyonu dUn toplanmıştır. 


