
Mo. 10613 llll'k Altula Td 
44 - GAZI HU L VARI İZ.MİR • '4 
İmtiyaz sahibi : SEVKET BİLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat mUdilrU 
HAKKJ OCAKOGLU 

ABONE SERA1Tl 

DEVAM MÜDDETİ Tilrkiye için Hariç içi.o 
Senelik •••• _ 1400 2900 
Altı aylık.._.... 750 1650 

CUnU ~eçmiş nllclıalar (25) kuruştur •• c T E L E 1'' C N : 269'1 

1ilfın münderecatındnn gazetemiz. mesuliyet kabul etmez 

TÜRKİYE 
--·--

Japon gazetelerinin 
Amerikaga hücumu 

-*-

Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar .siyasi gazetedir 

A 
Ja~~nga, ımanga e 
ıtalga ile dün bir 
ittifak ·mzaladı 

o• 

Uç devlet her~ 
sahada • irliği 

yapacaklar 
-~-

Berlin 27 (A.A) - Bugün öğle-

Enerjimiz ne kadar ? 
Nüfuaumuzuo arllf mikdannı bilmek, yurdu

muzun insan enerjiıi bakımından ne va:ı.iyelte 
olduğunu bilmek demektir. 

insan enerjisi ise, dünyada mevcut enerjilerin 
en büyüğü ve en yükseğidir. Çünkü bütün ener
jiCeri yaralan odur. 

Türkiyenin İnsan enerjisi yekünunu bize nüfus 
sayımı anlatacaktır. 

BAŞVEKALET 

istatistik Umum Müdürlüğü ı 

YENİ ASIR matbaasında basılmı!;tır 

Emniget ve istikrarın 
En kuvvetli direği 
Olmakta devam edigor ••• 

den sonra saat 13 le Berlinde, yeni 
baıvekalet binasında Almanya ve 
ltalya hariciye nazırlariyle Japonya 
büyük elçisi Almanya, ltalya ve Ja
ponya arasında devamlı bir ittifak 

" ihtilaf artık muahedesi imza etmi§lerdir. 
Ekonomik, siyasi ve askeri mahiyetle 

O••nu••ne aeçı•ıe olan bu muahede Almanya adına Al-

tngiltcrenin Almanlar tarafından istilasına imkan vermiyen en büyük kııvvet olan clo11amnasından 
biiyiik toplan ateş vaziyetinde 

c Rodney > in 

-·-
~IWKl:."T BİLGİN 

Kii tnhr;n u~·dıırulınuş bir ~ayiayı 
derhal tl'kzip etmek nezaketini gösteren 
-T.ı n ajansının son tebliği miinasebcti
lc hu.,ıin burada milli politikamızın ya
b.ancı miidnhnlesi kabul chniycn \'cc;lıc-
81 iİ7.erindc biraz durmak istiyoruz : 

Anupa. Garıı medeniyetini nıahvc, 
harabi~·c ı;üriikliyc.n c;ılgınca bir mÜYa· 
tenesizlik içinde felfıkctten felakete yu· 
'•rlanırkcn bi7im bütiin yakın Şarkı 
•Yni feci akibctc dü mckten korumak 
~ksadiylc mümkün olan her eyi yap
~gQruzdan kimse iiphe edemez. Birbi· 
ll_ni takip eden felaketli hUdiselcr iıı~a
nı olan ga~ ~·etlerimizin s.amiıni~ etini. en
di elcrimizin j ahctini mc~ dana koy
ınu lardır. imdi kasırganın yakın ark 
llapılnrım zorlamağa haslnmış olmasına 
~ai!ıncn Türkiye, diin~ nnm diğer parça-
arıııdan daha miistcrih. daha sakin. cla
~a .l'nmh ettedir. Ve mukadderatının bi
tıcık hiıkimi olmak bahtb nrlığıfüı nmz
~~rdır. Bu kcyfb·ct hiç şiiı>hc edilemez 

ı Yurddn \C clı ta sulhu ga~c ittihaz 
tderek tehlikeleri zamnnmda sezen \'C 

tedbiri almak icap ettiği zaman asla tc
~d~iidl' diisnıiycn milli politikamızın 

ıretknrlığı sn~ esinde' "ücut hulınuş
tur. 

'I ıirki~ e in af sızca ~ıkıl an bir alem 
~r ısında hiilfı 'e her şc~ c rağmen cm
~1Yetin direği oln•aktn de' aın edil or. 

c.liit • man hariciye nazırı Fon Ribbenlrop, 

mez haldedl•r tt 1talya adına ltalyan hariciye nazırı Kont 
Ciano, ve Japonya adına da Japonyanın 
Berlin büyiik elçisi Zuzugo tarafından diyorlar imza edilmiştir. lmza edilen paktın m!'t-
ni sudur: 

• -·-~. .. • Her milletin dünyada kendisine 
Amerılıanın butun tıca• ait sahayı almasını uzun müddet 
ret anlaşmalarını f esla devam edecek bir sulhun iptidai §8.r
etmesini de belıli~orlar tı telakki eden üç hükümet yanyana 

Tokyo, 27 (A.A) - Japon gazeteleri bulunmayı ve büyük Asya sahasiy
Anıcrika Birle ik dc,·lctlcrinin Japon· le Avrupada aynı hedefleri takip 
ynya kar~ı Ynziyctini ~iddctlc tenkide ederek bu sahalarda yeni bir nizam 
dc\'nm c.d•y.orlnr. . .. yaratmak için karşılıklı İ§ birlikleri-

.. Asahı Şınıbunn g:ızctcsı ~oylc ynzı- . . A 1 
:yor : .. Japonya ile Birleşik Amerika nı teıkilatlandırmayı karar a§hrmış-
dc\'lctleri arasında bir ihtilaf artık önii- lardır. 

- SON\.} 4 ÜNClJ SAHİFEDE - • - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

• 

ınailiz bava hücumü -·-
Manş limanlan, 
Alman gemileri 
bombalandı --·-INGILIZ TAYYARELERi PO· 

LONYA HUDUDUNA KADAR 
GiTTi. HOCUMLAR ŞID· 

DETLENECEK 
Brüksel 27 (A.A) - Brüksel ajansı 

bıldiriyor: Belçikn sahili ve bilhassa Os
fand İngiliz tayyareleri tarafından şid
d tlc bombardıman edılm · ş \ c bir çok 
ev yıkılnuştır. 

Londra 27 (A.A) - Hava nezaretinin 
bu sabahki teblığine nazaran Man5 li
manlarına, Kicldeki \'C Alınan kara su
larındaki gemilere yeniden şiddetli hü
cumlar yapılmıştır. 

lNGlUZ TAYYARELERİ 
POLONYA HUDUDUNDA 
Londrn 27 (A.A) - Royter ajansının 

havacılık muharrir-inin yazdığına göre 
bu haf ta muaz.zam lngiliz tayyarelerin
den bazıları Polonya hududuna 90 kilo
metre mesafede bir noktaya kadar gi
derek bir elektrik santralını bombarclı
mnn etm~lerdir. Gecelerin uzaması bü
tiin Almanyayı ağır tayyarelerin tesir 
sahası altına daha ziyade sokmaktadır. 
Berlinde ve diğer büyük şehirlerdeki 
ve civarlarındaki askeri hedeflerin pek 
yakın bir istikbalde daha büyük bir şid
detle bombnrclıman edilmesi beklen
mektedir. 

larbin dogurduj:!u hfıdiscler bugün o 
~klc ginni tir ki A' rupada istiklaline 
8~hip bir de' Jet, milli irnde.-;ine hakim 
lıır politikn kalm:unış gibidir. Mihverin 
r.ınıruğuna bol un eğmek mccburiyc-
1~de kalaıılar onun kendi ideolojisine 

:ore kurmak istediği nizanın ayak uy
llrnıa~n ~alı!-mmktnn ha ka bir ~ey yn
"-nu~ orlıır. 

Çmdc ı•e Hindiı,-inidc harekatta 

Hindiçinlde vaziuet 
b11l1man Japon askerlerinden bir kıta 

.. lllHUDlllllllmmınmnımnD 
B. Faik Oztr~k Trakgada · so"' DAKiKA 

lliıe gelince, kcııdi i1lcnıiınizdc. kendi -•--
tlrınil et sahamızın hudutları içinde mü· ç• k • } f. • D • • • • • • • • • • • • 
=~ııkkız bulunınaktalıZ. Milli politika- ın as en ıın- ahiliye vekili Yenı· ı·ttifak ta-

li} hiikiimran niifuzundnn. dostları· 
lbtı1a samimi miina cbctlerimizin csa· diçiniye _ai re - Tekı· rdagı"' na 
;;nı te kil cdl•n ruha sadakatten başka ~ 
.. ·.~ nüfuz, ha ka bir kU\'\'Ct tnıımuyo- cek mı· ~. e e ~~ A ikardıı· ki bu sbaset Yakın ~ark- t' aıttı 
ta inıdi en "ok itibar gören, hatu1 en --• - ~~ ka k ~ok inanılan bir iyasct olmuştur. Kom· ..:...__· -- ya arşı 
::=runız ulh içinde laşama arzumu· JAPONLAR ÇINLILERI ŞA· TETKIKATTA BULUNDUKTAN . -·-

samimiyeti kadar tehlikelere göğiis l 1 J d ni IHU Jı ~'~ıne azmimizin yenilmezliğini de hi- ŞIRTMAK ST YORLAR, 1 SONRA MALKARAYA HA· spanya a ye -··ı0 a 
".;;;k. .. .. . FAKAT... REKET ETTi "'ree:," mi? 
lan r ıyc ~.uyuk c~ıpcryalıznıaları ~ah· Çungking 27 (A.A) - Matbuat kon- • .., '"'-A.) Dahili kT 
1. . dırau mııcadclenın dı mda olmakla feransında bcya tt b 1 ç· h . B AFnaikakrö~ 2·ıak,.d •. U . Ço-l ,.· M·ye vte.r;l ı 1 

( . Nevyork1 27 (A.A)._- Nev1ork 
~rabcr n '"te r . 1 k . f na n u unan ın arı- . ztr n r u v.: ura ıya .... .........,. • • • .-- -. 
hn . . nı mac 1' en gcnı~ cm~ ıs 1• ciyesinin bir sözciisü sunları söylemiş- uğrıyarak Tekirdağn gelınis ve vi!ir;.el c&~yoıunun ıpıkerı BCrlınde ımZ'A 
ht1e ı~tırast!nrın ral<'~l ht.ar! ?ld~g~ı~uzu. ttr: ., hududunda vilayet \"' parti erkaniyle edılen Alman, ltalyan, Japon 
"ıl ıayn ı men nnt erı.n.u~ııa. nt'Sll!l sa- F hUku·· et' ç· d d t l "" ., "'' ~ "": Ak 1 • ... L ı. . . . . - ransız m ı ın en yar ım a e- h lk i' la V kil 'tt'f k ah d . . B 1· d k' ~rı '.. '(ilV» - < CU!~ •• a a ıyetım11.ın binde bulunmamıştır. Hindiçini meselesi a ~aıından karşı nmıştır. e , ı ı a mu e eıının er ın e ı 
ıı..~~uks~ ~~rece.., i bulduğunu hiç bir henu"'z her türlü ihtimallere """' -," refakatlerinde mebuslardan Cemil Oy- bitaraf rnütahitler mahfilinde 
~ · k" · ı ·ı· n· ld w -"f"rr .... apı d Ek P k 1 N · Trakla b .... " n m ar l'tr11? < cgı ız. ız o ugu- b akmakt" ,.1.1...;.,, t1lietle ç·n h"'k'" na ın, rem <' e' az.mı e- tamamen Birleıik Amerika dev-
• .. ııı; ı(l . .. .. i 1 y 1 ır. ·- w..a-t>~ ı u umc- b b led" . . uhtelü işler . 
:th

11
, 1 kH guruncn .115311 m~1·. 11 • a a,~·t~' tinin Visi ıle ınünas. batını katedip et- ra er e ıyeye ınınış, m letleri ale,}hine müteveccih teli.k ı. _" ., a 1:\ met , crnııl <~ız. u ı ı po ı ı- . w~ h kk d . dTk bi t db" hakk.ındn alakadarlardan izahat almış- • • .... ~ . .. • . • ~nu d ~· 1· l. . 1 m,ıyecegı a ın a ">ım ı ı r e ır tır. Bugun·· Tekirdngwda tetkiklerın· e de- kı ed. ıldıgını ıoyl.em. ıttır. ha• ı:ın C;!ı!'.111C7. mcı ne< ı JIZC aıt o an d"" .. ·· ı kt d' ·ç· n 'n Hind" . - Sp ._~ları bıitun gcn!!i.liği ile muhafaza et- u5un~ meml e ." e Fır. ınl ı crı d et~çı- vam ederek Mnlkaraya gidecektir. ıkcr muahcdcnın muasından evvel 

-·"'C.11: ı k 
1 1 

kl 
1 

.. nıye gırme crı ransız arın m.· ınc Kont Ciyanonun Alman hariciye neza-
... k... }3<; :ı rırının m arına c surnıe- b wl 1 b"' 1 b' h k t rf ç· ·••e tir. ag ı o mayıp oy e ır arc ·e sı ın- - -- - ı retinc gidigi cım~sında yapılan merasim· 

lilerin kendi pltın1arına bağlı bulun- u k kt den bahsederken diyor ki: 
(!)Ihı l;Cr<'h c dnhiliml<• her kcslc dost maktadır. za .şar a ye- .:Olacak şeyi bize anlatan ilk emare 

ll'ıak. do t gd"inınek isteriz. JAPONLARIN GÜTTÜKLERİ Alman, ltalyan ve japon bayraklarını 

ı . Fakat hir ham hay:ılc kapılarak Tür- ASKERİ MAKSAT ni bir tecavüz sallayan mektep talebelerinin arzettik-
'' · Nevyork 27 (A.A) - Çungkingte çı- leri manzara idi. Biz bu bayraklar ara-

~I enııı her lı:ınJ!i ~ ubancı bir maksada ) .. et l kan bir Çin gazetesi Yunnan eyaleti hü- 0 ursa sında lapanyol bayrağını da göreceği-
tı·· . o ahilcccğini. ~·abancı niifuzlnrın • • • ıe"~rı,ct \C i tiktal a kiyle yanan kalp- kümcl reisi Lon - Yonun beyanatını miz.i zannetmiıtilı:.> 
rtırınıi7dc tcsiı· ~nııahilcceğini zannet- neşretmiştir. Japon kıtmıtının Fransız --.-- _x_.._ 
ıla('~ gafletinde bulunanlar varsa onlara Hindiçinisinc girmeleri hfıdisesj hakkın- Auusıuralya ue Yeni Dün 98 Alman tay-
k:a emen t.iyli) elim ki Atatiirkiin mu- da ~- Lon - .Yon şun lan ~öy~e?1~ştir: Zelanda müteamzJe-
1 ddes emanetlerine caniyle ba iyle bağ- Dusman Çın .kıtaatını Hın?ıçını)'e çe- • d •• •• -ıd •• 

mamen Ameri-

~ . 
BERLIN YENiDEN BOM-

BARDIMAI EDİLDİ 
Hücum saat 22 den 
sabaha kadar sürdü 

Yangınlar çıkarıldı, 
bir mühimmat fab
rikası uçuruldu 

Londra 27 (A.A) - Hava ne
zareti istihbarat servisi evvelki gece 
5aat 22 den dün Abahın ilk saatleri
ne kadar jngiliz bombardıman tay-

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Amerika hariciye nazırı B. Kordcı Hull 

. 
Romanga - ınıntere 

Beş ln~iliz tev
kif edildi 

ingUtere uazlyetl ciddi 
ıeıa1ı1ı1 edJyor-

Bukrcş, 27 (A.A) - Royter Ajansı 
blldiril~or : Steui\ Rqµıana ~trol şir
ketine mensup Uç memurun Ploesti pet
rol merkezinde evvelki gün tevkil edil-

- SONU 4 'ONCO SAHİFEDE -

.~olan Tiirk milleti l\lilli Şefinin etra- kerek ?a~ka hır J~oktada Ç~ne ta.arruz rı Jıarşdıyacalı yaresı uşuru u 

... ~ ~anitten h!r kaya kadar toplu- e~~ek ıst~~or. Halı haz.ır?akı şeraıt da- Vaşington, 27 (A.A) - İngiliz &e· Londra, 27 (A.A) - Bu-"-
' bırle mistir. kap ederse hu kabil hılınde duşman bu emelınde ~uvaffa~ firi beyanatında diktatörlere şu ih- . .,.. .... 

llN.ı('a dii iinceleri çiğniyecek, ,·atanı- olamı~acaktır .. Yunnan ~yalc~ı askerı tarda bulunmuştur : 98 Alman ta71areeinln. 'dit~ 
•io.iiir~~k taliine J'en· serefler ilave hnkrekat~kendı .:~ıta~r~~!ekııdardae ede- •- Singapur veya Hollanda fJarJd dljti rwm• .,,W .. d ı\PW· 

~ ttiltfto'ltlr'; ce l',olll~--ua~ ta vata- Hindistanı veya cenubt Pulfik aclaJa.. mıulit•HUllJUlmHUllffJll 
.. ...-..-.& ~ nın ın.üdafaası meeuliyetini deruhte ede- - SONU 1 CNCO L\Jdıl'a)S - ... 
RT-~'-........ 'lf cek&'. 

Alman hava hücumu -·--
Kırk üç Alman 

tayyaresi 
dah:ı düşürüldü -·-UZUN MENZiLLi ALMAN 
TOPLARI OUVR BÖLGESiNi 
BiR SAAT KADAR DOVDÜ· 

LER. 2 OLO VAR 
Londra, 27 ( A A) - Royter bildiri

yor ~ Düşmanın dUn akşama kadarki 
hm•a faaliyeti hnfif mikl ru.ia olmuştur. 
Londra mmtakasınd; kısa ıStiren ,alarm 

- so:Nu 4 ÜNC:O SAHİFEDE -

• 

AMERiKA AVRUPA HAR-
BİNE GİRECEI OLURSA 

JaponyaAlman
yaya filen yar
dım edecekmiş 

Amerilıa cümhurreisi, 
hariciye nazıriyle 
daimi temastadır •• 
Vaşington, 2i (AA) - HaricİlC na· 

z.ırı B. Kordel llul, Jaııon inkişafırun 
!tnrsılınaz bir muhalifi olan Amerika 
A' rupa harbine ~irdiği takdirde Japon· 
ynnın Alnıanyal a fiili yardımda hulun· 

- SONU 4 UNCO SAHlFlillE -

ı Romangida ueni relim 1 
--.--

Irkçılığa istinat 
edecek -·-Daima Berlin • Roma 

mlhuerinin emrindeler 
Bilkreş, 27 (A.A) - Rador Ajansı 

bildiriyor : Prop<ıganda naz.ırı yaban
cı matbuata yaptıgı beyanatta ınilli 
gerçeklere dayanan Rumen devleti 

- SONU 4 ÜNCÜ SAJUFFJllo; -
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! ~ BÜYÜK HiKAYE ! ~ 
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Menfaat izdivacı Kömür fiatleri yükseltilmiyecek 

Fuar kupası 
müsabakalan --·--Bugün Alsanc:alı stad· 

yomunda başlıyor .. Tütün piyasası 
YAZAH : vç YıLoız Teşrinisanide 

- ı-
Elaem Gcysuya iışık değildim. Onun Bir sabah, beni çalışırken seyrettik- açılacak 

merakını tahrik eden de hiç şüphesiz ten sonra, küçUk bir tebessüm!" birden · 
u aIAWızlığıındı. Ona deliceaiı;ıe tu- bire bana hitap etti: incir Ve üzüm Satışları 

tulııı.uş olan ıkadwların haddi hesabı - Biliyor musunuz, bayan Jale, hiç iyi gidiyor .. 

lzmirde 4 Milyon kilodan 
fazla odun kömürü var 

Suriye takımının İmıire gelmeıoi mil
naşebetiyle tehir edilen Fuar kupaaı 
maçlarına bugün Alsancak stadyomun
da ba•lanacaktır. Daha evvel tesbit edl
lell müsabakaların saatleri değiştirilmiş 
ve maçlara birer saat sonra başlanması 
krarlaştırılmıştır. Müsabakaların fikis
türUnü hakemleriyle beraber yazıyorug. 

)Oktu! Ben onun hususi hayatına mil- bir kltip benim yanımda >izin kadar Tüt.ün Pİ)' mırı açılması yaklaştığı 
kemı:nelen vakıftım. Zira hususi ktıtibi uzun zaman kalmaınl§tır. için, Eııe bölg indeki tütünler kalıplan-
tdlm. ].{eşeli biliyordum! Her ay b~ın- - Fakat ben de ancak iki seneden maktadır. 
da Atinada meşhur ve göz kam"itırıcı berı bu vaziledeyim efendim. Süylendi~ göre, bu yıl tütün piy,.. 
operet artisti Nlna Petaliye topluca bir - Y erini1 i muhafaza etJnesinı bildi- ı;ası ikinci tetrin içinde açılacaktır. Açıl
çek g<!ndcrirdi Bir kaç ay evvel o kadar niz ... Hem de niçin biliyor musunuz? ma gllnllnü tesbit etmek için mıntaka 
lıararetle korte yaptığı kUçük ınani.ltür- Bir şey söyleı,ııeden tebesşUm ettiın: Ticaret mUdllrlüğüı•ce kumpanya ve ü-
cü kwn fikAyctlerinl de, daha az ehem- - Rica ederim, bana cevap veriniz. earcihane müm"5illeri yakında bir top-
mlyet.li bir çek kat'i olarak susturmuş- A=a açıkça' Hic patronunuz d ğilıni- :lanuya .cağırılacaklıu-dır. 
tu. Şi§llde apartmanı olan dilber dul ;1.ın gihi1 :ÜZÜM VE iNCİR SATIŞLARI 
bayan Ferideye gönderilen kıymetli - Peki öyle ise! Sebebi şu: Benden Borsada incir ve üzüm satışları nor-
snUcevheratı bir bir tanıyordum. Bütün .. vvel bu vazifeye geçenler ... Nasıl ~öy- mal bir halde devam etınektedir. 
bunları biliyordum. Sebebi pek sade: liyeyim ... Sizin nüfu1.unuza biraz ıfazla :Elleme incirler 15 kuruştan ı;atılınak
Çekleri dolduran ve faturaların bedeli- kapılmışlar •. ıBir kaç ay, veya bir kaç tadır. Piyasada alaıı ve satan çok ınem
nl ödiyen bendim. Benim için Ekrem hafta gc~ince pasaportlarını almalarının nundur. 
Geysunun hlç bir sırrı yoktu. hikmeti bu! Halbuki ben daha ihtiyatlı Üzüm tı:;1ı.ı·ı dr. memnuniyete ~-

Fakat onun muvaffakıyetlcri, ka:ı;ırıs- davrandım ... İyi bir l§i muhafaza etmek yan bir tekilde d •am etmektedir. Do-
• ri, mac raları bana hiç tesir etmiyor- istiyordum! kuz numara üzüın 19 ku.-uşa satılmak-
d Başta söylediğim gibi ona lşık de- - Hiç belli etmeden patronu da kendi tadır. 
#ildim. Zaten hiç bir erk.eğe de. <ine yollıyordunuz, d~ğil ml • Hatırlı- Piyasada her gün 2 - 3 bin çuval ara-

Hayatta iki bUyük heve.>Jm vardı ve yorum, kızıuı, hatırlıyoru ' ., da üzüm v' incir muamele görmek-
unlar bütün mevcudiyetimi kaplıyor- l\foktubu pe "e devam ed'yor- t;ıdir. 

du! Kü~ük kardeş ''n hcnciz başlaınlf d m. Bu beklen'lm yen ınuhav re ı- Ecnebi ı ıeı:nleke!1ere yapılan atı !ar 
.ulan üniv rıute tahsilini devam ettirmek rnL sıkıyordu. B"r mlldd<'tl4 nberi F..kre- da iyidir 
ve n m için de, piyanoya çal mak. = yeni hır a•kı yoktu. Tehlik 'i' -·--Konservatuvara girmeğe hazırlan- Yarı kederli, y-rı 1aylı bir tavırla 
nı ı· ""· ,Fekat babamın ifl§sı, buna da- devam ctt,· 
fanamıyarak onun ve az sonra da ıın- - Belki cazibemi kay dıyoru ' • lh-

' vefatı gimdi beni haya ımı kıı- tlyarlıyorum ! 
zanmaga mecbur ediyordu. - tltifat avı mı yapıyorsunuz, bay 

Ayda yüz lira gibi hatırı sayılır btr Geysu' Hiç bir zaman ,L'Tldikinden faz
maaş alıyordum. Fakat biri.si artist, di- la işinizüt eri olmad.ıf:mm pek ıyi b;Jir
ğeri filim olmağa çalışan iki can için bu siniz. 
pek fıı1la detfldi. Doktorluk tahsili Ve, ~lü ya.wa y~a.ı;ına rağınen, 
Remzlnln bUtUn umarunı ve kuvvetini !ıalA eliz.el bfr erkek olan patrona sanıi
~gal ediyordu. Bana yardun edecek va- mi bir takdirle bakıyordum. 
ziyete geçuı.esi için daha seneler lazıuı.dı. Bilmu~lc, hana biraz fvJara ıs-
Onun yol ınaııraflarw. kitap!aruı.ı en rnrla bakarak: 
temin ediyordum ve bu maksatla ev 
masraflarını mütemadiyen kısıyordum. 
Beyazıtta bir apartmanın dördüncü ka
twdıı u:ıutfağiyle beraber iki küçük oda
mız vardı. Hayııtımızın son derece ı.ös
teri§siz olmasına rağmen orada mesut
tuk. Zira bizi en çok cezbeden şeyler 
liınfz"n aitında idi! Onun muhterem l<i

ta_pları ve benim $evgili piyanom. 
İJime gitmeden evvel bir saat pıy,no 

çalış:ıııık Jçin sabah ııaat altıda kal
kardım. Öğleyin, <ıkzerslıJerim i~in tek
rar ilç çeyrek şaııt çalardım. Akşam, 
eve gelir gelmez, yine piyanoya başlar
dım. V aktlyle babam sağ iken, saati üç 
liraya bana ders veren eski muallimim, 
haftada iki defa bana meccanen der:ı 
veriyordu. cÇok istidadınız var, Jale> 
derdi. Sizi kendi halinize bıral<manınğı 
btr vazife biliyorum. Eminim ki ileride 
bu zahmetimln mükafatını kazanaca
ğun! 

Benim de en büyük arzum bu idi. 
Ne kadar para blrl)dlrınek mürııkünse 
bankaya veriyordum. Ergeç, bütüı> vak
i' mi musikiye h.asre!mt-k ve hakôki bir 
pıyanist olıı:ıak üınidini besliyordum. 

Rimdilik Ekrem Geysunun yanında
kı isimılen daha iyisin! bulamazdım. 
Yaptığım iş güç değildi. En belli başlı 
vazifem J>atronun nldıb mektupları in
t z:ım dahilinde tutıwık, randevülerini 
ona hatırlatmak ve hoşuna gitınjy<'n te
ferrüatla onun yerine meşgul olmaktı. 
Eğer bu kadar büyük bir sermayesi ol
masaydı, ihmaliyle işi berbat edebilirdi. 
Vaktinin en mühim kısmı kadınlara tah
sıs edilmlşti ... 

- Siz de, dedi, elimden geçen kiıtibe
lcrin en güzclletinden birisiniz .. Hittl\ 
g6rdüğüm en glizel kadınlardan biri! 
Hem d• ne giizellerini gördüm. bir bil
seniz' 

- iltifatınıza te lckür ederim, efen
dim, güzel kııdınlardan bahsettiniz ı:le 
hatınma geldi. Bayan Sevlın iki defa te
lefon elli. Sizi bu akialJl yemeğe bekh
yor. 

- Haydi bonı rahaı bıraksın canım! 
Gi.lm iyceeğ!ın 

- Fakat diln ona ,·iıdotmiştiniz. 
--· Ne i terseniz, bir mazeret i.eat edin: 

Bir ıneclüı\ idare içtiıiuıı, bir i~ l'lınde
vwül Bay~n Şevim gibi otuz altı kadın 
tanırım. Beni .alakadar etmiyor! 

- Şu halde, h\J akşam ls~buldan 
geçecek olan De pinis Nino'nun daveti
ni belki .kabul ı>de~iııiz. 

- Biliyor mu unuz, şirndi yapj.ıgınız 
iş nedir, bayan Çobaner? Beni yanlış bir 
iz üzerine atıı:ı.a.k lstJyorsunuz! tki sı"nc 
bı:ınu yaptınız, !akat artık yutmam. 
S<iyleyin bakayun, b.,yan .. Sah göbek 
ad• ı,z n ... idi., Jale ~;? 

B n· n patronumdu ve lay.k • "du •u 
' o ha~ l"n' bildirecek v'< . ,ı,,_ 
• ~'m Bunu takip cı! p. giln' r' bij

ttin diplomat! "ıroı kullund·.n, f •, t va
zly g·ıtikçe g rginleşiyordu. B Jt(ip. 
günü dairede geçirme '<? ba !adı. Hiç v~
kl değildi! Ag~ında bir ,sigara. b ni ç~
lışırken seyrediyor, o kadar cüretle ~
Eilyordu ki k.wırıyordur». Bunun daha 
ziyade hoşuna gittiğini bildiğlın halde! 

ELHAMRAsinemasında 
Bugün ııaatinelerclen itibare11 

2 FİLİM BİRDEN 
-1-

BİR GECELİK SEVGİLİ 
Baş rollerde POL HÖRBİGER ,p;:o LİNGEN 

-2-

GENÇ KIZLAR PA SİYONU 

Ekmek fiatleri 
artt~ 

Dünd n itıbaren ekmek fiatlerine yir
mi para daha ilave edilmiş, bu zam, top
!'llk nıahsulleı·i <>fiıoinin iattığı buğday 
fiati ile l;ıoıJ;a ı;ııt~ları arasında tevazü
nü t min makııııdiyle yapılmıştır. 

Birinci nevi ekmek 11,75, ikinci nevi 
ekmek te 9,50 kuruşa satılmağa başla
rulrnıf!Jr. --·--Ticaret ve Zahire 
boPsaıımn bütçesi 
Şehrimiz Ticaret odası Mecllii, uınu-

ın1 lçtiınaını B. Hakkı Balcıoğlunun re
isliğinde yapını~. İ7mir ticaret ve zahire 
borwının 19 lO yılı bütçesini tasdik et
ıı tir. Veni hfüçe Ticaret vekaletinin 
is'an ·eı;hilc geçen seneki gibi satış va
ridatuuıı hin.da biri üzerinden hazırlan-
nı~.tır -·-Bu sene ne lıtıdar 
pafftlflı ola~alı? 
Bu sene ~e ınıntakası pamuk ı-ekol

teslnin 100 bin balya kadar olacağı kuv
' etle tahmin edılıncktedir. Ge<;en sene
ki rekolte 75 bin balya idi. Halen piya
"'1da 2500 balya stok pamuk vardır. Bu 
yıl, Ege paruuklannın çok iyi fiatlerle 
satılacai\ı muhaklmk görülmektedir. 

-IWllıilllıılW·NlıtNfıl-
Seylaptan zarar gören· 
ıere verilen arazi 
Sey~ptan zarar gôr n mıntakalarda

ki mustahsillere Milli ~ak idaresi ta· 
rı:fm~an bcddi on senede mtisavi tak
ı;ı. "'1'1<' <Xl~nmek üzere ;ı,rnzi tevzii için 
vilayet \e d !terdar4k nıaksmlarwca 
M;ıliye 11ek~ti nezdinde yapılan te
:ıebbüsler nıüsbrt netl.Ce verıniştir. 

Bu gi,bi ııı:.a,ziyi evvelce alnus olanlar 
4a a ·ni şeraite tabi tutulacaktır 

--~·~-rOHllltfLllK 
Bpğday 11erUlyor •• 
Vil!tyet Zu-<ıat müdürlüğü, vil5yeiimız 

dahilindeki müstahsillerin ihtiyacı olan 
tohumluk buğday mikdarını tesbit ede
rek ziraat \'ekilletine bir raporla bildir
miştir. Ziraat Ban~.ası, tohumluk buğ
day getirtmiş- ve tevziata baı;lamı. tır. --·--KARŞIYAKA 

HALKEViHDE 
~yaka Jialk•vinde bu ~aın ı;aat 

21 de doktor Lebit Yurdoğlu tarafından 
K<ıdw modası ve umu,ı;nl :;ağlık hakkın
da bir konferans Ycrileceği haber alm
rnu;tır. Bunu müteakip saat 21.30 da B. 
Suha Cöks"Jio idar~ki ~rşıyaka 
Halkevi Mandolin c.rkestra<ı tarafından 
bir konser veı·ilecektir. 

~~~~~~x4x~~~~~~~ 

Etibanlı ta Jıolı w maden Jıömüri fetllttnteğe 
devam ediyor. • Bu yd ormanlarda ferdf rnllı· 

yasta lıat'iyata müsaade ecllleceJı .. 

Bugün .saat l4 te At.eş - Deminpor
Hakem Büyük Mustafa.. Saat 16 da 
Altınordu - Doğıın.spor .. hakem &at •• 

Yann saat U te Altay - ~yaka.. 
Hakem Ferit.. ,5aat 16 da Ateş - Demir· 
spor ve Altınordu - Doğanspor galipleri 

Ege bölgesinin bu kış ihtiyacı olan cektir. Hakem F.eat" 
kok ve maden kömürünü temin etmek Halen tdırimizdeki kömür otoku 4 6 Birinci te4rin pıızar günü saat 16 da 
maksadiylo Etibank tarafından lzmirde mayon kilodan fazladır. Y al.nız Ağua- final müsabakası yapılacaktır. 
mühim mikdarda kömür depo edilmesi- toı ve Eylül aylan içinde deniz yoliyle - ·--
ne devam olunmaktadır. getirilen odun kömürü 4 milyon kiloyu 1 

Orman müdürlüğü de halkımızın bulmalr.tadır. Dü~. d~ ~r~t~ı ~·~eleaine kı• kahve ta• 
odun kömür ihtiyacını kış basdırmadan 3 kayılı: doluau komur ındirılmıııtır. 
evvel temin etmek üzere esaslı tedbirler Kıı yaklaıtığı için ali.kadar makam• 
almıştır. lar, kömürcüler elinde bulunan lcömür-

Bu Y•I köylüye ve arzu eqenlere kat- !erin aahı fiyatını eaaalı tetkiklerden 
iyatta bulunmaları için bütün ormanları- geçirerek fiat yüksekliğine kaıiyen roey
mızda geniş mikyasta müsaade verile- . dan vcrmiyeceklerdir. 

Yurdda beş yıllık bü
yük sulama programı 

-~~~~~~~~x4x:-~~~~~~~~-

BaJıırça,Y, Gediz ve Büyülı Menderes havzala· 
rında ;vapılan ve 'lJapıJacalı olan işler 

Yurdumuzun zirai ve i.ktısadi kalkın• metlidcn itibaren Cedizin .ol aahil au~ 
miJSlnda mühim rolü olan su işlerimi... lamasına •İt kanallaıın ve MeDCmen o
ze pro~ramlı bir veçhe verilmiş- vası eularnasının başlangıcını tqkil eden 
tir. Cümhuriyet hükümeti bu büyük ka- (Emiralem) mevkiinde bir regülatör 
rarı verirken şu belli başlı hedefleri göz- (kabartıcı bent) ile ana iıale kanallan
önünde tutmuştur: Bakımsızl ık yüzün- nın açılmasına başlanmışbr. 
den dolmuı ve rejimleri değişmiş olan Sulamayı istihdaf eden bu ameliye
ekar suların zararsız bir hale getirilme- \erden başka bu havzada; Manisa önle
ıi, ziraate aalih arazinin sel baskınından rinde daimi feyezana sebep olan (Kum
ve feyezanlann getirdiği muzır tereseü- çayı) yatağının değiştirilmesiyle ve çay 
hattan kurtarılması, bu yüzden husule aularının Marmara gölüne akıtılmasına 
ı:elmi olan "e halkımı.zın eağlığını ke- bafianmış ve bu ıınetle hem sulama ıu· 
miren bataklıkların kurutulma$1, bu ha- )'UDU en kurak :ıen.clerde bile temin et
tak ve sulak sahaların ekilebilir ve ma- mek ve hem de feyezanların önünü al
n1Ur bir hale sokulması, aynı zamanda mak jmk&nlan elde edilmiştir. 
topraklarımızın veriınini bir kaç misli~ Bu inşaat ve ameliyatın bitmeesiyle 
ne çıkaracak olan •ulama lesi.atının en Marmara gölünde (350) milyon ton •U 

aon teknik esa•lara göre kurulmatı ve toplanacak ve bu •ayede ( 800) bin de
bu işlerin toplu ve bjribjrini t,amamlayı- kar ara:tinin sulanmaıı temin edilecektir. 
cı bir şekilde tahakkuk ettirilmesi ... 

Bu maksattan hazıTlanan be~ yıllık 
büyük bir proğram muvaffakıyetle tat
bik edilmektedir. Bu proğramın mınta· 
kamt7.a tealluk eden kıaımlarında timdi
ye kadar ba§urılan iııl~ri .şu suretle hiila .. 
ha edebilirjz: 

BAKIRÇAY HAVZASINDA: 
Bu çayın uzun senelerden heri b!kım· 

SJZ kalan yatağı hemen hemen dolmu' ve 
bazı yerlerde yatak bile kalmamı<tır. 
Bunun JJetieesi olarak çay bütiin ova 
boyunca t~ınakta ve yer yer bataklık
lar vücude getirmektedir. 

Bur>da tatbik edilen ameliyatın gaye
'; ç yın bozuk olan rejiminin düzeltil

r; esi suretiyle are.zinin eu baskınlarından 
kurtarılınası, ekilebılir bir hale getiril
mesi. mevcut bataklıkları kurutarak o
"anın 2irai ve sıhhi vaziyetinin düze!til
ın .. i teşkil etmiştir. 

Bu malu.ıdı temin etmek üzere çayın 
yatağı genişletilmekte ve iki tarafına pe-
hir boyunca toprak oeddeler yapılmak
tadır. 

CEDiZ HAVZASINDA: 
Gediz nehri sarfiyatının eulClJJla rocv

sjınlerinde mahdut l>ulunması, ihtiyacı 
karşılıyamaması, genif bir sahayı kaplı
yan Gediz vadisinin sulanmasında zor-
1uklar husule getirmiştir. Bunun için bu 
havzada yağışlı mevsimlerde suyu top
lamak ve ıulama mev&iminde istifade 
etmek esası ele •lmmış ve bu maksatla 
Salihli karşısındaki (Marmara gölü) 
önüne bir sed de yaparak gölü bir top
lama hendi haline 11<>kmak imk.8.nlan te
min edilmiştir. Bunun için Cedizden gö
le kadar bir besleme kanaliyle gölden 
yataiid kadar bir boıaltına kanalının açıl
ma!nna başlanmıştır. Aynı zamanda Ah-

Değinnendere

de zelzele 

BüYOK MENDERF..5 
HAV7ASINDA: 
Bu havzada sulama JTlCV.tuları ön pla

na alınmıştır. ( 1 12) bin hektar tutan &u
larna aaha ına eulama mevsiminde yete
cek auyun temini için büyük Menderesin 
kış aularının toplanması li.zım ~elmiı ve 
ilk il olarıık hanada baraj yen araştırıl
mıttır. Önce (Çine) ve (Çal) da ya
pılan .sondajlar mfuıbet ne.lice vermemiş
tir. Bunun üzerine nehrin ;m.enba taraf .. 
Lmnda bulunan (Işıklı ı;ölü) nün etrafı 
aeddelenmek suretiyle bir toplama ben
di haline ı;etirilme•ine b;ı.şlarımıştır. Uu 
göle toplanacak suyun mikdarı ( 3 5 O) 
milyon tona baliğ olacaktır. Aynı za
manda Büyük Menderes nehrinin kol
larından ı>lan (ÇUrüksu) dan Denizli 
civarında •U almak suretiyle Sarayköy 
ovaaıru sulayacak teşisatın vücude geti .. 
rilmesme başlanµııştır. 

Bundan başka gene aynı nehir üze .. 
rinde (fealek) mevkiinde bir regÜlatö
riin ~aşına ve 11<>! aahüinde (Pirlibey) 
&ulama kaııalının açılmasına bııJlanmıt
tır. 

Saray köyünden Burhaniyeye kadar 
elan erl]l.ziye eskiden mevcut kanalların 
ıslahı suretiyle su verilmiş ve Horsunlu
Nazilli kanalı da itmam edilmek sure
tiyle bu mıntakada yapılmakta olan su
lama takviye edilıniıtir. 

Bu havzada bilhassa Horounluda ya
pılan su1amaluın verdiği müsbet netice 
ve faydalarını gören halk inşaatın bitmesi 
için lazım gelen iki aene ıı;ibi kısa bir za
manı beklemiye tahammül etmiyerek 
nehir üzerinde kurdukları dolap ve mo
törlerle yer yer l'Ulamalara ba.şlamıtlar ... 
dır. 

• Dk okullar ve 
1934 liler 

ciri mahkeme
ye verildi 

Belediye caddesinde tıcaret.le mıi !•· 
&il B. Nuri ve B. Kemal Beşikçi.ı> · u, 
sattıkları on çuval kahve için çuval ba
ına fatura harici 50 lira aldıkları zabı

taca tesbit edildiği için, milli koru:."!.. ıa 
kamına muhalif hareket madd sinden 
ınahkc'.ncyc sovkedilmişlerdir. 

-*-Ha31vanıarda görülen 
lıastalıh tehlilıeli değil 
Vilayet veteriner müdürü B. Nlizım 

Uygur ile hayvan hastalıkları teşhi• vo 
tedavi laboratuvan müdürü B. K&zun 
Lıan, küçük Menderes havalisindcki ka
zalarda yaptıkları t.etkiklerden sonr" 
ı;ehrin:ıize döıunü~ir. 

Hayvanlarda görülen mahiyeti ıneç
hul hastalığın •Bufa,.,cı ağır hastalığıo 
ol~n~ anlaşılmışbr. 

Bu hastalık bazı mmtakalarda hafif 
geçmektedir. Maarnafih hastalık nıınta
kası ihtiyaten kordon altına alınmış, 
hayvan sahiplerine tavsiyelerde bulu
nulmuştur 

Yeni ha,-talık vüzünden telef olı "'-' 
hiç bir hny\'11n yoktur. 

B. Kftzun ve B. Nizım bugün Cuınıı 
ovası cıvarındaki hayvanlar üzerinde de 
tetkikatta buhınacakl;ırdır. -*-Zeytmygğı 11e ltU.spe 
ihraç fiatlePi 
Zeytinyağı ihracatçılar birliğı idare 

heyeti dUn toplanmış. zeytinyağı ye 
küspe ihraç fi~tlerini müzakere etnn.,
tfr. İJı.raç satı.; fiatlerinden alınan fon 
hesabı üzerindt• bazı tenzilat kabul edil
miştir. Fiatler~ yeni zam yapılmamıştır. 

.• •.... ..... ... .•..••..•.••..••.....••• , .... 
~ Teşekkür ~ 
: R · eti r~ 1 nana kyvuşq.n babaın E 
: Hüseyin Adil Başçının ,fuJünd n: 
E dolayı be~ .. w.ı..:::ıyau ve t.aj,.,i,. , :j.an • -~. E 
: çok zevat ı:ı\cktupfo. 1 lef onla uz ct C 
5 ve te ... sürl1: ·~: hi.:d' c' tcdizleı E 
: Acılarıma o lk ol~ tlarıına \ e = 
: babamı cb di ırabaıgahına kad r: 
: teşyi ed nl~re en samimi t sekkürl · : 
E rimi sunmağı bir vazife adckdrrim. : 
: Yeni Asır m\lh.arrir)erı:ule:· : 
: KADRt BAŞÇI : 
•••••• •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 

HASrA BAKiCi 
HEMŞİRELER ııuasv 
İZlUİR ASKERLİK ŞUBE İNDJ;:.'1 : 
İzmir A•keri hastanesinde ;.çılacak 

olan hasta bakıcı heıµşireler kursu 2 in
ci devresi dersleri başlamıştır.. İkiılc,I 
devre ·jçin şubeye kaydedilenlerin has
taneye ınüraraaıleri lüzumu ilan olu
nur. 

""!'?
• 

TayyGPe •iıtefflfl&llHI 
Baş rollerde MAX DEARLY - PİERE BRASSEVR, SEANSLAR 
Bir r;e~lil< Sevgili: a..,ao - 10 da. Geııç i<JyJar ıııaoşiyQQlol: 5-8,30 da 

FOKS Jl'RNALDA HALİ llAZI S DA M1İUİM ll4DİSEJ.D 
c .. ıwartesi '"'' l'821H günleri 11.38 •n ve HAPTA Hası lıer gün iff< seans 2 BİRİNCİ 'J'lı:'<'RİHİ fzmire bı\ğl1 Değirmendere nahiyesin-

tenzilidı HALK ,.Win•idU-.. ~ de evvelki gün saat 13.3Q da oldukça 

tlk oku1larm birinci sınıflarına 1933 
doğumlulardan maada 1934 doğumlu 
çocuklardan vücutça inkişaf etmiş olan
ların kabulü Vekaletçe muvafık görül

Altınruya 
1'0LTUK 38 ... BAUW!!ıl 2~ ... Af.ow 2t KV&VŞTU.8 BArDUJA 'J"U'J'llJll/Z şiddetli iki zelzele ıı)nıuştur. Heyecan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~!!~~!!~~~~~~~~ive korku i~nde kalan halle, evlerinden • d.ıı;ar~ya f.rlam.ışlar ve blı- müddet açık 
- Bunu ,şenden başka bilen yok mu- yerlerde ka.lı:ı;ııtlardır. Hiç bir zarar yok-

müşlilr. 
Kayıt ve kabul zamanı içinde her 

Cihan Hatu wm ..... J 
l efrika: I 25 YAZAN : Cıırci Zel1dan 

::HHlllllHN U ---= = -= ---- ----------~~--~ ................. ~ ..... - Evet. - Oğlum! ne şusuyOl'Sun? 
- O hakle }>üy1.i.k kuınandaı.Uardan -Hat,oı:ııw gelen bir ~eyi söylemek-

veya 'VezirlPxdcn biri olmak lizımd.ı.r. tep. uta.g,ıyorum da ooı,ı,ıı. için ... 
Öyle ise onu bu kadar gizli tutmağa ıne - ıBQn bi.zzat #.al);fe jse onu ..or-
1 ü.ıum \'llrdı?. mak*1 n.iç.in utanıyorsun? Evet, ~an 

- Ojlum: baban onlaıı:lan daba ıvilk- l{a!ife j,di. 
sek Jdi. Aydoğdu ürkenıl<: 
~doğdu şa,ırarak: - ıBabam ıb;ıl.i.fe idi, öyle ,mi? FA\)<at 
- O halde .Kureyş eşrafından, yahut bu 111\i.aıJdln W;U? &utasam) ~ıle 

Haşinıü~en veya Ebutalip hanedau.ı.n- heı\-ısi.ndir. Üı;)\U). bana Aa.ba ~sı 
• dan o1-1ıdır. mllınkUn ollll!loliıiı ,gi,bi (~\ID) un 

- Oğlum' baban onlardan da daha da, {Emin) i,n de babam olınal.i,rı >lqıbil 
) ükS!!k 1d i. değ\ldi.r. 
Aydoğdu yere !ıaMrak Yalidesinin - Oğlum, b~ senin .l@rdes\.,rin-

s\lz]erlni düşUnıneğe başladı. Bu izahata <Ur. 
g- re babasının )>iwıt h<ilife olması )ô.- (AydoğdL!) ~ı,r;ı:nış <Jld.uğu ıluı,lde: 
:z.ım g•llyordu. Bru;ka tUrl~ tef$lr etmek - O ıhalde ben .(flanını:eşid) in 9ğlu-
müınkün değildi. Bunu söyleıoekt~ u- ywn. 
• :nalllk 811ktiunu ııı,ııbııfar ef;l,i. ~ - ıE."<rt.· ~ ~ ~ ıı;ıü
disinden sual bekliycn valide . .-; som ok- nırundan sonra bu hakikati simdi ilk 
~ cQr:il,ııı:e! olaı:als. · ~'""· • 

dur? tur. 
hangi bir sebeple çocuklarını mektebe 
yıızdıramıyanlar Maarif müdürlüğün
den alaeakları bir vesika ile bunu lemin 
ed~bileceklerılir. Bu yu açılcta •talebe 

~ Hayu-, oğluın! yoktur. 
- Raik bizzat l:ıalifeye şöyle dursun, 

hülefarun ~arına ;ı:rıensup olmakla 
bile iftihar iıder iken bu sııTı bunca se
nl"dep. beri ,.1klamakta ne mana vardı? 

- Bunı,ın gayet makUI sebebi vardı. 
Hali.fe (R~) in Ba~dattaki sarayında 
cariye idim. Beni hoş buluyor, seviyor
du. (Jl.e§id) in, heınşire6i (Abbase) ile 
c.ıı~· ;Bermekiyi ve oğulliırı olan Haı;aıı 
Vlf Jiiiseyi.n.i iılif ettiği gecede Re~id i§.i 
o .kadar gi.z.li tut11yordu ki o faciada kul
~ı bütün jnşanları idam ettirmişti. 

Saray halkı hep korkudan Ş!lklanmışlar
dı. Titriyorlardı. Her kes ne olup geç
tii',<ini bildiği halde kendi odasına .kapan
ml!J ~di. Ben küçük idim. Tecrübesiz 
idim. Tehlikenin dereceııini takdir et
mekten fıciz idim. Vukuatı .seyretmek 
için <>Qamdan çıl\l,ı\rı. Kimsenin beni 
görruiyecei'ıi.ui ;ıannettiğim bir yerde 
durdum. Rcsid ile zevcesi Zübeyde Re
şidin epışiresi .'\blı;ıse ıhakkında cere
yan det' ; l.ri, daha bir c;ok ... yler 

- BiTMEDi-

•.•.••.•.••.......•.•.......... ~ ......••.•. 
• • 

RAMAZAN ~ 
Pel"f4tlllH ginüdiiP.. ~ 
Mübarek Ramazanın iptidası önü- : 

müzdeki perşembe günü olacağın1 : 
asil milletimize bildiririn1. : 

lznıii. Milltüııü. : K. ÇEU'BİOGLU : 
• , ..... ~····································· 

bıralcılnııyaca)qır. -·-JSV~Ç'J'EH . 
BEİlİ tsrEHiUYOR 
İsveçin ınerkezindekl Stokholıiidan 

tanınmu; bir firma, kromla tabaklanmış 
mühim ınikdarda koywı derisi satın al

-~-i-ft_A_A __ -:--U-.. -11~ .. ...;;.,. ..... ...:,,~~ 1 mak istediğini İzmirdeki alakadarlara 
il .il ,.. ,.. bildirmistir. 

MVDVJlV ""4Hi64DA . - -•--
Sehrimizdc bulunan Ziraat umum Beledi~e reisj dönü)lor .. 

müdürü B. Abidin Ege dün Manisaya Çe'iffiede istirahat etmekte olan Bele
gitmiştir. Orada tetkikatta bulunduktan diye ı·eL'i Dr. Bc·h~-et Uz, pazartesi gü-
soru·a şehrimize dönecektir. nü ~chriınize clönerBktir. 

t:r.mi.rin l;n,ı m~ur kolonyasını Hi· 
Ial eczah---~=-.l- alac•k•tllJ%. Çüıı· 

~~~~· 4 

S 
3 t ı t ti ı z J i t _.~ yapar. 

a Yln M •• t • ı • • - Türkiyenin bütün zevkin i kendi· 
UŞ erı erımıze: sinde toplamı§ bir .rJıeserdir. Talıli

di yoktur. Çü,nkü Yll_Pt~~~· 

kü yalnız eczacı Keınal K. All,t_, 

u:ırclµ ~nhis.ırlar Pa\'yonu üzcrin~eki 1ıazu1ayu ın• \'•İm müna.;ebetiylı> dır 
). reccı>w.·iyeıinde k;ıldığıt<Lt arze<lcri . 1-2 I<' 1 • 
~ -.r1.~f<.'-j'(oil'JW'J5.it"/:i'/~.iU'O'.//././.i/L/.ir/~~~ 
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'Türk dili bayramı dün kutlandı 

Memleketin -İıer tarafında 
toplantılar yapıldı 

-· Atatürk'tin aziz hatırası yad ve Milli Şef ismet ınönü hakkındaki 
sonsuz minnet ve sevgi duyguları izhar edildi 

~~-~~~~~~--....... 

Borsa 
ÜZÜ1\1 

449 ııro v., Şü. 
301 S. Süleyınanov!Q 
283 M. j. Tnranto 
334 Üzüm Tarım 
lf>4 M. Beşikçi 

57 $. Remzi 
60 K Taner 
50 Santo Ergas 
40 Hasan Sabri 
6 S. Sülbay 
5 M. İzmir 

48 Albayrak 
1797 Yeldin 

S1537 i Eski yeldin 
33334 i Umumi y~ldln 

-~ 
ı• 
14 
18 
ıs 50 
ll 50 
13 
13 25 
18 25 
19 25 
26 50 
15 
14 

14 
15 50 
27 
24 
14 
21 
20 
18 25 
19 25 
26 50 
15 
14 

No. 7 ıs 50 

Preveze deni% zaferimiz.in yıl d6ntım4 
;__ _ ___ __,...-.;;:·, fı.X 

Dün Barbarosun türbesi 
önünde tesJit edildi 

~-----s•s·~------
Heyecanlı geçen merasimde İstanbul vaıısı 
ue bir deniz sul>ayı nııtuldar irat ettiler" 

lıtanbul. 27 (Yeni Asır) -Türk ta· 
rihinin muazzam bir h&diseo!ni tetkil 
eden Preveze deniz zaferinin 403 üncü 
yıl dönümü bugün {dün) Barbaroıun 
B.fiktattaki türbesi önünde ve heyecanlı 
merasimle tesit edilıni.ştir. Vali B. Lüt-

fi Kırdar ve bir deniz Ftı beyunız harıı-· 
retli nutuklar irad eyleıuifl;;ı. hiiyij)i 
Amiralimiz Barbaroıun nıhu taziıt olun. 
mu~tur. 

Meraaim eanuında tayyarelerimiz ,., 
hir üzerinde uı;mUf)ardır. 

ANKAF A. 27 (A.A) - Türk Dili kunıltayının sekizinci edilmiş. hRı;oler Türk dili kurultayuu:ı . büy~ koru.cusu 
yıldönUmil olan dün yurdun her tarafında dil bayramı ola- Eb?di <;cf AtatürkUn Aziz hatırası~ı ~ etmı~ler, dil ış
rak kutlııumıştır. Her yerden gelen telgraflarda Halkevlcrin- lerındc lıımıetlerı j!eçerek ha}·ata gozlcrıoı kapı~ anl~rı r:ııı· 
de bu münasebetle toplantılar yapıldığı bildirilmektedir. metle ~·!\~ .. ltıkten tonra Dıl ~urull'!yına "!1 .?~~ın hır alfık~ 

Kurul\lly•n sekizinci '1.!dönümü münasebetiyle dil 1şlerin-ı göstaen Gen>! _Ba<kanı Mıfü Şef lsmet foonu hakkındaki 
deki çalıııınalara ve bunların neticelerine dair hitabeler irat minnet ,.c sc'"!ı:' duno;ulanııı izhar eyleını ·lerdır. 

No. 8 15 50 

*~: ii ~ ~ Dünyanın vazi- Yeni bir maden-
697 Serif Rc~CİR 10 18 yeti ve Türk cilik mektebi 
439 M. Beşikçi 7 15 

..nw- A d 316 P. Pali 13 50 18 • t • açılıyor nurUS SAYIMIN Aııkara ra yosu lb'2 H. Löhaoidu 13 16 sıyase ı 
SON HAZIRLIKLAR 160 A. M. Ataman 10 15 Ankara 27 (Telefonla) - Cüınhurl- Ankara 27 (Telefonla) - Maden ~ 

POLİSTE 

İki kız kaynar su 
ile ha$1andılar 

20 ilkteşrınde yapılacak olan nüfus --J(.-- 158 İzzi ve Ali Fes. 13 17 50 yet halk partisi vi!Ayetler teşkilah önU- kik ve arama enstltUsll Zonguldakta 
sayııı:=:ı ait numarataj işleri hakkında B U G V N 95 B. S. Alazraki 12 14 müzdeki günlerde yurdun her tarafın- bir madencilik teknisyen mektebi aç. 

Belediyenin Alaancaktaki un f.ıbrika
oında ocaktan çıkan at011i küller ve 
kokların kazan dairesinde açıkta bırakıl· 
rnı1. bil yüzden kazan patlanuştır. Ka
lıandan fışkıran kaynar sular 1 1 yaşında 
Hayriye ile Zekeriya kızı 7 :yaşında 7ih
niyeyı vucudt nun muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralamışhr. Uıtaba,ı Ce
mal oğlll Tarık Uzman ve at01çi Mustafa 
h dikkatsizlik 'c tt'dbi rsiUı1cle 
bu kazaya sebebiyet vedikleri iddia cdil
<li; inden. zabıtaca tahkikat irra olun
malctadrr. 

te!kikatta bulunmak llzere vilayet ına- 36 M. İzmirli oğlu 7 75 7 75 da, vilayet merkezlerinde oldu"u kadar -·"a karar v·-•stir. Mektebe orta 
k 1 7.30 Program ve memleket saat aynrı 34 M. H. Nazlı 8 50 8 50 ı; .. ...., ~....., 

!yet memurları. buı;Un kaza 'Ve öy ere 00 A" h be 1 · 8JO kaza ve nahiye merkezlerinde de veril- mektep mczwılan ka'>ul edilecek ve 
L--nkct ~deceklerdir. 7·35 Müzik pi. 8· ıans a r erı 26 l\• j. Tnranto 15 50 15 50 B kte '""' ~ 8.20 E,· kadını _ yemek liste.si 8.30 Mü- . ..,. mek üzere dünya vaziyeti karşısında tedrisat üç sene olacaktır. u me p 

Görecekleri noksanları ıslah için nlil- 2.ik pi. 13.30 Progra.-n ve ıneınl ket sa- :ı~: :.:;.~~kfm Türkiyenln takip etmekte olduğu siya- mezunları beş senelik mecburi bir hır. 
kadarlarla temasa geçecekler ve tetkik- at ayan 13.35 Mi!zik : rl. 13.50 Ajans 

32809 
Um~ yekOn ııete dalr konferanslar tertip t-nclt!edir- mete tabi olacaklardır. 

!erinin neticesini bir .raporla vilayete haberleri 11.05 Plaklarla muhtelif şar- • ler. --·--
bildiı-eceklerdir. Böylelikle her tarafta kılar 14.20 Riyaseticümbur bandosu .. 30 ton Bu da;AnmE 7 8 --•-- Uzak şarkta yeni bir 
nüfus sayuıu lıazırııkları bitmiş olacak- 15.00 • l!'.30 Müzik : Operet \•c filim 15 ton Bakla 5 25 İKTiSAT EKİLİ 
tır. şarkıl:ın pi. 18.00 Progrnm ve ınemlek t 115 ton S= s s DA tecavüz olursa 
da orr.ı .. n yangını •ıkm ve °köylüler t - saat nvarı 18·05 Hufif orkestra parçalan 50 çuval Susam 20 20 50 A VN •• i 

, r.1. 18.30 < lu "'•r p1 18.40 Radyo Caz l2S balya Pamuk 64 Ankara, 27 {A.A) - kfısat vcldli BAŞTARAFI 1 t"'Ct SAHİFEDE 
rafından bastırılmıştır. orkı ra ı 19.15 l\fözik : ,Alaturka 19.45 ---------ı bay Hü.mil Çalcr buglln Samsuna gel- n tehdit edildiği takdirde Avustural-

Ağır surette yaraladı 
. KLI Memleket saat n' ··ı w a.ians h berleri DOKTOR miş ve muht lif ziynretlerde bulunmll§- ya ve yeni Zelandanm günden güne 

Bfil KUZU MERA 1 211.00 Müzik , Fası! !ıevcti 20.30 Konuş- CEL •L YARKIN tur. artan kuvvetimi mütcarrizin ~-
Keçeciler mevkiinde Abdülkadir pa· 

ta hanında oturan aabık iskiın ınemur
lanndan Ahmet oğlu Nevzat Zıhlı han 
parası yüzünden hancı Kula oğlu Hasanı 
bı Jtla altı yerinden ağır surette yara
lamıştır. Yaralı hastahaneye. •U lu da 
tevkifhaneye ıevkedilmislerdir. 

Cumaovasının Bulgurca köyiiııde lb- ma (Günün m<' leleri) 20.50 Müzik : ff -*- rına ~caktır. 
rahim. Hüseyin kızı Elif Ayrılmazın de· Alatw1ca 21.15 Müzik , Ncşdi parça:lar tÇ HASTAUKLARI ı·TALYAN TALEBE Yeni Zel:ında pilot antrenman plA-
re kenarında otlamakta olan kuzu•unu pl 21..,Q Rııdyo gazetesi 21.45 &dyo sa- 1zmir memleket hastanesi dahili has- ru mucibince. senede antrenmanını 
çaldığı ıddi .. iyle yakalanmı•tır. lon orkestrası 22.~0 Memleket saat aya- talıklar seririyat şefi. feJarimize d öndü •apmı.ıı 800 pllotu İngiltereye g5nde-

Burun kemiği kırddı 

BİR ORMAN YANGINI 
lzmire bağlı Efençukuru köyü civarın· 

Cumaovasının Görece köyünde Halil 
oğlu Ahmet Nalcı. kiremitleri aktarmak 
İçin çtktığı damdan dücımÜf. hurun ke~ 
miği kırılmıştır. 

Beyoğlunda 

BRiSTOL T OELI 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 sen~iik otelcilik müı~hassısı bay Ömer 

ütfü Bengü'dir. 
Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar suları, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlıo.n olduğu gilıi 
Baııan.aörü ve huıuıi lokantaaı vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e latanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 
Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet k:>bul etmi

yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassm 
bay ömer Lütfü Bengünün idareıindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarında 
.,ı.,.,an -:ıtellerde bulqU?lar. 

~c21122:cı~RIJ!:r;ı!2il:o:ı:ı""'of:e;ıı:ot':m .. 1$111a:.l!ı!llzr.:-...-...-.ll!ld11J1:ıı;r;:;ı;.s!"/"/JZZZ..r.. 

MANİSA NAFIA t.IVDVRLVGVNDEN : 
1 - 2612"1 lira 71 kwı.. ke '•,.,,• JI \'!ani J ,\dliye binasının ikınalı ınşa

<ıtı kapalı zarf usuliyle ck«:toneıc .l<onınuştur. 
2 - Eksıltme 4/10/!);10 M rür .. ı;aa• on beşte Mnnı ı fıa ınüdürlıigü 

odasında yapılacaktır. 
3 - Proi~ evrakı Naf;a mUdiırlüp(inde göri.ı1ebilir 
4 - Muvakkat temm:n i 1959.57) lıradır. 
5 - İsteklilerin 9 Hl r •• ı: ·:ılına ai: ticaret od. • 'esikasuıuı ve ihaleden en 

&Z sekiz gün evw·I frıınl ~G.Hvet rnsihsıru da teklif mektuplarının içine koy
malan liızımdır. 

6 - İsteklilerin 2490 r.un•~ralı kununa göre hazır1Jyacaktır. Teklif mek
tuplarını 4'10/1940 cuma fünü ı;aat on dôrde kadar Nafia ıniidürlüğünc mak
buz mukabilinde vcnncl,ori veya bu saate kadar gelecek ckilde posta ne 
göndermeler; liızımdır 

Postada vnkl olacak ~c~· •el r k; bul edilmez. 22-25---28-1 (1962) 3933 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ Devlet Demir Y ollarrndan ~ 
.. ·ıs: ''B~li'i'ötu· ··s··Nci.' IŞLETME'''KöM'ıSf 6 .. ü:. BAN;. il • • •••••• 

idaremiz ihtiyacı için l'lrtnomesine tovfikan 320 ton odun 14/10/940 
Pazartesi günü ~Rat 15 de açık eksiltme us.uliyle Alsancakta koınisyonumuzca 
satın alınacaktır · 

Muhammen bedeli ( 4000) lira olup .. teklilerin 300 liralık muvakkat te
nunat makbuzlariyle muayyen vakitte komi::ıyona müracatları lilzımdır. Şart· 
namelerle mukavPlc projesi işletme kaleminde görülebihr. 

28. ı. 5, 10 4048 (4004) 

Denizli Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Denizlinin Saraylar mahallesinde Cümülcüne sokağında - Nişli • fabrjkası 

denilmekle maruf hlltiusi idareye ait hududu tapu aenedine bağlı pl&nd gö•· 
tcrilmiJ bulunan Un fabrika11 mülkiyrti ııatılmıık üzere 18/9 /940 tarihinden 
itibaren 9/Birinciteşrin/940 Çarşamba günü aaat 14 de kadar 21 ı:ün müd
detle açık arttırmaya konulmuştur. 

1 - lıbu fabrikanın muhammen bedeli - 4000 - lira olup muvakkat te· 
minat akçesi - .300 - liradıt. 

2 - Arthrma ve ihale muamelesi 9 / I 0/940 Çarııamba gÜnü saat 14 de 
vılayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Taliplerin şartlarını görmek ve kai.ınetın\.İ görmek Ü.L e DcıoLli , .. Ji
Yetİ busu.si muhasebe müdürlüğüne veya encümen kalemine müracaat eyle· 
m.eleri li.zımdır 

4 - Bu İ:-te ait ilan Ücreti ile delli.liye pul '\ı·esair rettim ve harçlar alana ait-
tir. Keyfiyct.ili\n olunur. 28. l. 4. 7. 4039 (2002) 

İZ.MİR TRAMVAY VE ELEKTRİK TVRK ANO· 
lfi.M ŞİRKETİNDEN: 

le Jlkteırin 940 ayı zarfında tebekede yapılması icap eden ameliyat dolayısiy· 
CeTeyanın: 

1 - 6 ve 20 llkte rin 940 Pazar günlori oaat 9 dan 15 e kadar: 
1 Darağaç C Bayraklı 
il Tepecik D l uraa 

l!I Alsancak E) Karsıyaka 
iV Basmahane I·) 
IX Eşref paşa Bornova 

XV Kültürpark Buca 
Kızılçullu. 

1. - 13 ve 2 7 ilkte rin 940 Pazar günleri .oaat 9 dan 15 e kadar 
V Çarıı Xl Gazi bulvarı 

V i Bahribaba Xll Mezarlıkba•ı 
vıı , arantina xııı 
Vlll Giizelvalı XIV 

X Konak XVJ 
lcktor) rin d h ilec gi 

rı. ajans haberleri, borsalar fiatler 22.50 Pazardan maada her gün ha...talarını Tatil müddetlerini İtalyada geçi.rerclc re<.e'ktir. 
Rnd.yo salon orkestrası programının de- kabul ve tedavi eder. mekteplerin açılması münascbetlle Tür- Avusturalya şimdiye kadar 20 ha-
vamı (Yalnız uzun Dol a pos!asiyle)... TELEFON: Evi: 2545 kiyeye döndüklerini yazılığımız İtalyan va filosiyle antrenmanlarını ya-pınıf 
22.50 Ecnebi dillerde konuşnı:ı (Yalnız Muayenehane: 3956 talebeden yüz kadan dün akşamki cks- 3300 pilot gönd~. Avusturalya 
kısa dalga postasiyle) 23.10 Cazbant pi. MUAYENEHM'E adresi: ikincı Bey- presle şehıiriılzc gelmişler ve istasyonda antrenman plfun mucibince senede oıı 
23.25 • 23.30 Yarınki program, kapanış !er sokak numara 25 aileleri tarafından knrşılanmışlıu·dır. bin. 20 bin pilot yl!tiştlrecektir. 

BRONZ 
DIS .,. 

Fırçaları 

gelmiştir 

Fuarda hu.susi pav)•onda ve 

eczane ve tı.ıhafiyeci.lrrd 

satılmaktadu·. 

BODRUM tCRA ME.'\IURLUGUN
D.'\N: 

Bodrum kum bahçe mahnllesindcn 
Mu.o.-tafa Biraki kamı Hı:.:'crcniro 12-10-
39 tarih ve 5 "8y..!ı :ı,ıote':li borç ne
tline 111Js~ı.;niden kocası Mus1.ıfu B•~ak..ı 
ziınmetınde n1acacı u~.an dört yüı: lira ... 
yı ödemeden vefatı dolayısiyle m blagı 
nıezburun terekesine .izafC"ten verese
sinden olup halen ikametgahlan meç
hul Biraki Ali km Fatma \•e Biraki Ha
san kızı Naciye namlarına çıkarılan 
ödeme emirleri ilfuı suretiyle tebligat 
ifa edildiği halde borç öderunemi~ ve 
alacaklı ipotekli gayri menkulün satıla
rak paraya çevrilmesini istemi'j olmasın
dan borç mukabili ipotekli bulunan Bod
rumun kum bahçe mahallesinde ve ta
punun 2-931 tarih ve 26 sayılı fevkani 
ve tahtani iki odayı havi bir bap hane-
ye <'hli vukuf tarafından üç yüz lira ve 
7-931 tarih ve 10 sırasında atik mnhal
lesinde knyıtlı bir bap dilkktına yliz li
ra kıymet takdir edilmiş ve tahminin, . .,_ 
resenin gıyaplarında icra kılınmış oldu
ğundan icra k, 103 üncü maddesine tev
fikan kanuni zammı liızııngelen müddet 
mahfuz kalmak şartiyle mahallinde za
bıt vnra1tnsı tutulurken tebligata rağ
men hazır bulunnuyan yukarıda adları 
yazılı vereselcr ilfuı tarihinden itibaren 
li.ç gün içinde zabıt rnrakasını tetkik ve 
biı· diyecekleri \"arsa bu müddet içinde 
söylemeleri için Bodrum icra dairesine 
gelmeleri tebliğ makamına kaim olmak 
üze-re .ilan olunur. 4038 (2001) 

tZMlR 4 üncü tCRA MEMURLU
GUNDAN' 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

garri menkul: 
lzr.'.• Akdeniz mahallesi Doğu sokak 

ada 0~7 parsel 32 pafta 80 No. da mu
kay, 't 16 metre 75 desimetre 18 No.lu 
dü' 1-".ın. 

(250) lira kıymeti muhammcndi ~
bu gayri menkul açık artlınna ile satı
lığa çıkarılılı. Birinci .arttırması 30-10-
940 Çacyımba günü •aat 10.30 dan 11 re 
kadar dairemlıde icra edilecektir. Bu 
arttırmada yüzde 75 .nlsbetinde bedel 
verilmezse en çok ar,tıı·anın teahhlıdü 
baki kalmak şartiyle ikinci arltırması 
15-11-940 Cuma günü yine aynı saalla 
yapılacaktır. Bu arttırmada da keza 
;-üzde 75 nisbctinde talıp zuhur etmez
se satış 2280 numaralı kanun aiıkiunma 
twfikan geri bırakılacaktır. Bu g.ıyri 
menkul üzerinde hak tıılebinde bulu
nanlar ellerindeki resmi vesaikle bir-
1 ikte 20 gün içinde müracaat etmelidir
ler. Ak.si halde hakları tapu siciline" 
malum olmadıkça paylaşınaclan hariç 
kalacaklardır. Satış p~!n para iledir. 
Şartname 20-10-940 tan itibaren her ke
sin görebilmesi için açıktır. Daha fazla 
malumat almak l<tiyenler druremizin 
039-318 NoJu dosyru na mJ anı.;ıthn 
ilan olunur. 4053 (1999) 

~·="~~~~~:::mımnımm~mez:ııx::ammmı ........... 
1 i~iıııi g:ıs-ct Jazetli, me\-simin 1 

en güzel 

GAZOZLU MVSHİL 
LIMONATASI 

olan 

PÜRGOLİN 
Piyasaya ~ılımqtır .. 
HER ECZA..,'FDE BULUSUR 

UMUMİ DEPOSU : 

C A N 
LABORATUVARI 
i BANKASI ARKASTh'DA 

No. 5 .. iSTA~'BUL 

•:9lm::a: ............... ıııııc .. ..:1m1 .. , 

iz mir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM Z A Ri F 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

fm SATIŞ YER ifll 
Birinci K ordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

İZMİR NAFIA MtlDVRLVGilNDEN : 
3381 lira 55 kuruı .keıif bedeli üzerinden ekoiltmeai ilin edilmif olan Ur

la hükümet konağı tamiraıı için İsteklilerin teklif eyledilı:leri bedel lAyik 
hadde gôrülmediiinden münakasa müddeti on gÜn temdit edilıniftir. lııte.k· 
!ilerin 2490 ııayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatlariyle bir
likte 30/Eyliilt940 Pazartesi Btinü saat 11 de nafıa müdürlüğünde müteşek-
kil komisyona bat vurmalan. 3977 ( 1983) 

Ziraat Banfıası İzmir Şubesinden : 
Banlcamız depolarındaki pamuklardan bir kısmının lzmırden l•tanbula 

sevkleri tekarrür ettiiinden tahmil ve tahliye işlerini deruhte etmek istiyen 
nakliyat şirketlerinin tafsilit almak üzere bankemıza müracaatlan. 

4037 (4005) 

İzmir Mıntalıa Ticaret Müdürlüğünden : 
ÇEKİRDEKSİZ KVRV ilZUM İHRACATÇILA· 

RININ DİKKAT NAZARINA : 
1940 ağa.rtılmı ve natürel çekirdekRiz kuru üzüm •tandardlan, nizamna

menin 18 inci maddesine tevfikan, heyetçe tcsbit edjlmiştİT. 
Alakadarların, 3/ I 0/ 1940 tarihinden itibaren meriyet mevkiine girecek 

olan mevzuu bahi• standardlar hakkında malumat almak üzere acele lzmir 
ihracat ha kontrolôrlüğüne müracaatlan. 4046 ( 4003) 

Z AY 1 
iktisat vekaletinden tanzim edilip 

lzmir ticaret ve sanayi odasından 92 7 
••ne.inde aldığım 141 sayılı 1 nci sınıf 
muafiyet ruhsatnamesini zayi eyledik. 
,. eııısınl çıkaracağımızdan e~kiı1İnin hük
nıü oln1adığın1 ilin ederiz. 

Alsancak Mesudiye caddeai 
No: 142 Bilal Hasan ve Ş. ki 
26, 27. 28 4007 ( 1993) 

Dr. Süleyman Çoruh 
Çocuk hastahkları mütehassısı 

TELEFON: 2310 
l\Iua:veııe hanesi 4% Birinci bevler So. 

Evi: Gör:tcpe Karakol karşısı 834/ 1 
Londnınm (The Hosııital For Slclı 

Childrcn) lı• 'o nesinde ikınali tahsil et
miltir. 

····ı••••••••ı•ı••························ 

Kiralık dükkan ve 
odalar 

Belediye caddesinde (1) numaralı 
dükkan ile Gazi bulvarında Demirel
li hanındaki odalar kiralıktır. !kinci 
Kordon Merkez bankası arkasında 
(88) numaraya müracaat. 

······••ı•••••••••••ı•ı········ı••········ 

OPERATÖR DOKTOR 

AHMET CEMİL ORAL 
Fran"1Z Bastııne9İ ()peratörii 

Her l?lln öl:le:ve kadar Fransız hastan&
sinde. öjlleden sonra Birinci Bevler so
kalında .. No. 42 .. TELEFOS : %310 

TJ:U.TON • 

uUMDALn 
-+-

UMUMİ Dfil\iz ACENTELf(;t LTD 
BELLE?o.1C LlNES LTD 

İZl\IİR - XEVYORK ARASINDA 
Haftalık muntazam hareket 

HOLLANDİA vapuru 1 • 5 birlnciteş
rin arasında İzmirden doğru Nevyorka 
hareket edecektir. 

ANGHYRA <vapuru 12 - 16 birinciteş. 
rin arasında İ.zmirden doğru N evyorlca 
hareket edecektir. 

NOT : Bütlin v&purlanmızm ambar 
içi elektrik vanti!Atör tesisatı ile mU
cehhczdir. Gerek \ apurların muvıısa!At 
tarihleri. gerek vapur isimleri ve nav
lunları hnkkında ııcentıımız. harp dola
y:ısiy lc hiç bir taahhüt altına girmez. 

Daha fazla .tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 ııumııroda • U!\U>AL• 
umumi deniz acenteli~ Ltd. müracaat 
edilmesi rica ol un'.lr. TELEFON : 4072 
ııııııııııııı••••••·······················ı 

OLtVİER VE 
ŞVREKA.sl LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATORK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 
Loodra ve Liverpol hallan için 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla
nml7 spfpr vaoacaklardır. 

•••••ı•ıı••••••••ıı\••·········••••ı ••• • •• .. 
1ZM1R 4 üncü lCRA .MEMURLU

CUNDAN: 
lzınir Çayı.rhbahçede 1413 ncll .so

kak 4 numaralı lıruıede mukim iken el
yevm lkametga.!ıı meçhul olan Hilseyin 
oğlu Halil lbrahlm tarafına. 

Kııhraınanlar 1413 cü sokak 1091 ada 
15 parsel ve 88 nwnara ile belediyeye 
ipotekli bulunan arsa bedelinden dola
yı borcunuz <>lan maa masraf 301 lira 
32 'kuruşun Uı1ı.sil1 için gönderilen re. 
hlnli ödeme emri 1:ıilA tebliğ iade edil· 
ıniş olduğundan işbu il8nın ne3rl tarı.. 
hinden itıôarcn 30 gün içinde borcunu
zu ödemeniz ve takibe ikarşı bir itira
zınız varsa 10 gün içinde şifahi veya la
tida ile icra dairesine bildirip bedava 
vesika ahnanız lhundır. B1J müddet 
zarfında itiraz ''eya para ödenmediği 
takdirde merbunun abkAmı kanuniye. 
ye göre paraya çevrileceği malumunuz 
olmak iizere ıkeyfiyet ilAn~ tebliğ olu-
nur. Dosya No. .,359 

17.MtR BELEDiYESiNDE N : 
Karantinada l 8 l nyılı sokakta açıl. 

ta alcan ıslahhane dereaine kanalizasyon 
yaptırılmam fen işlori müdürlüğündeki 
keşif ve ma1i. fenni ı:ıartnamcleri mucl.l 
bince kapalı zarflı eksiltmeye konulmut< 
tur. Keıif b.,deli 1 5 466 lira 40 kurü/ 
muvakkat teminatı 1160 liradır. lhaleııl 
7/10/940 pazarteoi günü aaat 16.30 
dadır. 2 490 ıayılı kanunun tarifatı daJıi.l 
!inde hazırlanmı~ teklif mektuplan ih.J 
le günü azami saat 15.30 a kadar encül 
men 'tİyasetine verilir. 

21, 25. 29. 6 3918 (1 95S)] 

DOKTOR OPEBA1'ÖR 
SAMI KVLAKÇI 

Kulak, burun. Boğaz bastalıklan 
Mütehassısı 

~Jnaycnehanesi : Birinci Beyler 
No. 4! • TELEFON : zsıt 

Evi : Göztepe Tramvay Cad. No. iM 
TELEFON : 3668 

DOKTOR 
Demir Ali KAJIÇIOOLV 

Cilt ve Tenasül hasta lıklım ve ., 
ELEKTRİK TEDAVİLER.t 

Birinci Re~·ler Sokağı No. 55- fzııılf 
Elhamra Sineması arkasında ıab•h!M 

.Adar 



• • ıı: AJIJFE 4 

Japonyada hiddet 
-·~·~--

MANŞTE,AlMAN iŞGALi 1 
ALTINDAIİ ADALARDA ı Amerikanın si-. 
~{açma~a teşeb- yaset~ne_ hücu'"'ı.1 

büs edenler edıy~rlar 
derhal kurşuna /ı nerifıanın Jıol!duğu_ 

· ambargodan müteessır 
dizilivorlar deflillermiş, çüntıü •• 

, Tokyo 27 (A.A) - Japon gaze-
-- Jf teleri Amerikanın lngillcreye açık-

YENi A.SIR 

GENERAL DEGOL KA
RARGAH l Hl N TEBLİGİ 

---·---
Dakar hareka
tından neye 
vaz ~eçildi? 

İKGİLİZ ZAFER AZMi 

Fevkalade çok 
tayyareci ye

tiştiriliyor 
·--Jf.--

HER ŞEYDEN EVVEL HÜR· 
RIYETE DAYANAN INGILIZ 

MiLLETi (( HITLER )) 1 
YENECEKTiR 

28 Evlül CUMARTESi 

Rapisanede feci bir hadise 
X·lt---· 

Bir katil nkahkiimu iki 
kişiyi sopa ile öldürdü 

------x.x---
Hcidise Uzunfıöprüde geçti, ölenlerden birisi 

mahkum, diğeri fıadın gardiyan 

.Elömür sdnnıısı batla· tan açığa yardım etmekte olduğunu 
matı üzere, haua gazı ue yazıyor ve Japonyaya karşı aldığı 

elefıtriJı fıesilecefı.. tavrı şiddetle tenl:it ediyorh:r. 
Londra, 27 (AA) _ J\fonşte Alma1'· Japonyaya ıthal edileo.'< den."• ve 

l ... 'll"' hıra ından i gal edilen adalara Fran- J.. trol ambargo.,u için Japtınyanın csa
sadan ok. . .:kç~ rr.ıkdarda gıda • , bu bli beklemrkt olduğu~:.ı ve 
madde' ri girmek: dir. İngiliz donan- lesh~ · en t.caret muah delerinden ka
rna..:.:ı bun m~ . .-,tma·-,a çalışmamakta- ytplnr""' l\v upad"'

1
-t.i. bloklarl2 ~r~'ltıi!,ı 

dır. Alma.ı •al kıtaatı I'ıühayaatını anla Jl.,·:.ı t•rnfi etm" oldu 0umı dil 
hususi bir para ile yapmaktadır.. Yedi ilôve Jiv .·lor. 

Lor "" 27 (AA) - Grçen ha:·bın 
K-~adal hava yı dızlar.ndan ha\'a Ma
reşali Bish• ı:- dun e'qa:-o radyoda söyle
digi r ukt< :a_-:ıparatorluk pilotlar::1ın 
talim v~ t rbiye-sinin hazır1artan progra
ma uygun eılarak çok ilerlemi~ bulun
duğunu. 1n)'ın edilen gUnden f'vvel 
:ncktcplerin açıl:n;ş, tayyare nı.eydanla
rının ve bınalar1ni11 in,.~ edilmis bulun
duğıı.;ıu söylemiş v · sunl.:ı:·ı ilfı\:e etmi -
t'r. 

Edirne 27 (Yeni Asır) - Bugün 
Uzunköprü hapishan{'sinde feci bir 
hadise olmuş, iki ki~i öldürülmü~
tür. 

dın kısmı ;ardiyanı Huri,;e)<' kızmış 
'c üzerin- ~opa ilf' hücum ederek 
başına \'Ura vura kadıncağızı öldür
müştür. Huriyeyi kurtarmak istiyen 
mahkümlardan Hasan da, yine Sa
bancalı T evfikin başına vurduğu so· 
palarla ölmüştür. mark biı· İngiliz lirası o1arak he~~P edil- _ ... ~ ---

mektl'dir. Ahali bu mallar bedellerinin 
hiç bir zaınan ödenmiyeceği kanaatinclt!
dirle İ<galden beri adalardan pek az 
kim kaçmağ:ı ;nu,·aifak olmu tur. l 
Kaçma,:a tcş~bbüs eden bir kaç ki i ya
ka! ·u;ı kurşuna dizilmiştır. 

Kışın kumür noıoamndan sıkıntı çe
kılec~ği. hava gazı ve elektrik santralla
rının faaliyetlerini tatil edecekleri zan
nedıliyor. Almanlar burada bir radyo 
ıstasyonu tes"8ine teşebbüs etmişlerdir .. 

İl"'gilız radyolarını dinlemek cinayet 
mahiy •inde bir hareket tcliıkk. e •·Ji. 
yor. 

---T:r·---
Amerika, 
olacağı b!liyordu 
Vaıington, 27 (A.A) - B. Hull bu-

ıiin öğleden sonra gazeteciler toplantı-
5uıda verdiği beyanatta, japonyarun mih 
ver devletleriyle ittifakının uzun zaman
dan beri mevcut olan ve Amerika tara
fmdan harici ıiyaaetini tesbit ederken 
esasen nazan itibara alrnmış bulunan bir 
vaziyeti sarih hale koymuş olduğunu 

beyan elınİftİr. 
Nazır şöyle demiştir: 
- ıldn edilen ittifak muahedesi 

Ameıika hükümetinin nazarında yıllat
dan beri tnevcut olan bir vazjyctte mah
sus bil de-ği .. iklik Jilpmamaktadır. --·--Gandi, Hindistan umumi 

valisiyle görüşecek .. 
Nevd.,Uıi. 27 (AA) Umumi Vali 

ile glirilşecek olan Gandi Simlaya git
mek üzere dün buraya gelmiştir. -·-Alman hava hücumu 

--·--
bAŞTARAFI l inci SAYFADA 

verilmiştir 
Fransa sahilindeki uzun menzil'i Al

ma.ı topları ö·~lcden sonra bir saat ka 
dar DmT bölge•ini bcınh::"dıman etmiş
tir. 1ki ki>i iilmii tür. 

HA\" A NEZARl:;Tİ~İN TEBLİGİ 
Lon~·a, 27 (A.A) - Ha'-a ve dahıli 

t mnıyl't n"zaretlerinin mü terek tebli-

~ 
lliin gcel' İııgılkrenin muhtelif kı-

sımlarına knr ı ha\a hücumları yapıl
mı~ "8e de bunlar bilhassa Loııdra ,.e 
Londra civariyle ioı:iltercnin . inıali gar. 
hisinde temerkiiz etnıi~tir. Londra ,·a
ro,larıııda muhtelif mc\'kilcre bombalar 
ntılnu • hunlar e\·lerdeı ,, ti<·aret ve sa
na~ i müe.ssMir"lerinde basarlar yapnuş
tır. Bon1halardan yaıt~ınlar <:ıkmı~tır. 
Zayiat vardır. 

Mersey kıyılarında evlere, ticari mü
esseselere hasarlar ika edilmiş ve yan· 
gınlar çıkarılmıstır. $imali garbide \'e 
diller mıntakalarda haMr azdır. 

Bütiin bu mıntakalarda zayiat mikda
rı azdır. Cenubu şarki mıntakasında bir 
:;chırde evler lıasara uj(ramışsa da za. 
yi:ıt azdır. Sair kısımlarda şehir ve köy
lerde muhtelif mahallere bombalar düş
m ·-tür. az ha-;arı mucip olmuştur. Za
yıat ehemmiye!sızdir. Bütün taarruzlar
da itfai,·e teşkılatı büyük süratle yan
~~rı OOndürmtktcdir. 

\.ece )"atı(Oından aL ev,·el. tayyare da
fi bataryalarının ate~iy]e bir dii'>rnan 
homh::ırdıman ta~\ aresi düsüriilmüı..tiir. 
Da.fi hatar:ralarının at~iyle ,.e ha\'a 
muharebelerinde diin 42 düşman ta~·ya
re~ imha <'dilnıi~tir. Bunların birisi tay
yare dali hataryalarmm nte.;iyle, geri 
kalanları İngil;ı; :ı' rı ta;yyarc1cri tara
fından dii,.ıiritlnuic.;tiir. Dün imha edilen 
dii~ınan tay~ arrlcrınin adedi 43 tür: 

Japon gazeteıarinin 
Amerikaga hüucum 

---..--·· 
BASTARAFI 1 inci SAYFADA 

ne geçileıniyect:!: bir mahiyet arz.ediyor. 
Birlesik Amerika c!evletleri ve· lngilte
renin Çunkinc yardım kararları halen 
hakiki çc·hresiyle ,neydana çıkıyor. 

Bu tazyik teşebbüsüne kru-<ı koymak 
.;in Japonların demir bir irade içinde 
birleşmek zamanı r.elmi tir. Ruzyelt ta· 
ı afından J aponyaya petrol. demir ve pa
muk ihra4..·ının ınenediltnesi öteden beri 
beklenmek!<> idi. Bunun için bu karar 
Jaıxmyada bir sür~riz te~kil etmemiştir. 
Yeni tedbirlen• Japonya daha ev\·elden 
lıeri •'•nnıış tedbirlerle karsı koyacak-
tır.11 

Hİ. 'DİCİ. ·j ;\U:SELESİ 
Mi~·ako Şiınbw'" gazetesi c! şun lan 

yazıyor: 

ı-·ran!,ıZ llindi~·inisi meselesi. hakiki 
ni~·etlerini gizliy<"n Ilirlr~ik Amerika 
ıle\letleri İt'in bir hahanedcn lm~ka bir 
~c~· dc~ildir. İng:iUcrc ve Birle~ilı: Ame
rika de\.lt•tlcri Avrupadaki kayıplarını 
~imrli lTz..ık Şarkta trl:ıfi etmeğe ralı~ı
~·orla;. ... A\'rup~ piya~larındnn uzakla">
tırıhnıs olan l~irh·~ik .. ~t.·rika artık 
lJ,ak Sarktan ıla ııdFdilmelidir. 

jap;;nya - Birleşik Aınçrikn münase
betleri, ancak Birk~ik Amerika devlet
lerinin, iki nıemlekf. tın takiµ etmeleri 
lazım gelen ycgan~ doğru yolu kabulle
ri halindt' aydınll!Ocsbilir. Birleşil: Ame
ri.ka c'evl ıı rinın SfJn kozunu o\.nama
s:. yani Japonya ile bütün ticaret anla::· 
malarını 1 .hctmesi ci· ~: l:ıetirnebilir .. 
Tok:<. yeni A\'ruoa !;loku ile mi.ıonkfuı 
'd· ~u kadc·r ~abuk ticar + ınün2'cbet

lc kur~ -,;a bu tedbiri d en !ises~· 
k- ' vabilir. -- ---
A ERİKA A BüP~ ff ~-
81 IE Gi~E~E~ üLURSA 

- BASTAHAFI 1 inci SAYFADA 

ınacı ihtinı:ıli Pldıığunu sü~·liyen hir Ja
pon nıiişahidinin ~~zl<"ri hakkında .-u 
h<',-anatta hulunnıu:;tur : 

B;J"lc ık Amc•rıka lx-ynelmilcı işle
rinı e\:vc~ce ~ sbit edilmiş pr('nsiplC"r1c 
ı· ,;:ırc t tmtktedJ.r. 

B. Kordcl llul bu preıısiplcrdcn hazı
larLn 1 ~u suretle zikretmiştir : 

Sulhun idamesi, milli ve beynelmilel 
islerde ıtidal. h<"ynelmilel itil51lara ria· 
',·et. n1cvcı.;.!. muahcdeJerde yapılacak ta· 
diliıtın nizaın dairesinde icra.;;ı, her mil
let için diğerinin hukukuna ve beynel
ınilel taahhütlere riayet e~ası .. 

KO:Sf>"ERANS TOPLANMIYACAK 
Vaşington, 27 (AA) - B. Ruzveltin 

husu•i katibi matbuat miimessillerinden 
birine be-yanalında cümhurrehiinin ha
riciye nazırı Kordcl Hulle bilhassa tele
fonla sık sık görii!'tüğünü. fakat Uzak 
Sark meselesini görüşmek için bir kon
ferans toplıyac;ıi\ında:. h• b..-dar olmadı
ğını söylenliştir -·-Romangada geni relim 

--.---
-BAŞTARAFllİNCİSAHİFEDE 

F:v\'Pke kayıp d.ırak gösterılen Ingi- • 
liz pılo11r. .. ı-dan iY..isinin tli! \'e sa!~m 
old·ıru "ildi unla ı~ ~ır. ! 

bünyesinin deği.şıncsinin mevzuuba
his olduğunu, yeni Rumen dedctinin 
,·aziyetini Berlin - Roma mihverine 
istinat eden ideoloji ve tt'mayüllerine 
göre otomatik bir surette tesbit etti
ğini söylemiştir. Nazır ekalliyetler 
mcSC'lesinde ari c.ılanlarla ohnıyanlar 
ara.:.~da fark gözetileceğini Ye bu me
seleye beynelmilel çerçi,•e dahilinde 
hır hal sureti bulunacaı;mı il5,•e et-

--ıı:...,..,.,, 

BERLI YEf.IDEN BOM-
GAt1"1f~AN ElllLHI 

. ' t 
- ll.\STAl:AFI 1 1 Ti SAHiFEDE -

yarelerinin Berlin ve civarındaki 
mühim rs'<eri hedefler üzerine ta
arruzlımnı devam ettirdiklerini kay· 
detme1<tedir. Berlinin en büyük sı
nai müess:selerine cereyan vermek
te olan büyük santral üzerinde ya
pılan ve bir saat devam eden hü
cumlar neticesinde yangınlar çık-

... ' tir. --·-- . Milasta feci 
bir hadise 

Milas, 25 (Hususi) - Geçrn gün 
burada feci bir şekilde nihayet bulan 
bir aile faciası cereyan ctıniştir : 

General Degole iltihak etmek istediği 
yeni h<ılde Almaıı emriyle hareket eden 
resrni. 1ııaka111larınuı nıürnnaatiyle buna 
shııclilik uıuvaffak ola1nıya1ı Dakarın 
" nıevkihıi gösterir harita 

Londra, 27 (A.A) - Gazeteler, Hür 
Fransız kuvvet1eı·i umumi karargahının 
Dakar harekatı hakkında bir tebliğini 
nesrediyodar. Bu tebliğde şöyle denil
nı.ektedir ~ 

Dakar hareketi hiç bir zaman muha· 
rehele miinccr olacak askeri ve bahri 
bir ieraat olarak ta,arlanmamıştır. 

Bu harekata başka bk planda ,.e baş· 
ka hir fikirle tevessül edilmistir. 

Dcııol ahalinin biiyük bir ~kseriyeti
nin hür Fransa dit\ asına iltihaka azmct
mi~ olduğunu bili~·ordu. Fakat bir miid
dctten heri Dakara mütemadiyen Al
nıanlar !'okulınu.,.tuı. Alınan1ar bu ilti
haka ınfini olınnk it:in lüzınnu olan şeyi 
laı>tılar. j,tc Deı:ol hu suretle birden 
birl" yeni bir vaziyet kar~ısında bulun
du. IJu \eni \·nzivrt askerlerinin Fran
~ız a'ıke~lerine k~r~ı muharebeden içti· 
nap cd,•c.ği hakkında \ermi~ olduğu 
\'aodi tutmak i<.:in i~tirak etmek istenıe· 
~i~i ımıharcb.,kri tevlit etti. 

l\lalCımdur ki Dakar makamları Al
nunlarm tazyıki altnıda yalnız Dego
lur beyaz bayrakla ilerlemekte olan 
nurahhasl2nna değil, ınilsaleınetperver 
~"ir şekilde, yarı.i ateş altında silaha sa
.1::-ıadan karaya cıkmağa tews.ül eden 
Frans.z kıtaat ü1.e;·l.!.1e de ateş açrnıslar· 
(' ..... 

Fransız se!'"·ri kuvvetlerine ; 11ensup 
ıskerlerdcn ülcnkr ve yaralananlar ol
.. uş \'e bunun ÜZl.'rincdir ki Dego1 ınu.

kabelc cOLTi vernı.eksizin geri c:ekiln1ey.i 
1

. arnrl~tırmıştır. 
İngiliz makamlar.~le müttefik ına

krunları da Degolun ınüracaati Ye ısrarı 
üzerine bahri harc·kattan ,.az geçmiş
lerdir. Şurası hassaten kayde rnyıktır ki 
İngiliz hiikiiıneti de prestij mülahazala· 
rının tesiri altında kalmadan General 
D golle akdctti~i anlaşma hükümlerine 
uygun olarak, kuvvetlerinin kahir üs
tünlüi;ünc ragmen hür Fransız kuvvet
lerini diger Fransızlara karşı bir muha
rcl;>eye sürükleırıerr,eğc karar vermi~tir. 

Ingilizlerle hür Fransızlar arasında 
mevcut sıkı bağlar bu karardan daha 
ziyade sıkışmı~ olarak çıkacaktır. Buna 
binaen general Deı;ol ile kıtaatının ma
nevi prestiji ınasundur. 

Bundan böyle Alman propagandası
ıım hiir Fransanın hareketindeki hakiki 
nıahiyt'te dair )·aptığı iftiralara inana
t"ak bir tek 1-.. ran~ız mevcut olamaz. 

Dakar hareketi artık her şeyden ev
vel Fransız kanını dökmeınek ve silfıh· 
!arını Almanyaya karşı mücadele için 
saklamak endjşesinden mülhem olan bir 
şef varsa onun general Degol olduğunu 
sarih bir surette ispat eylemiştir. Esa
sen bütün Fransız Afrikasmdaki ahali
nin vatanseverlikleri bazı makamlar ta
rafından bizzat Almanların emirleri üze
rine ittihaz edilmi• olan çok şiddetli ted
birlere rağmen her gün daha ziyade te
zahiir etmektedir. 

Hür Fransız imparatorluğuna gelince 
bu imparatorluğun bir kül olarak berde
vam olduğu muhakkaktır. 

Kongo, Kamerun, Çat, Fransız Hin
distanı, Pasifikteki Fransız arazisi, yeni 
Kaledonya, yeni Hebe~di Almanya ta
rafından es.ret altına alınmaktan imti
na eden arazi arasında bu1unmaktadır. 

Hür Fmınz kuvvetlerinin parlak ham
leleri Dakar harekatındaki muvaffakı
yetsizlikle kırılmıyacaktır. 

General Dt-gol ve bütün etrafındaki
ler RU suretle tarifi mUmkün olan hedef-
lf'rine doğru ytirümei!e bugün daha Zİ· 
yadt- azmetml' bulunmaktadırlar. 

Almanya tarafından henüz 7aptedil .. 
merni.1 olan 1 mparatorluğun müdafaası 
ve halen mutaarrıı:ın boyunduruğu al
tında bulunan F ran!lanın kurtarılma"'· 

İşte hergün biiyüyen ve artan Hür 
F ranınz kuv·\'etleri siddetli vakur bir 
Kaledonya, yeni Heberid Almanya ta
ve vatan parulaın altında dü~man ola
rak yalnız F ran41anın düşmanları!'u tanı
mğa devam ~trr.ektedirler. 

Tayyar('~. r in':la ve cephane ~!lal e<lc
rek u~nı..ı.;ıı~~1 davas1 olan davaya mG s
sir bit sur tte yarcfım et:ııck için her 
şevi çalıştınyonız. 

Mareşal. lngilterenin ve i;noaratoı-1u
ğun :ıntihan giinlerini geçirdikten son
ra cihan tarihinin şimdiye kadar görme
digi en mühim v kat'I rolU. ifa edecek
lerini il.Ave etmış, Ilitlerin her şeyden 
evvel hürriyete dayanan erkek ve ka
dın büyük bir milletin azmi kru·'1sında 
olduğum; da söylemi:;tir. • 

----tr·---
Hitlerin nezdinde 

ITALYAN VE JAPON MÜMES· 
SILLERi RESMi BEYANATTA 
BULUNDULAR. MUSSOLINI 

VE KUNOYA DA TELGRAFLAR 
TEATi ETTiLER 

Londra, 27 (AA) - Berlinde bu
gün öğleden sonra Almanya, ltalya ve 
japonya arasında askeri, siyasi ve iktı
sadi ittifak muahedesinin imzasını mü
teakip Alman, İtalyan hariciye nazırla
riyle japonyanın Berlin büyük elçisi l!it
ler tarafından kabul edilmişler ve Alman 
de,ılct reisinin huzurunda resmi beya
natta bulunmuşlardır. Japonya başvekili 
Kunoya ile italyan başvekili Mussolini 
arasında ittifak muahedesinin imzası 
münasebetiyle tebrik telgrafları teati 
edilmic:t~:. 

-·'r·---

Romanga - ın~iltere 
- BAŞTARAFI l inci SAYFADA 

dif:i bugiin teeyyüt ctıniştir. Bunların 
ikisi İnıülızdir. Bu tevkif hareketine po
]L,Je birlikte domu· nıuhalızların da iş
tirak etıni oldukları zannolunınaktadır. 

Yine Ploestide iki İngiliz is adamı He 
bunlardan hir.isinin karısının da dün 
te\'kil c,ı : iş oldukları bildirilmekte
dir. 

İngiliz maka matı bu ,·ak 'alan ciddi 
olar~k •eliıkki <'tmcktedir. 

---..f':r·---

YENI BiR . ~ 

ITT•FAK 
- LlASTAltr.!• ı İ~Cİ SAHlf>'EDE -

üç yliksek ak.it taraf dünyanın diğe'I: 
kısını.larıı\da oturan ve gayretlerini mi.i
şabih istikametlere tevcih ederek dün
ya sulhu rnıellerini tahakkuk ettirmek 
istiycn diğer milletlere de bu işbirliğini 
teşnıil arı.usunu izhar ederler. Buna 
binaen üç yiıksek fıkit taraf su hususla
rı kararlaştırmıslardır: 

Madde 1 - Japonya Av:upada 
yeni bir nizam kuruluşunda Alman
ya ve İtalyanın idaresini tanır ve bu 
idareye hürmet eder. 

Madde 2 - Almanya ve İtalya 
büyük Asya sahasında yeni bir ni
zam kurulu,unda Japonyanın ida
resini tanır ve bu idareye hürmet 
ederler. 

Madde 3 - Uç yüksek iıkit taraf 
yukarıdaki esas üzerinde it birliği 
için mutabık kalmı,lardır. Bundan 
başka, üç iıkit taraftan her hangi bi
risi Avrupa harbına veya Çin - Ja
pon anlaşmazlığına iştiraki olmıyan 
diğer bir devletin hücumuna uğrar
sa, diğerleri iktidarları dahilinde bu-
lunan bütün siyasi, askeri ve iktısa
di vasıtalarla karşılıklı müzaheret 
teahhüdünü almışlardır. 

Madd · 4 - Azası Alman. İtalyan ve 
Japon hükümP!l"ri tarafından tayin edi
lt-cek milt:terck teknik koıı.ı.isvonlar bu 
paktın ta•bıki i~in dtthal topl~nacaklar
dır. 

Madde 5 - Almanya, İtalya ve 
Japonyz, üç iıkit taraftan her biriy
le Sovyetler arasında mevcut siya•İ 
statüye b•ı p~ktın hiç b;r tesh· icrn 
etmc:liğini bildir;rler. 

Burgaz mahallesinden Ali Barut ile 
Necibe bir kac seneden beri t.·\·li ve bir 
çocuk lan \'ardır. Karı koca arasında 
baslıyan kı~kançlık üzerine şüpheleri 
artan Ali Barut nihayet ceza mahkeıne
sinde bir dava açnıak zaruretinde kal
mış ise dl! mahkemece Alinin iddiaları 

mıştır • üzerinde delfüli kafiye elde edilemedi- M&dd:!' f. - Jsbu pakt iınzili!ını ıntitca-
1 k!p dc.rha! tc1th:k ırıe\·'.-c.iine gir2cek Ye 

Katilden 1 2 seneyt> mahkı'.ım olan 
Sabancalı Tevfik, kumar oynadıkla
rını haber veren hapishanenin ka-

Moskova sefiri
miz vazifesine 

dönüyor 
Ankara 27 (Telefonla) - Yaz U.tılini 

geçirmek üzcro buraya geln.iş olan l\fos
kova büyük elçıın z B. Ali Haydar Teş
rinievvelin ikisinde vazı.fesi başına ha
reket edecektir. 

Mafıineye uerilirfıen 
• • • • • • • • • • • • • • • 

Japonlara ,öre 
yeni ittifakın 

mahiyeti 
---·--

ittifafıın Anti lıomintern 
pafıt ile hiç alcifıası 

yofımıq •• 
Tokyo, 27 (A.i\) - D. N. B. Ajan

sı bildiriyor: 
Hariciye nezarrtinin beyanatta bu

lunmağa memur mÜml!!s!t:ili gazetecileri 
fevkalade bir toplantıya ça~ırmış ve 
Amerika gazetecileri tarafından yeni 
paktın Sovyetler Birh~i ve bilha~sa 
Amerika alevhine olup olmadığı hakkın
~a irad edilen suale cevap vererek 
onuncu ve beısinci maddelerin sarih ol
duğunu ve paktın antikornitern paktiyle 
hiç h;. "liıka olı-adır,mı hı d;r:ıiş"r 

Ankara - Istan
bul hattında 

bir kaza 
İstanbul 27 (Yer .• Ası') - Sarı köyde 

b;r tr kazas• olmu< b.r vagon yoldan 
çıkmc tır Bu yüzde ı ,anleyin Anka
ra •rPnlc1. geleme~ ştir \Tagon geç va
kıt raya a~ınabilmi , trenle d ancak 
ak.şanı.a cloğrJ. Ha~· i.arp~c::nya r.'. uvasalat 
e) lemiştir 

Çinliler Japonların geri
lerini iz 'aç edigorıar --·--
Çin askeri Hin
diçini hududu

nu 2:eçmedi --·-Çin mafıamıarı hudut 
bo,Yunca örfi idare 
ilan ettiler ... 

Çunking, 27 (A.A) - • Çin askeri ma
kaınl:t1·ı Hındicini hududu boyunca örrl 
idare iltU' ..ı -ıi !erdir. Hududu geçen 
ı.im.,.elcr -..ı.kı bir a-a~t' mı aya t.fıbi tu
te nkta<lı.rlnr. 

Cin. l~uvv ·t \.'rİ C:'.: 1 c. :uzisini fe ketn1e
mistir 

Çinliler Japt•r,:arın rl'ril<'rini iz'aç için 
Japc nların mukabil hiic1 nların rağ
nı.en Kuantung s..-Uıilindc ve Nunningc 
gide·n buyük yol üzerinde buluna-ı Han· 

Amerikanın Çine g~rdımı " gı 1
"m

3
mer ~~~·islerdir. 

-·- B. Ruzveltin temasları 
Çin gazeteleri 
Fransaya hü
cum ediyor 

Çunking, 2i (A.A) - Çunkiııgte ~·
kan Çin ı:azetelt•ri Amerikanın Çine 
yaptı~rı )·eni istikrazlar hakkındaki ha· 
berJcri tebaı·ür. ettirerek ne...-retmekte ,-e 
Amerikanın uznk doi!udaki vaziyeti 
kar~ılamak i<:in ·yeni ,-e ıniihin1 tedbir 
a]acağınt hildinncktcdirlcr. 

Gazeteler I-Iindi(,·ini nnla.şmrı:'.n ıni.ina
sebctiyle Visi hiikümetine ~iddetle hü
cum ediyorlar. Müstakil Sin Miıı Pas 
gazetesi basmakalı-.inde ~öyle eliyor ' 

Dakar hidi~esi ,.e llindi('ini: anlaşnı.a
sı, Vh~i Fraıı~ız hiikünıetinin tamamen 
Alman tahakkiimii altmda olduğunu 
gösterıncktedir. 

ln~iliz sefiri ve 
ordu erkanile 

~örüştü 
Londra 27 (A.A) - Gazeteci

ler toplantısından bir az sonra 8, 
Ruzveltin İngiliz büyiik elçisi Lord 
Lothi::ım, öğleden rnnraki kabine 
toplantısından ev,·el de milli müda
faa erki'..nını kabul ettiği bildirilmiş· 
tir. 

AMERllA GAZETELERl
PİH NESRİYATI • __ ,.. __ 

Ro- "l~arp üç kıtaya 
m:ınyad~n ac~le da yayılmış 
ızahat ıstedı demektir" 

ln~iltere, 

Bükre'< 27 (AA) - lngilterrnin Bük
reş elçiliği, lngiliz tebaasından bazı 
kin1s 11.. .. rııı tevkifi ve bunlara f<'n.1 ınua
mele yapılması hakkında harieıı·e ne
zaretlndm he:nen izahat veri1nı.t.?sini ıs.
temıştir Saat 12 de bu teşebbüs. henüz 
lıi~ bir cevap verilmeınişti. 

AMERIKADA KARARLAR 

Demir ve Çelik 
kırılı.i:ısı ihracı 

da memnu 
--Jf.·-

75 NEVi HURDANIN MEN'İ 
IHRACI KARAR! GELE!:EK 
AYDAN ITIBAREn TAT· 

BIK EDiLECEK 

Mihver devletleri ve 
Japonya harbi kazan· 
ıHak !u.ıdretinden 
mahrumdurlar •• 
Nr\·~ork 27 (AA) - N'.vycrktın en 

bü~·iik iki gazetesı bugun Avrupa har· 
b1nın yayılnı.ao:::· hak :t.L • .a te~.ratta bu .. 
lunuyorlar. 

N .. vyor!·- Tayr.-:ı:; gazet"- . bUt ... n ,:za1 

clo[!u l1ölg ının dı_.ıgrudan c1 i:'""uyll har· 
be k_: •ı) mı bıldırlyor ' ~bu h;J'to· 
ıun ha k •l r . h. · . ., :dul .._c kıt~ 
da htikü,ı. ir'ıu."il .- gı·st rnı_ 1--;.f:ı.dir 
di~;or. 
~Ne\·yor\ I-Ierlı:l·:::! Tribun C!a şıı c-<lt:, ~c.1· 

rı vazıyor· 

~Mihver \'e Japonya zahiri ku ... ·vcl~f"
r.ne rı.·~ın~::ı -:-nu~7zam 1.:hnt~·etlerinifi 
tatbiki.nd~ki ciddi 111e· f~atlnrini n~za~! 

Uh:ıra alnı.aktttdr;h~r. 
Bu devletlerin dE.'niz kuvveth.•ııi dc1i

::!a ~~.kattır \'e btilünmü~tür. Her üç 
n1eml~ket kaynaklardan me.hrumdur. 

Evvelce bomb::rdıman edilıni< olan ğinden kadın beraet etmistir. Keyfiyet
d:ğer bir santralda da yangınlar ç;karıl- ten müteessir olan koca, karısının ika
nııŞtır. Berlinin esas hava meydanı ve metgalıına giderek hllınil olduğu taban
.civarındak~'flar&i. demiryollan da bom- ca ile Neci~e a~ ederek ağır surette 
bardarnan ı:dilıniş, Berliniıı tabiben 21 ~ ve henüz mahiyeti anlaşıla
llilomflre prkmdakl ırıllhiınınat iııbN- mıyan bir imza eiari ~kendisi de 

· SOFYADA 

il Mühim bir mülakat ı 
Sofya, 27 (A.A) ;+ Kral bariciy,\: 

na:ııruu kabul ederek kendisiyle uzun 

on sene ı:ı.lidJetle ın~riyet :nevkiinde 
kalacaktır. 

. üç. ytitts,,1< akit tara itan her hangi hi· 
!"İnin talebi halinde, raktın inkizasınd~n 
Wlftl ~mdi içfn \•akıt \'e ZPmon'yJe 
görUımelere ba§l•ııacakı.r. 

Va,iııgton, 27 (A.A) - Hurda demir 
ve erlik kırıntılerı ihracını tahdit eden 
Ruz\·ellin dünkü cınirnaıne!Sİ 16 birinci 
tcsıfoden ilıbaıen tatbik edilecektir. İh
racaı, hakkındaki yuü tahdıdat 75 nevi 
demir ve çelik kırıntılarına şiunU ol
makta ise de bunların ancak 13 ne\•İ ih
raç edllmıılı.w bululııııaldadır. 

l\lmBnya, ln~il:z ha\·a ku\·\·etlerinit'l. 
:r.f.iten1a::li bonıbardımanlar;ndan k('nd:
!-·:ni kuı-t.cq·a:ııanı.ıstır Niha~·e-t heı: iiç 
memleket t~ A.nerikanın ~endj 3.len1ini 
himaF bn kaCi hir şekilsJ> )ıarekete 
g2çınf'~in:!~n ku 1 ·\nı.<.ıktadır. Bu korkıı 
P<Opııganh! rı ~ 1 i. ili' 1,ıir urtt" 
görüıım ·tt!Wf· , • 

müddet ıı~ilştUr. 
Jqı, mı! mı ımınıılar cılıarıJmınır. illümffnfl lntac ecleta 1ılr .... alıı ,... 

Almanla~ Am~rjl\ıı ifa bil}'ilk BrilaJ\• 
yıı ar ~ ,qkmap Çl(lıfı.vorlarA 


