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Başmuharrir ve umum! nesrivat mUdUrU : 
HAKKJ OCAKOÖLU 

ABONE SEKAtTI 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için 
SeneUk ....... 1400 2~00 

Alb avlık ........ 750 1650 
CUnU s:tecmis niliıhalar (25) ku~tur .. 

L T !!: L f<~ F C S : 2697 

ilan mündcrecatınclan gazetemiz mesuliyet kabul etmt'z Cüm}mriyetiıı ı:c Ciimhuriyet eserinin bekçisi, sabahlan çıkaT aivasl ga.uudif' 

Berlmde Brandl!nbıırg meydanı 1:e bu meydana dii§eıı lngi!i:: bombalarının yaptığı tahribat 

OCÜZL Ü ., 

iTTiFAK -·--
Birleşik Amerikagı teh-
dit için akdedilmiştir -·-~EV KET BiLGİ~ 

lngilterege son hücum 
--·--

.Almanlar 133 
t ayyare daha 
kaybettiler _ _,. _ 

INGILIZLERIN ZAYIATI 
34 TAYYAREDEN 

iBARET 

ınıiliz hükümdarları --·-
şiddetli bir ha

va harbını 
seyrettiler --·-BOMBARDIMANA MARUZ 

MıNTAKALARI TEFTiŞ 
EDiYORLAR 

• Alman~ a - İtab·a - Japonya ara.,mda 
ınıznl:man fü· taraflı askeri ittifak mua
hedesi kims~ iı;in bir siirpriz te:-kil et-
lllemi. tir. Loııdra, 28 (A.A) - Alman tayyare- Londra 28 (A.A) - Bombardı-

Amerika harici~ c mıarı, bilhassa hu kri dün gece yeniden İngiltercye, bil- mana maruz kalan mıntakalarda 
nokt.ı~ ı i arct eden beyanatındu nnıa- hnssa Londraya hücuınlnrına devam ct-
hedcnin \'azhette mah~us bir dcğ-i~iklik mişlcrdir. İngiliz ht..va \'C dahili cmni- teftiş yapmakta olan Kral ve Krali-
Yaratmaclı~ını. Japonyanın mihwr dev- yet nezaretinin ıwşrcttiği tebliğde ~üy- çe, Londrn. ii:r.erinde şiddetli bir ha
lctlerhlc ittifakının uzun ~amandan be- lı:: clcnilınektcclir : va muharebesine şahit olmuşlardır. 
ri esa -en ıne\ cut ohm ,.e Amerika harici Lon<lrnnın muhtelif ınmtakaları ve B b 1 · b' k · om a arın nçtıg~ ı gen ıs. ır çu u-
sı:rasctinin t • biti esnasında nazan iti- banliyö i.iz rine \'C civarlarına bomba-
barn almmıc; bulunan bir \ 'aziycti sarih l~r atılmıştır. Meskenler, ticari ve sınai run kenarına giden Kral ve Kraliçe 
~ale koymalctnn baska bir ~ey ·yapmadı- müesseseler \'Csair binalarda hasarat ol- hava müdafaa bataryalarının sema
t..'lnı açıkçn söylemiştir. muştur. Yangın bombalarının çıkardığı larda patlıyan obüslerini seyretmiş-

y eni paktın protogonisti Almaıwa mı- 'angınl.arın hepsinin <inii alınmış ve ço-
dır, yoksa ftal ~ nu? Bu noktayı ara!?- ğu süratJe söndiirülmüştür İnsanca ha- ler ve bir Alman bombardıman tay-
1ınnnğa hiç lüzum yoktur. zı znvfat kaydedilmiştir. yareleri teşekkü1ünii şiddetle takip 

eden İngiliz nvcı tayyarelerinin ha
rekatını müşahede eylemişlerdir. 

Şimdilik bilinen .,ey, Berlinle Roma- Merı.ey sahillerinde bazı evler hasara 
l'l co turan muahedenin bir tarafı an u.,Tn mştır. I .... nku~ıyr cenubunda sair 
.t\rnerika aleyhine müteveccih olduğu, mc\•ldlere dü:;.m bombalar az hasarntı 
diğer tarafta;ı biiyiik bir Anupa \'e A,<;- mucip olmuştur. Orta İngilterede bazı 
la devleti olan Sovyct Rusyayı adeta şehirlı~rdc, ikametıı:ahlarda vesair bina
iecrit ettiğidir. Filhakika bu pakt mut- larda bazı hasarat olmuşsa da insanca 
lak hfıkimi:retlcrini kıtalar üzerinde le- zayiat azdır. Londr< ill' cenup sahili 
ı>isc çalışa.{ Almanya - İtalya \'C Japon- <ırasında, cenµbu garbi ingiltercnin ba
Ynnm ncrcılc nilıalet bulacağı hilimni- u bölgelerine vcsuir mahallere bomba-' 
Yen ihtira larını biitiin çıplaklıifo·le lar atılmış. lm bombardımanların bir 
ıne~dana koymustur. Japonya, AYrupa- çoğunda bombalar hasarat yapmamıştır. 
•uıı mukaddernhnı tuyindc mİh\'erin li- Bazı Yl'rlt'rde ikamctgf.ıhlarda hasarlar 
derli~ini tanımakta olduğu gibi, Alman- kaydı:dilmiştir. Biitün bu bölgelerde in

"'l" unanistanda 
--*--

'l'erlds 11e da11etlcr -·-Atimı, 28 (A.A) - (D. N. B.) 
Bildiriyor: 

Y? • İtalyn hiikiiı'ııctleri de yeni As~·a sanca zayiat azdır. 
nızamınm kunılu unda, yani As)a in- Dün akşam İsko<:yaya da bombalar 1933 ihtiyat sınıfı terhis edil-
tn ilnın mukadderatını tayinde Japonya- ablm~şsa da bazı. hı.sarat olmasına rağ- 1 miştir. (1930) sınıfına me~~sup 
tıın liderliğini tanımaktadırlar. Bu c;u- men ınsanca 7.ayıat olmamıştır. . • • 
:tetıe fü; miittefik devlet Avrupa ,.c As- Kayoolduğu bildirilmiş olan İngiliz ı ıhtıyatlar talım ıçın silah altına 
Ya işlerinde kendilerinden baska bir - SONU 3 ÜNCÜ SA HİFEl>E - çağrılmışlardır. 
tcvletiıı miidahalcsini re<ldet~cktedir-

iTAlYAN TALEPLER İ .ISPANYAYI TAZYiK 
--*--

E BÜYÜ 
.... -.. Y BO BA 

U ALTI DA ... -·-
erlinde yeni 

korunma ted~ 
birle • alındı -·--ispanya dahiliye nazırı 

b ile sığınağa gircli-
Londra, 28 (AA) - İngiliz hava ve 

dahili emniyet nezaretinin neşrettiği 
tebliğden: 

l n giliz h ava kuvvetlerinin düf
man istila limanlarına büyük mik
ya sta hücumlar yaptıkları resmen 
b ildirilmekted ir. Diğer lngiliz ha
va grupları A lmanyanm garbinde 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİF'EDE -

11nnn111n1111111111n1111111111111uı , . -
SON DAKİKA 
• • • • • • - ııım - • • • 

Amerika kıştan 
sonra ve belki 

daha evvel 
barba ~irecek -·--Şimdilih İngiltere-ye 

Çine ~ardımını 
arttıracaıı •• 

ue 

Nevyork, 28 (A.A) - Nevyork He
ı ald Tribüniin Vaş1ngton muhabiri bil
zıyor : 

V.aziyetin hali hazırdaki inkişafları, 
iyi malUmat almakta olan mahnfilde 
Amerikanın d. ha evvel olmaz.sa da önü
müzdeki ilkbaharda harbe gireceği ka
naatini ııyandırmışlır. 

Şimdiki halde ingiltereye \'C Çine da
ha biiyiik mikyasta yardını ~·apılrnası 
ve Sovyctlcrlc münascbatm ıslah edil
me.1;i )·eni ittifaka ka~ı Va ·ingtonun 
tam mukahele:.i ola<"a~ı söylenmektedir. 

RAl\fERiKA HARP KIZAÔINA 
Bİ~Dİ...u 
Nevyork, 28 (A.A) - Royter bildi

riyor : Vaşingtondan alınan ve mihve
rin Japonya ile akdettigi pakt hakkında 
endişe izhar eden bir telgrafında Ncv
york Deyli Niyuz gazetesinin muhabiri 
diyor ki : 

cr. Hiir vicdanlnrı isyan ettiren hu 
hodgfunlık karşısmda mihverin sık sık 
llıcvı;uuhahis ettij!i nizamın boğucu bir 
~hcnnem olaC'ağmı görmemek imk5n-
8tıdır. 

Bcrlin - Roma - Tokyo havat sahala
~Uıdan halı ederken hiitün A \'ruı>a \'C 

--·--
ispanya barba 
~irmiyecek 

olursa ••• 

Dün akşam Vaşingtonda h.fıkim olan Suriyedeki fikirler, Amerikanın bir kızak üstünde 
bulunduğu, bu Juznğın da Amerikayı 

s~ ayı kasdetmektedirll'r. 

Harbin en buhranlı dc\Te~indc. Al
lltanJJ a \ ' C İtah•n. SO\yet Rusyayı dil~ir 
~ccej!inden üplıe edilnıiyen bu mua

edeyi neden alcl5ecle im7.a,·a liizum 
törnıü terdir? -

Hakikat sudu.r ki İngiltere miiteınadi
l eıı kuv' ctleniJ or. 
. .t\nglo Sakson milletleriııin birliği ba
~ bir ekilde kendini :;:österiyor. Ame
~~ka diinya hiirriyetlerinin muhafazaM 
aVasında ingiltercniıı yanındadır . .i\lih

\'er hi sediyor \'c anlıyor ki Amerikanın 
trdınılan gittik(,'e harbe dalıa fiili \'e 

t'i bir mi.idahale seklini alacaktır. 
.t\ınerikn, Asyada · Japon emperyaliz

ltıasınuı genislemc hamlelerinden endi
~~cr duyınu tur. Japonyanm Fransız 
l• ı.n~~ı.;iııisinc. Hollanda Hindistanına, 
il asıfık Oseanının kilidi sayılan Seııga· 
nıllra tehditkar l mnmğumı uzatma~ ol
:1\a~ı Amerikanın kendi emniyetini ala
t!l ?r. eden y·cı>) eni bir. vaziyet ihdas 
sin: hr. Dif:ct .taraftan lngiltcrcnin Pa
l'~ • Osennındnki ii~lcrini Am~riknnın 
~ rı~c fımndc lmlıındurması da Japon 
d ;\hfılh•riııce hir n C\ dan okuma ceklin
'Jt: tclukki cdilmi tir: i tc bu 'aziyct 51· 

Jn •k halde ol:ııı Alınan) a ve İta'h aıım 
ıı~'~' a ile ı.;iz.li kapaklı i'i birlil~lerini 

1\:.1 aı,:ığn 'unnal.ırına "aik olınııı;ıhır. 
~eh 1.~' er hu sa\ ede hnrbi uzatımı tc
.t\ hu. lcrinin iiııiinc ~eçcbilnccğini, 
li ~crıknıım Jnpom n ile bir harp ihtimn
d n en snkınnrnk lngiltercyc fiili yar
t~3~lnrda buhınaıııı~·acağını iimit etınek
lf' ır. Vakal i bu iimidin bo olduğunu 
g~tl'rcccktir. Amerika umumi cfl.tırı 
~~d~n giiııc hii~·iiycn tehlikeler mii\'a· 
Ilı Csıııdc BirJcsik Amerikanın kendi 
: Cdtdi:rctlerini tamamen deruhte etme

.;: cn daha tabii , c daha akilane bir 
iic; rckct olaını~ aca~ını bilir. Şu lıa~de 
gilt taraflı nmahcdeniıı Amerikadan in· 
SO ereyc yapılan en geni'? yardımlara 
tı 11 ~ekeceğini 1.aıınctmek olınırncak 
ayallere kapılmaktll'. ~ 

ŞEVKET BİLGİN 

--·Cebelüttarılıa hücum 
için Almanlar tarafın· 
dan istilası muhtemel .. 
Londra, 28 (A.A) - İngiliz. matbua-

tı İspanyanın harbe girmesi için yapılan 
tazyikten al:ıka ile bahsediyorlar. 

Deyli Telgraf vaziyeti şöylece tahlil 
etınektt'dir : 

uAlınan hükfünetiyle İspan~·ol Falan
yist partisinin . cfi arasında Berlinde ce
rc_y~ııı eden müzakerelerde muhakkak 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHWED E -

t 1 
• harbe götiirmeğc hazır olduğu, harp ve-ayy are erı ya sulh hakkında bir karar verilmesini 

icap ett irecek buhranın reisicümhur in-

İsti yor }ar ~~;!~ndan evnl ba'5lıyacağı merke'Zin-

J?ransız ta~areleri on Uzun menzilli lngiliz 
ihi adaya götürülmeli, toplarının mu-
orada durmalı imiş.. k b I . 

Kahire, 28 (A.A) - Royter ajansı 8 e eSI 
bildiriyor : Douvre 28 (A.A) - Uzun men

zilli lngiliz topları dün Alman ba
taryalarının ateşlerine muk.le e t
mişlerdir. 

Suriye ile sıkı münasebetleri olan ba
zı kimselerin haber aldığına nazaran 
İtalya S uriyedc bulunan ve mikdan bir 
kaç yÜ7.C baliğ olan Fransız harp tay
yarelerinin har bin sonuna kadar ve 
yine Fransız askerlerinin muhafazası llllUIUllllllUlllllllllllJll 1111°'111J altında kalmak üzere On iki adaya gön- · il [J 
derilmc.<;ini istemiştir. ---...:....-=-----------

l~iz ttihcu zClf erinia. kj/ili: Donanmanın bü~k cüzütamlan iskenderiyc onlermd~ 

Kültiirlü Ulusların, ileri cemiyetlerin hep
sinde nüfus işi daima ilk planda gelir. Fakat hiç 
bir memlekette nüfus m~elesi Türkiyede oldu
ğu kadar Önemli değildir. 

Bu itibarla Devletin nüfus sayımına verdiği· 
ehemmiyet, nüfus meselesinin ehemmiyetinden 
doğmaktadır. 

BAŞVEKALET 

istatistik Umum Müdürlüğü _J 
YENİ ASIR matbaasında basılmıştır 

Çoktan beri malu711 olan vaziyeti nihayet açıya vuran Japon kabinesi 
içtima halinde 

- - -
YENi iTTiFAKTAN JA-
PONYANIN MAKSADI --·-

Japonya hayat 
sahası istiyor 
ve her şeye 

hazır -·-Eğer .Japonya taJariJı 
edilmezse imiş Uzafı 
doğudald ıslcihatını 
sulhan yapacafımış .. 
Tokyo 28 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 
Aktedilen anlaşma hakkında söylediği 

bir nutukta hariciye nazırı Maksuoka 
ezcümle şöyle demiştir: 

« - Japonya kat'i bir adım atmıştır. 
Htikümet japon hayat sahası meselesinin 
hallini temin etmek ve bu suretle dünya 
banşına hadim olmak için her şeyi yap
mıştır. 

Japonya tahrik · edilmediği takdirde 
her hnngi bir milleti tehdit etmek ni~ e
tinde değildir. Uzak doğudaki islahata 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHIF'EDE -

YEKİ İTTİFAK YE 
AME ii iKANIN VAZİYETİ 

--·--
Vaşington hü
kümeti henüz 
kat'i bir karar 

vermedi -·-Romadan AmeriJıaya 
sa11urulan bir tehdit .. 
Mosfıo11ada da mütalaa 
yürütülmi~or •• 

Berlin, 29 (A.A) - D. N. B. ajansı 
Vaşingtondan bildiriyor : Alman - ital
yan - Japon paktına kar. ı heniiz resmen 
\•a:dy·et nlınınaınıstır. Amerikan safahi
yettnr mahfillerinde i.iç taraflı paktın 
hi~ bir hayret hissi te\'lit etmcdi~i bil
dirilınckfrdir. Ayni mahfiller paktın 
İngiltere kadar Amerikaya karşı da 
miite\ eccih olduğu fikrindedirler. 

MOSKOV ADA l\IÜHBf BİR 
MÜLAKAT .. 
l\'Ioskova, 28 (A.A) - Hariciye komi

seri Molotof perşembe günli Amerika 
- SONU 4 ÜNCÜ SAH1FEDE -

Alman - ltalyan - Japon ittifakııım cimillerindl!n B. J\ftıssolini hükümet 
erkanile beraber 

YEii ÜÇLER İTTIFAKI, HARP ARTIK DÖRDÜNCÜ 
AMERİKA VE ÇİN SAFHASINA GİRDi 

B. Ruzvelt hiç lnı(iltereyi ye-
bir tefsirde nemiyeceğini 
bulunmıyor anladı 

ÇIN DE YENi ITTIFAKIN iN· BUNUN iÇiNDiR Ki HITlER 
GILTERE VE AMERIKAYA JAPONYA, iSPANYA GiBi 
KARŞI OLDUGU FiKRiNDE YENi MÜTTEFiKLER ARIYOR 
Vaşington, 28 (A.A) - Ruzvelt gaze

teciler toplantısında mihverin Japon~ 
ile akdettiği pakt hakkında tefsiratt~ 
bulunmaktan çekinmiştir. J. 

Pnktın beklenmedik bir şey mi old 
ğu sualine de Ciinıhurreisi allem hal 
yır, hem e\'ct• cevabını vermiş, fnknl 
bu ce\ a):n izah etmemiştir. ı 

AMERiKA. İNGİI .. TE.RE TEMASLAR ı 

Vaşington, 28 (A.A) - Amerika ha_I 
riciye mızın, ö~lcdeıı evvel İngiliz sefi
ri ile Atlantiktcki }'eni Amerikan üsleri 
meselesi etrafında görüşmiiş olduğunu 
beyan etmiştir. 

ÇİNİN VAZiYETİ 

Çunking, 28 ( ı\.A) - Alman ajansı 
bildiriyor : Alman - İtalyan - Japon pak
tına karşı henüz. resmen vazi) et alın
mamıştır. 

Salahiyettar mahfillerde Çinin üç ta
raflı pakt karşısında hayret hissetmedi
ği bildirilmektedir.. Ayni mahfiller bu 
paktın ingiltereye karşı olduğu kadar 
Amerikaya karşı da müteveccih oldu-

P .~· 
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Menfaat izdivacı 

-
YAZAN : ÜÇ YILDIZ 

2-
- Siz alelade bir genç kız değilsiniz, sımsıkı tutuyordu. Diğer eliyle çenemi 

Jale! diye, iltifatta bulundu. Bu enda- yakaladı ve başımı arkaya iterek du
mıruz, bu gözlerinizle çoktanberi b!.'nim daklarıma doğru eğildi. 
nevimden lrocaınış bir eş bulur. Bir N.ihayet beni serbest bırakınca. ben 
zavallı gibi zahmet çekmekten kurtula- titreyerek isyanla haykırdmı: 
hilirdilaiz! Fakir, astı. mağrur ve iffetli! - Nasıl buna cüret ediyorsuncız! .. 
tamamen romanlara yaraşır bir tipsiniz. Ve süratle kapıya do~ru ilerledim. 

Ben siikQ.ta dalıyor, fakat ~im<len Yolumu kesti. 
müthiş kızıyordum - Fakat mi sevdiğimi bala a.nlama-
Yavaş yavaş, bütün sırlarımı söyletti: dınız mı. küçük ~·aram~~! Sizi seviyo

Kardeşimin tahsili, benim istikbale ait rum. İşitiyor musunuz? Bütün ötekiler
tasavvurlarım. den bambaşkasınız.. Benim karım olu-

- Ha. şimdi anlıyorum! Delikanlı1ar- nuz. Jale! 
la gö~eniziıı, tuvaletiniz için pa- Bütün daire etraiımda dönme- haş
ra hareamamanızın ve bir rahibe haya- !adı. İyi mi duymuştum acab.a? Yoksa 
tı sürıı:ını1z.in sebebi bu. <Deha u:nuı bir benimle alay mı ediyordu? Bu da yine 
ııabırdır> derler, ej!er bu söz doğru ise bir tuzak mıydı? Kekeledim: 
aiz ik:ind bir V anda Landovska olacak- - Ne, ne dediniz? 
llllll. Şeytani bir gülüşle tekrar etti: 

Bu meşhur piyanlst derecesinde bir - Çok şerefli olan niyetimi size bil-
lstilb beni namzed göstermesi, her dirclim. Bayan! cd ·ti izılivacmızı> talep 
§'!Ye rağmen hoşuma "tti ve içimi çek- ekle ... rafy= o orum. tim! 7- -.-

Ben, hırçın bir eda ile mukabele et-
-Konservatuvara giremiyorum, bari tim: 

bir sene onu..-ı gibi bir artistten ders al:ı- - Fakat ben sızi sevmiyorum, Ben! 
bilsem! Fakat o dereceye gobnek icin siz gerçekten benimle evk=ek istivor
bütün gün müzik çalşnak lazım. Kafi sanız' bu bir Jailledir! 
mik•~nia para biriktirdiğim vaklt ... 

Süz'J:!'Ü kestim. Pek fazla söylemiş
tim. Fakat o, mevzuu bırakmadı. Bü
yük bünı üzerinden bana doğru eğı1ere k 
okştyıcı bir sesle: 

-Böy fc lati.!eier yapmak itiyadında 
olsaydım, bu .s:ıatı" bilm m kaç karılı 
bir koca ohırtfıım' tyice biliniz ki, haya
tımda ilk defa olarak bir izdivaç talebin
de bulunuyorum. lstediğün şeyi ele ge-

Türkiye - Italya 
ticareti 

İtalyad alacağımı• 
y milyon liraya 
lıadar d iqtii-
Bir aralık üç milyon lirayı bulan İtal

yadaki bloke paramız vukubulan itha
lat sayesinde yarım milyona kadar in
mi.., tir. 

Bir çok mahsullerimize İtalyada iyi 
fiatlerle mahreç bulunacağuu, bu ya
rım milyon lira da İtalyanlar tarafından 
ödendikten sonra Yugoslavya tarikiyle 
İtalyaya malı.su] ihraç etmemize imkan 
basıl olaca , . umubnaktadı.r. --·--JANDARMA 
MVFETTİŞİ GİTTi 
Bir müddetten heri İzmir, Aydm ve 

Denizli havali.sinde teftişlerde bulunan 
jandarma müfettişi Tuğgeneral Remzi 
Berkman dün şehrimizden Ankaraya 
ha ct etini tir: --·--İ O VLL A 

.ALIN.AN TALEBE 
İlk okullara yemden kaydedilen tale

be adedı mühim bir yekuna baliğ ol
muştur. Bunlarla mekteplerde. eskiden 
me'-cut talebe hakkında maarif müdür
lü;J;ünce bir istatistik tanzim edilerek 
vekalete gönderilecektir. 

m nlere toprak ve ev 
~~~~~~~~-x .• x 

Ankaradan vilayete 
emir verildi • 

enı 
~~~~~x..,x~~~~~~ 

llrlada ıoo ev yaptırıJa calı.. Menemen, Torbalı, 
F~a ve Bergarnada ar azJ t evzi edilecek-
Urlada evvelce inşasından vazııeçil

miş olan 100 kadar göçmen evinin sür
atle yaptttılması, sıhhat ve İçtimai mua
venet vekaletinden vilayete bildirilmiş
tir, 

Vilayet iskan mü.dürlüğü. me.zkUr ka
zada. yerleşmiş olan göçmenlere tevzi 
edilecek. olan bu evlerin inşasını müna
kasaya koymuştur. Vekalet, evlerin in
şaab en fazla iki ay içerisinde ikmal edil
miş olmasını da emir eylemi~tir. 

Mene.men, Torbalı, Foça ve Bergama 

lı:.azalarmda yerleştirilen ııöçmealere 
arazi tevzii için de mezkür lı:ualıırda 
tetkikler icra olunmaktadır. 

Berırama da göçmenlere verilecek 
olan arazi 2000 dönümdür. Menemenin 
Aliağa nab.iyesindelci göçmenler için sa
tın alınma.ot kararlaşbnlan bir çiftliiiin 
arazisi münasip tekilde talı:sim edilecek
tir. 

Torbalıda i•kAn edilmiş nlan göç
menler için de arazi aranmaktadır. Top
raksız göçmen kalmamruıı maksadiyle 
azami gayret earfedilmektedir. 

Hava kurumuna teberrüler 

- Biriktirmeğe ne ihtiyaç var? Ben 
size i.!tediğiniz parayı vereyim! D<rhal 
bır sene mezuniyet işinize gelir mi. Ba

cirmek te adettir_ Hizmetimde bulun- -
duğunuz i.ki seneden beri bunu ;;:-~n- POLİSTE --

Altın yüzük verenler 
gümüş yüzük alacaklar 

ı:an Jale? 
'nİŞ olmanız icap edrdi' 

Ve derhal ilave etti: 
- Hem de şartsız ve kayıtsi.ı:! 
Bea. azimkllaııe başınu eğdim: 

- Fakat... Memnu mıntalıada 
- Evet, evet, biliyorum, beni sevi- yalıalandı •• 

yorsunuz. Hi.ı; şüphesiz hakkımcLı pek Osman oğlu Muammer Turan adında 
KURUMUNVERECEGI BUYOZOKLERDE ISIMLERBULUNACAK 

- Size inanmam, bay Geysu. Sizin büyük bir iltifat. Yalnız_. biri, Turan me,·kiindeki memnu mınta-

metodlarınızı o kadar iyi biliyorum ki! 
Candao bir blıkalıa saldırdı: 

Artık bana dokunmaga teşebbüs et- kara girdığinden yakalannuş, tahkikat 
meksizin yaklaştı "" !l<ln derece tatlı bir e kiyi bi.r' 'kt adliyeye teslim edil

- İşte felaket te bu ya! Beni çok faz
la tanıyorsunuz! adeta fikirlerimi oku
yorsunuz. Oh olsun bana, işte! 

Tatlı tatlı ıslık çalarak, beni daha zi
yade i:ı.'aç etmeksizin çıktı gitti. Fakat 
o akşam, kardeşime enstantane et su
yu, omlet ve peynirden ibaret olan ak
ı;am yemeğim.izi ikram ettikten sonra. 
piyanoya oturduı'ıunı =nan Frank'ın 
8'ınatı üzerinde fikirlerimi toplıyama
dmı. Ekrem Geysunun yanında claha ne 
kadar müddet c;alı bilece"im.i düşünü
yurdmn_ 

F.rtesi gün bana, mahfazası içinde ne-
6s bir yüzük getirdi Onu, kendi masa
sının çe1mıec:esine bırakbm ve bunu ta
kip eden bütün delice hediyeler için de 
ayni şekilde hareket ettim, Her aksam 
l>m1 beraber yemeğe davet ediyordu. 
Hrr ~ da reddediyordllll't. Teessür-
1.,, bunını böyle uzun zamao devam ede
miyeceğini dü.şünüyordum.. Ne yapacak
tım? ly l işler pek bol değildi! Fakat 
ona ram olmak, btt aklımrum bile ~
miyordu! Sevki tabiim. terbiyem. i.rsi
yeUm sadece aklı selinılııı buna kar
şı isyan edl~'Ord Zaten SODU ne ola
caj!mı bilmiyor muydum~ Diğer bütün 
kadınlardan bıkt • gibi benden d" b!
kacaktı! Bıı. sadece bir zaman mesele
sinden ibaret oTaraktı 

Bir gün, beni Opnıeğe teşebbüs etti. 
Derhal makinede ıstüa mektnbumu yaz
dım ve bürosu üzerine koydum. ö~le
den ııımra daireye gelince mektubu 
gördü ve sessize<! okudu. Nihayet sor-
du: · 

- B.ilmeın amma bn kadar da ikrahı-
nı7.ı mucip oluyorum? 

- Bay Geysu, öylP sanıyorum ki mü
nakaşa beyhudedir. Ben .•• 

Kollan birdenbire beni yakaladı ve 
kendine çekti. 

- Hayır, diye bağırdım. 
Bütliıı lı:UVV<>t!mle ve şiddetle ınüeı>
e ettim. Fakat beyhude. Bir elle ben! 

scsle: 
- Yalnız, dedi, •İz henüz a;ıka uyan

ını. değ·lsiııiz! Sizi fctctmek te benim 
isim olsun. Hem d.> bWlOi bUlüıı kalbim
le çalışacağım. Sizi mesut etmek iste
rim, küçük Jale. 

Birdenbire yuııuışıyazıı.k oıı:ıa. şefkat.le 
baktım. Teessürden lıoğ;ı.ıım sıkılıyor
du. Karşımda, hiç tanımadığım bit- Ek.
r m Geysu belirmişti! 

Çok muhabbetle 5Ö<Üiıe drvam elt~ 
- Sizin için ınru,.ikin.in ne olduğunu 

bıliyorun1. Buna zamanını:.ı:ı hasretmek
ten sizi hiç bir şey menetmiyecek! Ka
rımın artist olma~ile ben de iftihar du
yacağım. Beğendi!'ıimı biitün muallim
lere nail olacaksınız. Bir konser vennek 
istediğiniz zaman da, empre:ıaryo aranıa
ğa ihtiyacmı:z olmıyacak! Kard6in= 
gı:.Unce, hana itimat ediniz, onun dok
torluk tahsili '"' ınesleki emniyet ıtltı
na girecek. Hayatınızı güzelleştirnıeme 
müsaade ecliniz! Derhal cevap \'ermeyi-

. J~ ""'-''-"-''~ nJZ. • ~-.~~. 

!ki ellini tuttu ve uzun, fakat hurnwtl i 
bir buse kondurdu.. B\Ltün hararetli 
s5zleriruien ziyad bu bme bana tesir 
etmişti. Don Ju;ın ıu yt ha= nokta
mı buhnuştn! Şerclli. ve milıeff h bir 
hayat, sevgili kard imin istikbalinin te
mini, musiki merakımın ve emellerim in 
tatmini. kibar ve ;lzyınetli bİr zevç ... 
Bütün bı.mlar ne kadar da cazipti. 

Bir ay .soma l!Ylerımiştik. Remziyi ts
tanbulda. Ek:remlıı ona hediye etmek 
Tçin israr etliği çok zarif bir beknr 
apartmwwxla yalnız bı.ıakarak. trenle 
Safyırya hareket ettik. Kocam bana Bal
kan dağJauıın kar r;W:..Jliğini, Tuna 
bnylarını, in"3?lı büyüleyen ormanları 
seyrettirmek istiyordu. Oradan Selaniğe 
geçecek. doniz yolile Atinaya inecek
tik. .. 

-BiTMEDi-

, .• _ .................. .-rs.-. ....... ..... ..ııııııı:ıt~ 
TAN 

lzmir ufkunda zaferl!'r vadeden parlak bir salıah gibi yeni nwv<ime giriyor 
iLK $EREF PROGJtAMI BUGCN 

1 - ARKA SOKAK (VİYİAN ROMA1'1i 
2 - K~SİF ALAYI (TÜRKÇE) 
3 - T'ÜltKÇE HARP JlJKNAU 

rniStır: 

Bir hızın elim ölümü 
Dolaplıkuyu mevkiinde oturan yedi 

yaşında Ay"" sıtmaya tutulmw;, İzmir 
F.:snaf kurumları birliği dispanserinde 
yapılan enıebyon neticesinde ölmüş
tür. 

Küçük Ar,cnin cesedine memleket 
hastanesinde otopsi yapılacak ve ölümü
nün :;ebebi tesbit edilecektir. Buna gö
re mesuller bakk.ında kanuni takibat ic
ra cdilreektir. 

KÖPEKLERE DİKKAT 
Selvili Mescitte 1011 inci sokakta otu

r"n Mehmet oğlu 13 yaşında Lltif, ay
nı yerde kahveci B. Mehmedin evine 
~fı"'1n bir köpek tarafından ısırılmıştır .. 
Çocuk hastaneye kaldmlnru , köpek te 
~ıüsahede altıruı alınmıştır. 

Bir hamyon lıazası 
Soför Nuri oğlu Musta!a Bayrağın 

idaresindeki 54 sayılı kamyon İkiçeşme
likte Mu,ıafa oğlu Hasaııa çarprrus ve 
bdamcağLZın yara!D.nmasına sebebiyet 
vermistir. 

Bir hırsızlılı iddiası 
Karataşta 335 inci sokakta 21 sayılı 

evin kapısı kınlıp içeriye girilmek su
retiyle 35 lira çalınmış, ev sahibi Bn. 
Nebiye Erakıncı. zabıtaya yapılan şika
} üzerine bu işi yaptığı zanniyle ya
ka l;m rım;t.ı r. 

N~au. yü.zükl.eriniıı. leberrü:ü11den 1ıd.3ıl 
o1acak para ile bir cNi§aıılıUır» 

filos-ıı te~kı1 eclilecek 

Türk hava filosunu zenginleştirmek 
için, bütü.n milletin elbirliğiyle nasıl biT 
hamiyet seferbetliğine çıktığı memnuni
yetle görülmektedir. Aylardan beri, ga
zetelerimiz, son nefeslerinde varlarını 
yoklarını hava kurumuna teberrü eden 
veya ya.Qaması için zaruri olanını ayır
dıktan sonra üst yanını bu kuruma ter
keden vatandaşların isim ve resimlerini 
neşrede ede bitirememektedirler. 

Son bir ay içinde hava kurumu şube
leri, vatandaşlanmızın daha samimi bir 

VİLAYET BÜTÇESİ , 
HENÜZ GELMEDİ 
Tasdik edilmek üzere Dahiliye vekfı-

(lzvnderede yangı!! Jetine gönderilen vililyel bütçesi henüz 
Bucada Uzundere köyünde oturan B. gelmemiştir. Viluyet daimi encümeninin 

Aşer Gülerin evinde yangın çıkmış, et- maliye vekaletinden borç almak istediği 
ı aftnn yetişenler tarafından söndürül· 300 bin liraya dair müshet cevap gele-
mic;tür. ceği tahmin olunmaktadır. 

DİNAMİTLE --•- -
Balıh tuttuğu için.. Zelzelenin yıktığı lıöy· 
Kusadasının Türkmen mahallesinde ferin yenisi yapılıyor 

oturan Ahmet ~lu Muharrem Balcı, Zelzeleden yıkılan Bergamanm Ova
memnu olmasına taı"ımen denizde dina- cık, Dikilinin Kabakum köylerinin yeni 
mitle balık av!arken yakalanmıştır. yerlerinde inşasına ba.ı;lanmıştır. 

BıçaJı taııyormıq Yapılmakta olan evler kış ba5tırma-
İkiçcşmelikte Çivici hamamı sokağın- dan evvel, en çok iki ay sonra bitirile

da oturan Salim oğlu Mevlıit Balatın rek felaketzedelere verilecektir. 
üzerinde zııbıtaca bir bıçak görülerek --·--
almmıştır Gelenler, Gidenler 
Kızılhecifide bir valı'a Balıkesir mebusu B. Hilıni Şeremetli 
Bayındır ~sınm Kızıl ~ili kö- Sökeden, Devlet limanları umum mü

yünde Q,man oğlu Mu.•tafa Koç, kavga dür muavini B. Hamit Saracoğlu İstan-
ettiği ayni köyden Hasan oğlu Yusuf buldan şehrimize rebnişlerdir. Balıkesir 
Köksalı çakı ile <ol kolundan hafif su- mebusu Dr. Sakir Şener Ankaraya git-
rette yar.ı~ ve tutulmuı;tur. miştir. 

teberrüünü kabul etmeğe başlamıştır. 
Kıymetli nişan yüzüklerinin kuruma 

teberrü edildiği şayi olur olmaz, birihir
leriyle yarış edercesine akın etmeğe ve 
parmaklarındaki niıan yüzüklerini çı
kararak türk göklerinin hizmetine ter
ke başlamışlardır. Bu asil hisle şubelere 
tevdi edilen binlerce kıymetli yüzük ha
va kurumu merkezinde toplanmış bulun
maktadır. 

Haber aldığunıza göre Türk hava ku
rumu, vatandaşların gösterdiği sıcak 
alakadan cesaretlenerek bu işlerin daha 
muntazam bir şekilde idaresi, yapı1an 
teherrüatın ~ubelerden günü gunune 
merkeze gönderilmesi için bir talimat
name hazırlam"f ve ~ubelere göndermiş-
Lir. 

Kurum, parmaklarındaki kıymetli yü
zükleri teberrü edenlere birer küçük ha
tıra vermeği kararlaştırmıştır. Bu hatıra
n~ içinde sahibinin adını taşıyan gümüş 
birer yüzük. olması esas itibariyle tekar
rür etmiş bulunuyor. Kurum muhtelif 
nümuneler üzeri.nele tetkiklerle meşgul
dür. Hava 1wrwıumun hamiyetli vatan
d~1ara vereceği bu hahraoın her halde 
çok zarif bir şey olmasına çalışılmakta
dır. 

Teberrü edilen yüzüklerin karşılıkla
riyle vücude getirilecek filo da cNişan· 
lılar filosu> ad~nı alacakbr. 

MAIIKEl\tELERDE: 

TASDİK EDİLEN 
MAHKÜMİYETLER 
Kemal paşada Yahya oğlu Rifati öldü

ren fırıncı Vahit Kaptarun 12 sene hap
sine, muhasehei hususiye tahsildarı B. 
Fuadın ihtilas suçundan iki sene altı ay 
hapsine dair verilmiş olan kararlar tem
yiz mahkemesince trusdik e~. 

İlıf beraet hararı 
Tepecikte Abdullahın evinde esrar 

ıçtiği iddiasiyle mahkemeye sevkedilen 
Halit oğlu Nur; ile Toraman mahallesin
de 18 sayılı evin kirasını arttırdığı id
dia olunan Mehmet kızı Bu. Hüsniye
rıin suçları sabit görülmediğinden bera
etlerine karar verilmiştir. 

29 gün hapis yatacalı 
Gazi bulvarında inzibat eri Hasan Hü

seyine şiddet göstermekten suçlu İsma
il oğlu Hasan Hüseyinin meşhut suçlar 
kanununa göre yapılan duru.şması bit
mis ve 29 gün hapliine karar verilmiştir. 

FUA MUSABAKALARI 

Demirspor ve 
Altınordu galip 

geldiler -·--Bugıün yapda:atı naaçlaP 
Her sene yapılması mutad olan Fuar 

kupası müsabakalarına hem geç ve hem 
de lzmir takımlarına münhasır olarak 
dün başlanılL Sahada seyirciler pek 
mahduttu. Müsabakalar heyeti urnumi
yesi itibariyle heyecanlı cereyan etti. 

Btru. Ct M.\Ç 
Birinci maç DemirapoTla Ateş takım

ları araaında yapıldL Oemirsporlular her 
iki devrede d~ birer eayı yapmalı: oure
tiyle çalışmıılarmm eemeresini göndüler. 

!KiNCl MAÇ 
ikinci maç Albnordu ile Doianspor 

takım.lan arasında cereyan etti. Maçın 
üçüncü dakikasında ilk golü Albnordu 
atb. F ııkat Doğa.nsporlular mukabelede 
gecikmediler. Sekizinci dakikada Fuad 
Doğansponın ikinci sayısını da kayda 
muvaffak oldu. Birden bire mağlup va
ziyete düşen Altınordu işö sıkı tutarak 
fasılalarla iki eayı daha çıkardı ve dev• 
reyi 3 - 2 lehine bitirdi.. 

ikinci devre. başlar başlamaz Doiian
ıpoılular müdafilerin tereddüdünden ,,,.. 
tifade ederek üçüncü &'olü de kayda mu .. 
vaffak oldular. Bu gol Alıınordunun 
dördüncü say151ru akip etti. Ve hakim 
oyunu idame ettiren Altınordu ve daha 
üç gol yaparak sahadan 3 - 7 galip ay
nldı. 

BUGÜNKÜ MAÇLAR 
Bugün Altınordu - Demirspor ve 

Altay - Kar ıyaka takımları karşılap
calı:larclır. 

Milli Şef'in 
teşekkürleri 
Ankara. 28 (AA) - Riyaseti 

1 

Cümhur umumi kitipliğinden: 
Rei.UcümhuT ismet inOnü sekizinci 

dil bayramı münaııebetiyle aldık.lan 
ı telgraflardan mütehassis olmll'llar ve 

kkürlerinin iblSğına Anadolu 
sıru memur e-t:mütleTdir. - - -- -

A DL İ YEDE 
Mezuniyet aıanııar 
Kuşadası zabıt katibi Ahmet Turana 

hastalığına mebni altı ay, İzmir itta 
muavin hakimi B. Enveri Egeye bir ny 
mezuniyet verilmiştir. -·-POLİSTE TERFİLER 

Şehrimiz emniyet kadrosunda c;alr.ıan 
Bn. Muzaffer Tuna üçüncü sınıf mua
melit memurluğuna, B. Irı.iseyin Avni 
Akışkık dördüncü sınıf muamelat me
murluğuna terfi etmişlerdir. 

•MI"?"""" 
• 

Tay~are Sinemasınd 

Albnruya 

L A LE SarhOJfuğun cezası 
18 ık - -·-- Fazla sarhoş bulunduğu bir sırada 

Sl'ne .! şerücf dolu mazisine bir yenisini ilaveye başladı.. sın· TERFi. Bahrı1ıabada zabıta memuru B. Halile lzmirin bu meşhur kolonyasını Hi-
BUGU.IK HEYECAN NEŞE Z EVK DOLU PROGRAl\U. · · . hakaret etmekten maznun Ali km Bn lal eczahanesinden alec•I..aınız.. Ç.. -

l - KM'UNSUZLA& DİYA&I dik .ı fa) 2 BiRiNCi TEŞRİNİ .lzmir maarif müdürlüğü ımıharebeci- ş di - hakar t d L- ..,_ • 
2 - CEll<JİLE ... (TÜRKÇE SÖZLil' SARKILI) si B. İzzet Erçen Eskişehirin Mahmudi- a yenm ~ suc;un an u.:r-de~e, kü yalnız eczacı Kemal K. Aldat 
~ __ ..._,.C .. HARP """"•• ı HATIRDA TUTUNUZ k'. enst't" .. --L-•. he 1 • sarhoşluktan 5 llr:ı para cezasına ınah- yapar. 

::::~::::•:::uıı.n::::~::::;:::==J==~ ... ::-.na.:;~::::::::::::~~==::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~:::!,;~:::;:::!.Z~~:::Z::Z2'.':::~2'.':::~2;:~~~~Y~e~o~y~~ı~us~uim~""""~=·e~~m:::em::ur::u:gu:.- ı k:funi t' k rilmi . na terfimı tayin ed~. ye ıne arar e ştir. Türki}"!nin bütün ZeYkini kendi-

c h H 
-n"··'- dedı.· Mu•ev-i :""ast-ane•inde sinde toplamıt bir pheserdir. Takti-

::ıııııııııııııı; -
• t -IJ.>Ll.I Aydoğdu validesinin sözünü dikkat "' H "' d kt Çünkü ılam akta. 

an a Un Ursrur - ,_ __ ,....,__,_ L-' aldı. ve hayretle dinledikten sonra dedi ki: Sıhhat müdürü Dr. Cevdet Saracog"lu i yo ur. - - yap am -
ııııııııııııııı:. ~--- ~~ 1>"'1.1 dır : B;ığdadm ba:ricine çıkardı. Benim için - O halde ben (Mutasım) m lı:ardeşi dün Karataş musevi hastanesini teftiş • HlUL ECZAHANE.51 --- - oluyorum. etmiştir. 

: mahsus bir mekaıi. hazırlanmıştı. Mes- - Evet, k=W;isin. O bunu anlarsa ------ 'Tefrika: 126 YAZAN: - Curci Zevdan E rur halifenin emriyle hana bir çok es- mutlaka seni daha ziyade sever, sana 
vap. eşya maişetimi •enelerce temin daha büyük bir mevki vem. -~ Bu esnada Zübeyde ben; gör- la ayaklarını ıslattım. O zaman sen kar

dü. Bana doğru g,,lmeğe başladı. Zevci- nunda bulunuyordun: 
edebilecek mücevherat ve saire verdi (Aydoğdu) ademi muvafakat manaoı-
Ferganeye muvasalat edinceye kadar na başını sallıyarak: 

..., hitaben: - Gençliğime merhamet ediniz. Kar-
- Hanı.n! cariyelerin sözlerimizi din- nımdaki cenine acıymız, diye yalvar-

liyorlar. dedi. dun, 

yol.da bir c;olı: zama11lar geçirdim. Seni - Hayır, valideciğim! Bu sır aramız
doiiurdunı. Nihayet Ferganeye vararak da ilelebet mektum kalmalıdır. Muta
or.ı.da ihtiyari. ikamet ettim. Ferganede sam bunu işitecek olursa heik:i muhab

Banu işit.ince korlı:udan titrem.eğe Reşid lereddüde düştü. Bir 12hza dü-
başladım.. Dizlerimin kuvveti kesildi. şündiiktaı. scm.ra: 

Merzibamn ;Haini *m-vbm. Kibar ve 
ııttip bi r aile idi Beni ve seni himaye
lfti altına aldılar. )ılııhakkak beni öldürecelı:.lerini anla-- - Hiayatmı affediy.,nım. Fakat bir 

dmı. daha seni görmek, isminı' '~it-•k ı·st.e-~ "~ Bir kaç kisi. beniınle evlenmek istedi.. 
mem, dedi. . Kabtıl etmedim. Bütün hayatımı senin Reşid hiddetli bir sesle ekimdir, o?> 

diye bağırdı. Celladı M _ rura emutti. 
beni kaldmp yımına giittirdü. 

ııe.· beni görilllce mfit essir oldu. 
Cünkü ıliğerleri gibi kati.im zaruri idi. 
AğJamağa haşladım. ~ rikkate gel-

tc:raatmda . c!detli bir adam idi~ 
- Habibe'. c:lsmim <> zaman öyle idh 

kendi elinle ölümünü aramışsın. Sen• 
katletmek ınemezdim. Fakat zaruret 
hunu icap ediyor, ıledL İ 

Ayakluma kapancllm. Göz 

Mesruru çağırdı. lstedığim yerde ika-
mette muhtar olmak üzere &ğdattan terbiyene lıasrettim. Bu sırrı bu dalcika
t.eb'idimi emrettt Fergaı:ı.e;i daha evvel ya kadar her lı:esten sakladmı Büyüdü
bildiği.ın icWı orayı ihtirar ettim. Re.,ıd: ~ ~ Ira.ka gelmek isliy~rdıın. Se-

- İşittiğin, gördü.~ün •erlere. bu sa.- m. menediyordum. (Barunreş,d) vefat 
raya intisabına dair kimseye bir harf edince (Zııiıeyde) den korkuyordum. 
söyler isen .seni derhal idam ettiririm. Bililıara bıı ela vefat edince buraya gel
B' r-~ doğ:Jrursan sakın ona ne!ebi- ~. =vafakat ritim. İşte oğlum! Ha

söyleme; Zübeyde s ni kail ımdiği- rt!ka i muhtasaran söyledim. Bu 
bıl• · ıııra edE'!'di sırrı sak:aınaklığıma. iptidai emirde Ira-
d kikad B: d ıtan k.ı gel n,.. müman lime sehep o id' 

beti hazer ve adavete münkalip olur 
Nesebimin. hakikatini bilmekliğim be
nim için kif.idir. Bunu aleme duyur
ı:nalctan faide çllcnaz. Belki bir felakete 
maruz oluruz. Bu. halimiz için Allaha 
hamdedelim. Memulümüzün fevkinde 
seı-vet, san w şeref sahibi olduk. (Ci
han) a da kavuştum. Rahatinıizi, saade
timizi bozabilecek bir nesep mP.Selesin 
çıkarmıyalım. 

(Afitap) oğlanım filı:riııi. muvafık gör
dü. Neseb me•elesini ilelebet her kes
ten mektum tu~ karar verdile.-. 
Sonra re'ah .,. s:ı:ıdetle ömür geci.rdi!er 

- SON -

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

2 FİLİM BİRDEN 
-1 -

BİR GECELİK SEVGİLİ 
Baş rollerde POL HÖRBİGER -TEO LİNGEN 

-2-
• 

GE Ç KIZLAR PANSİYONU 
Baş rollerde MAX DEARLY - PİF..RE BRASSEVR. SEANSLAR 
Bir gecelik Sevgili: 3-6,30 - 10 da. Genç k11.lar pansiyonu: 5-8,30 da 

FOKS JU&:l'ALDA BALİ DAZIRDA l\JÜHİ.'l HADİSELER 
Cunıartai n Pazar günleri 11.30 d~ ve HAFl'A arası her ıtün ilk seans 

tenzilıitlı BALK matinesidir. 
KOf..TU'K 311 ... BALKO, ~; ... SALON 20 Kl:R~ 
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1 ava Kurumu paraşütçüleri Malatyada 
BAFRA DA 

Iktısat Vekili 
tetkiklerde 

bulundu 

MANİ SADA 

Zirai ihtiyaç
lar gözden 

geçirildi 

---· 
· Uç genç paraşütçümüz 1200 metre 

yüksekten n~uvaffakıyetle atladı 

-Jl..40.--.; 

ÜZÜM 
1068 Ü'zUm tarını 

226 K. Taner 
ıs 50 
13 50 
12 75 
19 

26 
23 
16 
20 
18 
21 

212 M. Beşikçi 
89 liasan I..alıez 
47 Öztürk 

~----~·~~~~-----~*1W11N------------~----~ 45 P. Klark 
44 Y. Knrasu 

13 50 
14 
19 20 50 

24 50 
29 

B. Hüsnü Çalı,.. Samsuna 
döndü.. 

B. Abidin Egenin 
temasları.. MaJatya bir bayram günü yaşadı, parcqütçülerimizi candan alJıqladı. •• 

Malatya, 28 (A.A) - Türk Hava ku- ki mcvkiini izah eylemiştir. Hatip bu hi- lerini bildirmiştir. . 
17 S. Erkin 
12 j. Kohen 

24 
25 50 
19 50 
19 

Bafra, 28 (A.A) - Jktısat vekili 
HUsnU Çakır dün Bafraya gelmiş ve ka· 
za hududunda Kaymakam, halk partisi 
ve belediye erkanı, reıımt ve diğer teşek
küller mensupları tarafından ka~an
nuşbr. Vekil belediye ve halkevinde tüc
carlarla temas etmiş ve tetkikler yaptık
tan sonra akşam tekrar Samsona dön
müştür. 

Manisa, 28 (A.A) Zira.at 

rumu tayyare ve paraşUtçüleri dün Ma· tabesinde tayyarenin artık yardımcı bir PARAŞÜTÇÜLEBİMİZİN 
latyaya gelmiş ve hava meydanında va- silah olmaktan çı.ktlf,rını, ön ve kahir GÖSTERİLERİ 

39 Albayrak 
11 D. Arditi 

21 
19 
14 

umum müdürü B. Abidin Ege dün 
Manisaya gelmiş, yeni devlet Örnek çift.o 
liğini ve yeni açılacak köy ziraat mekte
bi ile Manisadaki diğer zirai mücueso
leri gezmiıı, zirai ihtiyo.ç.larla alakadar 
olmuştur. Müdür vilayetin tohumluk 
buğday İ§lerini de tetkik etmiştir. 

li, komutnn vilayet, belediye ve Parti silah haline geldiğini tebarüz ettirmiş- Bundan sonra paraşütçillerin gösteri· 
erkaniyle h~ teşekkülleri başkanları tir. _ leri ba~lamıştır. Üç paraşütçümilz 1200 

10 $.Remzi 
1820 Yeko.n 

14 

ve mümessilleri, 20 binden fazla halk B. ~min Ali Yru.ııı Tiirk gençlerinin metre yüksekten muvaffakıyetle atla-
~ ve civar köylerden gelen köyliller tara- Tiirk sCmalanna hiıkim olmak kabiliyet mışlar ve coşkun alkışlar arasında yere 
hndan büyük tezahüratle karşılanmış- \'e iradelerini ve 'l'ürk analarının bu irunişlerdir. Bilhassa bu gençler arasın
tır. iradeyi kuvvetlendiren telkinlerini hür- da yere inen Edibe Taş devamlı alkış-

33334 i E.ski yekfuı 
35154 i Umumi yeldkn 

No. 7 

Tayyarecilerle birlikte tümen kuman- metle yi'ıdctmiş ve Türk kadınlığına hi- larla selamlanmıştıı. 
danı general Fikri ve Türk Hava Kuru- tap ederek nKanatlı bir melek olarak 
ınu müfettişi bay Emin Ali Yasın gel- doğan çocuğun kanatlı zafer kartalı ol-

No. 8 
No. 9 
No. 10 

13 50 
15 50 
18 50 
23 50 
29 

-·- TURGUTLUDA 
DİLBAYRAMI 

mişlcrdir. ması içinn Türk annelerinin miiessir ol-
B. EMiN ALİNİN HİTABESİ ınalamn dilemis Ciiınlmriyct hüküme-
B. Emin Ali Yasın halka hitabesinde: tinin \'C Milli Şefimizin, <;ocuklarımız.ın 

Malatyanın Anadolu yaylasında coğrafi bu temayüllerini teyit ,·e te~ci ettikleri· 
bir şahika olduğu kadar Milli Şefin bu- ui siiylcmiştir. 
susi ilgisine nail olduğuna da işaretle 
Türk milli tarihinin de mukaddes bir 
şahikası telakki edilebileceğini tebarüz 
ettinniş ve bunu müteakip Türk Hava 
kurumunun çalışmalarını ve Tiirk tay
yarccili y inin dünya tayyareciliği içinde-

ınoilter ge son h"cum 
----·-

BA$TARAFI l inci SAYFADA 

pilotlarından biri dnha avdet etmiştir. 
Dün nk am düşürüldüğü tahakkuk 

eden düşman tayynrelerinin ndedi yüz 
otuz iiçtiir .. Uunlann ikisi lıavn miida
faa bntaryalıınnın nteşiylc düşürlilmüş· 
tür .. 

34 İngiliz avc:ı Uıyyaresi de zayidir. 
Pilotlardan 15 i salimen avdet etmiş
lerdir. 
Avcı tayyarelerimiz dün İngiltereııin 

cenubunda düşman tayyarelerini yaka
lıyarak bilhassa Londra civarında düş
mana ağır zayiat vcrdirmişlerdir. 

JIALICEVİ BAŞICANDUN CEVABI 
Halkevi namına söz alan başknn bay 

Şevki Sözen bu ziyaretten dolayı Ma
latya halkııun Hava kurumuna, TÜRK 
tayyareci ve paraşütçülerine teşekkür-

opa · e i i ayı öl ür ü 

Oivrik, (Hususi) - Karasar köylin
den Veli oğlu Riza yaylada koyunları 
otlanıclİ=ta iken iki ayının sürüye saldır
dığını gönmistür. Ayıların otuz kadar 
},oyunu öldürdüklerini görünce, elinde
ki çoban sopnsiyle Üzerlerine saldırını~ 
ve epeyice uzun bir müddet uğraştıktan 
sonra ayıların her ikisini de öldürmeğe 
muvaffak olrn~tur. 

Riza bu mücadele esnasında muhte
lif yerlerinden hafifçe yaralanmıştır. 

Şurası şayanı dayda değer ki Riza 
1937 de de bir ayıyı uzun bir boğuşma· 
dan sonra aynı şekilde öldürmüştür. 

..................................... 111111Cliili1r.ZX~'liJl'Y~ 

Beyoğlunda 

BRiSTOL T OELI 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi . 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mülf!hassı~ı bay Ömer 

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

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefon\an olduğu gibi 
nsörü ve hususi 1okantası vardır. 

Bütün aari konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Maı mara denizine 
e lıtanl>Ul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassm 

bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için büiün Egeliler, kendinin tahta isticannda 
hnt1ınan otellerde buluşurlar. 

~•1a:B!'JJ11:..aızz:.1ıızı!:Zl~~ıJ1.;z:;ı:ı~~u!7,;r..wrı· ~;rz7zz7.xz~ 

Manisa Nafia Müdürı··ğünden: 
1 - 2612 7 lirn 71 kuru keşif bedelli Manisa , al ive binasının ikmalı inşaatı 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu tur. 
2 - Eksiltme 16/ 10/940 ÇaT<ıamba gÜnÜ saat 15 de Manioı nnfıa müdür-

lüğü odasında yapılacakhr. 
3 - Proje evrakı nafıa müdürlüğünde gürülebilir. 
4 - Muvakkat teminat ( 1959.5 7) liradır. 
5 - isteklilerin 940 mali yılına ait ticaret oda ı vesikas:ının ve ihaleden en 

az sekiz gün evvel nafıa müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikasını tek
lif mektubunun içine koymaları lazımdJr. 

6 - lsteklilerin2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
16 - 1 O • 1940 Çarpmba günü saat on dörde kadar Nafıa müdürlüğüne 
~akbuz mukabilinde vermeleri veya bu raatlere kadar gelecek şekilde posta 
de göndermeleri lazımdır. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
29, 3. 8, 12 4062 (2015) 

İzmir MıntaJıa ricaret Müdürlüğünden : 
CEKİRDEKSİZ KURU i.iZVM i::nAcArcı-
. LARINIH DİKKA.7' AZARINA .-

Mer'i çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının mürnkabesine dair nizamnamenin 
24 Üncü maddesine müsteniden, beher çekirdeksiz kuru üzüm kutusu ile eher 
torbaya konulacak safi üzüm mikdan ticaret vekfılctince berveçhiati tesbit 
eclilmi§tir: 

1 - Normal stnndard üzümlerle bu gruba dahil olabilecek şekilde ihzar 
olunan ve kutularla sevkedilmek istenilen hususi tip üzümler için 12.5 kilogram 

2 - ince stnndard üzümlerle bu gruba dahil olabilecek şekilde ihzar olunan 
'e kutularla sevkedılmek istenilen husu si tip üzümler için 1 1. 5 kilogram. 

3 - Torbalarla sevkedilecek standard ıre hususi tip üzümler için 2 5 kilogram. 
Tatbikatta, tesbit edilen bu safi ağırlıklar üzerinden yüzde 1 nisbetinde bir 

tolerans kabul edilecektir. 
E'. ':ukanda yazılı kararlar, bu tebliğin resmi gazetede neşri tarihi olan 23 
-Ylul 940 dan on be!} gün sonra, yani, 8110/940 tarihinden itibaren ıneriyet 
rnevkiine girecektir. 

Alakadarların, bu hususta mütemmim malumat almak ve safi sikleti gösterir 
:Ynzı ve rakknmların ambalajlar üzerin deki yerini öğrenmek üzere İzmir ihra-
Cat başkontrolörlüğüne müracaat lan 4086 (2008) 

~zmir Vilayeti jandarma Jıomutanlı2fndan : 
Dıkili kazasına bağlı Çandarlı nahiyesinde 3500 lira keşifli ve 2500 lira mev

ti.it tahsisat ile bir jandarma karakolu inşa edilecektir. Kum, Taş, Çakıl mahal
t'de tedarik edilmiştir. Diğer malzeme kall}ilcn müteahhide aittir. ihale günü 
:
1

_1 O. 940 salı günüdür. Talip olanlar §artnamcyi ve keşifnameyi görmek için 
..,1 llYet J. K. lığına müracaat etmelidir. 17. 21. 25. 29. 3834 ( 19 13) 

:····················································································· . . 
~ Devlet Demir Y ollarindan E 
..............................•. ....••...•......................•...•....••.......... : 
~vvelce eksiltmesi gazetelerle ilan edilmiş olan ve talibi zuhur etmediğinden 

ltı~nakasası yapılamıyan Derince liman tahmil tahliye işi bu defa yeniclen mü
"" til\'Y vazedilmi tir. 

226 
1 Ameliyeden ibaret olan ve 36984 lira 98 kuruş muhammen bedelle ve 

d 
1
404 ton muhammen ınaniplasyon tonajlı tahmil tahliye işi bir sene müd

n et k 'e kopalı zarf usul ile eksiltmesi yapılacaktır. Her ameliyenin beher to· 
tı \ açar kuruşa yapılabileceği şartnameye merbut listesinde gösterilmiştir. Mü
h? asa 15. 1 O. 940 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 de Haydarpaşa gar 
2~°;)1 ~ahilinde birinci jşletme komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin 
le l ~ıra 8 7 kuruş muvakkat teminat ile ayni gün saat 1 O n kadar komisyon 

a ~1rn_ın~ !eklif mektuplannı vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Anka-
} r d ıncı ışletme müdürlüğünden, tzmirde vm inci işletme müdürlüğünden, 

.ı arpaııada liman müfettişliğind('n para ız olarak alınır. 
24, 29 . 4, 9 3951 (1972) 

!\IALATYADA TEZAHÜRAT 
Hava kurumunun sürekli seyahati 

dolayısiyle Malatya bir bayram günü ya
şamış, tayyarecilerimizin ,.e paraşütçü
lcrimizin geliııi yüksek sevinç uyan
dırmıştır. Belediye misafirler ~erefine 
bir öğle ziyafeti \'cm1iş ve belediye re
isi Cafer şehir namına tayyarecileri ve 
paraşütçü1cri selamlamıştır. 

Genç tayyareciler \'C paraşütçüler şe
refine dün akşam Parti tarafından da 
bir ziyafet verilmiştir. 

YI TAZ i -·-- BASTAKt.' 1 iNCi SADİFEDE -

No. 11 

iNCİR 
262 M. Beşikçi 
222 İzzi ve Ali 
132 B. S. Alazraki 

82 Şerif Remzi 
24 Talat Taner 
21 S. Sleymanoviç 
10 P. Paji 

753 Yekun 
32809 Eski ye~ 
33562 Umumi yek-\ın 

ZAHİRE 
15 ton Buğday 
85 ÇU\'81 Susam 
35 Ton Susam 
25 ton Pn. Çekirdeği 
30 balya Pamuk 

12 50 
7 50 

14 25 
8 50 
8 50 

10 
16 50 

8 

16 
13 50 

reJıirdağ panayırı 
Tekirdağ, 28 (A.A) -Tekirdağ pana

yırı bu sene beş birinci teşrinde açıla
cak ve bet gün devam edecektir. 

17 25 TtRE ASUYE HUKUK MAHKE-
14 50 MF.StNDEN: 

1~ Tirenin Cümhuriyet mahallesinden 

16 50 
Kışla meydanında 3 numaralı evde İb-
rahim kızı ve Rüstem kansı Fatma tara
fından kocası Cümhuriyet mahallesinde 
oturmakta iken ikametgiihı meçhul 
Mehmet oğlu Rüstem aleyhine Tire as-

8 

18 50 21 
5 25 

63 50 64 taraf. A 'manL'lrm İspruıyollan harbe 
girmeğe teşvik etmek istemeleridir. 
Alnmı ~ a, Nnzi plfml::ırının Afrikada yorlar. 

muvaffak olmaM ıçm lspanyanın har- Gestapo mensupları büyük mikdarda 
be girmesini esaslı tcHikki etmektedir.. olarak lspanyol şehirlerinde toplanmış
Şayet bu olmazsa, Afrikadaki projeleri- lardır. Alman taleplerine mukavemet 
ni tahakkuk ettirme!<: için Almanya İs- takdirinde bu teşkilat İspanya için bü
panyayı istila mecburiyetinde kalacak- yük bir zaaf sebebidir. lUih,·cr devlctle
tır. Fakat Bitler ve Fon Ribbentrop ile ri, }'asta yapılacak bir müdahaleye İngi
I<ont Ciano bu ifratlara düşmekten ön- liz ku\ \'etleri muknvemete teşebbüs et
ce müsait tekliflerle, belki Cebelüttan- tikleri takdirde, italyanlnnn Mısırdaki 
~ın işgali \'e Fastn genişleme vaitlcriyle hareketlerinin kolnylaşncatrını tahmin 
Ispanyayı ikna teşebbüsünde bulunu- etmektedirler. 

liye hukuk mahkemesine müracaatla ko
casiyle aralarında şiddetli geçimsizlik 
mevcut olduğundan bo anmalarına ka
rar verilmesini talep ve dava eylemesi 
üzerine Tire asliye hukuk mahkemesin
de yapılan muhakemei aleniye sonunda 
tarafların bir arada bulundukları zaman 
daima ş<ımata ve görültü ettikleri geçi
nemedikleri ve bundan sonra geçinme1 

!erine imkan olmadığı ve mahkemeyede 
bu yolda kanaat geldiği şehadetlerle an· 
laşıldığından 5 Temmuz 1940 tarih ve 
169 esas ve 2 16 karar numarasiyle bo1 

şanmalarına karar verildiğinden müd
deialeyhin ikametgahının meçhuliyetinc 
binaen tebligat makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 25/9/1940 

4085 (2009) 

İZMİR DEFrERDARLIGINDAN : 
tbbarna tarh Mükellefin adı 

Şubesi mcsi N. ve soyadı 
-- ------

Sanatı 

Verginin 
Mat Ka 
rahı zanc; 

Buh Muva H.K. 
ran zene Y.V Zam 

Mali 1 inci 
Yekun senesi ihbarname 

Yeni şube 1/38 145 Eleni Stamati Hizmetçi 15.00 - . 0.30 .03 0.33 1939 c 
« c 1/37 187 Despina Sderya c 15.00 - 0.30 .03 0.33 
« « 1/36 - Zaharenya Mizel · « 4.50 - 09 Ol 0.10 « « 
« « l/35 144 Ana Yani c 15.00 - 30 03 0.33 c « 
« « 2/20 489 Nuri Tanık Manifaturacı 40.00 2.80 - 0.80 0.36 3.96 « c 
« « 1/33 923 Mcrbovin Aşçı G0.00 4.20 - 1.20 0.54 5.94 1938 c 
« « 1/49 657 Marka Dcla Hizmetçi 10.00 - 1.20 0.12 1.32 c c: 
< « 9/35 - Talat Acenta 360.00 67.20 17.28 70.08 19.20 386.88 560.64 « c 
c « 9/37 - Bağcılar koperatifi Koopcratü 960.00 67.20 17.28 70.08 19.20 386.88 560.64 938/939 c 
« « 3 26 - Şecnattin Müteahhit 174.60 2.37 0.14 2.50 3.49 0.85 9.35 938 c 
« c l 39 - Sucacttin c 183.20 2.37 0.14 2.50 3.70 0.87 9.58 939 c 
<Yek dl/30 - Atina Konu Hizmetçi 10.00 - 2.40 0.24 2.64 938 c 

. . u ~J • a isim v~. ün~~aı:Hc ticar~!gah adr~slerl yazılı mükellefler namına muhtelif yıllar için tnrholunan vergiler 
ısımlerı hızns.ınd~ _goste~ıl~~ştır . . Bu muk~eflerın. ~ki ticaret .;tn~i~ ve ~alen nerede bulunduk1an tcsbit edilememiş 
olması hasebıle ılan tarihmı takıp eden gunden ıtıbaren 30 gun ıçınde ıtirnz hakları olduğu 3698 sayılı kanunun 5 
ve 10 uncu maddeleri hükümlerine istinaden tebliğ makamına kaim olmak i.izere ilan olunur. 4072 (2010) 

tZMtR BELEDiYESiNDEN: 
Karantinada 181 ı:ınyılı ııpkakta açık· 

ta akan ı lilhhanc deresine kanalizasyon 
yaptırılması fen işleri müdürlüğündeki 
keşif ve mali, fenni sartnamelf'ri muci
bince kapalı zarflı eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 15 466 lira 40 kuruş 
muvakkat teminatı 1 160 liradır. ihalesi 
7/10/940 pnzartesi günü saat 16.30 
dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahi
linde hazırlnnmı!l teklif mektupları iha
ı~ günü azami saat 15. 30 a kadar encü
men riyasetine verilir. 

21, 25, 29, 6 3918 (1955) 
- Hayvanların altı nylık ruam mua

yenesine önümüzdeki Birinciteşrin ayı· 
nın ilk günü başlanacak ve ayın sonuncu 
gününe kadar devam edilecektir. Beygir 
sahiplerinin koşum hayvanları ve atlan
nı cumartesi salı, perıembe günleri öğ
leden evvel ve sonraları Basmahane be
lediye mıntakasında bulunacak olan be· 
lediye veteriner müdürüne muayene et
tirmeleri, aksi takdirde haklarında ka· 
nuni takibatda bulunulacağı ilan olunur. 

21, 25, 29 3921 (1951) 
- lkiçeşmelik caddesinin 929 numa

ralı sokak ile polis karakolu arasındaki 
parçasında hasıl olan bozuklukların ta· 
miri, fen işleri müdiirlüğündeki keşif ve 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 4 7 35 lira mu· 
vakkat teminatı 505 lira 15 kuruştur. 
f aliplerin teminatı C. M. bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
7/ 10/940 pazartesi saat 16 da encÜ• 
mene müracaatları 

21. 24. 29, 6 3919 (1952) 

Z İR i AN MÜDÜRL!IGVNDEN : 
Urla kazası merkezinde göçmenler için 100 evin insası 26/9/940 tarihin

den 10/ I 0/940 tarihine kadar 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile eksilt
meye çıkarılmıstır. 

Muhammen keşif bedeli beher evin 599 lira 48 kuruştan ceman 59946 lira 
1 O kuruştur. ihnlc 1O/10/940 günü saat 11 de lzmir iskan müdürlüğünde 
yapılacaktır. Plun ve sartnameler iskan müdürlüğünde her gün görülebilir. ts
tekliflerin ihale günü muhammen bedelinin yüzde )'edi buçuğu olan 4497 liralık 
teminat mektubu veya maliye makbuzu ve ticaret ve sanai odası ve ehliyet ve
sikalnriyle birlikte 2490 sayılı kanuna göre yapacaklan teklif mektuplannı 
ihaleden bir saat evvel iskan dairesindeki komisyona tevdi etmeleri ilan olunur. 

26, 29, 2, 5 4005 (1991) 

rürJıiye Ziraat BanJıasından : 
. KİRALANACAK ÇİFTLİK 

Tuede Göllüce çiftliği namiyle maruf çiftlik arazisi iki sene müddetle icara 
verilecektir. Müzayede müddeti 1/10/940 dan 15/10/940 tarihine kadar de
vam edeceğinden tnliplerin ve daha fazla malumat almak isteyenlerin ziraat 
bankası Tire Ajansına müracaatları iliın olunur. 4073 (2012) 

.SIHHAT VEKALETiNiN RESMi RUHSATINI HAlZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, oış ağrı· 
larını, ROMATIZMAsan• 
cdarını SiNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınbğma karşı mües• 
sir ilaçtır. 

tcabında günde 1 - 3 kate 
alınır. Her Eczanede bulunur. 

Turgutlu, 26 (Hususi) - dil hayra. 
mı münasebetiyle Halkevinde .Manisa 
orta okul türkçe öğretmeni B. Hasan Er
ginol tarafından güzel bir konferans ve• 
rilmi tir. 

YENİ İTTİFAKTAN JA
PO YA 'iN MAKSADI -·-BAŞTARAl"I 1 inci SAYFADA -

gelince, japonya bu meseleyi sulhruı 
hallebnek nrzusundadır. 

Bununla beraber ani kararlan istil
zam eden Mdiseler zuhur edebilir. Hil
kümet ve millet her t.ürHi ihtimali kar
ş1lamağa tımadedir. > 

JAPON HARtCtYE NAZIRI 
BERL11\TE G1DECEK 
Tokyo 28 (A.A) - Domcl ajansına 

göre, üç taraflı paktın imzasını miltea· 
kıp Japon - Alman ve Italyan hariciye 
nazırları telsiz telefonla mütelcabilen 
birbirlerini tebrik etmişlerdir. Bu tebrik 
merasimi on dakika sürmüştür. 

Hariciye nazın Mnksuoka Alınan vo 
İtalyan hariciye nazırlannn yakında 
Berlini z.iyarct etmek ümidinde olduğu· 
nu bildirmiştir. 

uU MDA L n 
- +-

UMUMi DENİZ ACENTELi(;I LTD 
IIELLENİC Ll~ES LTD 

iZIUİR • NEVYORK ARASINDA 
Haftalık muntazam h:ırcket 

HOLLANDİA vapuru 1 - 5 birinciteş· 
rin arasında İzınirdcn doğru Nevyorka 
hareket edecektir . 

ANGHYRA vapuru 12 - 16 birinciteş
rin arasında İzmirden doğru Ncvyorka 
hareket edecektir. 

NOT : Bütün vapurlanmızın ambar 
içi elektrik vantiHitör tesisab ile mil· 
cchhezdir. Gerek vapurların muvnsalAt 
tarihleri, gerek vapur isimleri ve nav-
1 unları hakkında aeentrunız harp dola· 
}'ısiylc hiç bir !aahhüt altına girmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 ımmarada • U.MUAL• 
umumi deniz acentdiği Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 4072 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
E OL!VIER VE E 
: ŞVREKASI LTD. E 
E VAPUR ACENTASI E 
E ATATÜRK CADDE.Sİ Rees binası : 
E TELEFON: 2443 : 
: Londra ve Liverpol batlan için : 
: piyasanın ihtiyacına göre vapurla- 5 
: rımız sPfE'r vanacaklardır. : 
·················••\•••••••·············· ··· 

İZ MİR 
Biçki - dikiş ve 
şapka - çiçek 

yurdu 
Müessis ve müdürü: Makbule Kcbare 

İstanbulda yüzlerce sanatkar yetiştirdik· 
ten sonra şehrimize gelen bu müessese
nin çalışkan müdürü Makbule Kebare 
burada da az zamanda talebelerine ka· 
dınlığın yegane zineti olan bu sanatı he
diye ederek beş ayda maarif müdürlü
ğünden musaddak diplomalar verdi 
Makbule Kebare gerek teftişte ve gerek 
mezuniyet imtihanında talebelerinin mu
vaffakıyetinden dolayı takdir ve tebrik
lerle karşılandı yeni devre için kayt aç.il .. 
dı yakında tedrisata ba§lanacakhr. Yal
nız bu devre için ders ücretinde yüzde 
elli tenzilat yapıldı. Adres: Karşıyaka 
Rayegôn sokak No. 39 

- Çankaya mahallesi 1 35 sayılı so-
1cakta kanalizasyon yaptırılması, fen iş
leri rıüdürliiğündeki keşif ve prtnamesi 
veçh 'le açık eksiltmeye konulmuştur. 
Kc::f bedeli 1028 lira muvakkat temi
natı 77 lira 1 O kuruştur. Taliplerin te
minatı C. M. bankasına yatırarak mak· 
buzlariyle ihale tarihi olan 7/10/940 
Pazartesi günii saat 16 da encümene 
müracaatları. 21, 25, 29, 6 3920 ( 1953) 

1 - Akdeniz mnhallesinclc 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 1168 
lira 75 kuruş muvakkat teminatı 88 li· 
radır. Taliplerin teminatı C. M. banka
-;ına yatırnrak makbuzlnriyle ihale tari
hi olan 4/10/940 Cuma günü saat 16 
da encümene müraeantları. 

eksiltmeye konulmuıtur. Kctif bedeli kal<larda 8 1,66 parsel 19 /20 ve 25 
69 11 lira 3 kuruş muvakkat teminatı emlak sayılı evlerin yıktmlması alana ait 
5 18 lira 35 kuruştur. Taliplerin teminatı olmak üzere enkazının sahıı, yazı işleri 
C. M. bankasına yatırarak makbuzla- müdürlüğündeki ke if ve prtnamesi 
riyle ihale tarihi olan 4/ 10/940 cuma veçhile açık arttırmaya konulmuıtur. 
günii Raat 16 da encümene müracaatla- Keşif bedeli 26 lira 60 kuruıı muvakkat 
rı. 20, 24, 28, 3 3880 ( 1939) teminatı 2 liradır, taliplerin teminatı C. 

- Orhanive mahallesi 656 ncı so- M. bankasına yatırarak makbuzlariyle 
kakta 23/67, 25, 21, 18 sayılı evlerin ihale tarihi olan 14/10/940 pazartesi 
yıktırılması alana ait olmak üzere enka· günü saat 16 da encümene müracaatla-

Sağlığın kıymetini takdir eden Ba
yanların Adet zamanlarında seve se
ve kullanacağı mikropsuz, ufak, yu
muşak ve sıhht en birinci mahrem 
tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 
altında bile belli olmaz. 

2 -- Hatay caddesinde 376 numaralı 
-;okaktan 365 sayılı sokağa kadar ve 
346, 347, 348 sayılı sokaklarla 496 sa• 
yılı sokak ve Halil Rifat paşa caddesinin 
bir kısmında huizler fenni kanalizasyo· 
nu yaptırılması, fen işleri müdürlüğün
deki ketif ve prtnameai mucibince açık 

zının sahıı fen i leri müdürlüğündeki n. 29, 4, 9, 13 (201 J) 
ke if ve şartnamesi veçhile açık arttır- - 2 7 /8/940 neşir tarihli ve 3911 
maya konulmuştur. Keşif bedeli 82 lira numaralı bnzı devlet alacaklarının tahsil 
25 kuru~ muvakkat teminatı 6 lira 20 sureti hakkındaki kanun, belediye cüm
kuruştur. Taliplerin teminah cümhuri- le kapısındaki ilan tahtasına asılmı tır. 
yet merkez bankasına yahrarak 30-9-940 - Baıı boş tutulup temizlik işleri ha
Pazartt>si günü saat 16 da makbuzlariy1 nına teslim edilen iki merkep ile bir ko-
le birlikte encümene müracaatlan. yunun vesaik ibraziyle &ahipleri çıkma· 

15, 20, 25, 28 3805 (1906) dığı takdirde 9/10/940 tarihinde hay-
- Orhaniye mab.lleai 65 7 aayılı .o- van pazarmda atalacaja · - olun111'. 

FEMİL VE BAGI 
Her eczanede, kadın berberlerinde 

\'e tuvalet mağawlarında bulunur. 

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

E SATILIKTI E 
• • 
: Kemeraltındn SÜMER oteli mobil-i 
i )'esirle dev:ren o;atılıktır. Otel müste- ! 
: <'İrine mürarant edilmesi.. = ............................................ 



Romanvada 

Köylerde yahu
di mülkü bıra

kılmıyov 

ESKi RiCALiN BiR ÇOGU 
VERGi VERMEMiŞLER 

Lond a. 28 (A.A) - Ruınen baş\-eka
letınin bır t bli •m nazaran kabine ya
hudilere rut koy gayri menkullerinin is
tim15kın karar 'ermiştir. 

Malil e neıaretinln bir tebliginde ise 
bir çok e ki d \ ır ah iyf'tlerinin ve cz
eumlC' bazı nazır! • ıı. \ ergilcrini teclil e
de gecıktıklerı nva hiç vennedıkleri 
bildirilerek bu 'crgilcrin tahsili için 
lfizım gelen tedbirlerin alındığı ıla\·e 
rdılmcktcdir. -x-Hindistanda 

Gandi vali ile 
üç buçuk saat 

~örüştü -·-YENi BiR MÜLAKATTA BU· 
LUNMASI DA MUHTEMEL 
Simla, 28 (A.A) - Gandi Hindistnn 

wnumi valisi ile üç buçuk saat süren 
bir mi.il.ikat yapmıştır. Gandi pazartesi 
veya salı~ a kadar burada kalacak ise 
<le umumi vali ile tekrar görüşi.ip gö
rüşmiyeceği ma10m değildir. 

---·~·---

HARP ARTIK DÖRDÜ CÜ 
SAFHASINA GiRDi 

In~ltereyi ye-. "'. . 
nemıyecegını 

anladı 

BUNUN iÇiNDiR Ki HiTLER 
JAPONYA, iSPANYA GiBi 

YENi MÜTTEFiKLER ARIYOR 
Londr&ı, 28 (A.A) - Burada \'aziyet 

:şo~ le mütalaa ediliyor : 
Dnknr hadi elerinin Uın.ı cercl anı \ 'c 

General Degolun lransızlar arasın.J._rı 
k:m dökülmesinden içtinap ederek km·
' etlerini harekat sahasından çekmek 
mecburiyetinde knlmn ı I..ondrada u
kutu hayal \ 'e tec sür uyandırmıştır. 
Bununla beraber şimdi harbin yeni bir 
vaziyete girdiği hnkkmdn alınan haber
ler mii\acehesindc Daknr hadi esi 
ehemmiyetini kaybetmektedir. 

İngilizler uzun vadeli dü ünürler. 
imdi efkan umumiye Almanlnnn is

p:ın,> a 'e Japonynda yeni miittefikler 
tcd:ırik etmek için arfcttikleri gayret
lerle m guldür. 

HARP 4 ÜNCÜ AFHASINDA 
Kanaate göre muhasamat dördüncü 

s..-ıflmsına girmektedir. 
Bırinci safhayı şarki Avrupa muha

rebesi teşkil etmekte idi. Bu muharebe 
son derece seri olmuştur. Fakat Nnzile
rin ümitleri hilafına bu harp mevzıi ol
mamıştır. Zira İngiltere ve Fransa har
be müdahale etmişlerdir. 

İkinci safha : Fransa taarruzunun ha
zırlığı içinde geçmiştir. 

ÜçüncU safha : Fransız mukavemeti
nin yıkılışıdır. Fakat Almanya bu taar
ruzda da harbi mevzileştirememiş, harp 
sahnesi geni lcmiştir. 

İngiltere,> c kar ı mücadelede Almnn
l:ırın siiratli ve me\"Lİİ harp prensipleri 
bariz bir muvaffakıyetsizliğe uğrnnu -
tır. Gerek hava hiicumlanna karşı gös
tL'rilen muka\•emet, ~erekse istila tc
~bbüsünün akamcti lngiliz.lerin mağlup 
t dilcmb eceklerini göstermiştir. 

Al.J\1ANl' A YENİ l\1ÜTI'EFİKLER 
ARIYOIL 
İngiliz adaları büyük bir imparatorlu

i:un kalbidir. İngiltereye karşı mücade
lel ~ de\ anı . edebilmek için Almanya 
muhasamatı lngiliz. imparatorluğuna teş
mil etmek mecburiyetindedir. Almanya 
.şimdi yeni müttefikler anyor. 

İtalya harbe girdiği zaman .Fransa 
hemen hemen mağlup olmu bulunu
~ ordu 'c lngilterenin harpte de\•am 
cdcmil <'<>eği ınhmin cclildiği lınlde İs
panl a ~ e Japon~ a ıçin vaziyet bam ha -
kadır. ln .. iltereııin mağlUp olamıyacağı 
İspat edilmiştir. Almanya İ p:ın~'alJ el
de etmcJ, idn k,•ııdisine Ccbcllittankı 
\:C l'rano;ız Frı mı \ adetıni tir. 

ALl\JANYA YIKILINCIYA KADAR 
Alm \ ımdı uzun siırecck hır dün

ya hm b ı .sti ·ukleıımi bulunmaktadır. 
Azarnetının v ıkılm ... sma kadar harpte 
d vam m rhurı tindedir.• 

anyayı kan-
..., 

ırma~a ça-
1 şıyorlar 

i !ırici~e nazırı 
da U:Ell~ bir mülakatta 

bu unmuş_ 
Berlin 28 (A.A) - ltalyan ha

riciye nazırı kont Ciano ile ispanya 
dahili) e nazırı Suner dün uzun bir 

GENERAL DEGOL YENi 
BİR MESAJ GÖNDERDİ 

"Zafere kadar 
lngilizlerle 
beraberiz" 

YE~I KALEDONYA JN HÜR 
FRANSIZLARA lL TIHn. l VE 

PASiFİKTE FRANSA 
-Jf.-

Londra, 28 (A.A) - Hür Fransızla
rın ş fi genl'ral Degol Ycni Kal don-
ya valisine, ah::ıliyc teblig edılmck üze
re. u mesajı gönde;rmiştır : 

Pransanın şerefini yeniden kazanmak 
\C zafere kndar İngiliz müttefiklerimi
zin .} mu haşında mücadeleye devam 
:rin nı.inı giisterdiklcrinden dolayı aha
?ı~ c tt-h:-iklcrimi bildirmenizi rica ede
··im .. Bu sayede Tıılıiti ve yeni Hebrid
liler hi.ir Frnnsanın Pasifikteki ınevkii
ni tekrar kaz311mnsınn ve muhafaza et
mesine hizmet ediyorlar. Bir çoklarının 
düşmana karşı mücadeleye devnm için 
hür Fransız kuvvetlerine iltihak etmek 
ımıksadiyle gönüllü yazılmak istedikle
rini biliyorum .. 

----tr---

iTALY N TE" iG1 

Şarki Af rikada 
bir lnR"iliz 
taarruzu 

ITALYANLAR MALTAYI VE 
SUDANI BOMBALAMIŞLAR 
Roma, 28 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Hava kuvvetlerimiz Maltaya hücum 

ederek tayyar.:- ın~l'danlarını bombardı
man etmişlerdir. Filolanmız bilfıhnrc 
d~şman avcı tan·arelerinin mukabil hü
c:.umlarına maruz. k<.lını:ilardır. Tayyare
lerimiz i.islcrinc dönmüşlerdir. 

Şİl'ılALİ AFRİKADA . 
Şimali Afrıko:ıd::ı keşif harckt•tlcrı ol

mustur. Düşman hm·a kuvvetleri bazı 
mıntakalara akınlar yaµınışlnrclır. Bura
da m·c:ı tay.} arclerinıiz iki düşman tay
l are i dü Unnliskrdır. 

SARKi AFR!KAUA 
Stırki AfrıkadJ JngilıL ku\ \'ctlerı mn

'tineli \ a .~alarla iki • kın \'aprnıslar ...n 
da zas ıat \ "r ... rd: dönmüşlerdir. 

Hm a kuvv tlerimiz orta Sudanda 
dü m<.n ı :tihk.ımlnm.ı bombardıman et
miştır. Lcntcdusada bir İngilız tayyaro
sı yere inerken p<!rçalanınıstır. Bir za
bit 'e ıkı küçiık 7.abit esir edılıniştir. . 

YE,:I 1 IIFA 
ME · ıK 

-· ·--BAŞT AHAF! l ıncı SA 'ı' FADA 

ekisi Stcınhartı k.ıbul dmi.ştır. 
İTALYADAN Ai\1.1-:ftİl{AYA SA
VURUl..AN Hİit 'fEHDiT 
Roma, 28 (AA) - Curnale Dıtalya 

y~ıyor : .. ingilterenin yanında harbe 
her ıni.idahnlc otomatik bir surette Ja
pony~nm harbe ıniidnlınlc ini mucip 
olacaktır. ingiltere lc..'ı inde olarak bir 
miidahalcl i derpiş edenler için bu bir 
ilıtnr~r. Muahede C\vc!cnıirde Ameri
kalılara hitap etrncldedir.o 

::\10SKOV ADAKİ FiKİRLER 
Londra, 28 (A.A) - Almanya, İtalya 

ve Japonya amsında akdedilen üç Uı
raflı ittifak hakkıııda Royter ajansı 
Moskova ve Ottavndan fttideki maluma
tı almıştır : 

foskouıda. mih\cr de\lctleriyle Ja
ponya ura mdu yapılan iiç taraflı pakt 
hakkında heniiz. biç bir miitalaa yürii
tülmcmcklc hcrabcr yub:mcı miişnlıitlcr 
paktın. Amerikanın harbe girmemesini 
temin maksadını istihdaf ettiğini tahmin 
etmektedirler. 

KANADADA YÜRÜTÜLEN 
MÜTALAA •. 
Kanadarun merkezi olan Ouavada ise, 

her ne kadar Almanya, İtalya ve Japon
ya arasında akdı::dilen yeni munhedenin 
akit taraflara tahmil ettiği mükellefi
yetler malfıın değilse de, Kanadalılar bu 
paktın Birleşik Amerikayı Uz.ak şarkta 
işgal ederek müttdiklere Amerikanın 
yardımlarını azaltm:ığı istihdaf ettiğini 
zannediyorlar. 
YİNE SİNİR HAimi 
Orta halli bir insan içinse pakt, sinir 

harbinde Alnıan)anın giiriiltiilii yeni 
b:r darbesidir. 
Şımdiye kadar bu husustn resmi bc

anatta bulunulmuş olmamasına rağ
ml'n, resıni mahfiller böyle bir munhc
denin akdini öteden beri bekliyorlardı. -·--İtalyan t y~areıerinin 
Malta l:onıbardıın:ıını 
ehemmi~etsiz geçti 
Mnlt.'l, 28 (A.A) - Cuma günkü res-

mi tebliğ : Bugün öğleden sonra düşman 
bombardıman \'e avcı tayyareleri Malta 
ÜZC'rindc uçnrak bombalar atmışlardır. 

Şimdiyi:' kadar ögrenildiğine göre bir 
düşman bom brırdıman tayyaresiylc bir 
uvcı tayyaresi dü ;ürUlmüş olması muh
temeldir. 

HUkümete aıt emlfıkta bazı hnsarlar 
olmuştur. Siviller arasında zayiat yok
tur. Husu i bınaların hasara uğradığı 
hakkında ' e kadar bir h. ber alın-

-~----_. _-_-__ ~~~·~:--~~ 
YENi ASJnt 29 F. Y J ... 1J J. P A Z A R 1940 

Mısırda bir çok 
ltalyan mevkuf -·-BiR ITALYAN GAZETESiNiN 

MISIRI TEHDiTLERi 
Roma. 28 (A.A) - Stefani ajansı bil

diriyor : 
Kahircde yedi hin İtalyanın te,·kifi 

:uıklunda 'c .Mısırda yapılan diğer tev
lüflc.rc dnir tcfsiratta h11lunnn Tevere 
~az.ctesi bu tedbirlerin Mısır taraf mdan 
bilha a son kabine buhranı ile izhar 
edilen gayri mulınriplik hissiyatı ile te
?-3t te~kil ettiği İtalyanın bu tedbirleri 
lngiliı taz..} ikinc atfetmekte olduğunu 
\e fakat l\fı ır lıiikümet makamlarının 
İngiltcrenin harp menfaatlerine hizmet 
etmekle pek fena hareket etmekte ol
duklnnm bildinnekte.iir. 

---1-----

AL A TEBLIGI 

Tayyare hücum
larını nasıl 
yapmışlcır? -·--UZUN MENZiLLi BATARYA· 

LARI DOVRU YENiDEN 
aövmoş 

Berlın. 28 (A.A) - Alman tebliği: 
Hava hiicunıları bilha9sa Londranın 

cenubi fngiltcrenin liman tesisatına, 
clektirik santrallanna ve askeri kampla
ra tevcih edilmiştir. Her tarafta şiddetli 
infıliikler olmuş ve yangınlar görülmüş
tür. 

Merkcı.i lngilterede silah fabrikaları
na bomba hücumları icra edilerek mü
him tahribat yapılmıştır. 

Uzun menzilli bataryalar yeniden 
Do" r limanını bombardıman ederek li
manda demirli bulunan silnhlandınlmış 
üç dü9man ticaret gemisini hasara uğrat
mışlardır. 

Jrland imalindeki sularda tayyarele
rimiz 5 bin tonluk bir ticaret gemisini 
batırmışlardır. 

Mı.inferid bnzı lngiliz tayyareleri gar
bi Almanya hudut mıntnkasına bomba
lar atmışlardır. 

2 7 Eylulde ( 1O1 ) lngiliı: tayyaresi 
düşürülmü tür. Tayyarelerimizden 38 zi 
üslerine dönmemişlerdir. 

Mayn arayıcı gemilerimiı: bir lngiliz 
denizaltısına hücum etmişlerdir. --·--

GIL 
Oc u 

BA!:;iT ARAFI J inci SAYFADA -

münakale yollarını bombardıman 
etmişlerdir. Hasarat hakkında 

tafsilat beklenmektedir. 
Londra. 28 (A.A) - İngiliz mat

buatı Salı -Çarşambn gecesi Berlinc karşı 
yapılan ha\ a hücumlarından alaka ile 
bahsediyorlar. 

Alman idare adaları sivilleri de 
lngiliz bombalarının sebep oldukları 
yangınlarda, ):ardıma davet etmek İste
mi lerdir. Hitlcr Berlin çocuklarının sı
ğınabilmell'rİ için, saray mahzenlerinin 
kapılarını achrmıştır. Mağazalar ve mek
tepler iki saat teehhürle açılmıştır. En zi
yade tehlikeli mahalleler tahliye edilmek 
tedir. Büro ve fabrikalarda memurlar 
uyumakta ve yemek saatlerinde istirahat 
etmektedir. 

Alman zaferinin muhakkak ol
duğu tesiri altında bırakılmak is
tenmiş olan ispanya Dahiliye Na
zırı B. Serano Suner geceyi bir 
sığınakta geçirmiştir. 

c.Dcyli T elgrnf> gazetesi Berlin bom
bardımanını bahis mevzuu ederek şun· 
}arı ynz.ıyor: .,, 

Alman hükümet merkezinin 
maruz kaldığı hasarların ehemmi
yeti, Nazi sansörünün bu hücum
lar hakkında dünya umumi efka
rına maliımat vermek isteyen 
Amerika muhabirlerinin teşebbüs
lerine mani olmak istemesiyle aşi
kardır. 

Al manyaya kar. ı şiddetli mukabele 
bilmisil talebinde bulunan lngiliz umumi 
efkarının bir kısmına cevap olarak ga
zete şunları ilii.ve ediyor: 

1 nsafsız bir düşmanı mağlup etmek 
için en giizel yol, onu taklit etmemek
tir. Nazi tcthişine n ihayet verecek yolda 
bu tethişin devamını mümkün kılan te
sisatı ve fnbrikalan tahrip etmektir. ln
giliz bombardımanlnrındun alınan neti
celer o kadar mühimdir ki şimdiden Al~ 
mnn anfi petrol zayiinin yüzde 90 nı 
nğır hasara uğramıştır. Ren mıntakasın
da istihsal yüzden otuza düşmüstür. 

----&---
BİR VLGAR NAZiRi 
ıman~a ve 

ital~aya gidiyor •• 
Sofya, 28 (A.A) - Alman ziraat ve 

iaşe naz.ınnın daveti üzerine Bulgar zi
raat nazırı Almanyayn gidecektir. Bul
~ar nazırı müteakiben İtalyayn gidecek
tir. -- --Eskişehirliler, Tarsus 
~utbolcularını yendiler 
Mersin, 28 (Yeni Asır) - Tarsus ve 

Eskişehir kulüpleri arasında yapılan 
futbol m~çında Eskişehir O - 2 galip gel
miştir. Galip takım yann (Bugün) 

AMERiKA HARİCİYE 
NAZiRi iN BEYANATI 

Amerikada mü
him içtima ve 
görüşmeler 

RUZVEL T MiLLi MÜDAFAA 
ERKANI VE GENEL KURMAY 
BAŞKANLARILE GÖRÜŞTÜ 
Vaşıngton 28 (A.A) - Ögrenildiğinc 

güre kabine dünkü içtimaında münha-
ıran beynelmılel vaziyetle mC'sgul ol

mustur. Knbıne içtımamdan l'VVel Ruz
velt harb·l e, bahril e, maliye naı.ıı ları, 
esliha imnJ; t mı.idürü, ordu ve donan
ma genel kurmay başkanlarıle göri.iş
mi.iştür. 

B. HULüN YENt BEYANATI 
Vaşington 28 (A.A) - Alman - İtal

yan - Japon paktının imzası hakkında 
matbuat konferansında beyanatta bu
luruın hariciye nazırı B. Hul ezcümle 
~unları söylemiştir: 

- İmzalanan pakt uzun zamandan 
IJeri mevcudiyeti mah'.im olan münase
betleri daha vazih bir surette meydana 
"ıkarmaktan başka bir şey yapmamıştır. 
Bu münasebat hakkında Birleşik Ame
rika hiikümeti bir çok defalar nazarı 
dikkati celbetrniş bulunuyordu. Böyle 
bir paktm hazırlanmakta olduğu bir 
11üddctlenberi malfım bulunmakta idi. 
Birleşik Amerika hükümeti devlet si

yasetinin istika.metini tayin ettiği za
man keyfiyeti taınamen nazarı itibara 
almış bulunuyordu. 

B. Hu], öğleden evvel İngiliz. sefirilc 
görüştüğünü tasdik ederek bu göriişme
nin sırf Atlantiktcki yeni Amerikan 
üsleri meselesi etrafında cereyan eL'llİ§ 
olduğunu ilave eylemiştir. 

---~---

f!ebeşistan şid-
detle bomba

landı 
Nağrubi, 28 (A.A) - (Resmi tebliğ): 

25 eylülde ccmıhi Afrika hava kuVfct
lcri Hah ' istnnda Makiye mevafCaluyct
li hir ha,·a hiicumu yapmı~lardır. Aske
ri hinaları ve tayyare meydanını bom
bardunan ctmi ·Jer, hinal~ra biiyiik ka
lıplardn bombalar isabet ctmi · , .e yan
~ııılar cıkarmı tır. 

Bundan başka Habeşistan ve Somali 
üzerinde müteaddit keşif uçuşları yapıl
mıştır. Tayyarelerimiz üslerine dönmüş
lerdir. --·--

AMERiKA VAZiYETi 
TAYiN EDiYOR 

Silahlanacak ve 
• 
ln~Itereye yar-
dıma devam 

edecek 
AMERiKA, UZAK ŞARK iŞ· 
LERINDE FEDAKARLIKTA 

BULUNUYOR 
Oleveland (Ohio) 28 (A.A) - Hari

ciye müsteşarı B. Sununer Vels bugün 
bufoda bir nutuk söylemişfü. Bu nutka 
yeni Alman - İtalyan - J apon paktı sc
bebilc bilha.ssa manalı addedilmektedir. 

B. Vels, İngiliz milletinin kahraman
lığını sena ile kaydcyledikten sonrı:ı de
miştir ki: 

- İngiltreeye, siltıhlı taarruza karşı 
muvaffakıyetle tetevvüc edec ğini ümit 
ettiğimiz. mildafansında mühimmat ye 
techizat vermek surctile mümkün olan 
müzaharetin ve maddi yardınun yı:ıpıl
ması hükümetimizin kongre tarafınd n 
ve Amerikan milletinin kahir ekseriyeti 
tarafından tasvip edilen siyasetidir. 

UZAK ŞARK MESELESİ 
Uzak şark doğu vaziyetine gelince bu 

bölgede esns ihti) ::ıclar şunlardır: 
Amerikanın ve tebaa.sının m~ru hak

larına tamamen riayet edilmesi, bütün 
milletlerin 1·" •. relte müsavi hakka ma
lik bulunm ı ve nihayet uzak doğu 
hakkındr. ::-rikanın da iştirak ettiği 
bcyneln anlaşma ve muahedelere 
riayet t !mcsi. 

Bunun a beraber Amerikanın bu mu
ahedelerde ve tcahhütlerde yeni şart
lara göre lüzumlu teliikki edilebilcel'k 
dcğisikliklCTi müsafometperver müza
kerelerle tetkike daima amade bulun
ması tabiidir. 

Japonya Asyada yeni nizamını ihdas 
etmek suretiJc Amerikanın tarihi hakla
rına ve Amerika vatandaşlarının Uzak 
doğuda muahctlclerdcn mütevcllid hnk
larına ne suretle riayet edeceği hakkın
da yalnız kentli karar vermek niyetinde 
olduğunu açıkça ihsns eylemiştir. 

Amerika hukukunun ihltıl edildiği 
yüzlerce vakn zuhur etmiştir. Fakat 
müzakcre1erle. müsalemct yolile halle
dilmiyecek hiç bir mesele mevcut de
ğildir, yC'teT ki altık.alılar her kesin hak
kını ve hakiki ihtiyacını doğru bir suret
te tanıyan hakkaniyet ve mantıki bir 
hal sureti bulunmasını samimi olarak 
arzu ct.c;inler. Amerika siltJılanacak, bu
nunla beraber Amerika yeni dünyamı
zı tehdit eden tehlikeden korunmak 
maksadile her ihtimal için hazırlanmağa 

'~ :o .N ·H A _,a _·e _· R _· 
' . 

Basra yolu ve Japonlarla ticare~ 
-----------x4 x--------------

Türkiye ve Irakta kafi 
tarda vagon var • 

mı 
---~---x~x------------

Japonlar b·zden büllıassa civa istiJ}or, Jıimyevi 
madde ve manifatura verme i teltlif ediJJorıar 

h.ianbul, 28 (Yeni Asır) Basra yoliy
le ticari eşya mıkliyatmı temin için Irak 
demiryolları ınurahhnslariylc yapılan 
mi.izakeı eler ndicelenmek üzeredir. 

İcra edilen tetkikat, ihrnrat \'e ithalat 
iı;in şimdilik Tiirkilc \C lrakın elinde 
kafi mikdarda vagon buhınduğuım gös
tc.rmi~tir. 

Navlun bedellerinin her iki hi.ikümet 
parasiyle iidenebilmesi i~iİ1 de müzake
reler cereyan etmektedir. 

Moskova elçi
miz dönüyor 

JAPONLARLA TİCARETİMİZ 
İstanbul, 28 (Yeni Asır) - Japony.ı 

ile aramızdaki ticari münasebetleri art
tırmak için bazı Japon firmalariylc ih
racatçılarımız aıru; nda müzakerelerde 
bulunulmaktadıı. 

Japonlar Tiirkiyedcn en 1Jyade eh a 
istemekte, buna mukabil kim~ evi mad
deler vcrmcği teklif etmektedirler. 

Ayrıca Japon manifaturacıları ela tek
liflerde bulunmuşlardır. 

Dahiliye Vekili 
Edirnede 

İstanbul, 28 (Yeni Asır) - Moskova Edirne. 28 (Hususi) - Dahiliye ve-
büytik elçimiz B. Ali Haydar Ankara- "kili B. Fnik Öztrnk bugün şehrimize 
dan gclmi~1.ir. Şehrimizde bir kaç gün gelmiş, umumi müfettiş general Ka1Jm 
kalacak ve teşriniı>vvel iptidasında Mos- Dirik, vali, belediye reisi Vl' halk tara-
kovayn gidecektir. f ından karıalanmıştır. 

Makineye 
Verilirken -------

TAHRiP EDiLEN AL
MAN TAYYARELERi --·--7 Eylôlden beri 
721 i buldu 

Yeni ittifak ve 
Sovyet Rusya 

Alman matbuatı 
Sovyetlere te
minat veriyor ___ ,. __ 

imza törenindt~ Sov
yetler hulunınadı -·- -·-Almanlar havada tam Bir İsviçre gazetesinin 

llir hezimete uğradılar.~ dilılıate ~ayan yazı~• 
Londra 28 (A.A) - Londra gazetelerı Bnle. 28 (A.A) - Baslcr Nqhrihten 

dün AJmnn filolarının lngilte~ye karşı gazetes.inin Bt!rlin muhabirine göre Al
taarruzlarında uğradıkları hezimetin c-- manya, İtah a ve J npon) a arasındaki 
hemmiydini tebarüz ettiriyorlar. Taar- paktın imzası t''>nasmda Sovyet miimc -
ruza iştirak eden Alman tayyarelerinin sillcrinin haı.ı bulunmaması Bcrlinde 
adedi bin olarak tahmin edilmektedir. bilhnssa dikk.lti celbctmiştir. 

Deyli Eksprese görl' bu adet gündiiz :Uuhahir. Alınan ınatbuatmm, paktın 
bombardımanları için şimali Fransa üs- O\~ etler birliği aleyhine miiternccih 
lerinde bulundurulabilen tayyare adedi- olnındığmı iuıh için pek ziyade gayret 
nin fiza.misi ol.malıdır. Zira her havala- sarfetmektc olduğunu ila\c edi~or. 
nan tayyareye mukabil yerde muhtelif - *--
sebepler clolnyısile iiç veya dört tayyare
nin kalması zaruridir. 

7 Eyltildcn beri Uçüncii defadır ki 
tahrip edilen clü<;m;ın tayyarelerinin 
adedi yüzü geçmektedir. Diin bu ·adet 
133 idi. 

Keza mezkur tarihten beri en az 721 
Alman tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Ayni devre zarfında İngiliz kuvvetle
ri 172 1ayyare kaybetmişlerse de bunla
rın 84 ünün pilotu sağ ve salimdir. 

Amerika, Al
manyanın ezil
mesini istiyor 

Çünkü kendi emniyeti 
mevzuu bahistir •• 

Nevyork, 28 (A.A) - Berlin paktJ 
hakkında tcfsiratta bulunan Ncvyork 
Taymis gazetesi şu satırları yazıyor : 

Yeni paktı yapanlar İngiliz adalannın 
mesut bir ekilde müdafaasının ve İn
gilterenin muhtemel zaferinin Amerika 
için olan ehemmiyeti bahsinde Ameri
ka milleti arasına ihtilaf sokmağı müm
kün zannediyorlarsa aldanıyorlar. Mil
letin büyük ekseriyeti şimdiki İngilte
rcye yardım siyasetimize müzaheret et
mektedir ve müzaheret devam edecek
tir. Bunun en basit .f:ebcbi Hitlcr Alman
yasının hezimetinin kendi emniyetimiz 
için ne kadar mühim olduğunu Ameri
ka milletinin hilrnesidir. 

ispanya ile gö
rüşmeler hak
kında tebliğ 

Galiba İspanyolları 
andırama lar .•. 

Bcrlin, 28 (A A) Resmen bıldırılı-
yor : Saltıhiyettar kaynaklan verılen 
maJUmata göre İspanyol dahi1iye nazırı 
B. Scrrano Suncrin Almnnyayı ziyareti 
Alman hüküınetiylc ve son günlerde 
görü.şmclerc ~tirak etmış olan İtalyan 
hariciye nazırı Kont Ciano ilt• etraflı 
noktai nazar t< atisıne vesilt> teskil ey
lemiştir. 

Bu gorüşmeh:r üç devlet • rasında ha
kiki bir dostluk hamsı içmd.. cereyan 
etmiştir. 
müşterek menfaate ıni.:U:>allik bütiin 

meseleler tamnmen ay<lınl .. nmışlır. 

devam eylemek mt•cburiyetindndir. 
B. Vc1s nutkunu. şu f .m yılların bey

nelmilel münasebetlerinde mesut bir 
unsurun, Amerika ciimhuı iyetleı ~ -
smdaki münascbetlcrın inkişafı cıl • 

erek bltirmL ir. 

INGiliZLERi ~ MÜTHiŞ 
HAVA HÜCUMLARI --·--

Müteaddit Al
man şehirleri 
ve bir istila üs 
bombalandı ••• -·-Londnı, 28 (A.A) - Hnv:ı nezareti-

n· •• istihbarat servisi bildiriyor : 
Fransanın Lnrlent limanı dün gece 

İngiliz. tayyareleri trıraf ından, düşman 
ıstilô limanlarına yapılan büyük mik
yasta taarruzlar esnasında şiddetle bom
bardıman cdilmıstır. 

Doklar \ 'c binalar tahrip edi1ıni. , ant
repolarında \ 'C kereste tezgahlarında 
yangmlar ~ıkarılmı hr. Bu l angınlar
dan bir kaı;ı yiiz kilometre uı.aktan gö
riilmcktc idi. 

Baskm üç buçuk saat sürmüştür. Se
manın bulutsuz. ve niyetin iyi olması, 
İngiliz ttıl'yarelPrini,1 hasaratı sarih su
rette tcshit etmelerine imkan \•ermiştir. 

Taarruzun ilk safhasında her dakika
da beş .vi.ik:;ck infilfık kudretli bomba 
\'C yangın bombası düşmüş ve bu bir 
saat b<;ylecc dt>vam etmiştir. Doklar 
üzerindeki binalar arasında yangın sü
ratle yayılmış ve doğu kıyısındaki ant
repolarında ha~ka ) angınlar zuhur et
miştir. 
Limanın ek:ttrik tesisatı yakınındaki 

binaları bi.ıyiık bir ~angın tahrip etmiş 
\'C doklnrın bü~ uk bir kısmını yakınıs
tır. Bu l anı::ın Brchıgnc .} anmada ının 
diğer m·unda uran tan arclerin miirct
tebatı tarafından ~oriilmiistiir. Yangın
larm ı •:!• altmda diğer ta)~ areler yeti -
mi ' hu hn n'larn b,ısfm hasarlar kat
ım l.ırdır. Ha\ uz%.trc1nl i ı:emi!er 'iik-
5.cı. infilak kudretli bomba serileri dıis· 
mii tiir. K<Z.ı g cc Alman~ a uzcrindc 
hare1,fıtta· bul uııc1n dı~er i ngılız. ta~ :Sa
re!eri Mn .nhN n \L' Hnmm'qn <>mte.ı 
garlarırı \ l' l>ü ddorft<ı. bu;, iik bır mii
hıının. t fabı ıkcı ını bombard.Pwn etmı"
krdlr . 

V •. iııgton. 2 (AA) - \'a ıngto'l
da b 1.1 ınahfııll r Berlin pakt nı, pak 
tı ıın ;l d •nlt ı dt r. hıe bıri <lig rınc 
v .. rdırı etli bil c• hn ld olm·ldl~· ıçin 
esas itıh. rıvle lı. blof olarak te~;,kki 
etml'kte olm ki. b ·aber: bu pakt 1 
kon~redt mtidaf. ı progı·umın n tesriı 
lf"hindekı hissl\·atı u kvae evlemıstiS-


