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Ital adadem·r; 
ve bakır pek 

azald~. 
--.--

Evlerde ve loJıanta· 
lart:f a bulunan demir 
v12 balıır esya toplandı 

B t\L 3 (A.A) - ltalyadaki 
isviçre gazete muhabirlerinin 
bildirdiklerine göre Italyan hü
kümeti evlcrd~ ve lokantnlardo 
ne kaddr demir ve bakır eşya 
varsa hepsine el koymuştur. 

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

ava hücumları 
--*- -

ngiltere ve Almanya 
arasındalıi harbe yep· 
~eni bir istilıamet 
vermelıtedir -·-llAKKIO<'AKOt.LlJ 

Tcırihıniıı çok miişkiil anlannuaıı lıirini geçiren Jfomatıyanın ba§tıektilet dairesi 

TRANSilVAı.YADA VAZİ
YET TEHLİKELİ 

--·--
Mukavenıet ka-

rarı sür'atle 
artnıakta 

Yerli askerler mevzile
rinden çıkmıuorıar 

Bükre;., 3 ( A.A) - Bükrqte hafta 
sonunda yapılan tezahürlere devam 
olunmı.mıştır. Fakst Transilvanyadan 
gelen son haberler, Viyana hakem ka
ranna karşı muhalefetin sürat1e ve teh
likeli bir tarzda fazlalaştığını göster
mektedir. Bu haberlere göre, Transil-

- SONU 2 inC'i SAYFADA -

RUMEN BAŞVEKiti~iN 
BEYAN,AMESi ... 

--*--

Halkı itaat ~e 
sükônete davet 

ediyor 
- o --

Rumenlerin hürrigeti 
garanti ediligormuş 

Bükr<'ş 3 (A.A) - Rador Ajansı bil-
diriyor: · 

Başvekil B. Gigurtu, Transilv::myanın 
terkini protesto edE'n ve memlckctın hu
dutlarını müdafaa azimlerini izhar cyli
yen Rumenlere hitaben bunları siiküna, 
makuliyetı-, vekara ve çalışmaya davet 

- SONU 2 inci SAYFADA -

İw•ilt<'re ile Alııı:mya nra~ındaki lıarı.ı 
\ nzi~ eti yep~ ~·ni bir ekil alını tır. lkr 
iki tnrnfın n<'srettiği resmi tebliğlerden 
hakikati iiğrenmck miiml ün dc~ildir. 
l..ondrn tchlii;l<'rİ ha\'a muharclwlcrindt• 
bire kar ı dört zayiat verdirdiklerini hil
dirnıektt•dirler. Miitcknbilen Alman teb
liğleri dt• aynı st•kildc zuyiaU:ırını İngi
lizlere nazaran yiiıde yirmi dcrccl'sinc 
indirh·orlar. Hu kadar birbirine zıd ra
k::ımlnr nrasında hakiki \'::tZi.' <•ti bulup 
ı,;ıknrmak her halde' kolay bir iş snyıla
rnaz. Yalnız bu hn\a muharebelerinin 
inkfır knhul ctmiyen bir saflıası \ardır ki 
iki tarafın da talıriı> harhmı siddetlcıı
dinnis bulunduklarıdır. Almnn tn~·~ arc· 
lcri hemen her güıı bir knç defa lneiliz 
f>Cnıal::ırında giiriinmektc. Londrn hm a ·-----------------------------

i tasyonlnrını, muhtelif limanlar•. hattı. ~, iSi RDA 81. R BU H HA 
geli i giizel şehirleri boınbal::ımakfadır- li 
lar. Bu hücumlann hedefi her hangi bir 
taarruz \'c ihraç anıeliycsinin ;ız ınuka
\ emcte maruz kalmasını temin etmek 
olsaydı saldırı farın mımyycn hedeflere 
inhisar ettirilmesi \e miitcakihcıı dt• ta· 

FRA sız MÜSTE ~LEKE
LERİ ·.oE KARIŞIKLIK 

aruzun ha lnması laz.ıındı. 
Aylard::ınbcri İngiliz adalarının istila· 

sı için ynpılacağı söylenen ihraç hareke
tinden hcnii~ bir ec;cr :'\·oktur. Yapılan 
hava harbı lngiliı fabrikalarının i tih
salütıııı azaltnıağa ~alışmak \'e halk hı· 
h:ıluılnrı arasında hc~·ccan uyandırmak 
gibi bir maksat giitmcktedir. :\liitekabi
len lngiliz hnvn filoları da her ak~anı 
Almanl anın sann,·i merkezlerini homba
lnmnkta, bilhassa Berlin üzerine akın. 
hır da ynpmaktndır. Birbirini tutmı
l an tebliğler arnsıııda inkfir kabul ehııi
:ren hakikat sudur ki İngifoı: h;wa l uv
'etleri ıııiidnfn:ıda kalmaktan 'azgcç
tni lcr 'c taarruz imkanlarını cldt• ct
ınişlcrdir. İnı:iliz sahillerinden kalkan 
tayynrclcrin ii~lcrinden çok uznkta bu· 
hınan Bcrliıı, l.aypziı::-, l\liinilı gibi schir
lerc hiicmn etmeleri cidden mm affnln
l,etli bir harekettir. 1ııgiliz pilotlarının 
iisfünliiğii ı;un hafta içinde dört defo 
lJcrlıııin homl>nrdıman t•dilehilınesiylc 
:ıbit olmus far1.cdi1t•hilir. Hnrlıın ilk 11 

al ıııda ~ apılını) an '(' belki de yapıln
•nıl an bu hiicumhırın bugiiıı tahakkuk 
ettirilmesi inı~ilten•ııin harp lıazırlıkln
)'ını ınm affnkı)·ctlt• iııkişnf ettirmekte 
bulmımasının dn l'.ınlı hir delilidir. 

l\liitckabilcn ~·apılan hu hiicumlann 
harp tarihinde de ayrı bir hususiyet ta· 

--·--
Kabinede yeni

den tadilat 
icra edildi -·-. Sebep: Müşkül olan 
harp vazi~eti? 

-·--
Vişi hükümeti
ne aleyhtarlık 

artıyor 
-- . -

Bazı yerlerde müsade· 
meler oldu, maaş veri· 
lemiyor, ilıtısadi inhi· 

dam teh iJıesi var 
George - f nvn, (Fransız Ant il ada

larında) 3 (A.A} -
Martinikde ve Guadalupda l:nrı~:k

lıldarın günden güne fazlalaftığı bu 
memleketlerden gelmekte olan yolculıır 
tarafından teyid edilmektedir. Tcılim 
olmanın aleyhinde tezahüratta buJ~ınan
larla jandarma ve bahriye askerleri ara
tındnki müsademeler neticesiz kalmıf 
olmakla beraber yolcuların beyan ettik
lerine nazaran hzlkın umı!IIlİ his~iyah 
Vişi hükümetinin nleyhinde bulunmak
tadır. 

Adalarda iktısadi vaziyetin nrzettiği 
müşkülat ahalinin ademi memnuniyetini 
çoğaltmaktadır. Adaların başlıca ihraç 

Yeııi lıir lrn1ırcm atlatılan Kalıireıı:ıı maddelerini teşkil etmekte olan §eker 
gii::l'l binalarından mtthtesem ı ·r otel ' ve rom stoklarının 940 istihsalatı tama· 

H h' 3 CA A} G - h r L• men rıhtımlarda veya gemilerin ambar-
a ıre, · - eçen a ta oır - SOSU 3 0NC0 SAHlFEUE 

kabine buhranı husule getirmek imkan- • • • -

--·--
Hamburg he

me tama 1e 
tahrip ed·ı i 

-r-

Almanga, Hollanda, Fran. 
sa, ltatga bombalandı 
Bükreş 3 ( A.A) - Royter: 
Almanyadan Köstenceye gelen 

yolcular, Hamburg limanının her 
bakımdan tahrip edilmiş olduğunu 
ve Berlin civarındaki bölgelere bü
yük hasarlar yapılmı§ bulunduğunu 
söylemektedirler. 

Lonclra 3 (A.A) -İngiliz hava 
nezaretinin neşrettiği tebliğe göre, 
İngiliz bombardıman tayyareleri dün 
gündüz ve gece Almanya, Hollanda 
ve Fransa üzerinde geniş harekatta 
bulunmuşlar ve miihim askeri, sınai 
müesseseleri, fabrikaları, tayyare 
meydanlarını bombardıman ederek 
ağır hasara uğratmışlardır. 

Bütün bu harekattan lngiliz tay
yare filoları zayiatsız dönmüştür. 
Yalnız 7 tayyare iissüne döndi.ikten 
sonra yere inerken parçalanmıştır. 

Vi~i 3 (A.A) - Alınan haber
lere göre Fransadaki Alman tayyare 
meydanları ve Manş üzerindeki li
manlar dün gece lngiliz hava kuv
vetleri tarafından bombardıman edil
miştir. 

l A TAYYARE AKI 1 
--·--

Yeniden 42 Al
man tayyaresi 

düşürüldü ·•-
lngiliz zagiatı galnız 

13 taggare 
Londra. 3 (AA) - liava nezareti

nin bildirdiğine göre. dün Greenvich 
ayariyle sı::.nt 20 ye kadar 42 Alman tay
yaresi düşüriilmüştür. Dün 'uku bulan 
hnva muharebeleri esnasında 13 ingi
liz tayyaresi kaybolmuş i .. e de bunların 
yedisinin pilotları salimen dönmüşler
dir. 

iNGiLiZ HAVA NEZARETiNiN 
T E EL 1 et 
Londra, 3 (A.A) - Ha\a nezareti

nin gece yarısı neşrettiği bir tebliğ sun
lım bildirmektedir: 

Düşman tayyareleri dün öğleden son
ra lngiltcrcnin cenubi şarkisi üzerine 
yeni bir hücum yapmışlardır. Büyük 
mikdarda tayyareler Kent kontesinin sa
hillerini üç dalga halinde aşmışlardır. 
Bunların birisi Londranın cenubunn 
doğru yakla~ırken di~er ikisi Taymis 
nehrinin mensabına doğru şimale müte
veccihen ilerlemekte bulunuyorlardı. 

- SONU 3 ÖNCÜ SAHİFEDE -

ıdığı ınuhakknktır. Ciinkü son harpler
de muharebeler daimn İngiltere \'c Al
tnanl a topraklnrmın hnricindc cereyan 
t•yJemistir. 1 !114 tc Alınan toprakları 
iızerinde harp olmamı tır. İngiltere ada· 
ları ınnharcbcnin hiç bir safhasına sah
ne olınamıstır. Hugiin ise ha\'a muhare
beleri he!' iki memleket topraklarını 
hnrp sahnesi lınlinc· getinni tir. Bunun 
tn~ınası udur ki iki taraf hı tn!ırip har· 
lıı ~ olil it• nmkm: cıncti kırınağa. imik in· 
bakaları arasında lıe\"ecnn U\':ındırmak 
Yolil le de sulh cc·rl'''~nlarını İmn ctlcn
ılirme~<· calı ınak .'zmiııi göstcri~·orlnr. 
j · sinir lı;ırbına davanı:\ or demektir. 
ll.139 - 1940 lıarbının ilk giiniinden iti
:1:·~cn İngili~lcrin iddiaları, zaferı sinir-

larını gösteren mü,külatın başvekil ta
rafından bertaraf edildiği zannedilmek
tedir. Bir yüksek memurun Royter Ajan
sına bildirdiğine na7.arnn, kabinede ta-

- SONU 4 ONCO SAHlFEOE -

Türkiye serbest güreş ve 
Tenis n-.üsabakaları başlıyor 

crı ku\\ctlı tararın \C tahanınıiıl kml
r-~tinin knzanaragı mıktasmda birleşıniş
tır. Alımınlnr imi 'c seri lıiicmnlarla İn· 
!:!iliz ndalnrını i tila) a hfılil tcşcbhiis cdt•· 
~edil-derine J!(ır~ harp taktiği İngiliz id-

AMERİ ADru HAZIRliK 
-*- • 

ec ri sker
lik lay·hası 
kat'ileşiyor 

ıalannn U) gım hiı isi ikamet almıs dc-
tnektir. Halhuki Almanlar uzun devam Amerifıa donanması 
'-'dccck bir hıırhc tahamıniil giistl'reıııi- • 
~cccklcrini ıniidrik hulıınu~orlar. Hfıla manevra ele meşguJ_ 
hııgün Alnımı ıımıımi cfkitrıııa hiıkim Nevyork 3 (A.A) - Gazeteler B. 
ulan kanaat iki n:r zarfında hnrhııı sona 1 Ruzveltin milli muhafızlardan ılk 60000 
~rcl'eği Ye sulhun iınzalaııat·ağı nH·r· kişinin silah allına çağırılmasmı teba
kez.jndedir. Alman) adan en son gclınis rüz ettirerek sulh halinde böyle bir hn
(l!:ınlnr Ahııanlurın hu umumi kanaati: rc-ketil\ ehemmiyetini işaret ediyorlar. 
l'tı açıktan açığa ifad<'dcn cekinıni.'·orlar. Vaşingtondan alınan telgraflara göre, 

İngilizlerin son r.iinlerde hava faali- müdafaa plfı.nıruı mütedair kanun lAyı
' etlerini artıırıınlıırının sebebi iki nyı ha!'ının müzakereleri tesri edilerek kon-

- so~u 2 iM . .:i sA11t1<·1ml!: - - sosu 3 ONCO SAHlFEDE -

FUAR güreş müsabakalarında .karşılaşacak olan ağır sik1ette iki ynman :ra
kip minder üstünde: Samsunlu Ahmet ve Murat Merd ... 

T AFStLATl : 1KINC1 SAHiFEMiZDE ) 

Hava tehlikesini unutma! 
Bütün vatandaşlann Hava Kurumuna aza 

yazıldıkları gün bu memlekette ne hava tehlikesi 
ne hava hakimiyeti şüphesi kalncnk~r. 

............... ..:zs=:::=ı:ıı~a.~ ..... ......: 

YENi ASIR matbaac:ında basılmıştır 

Ditşmanlarına karşı biiyiik mm•affakıyctlcr kazcman 
rmdan l'iri uçuş halinde 

Yağmurun verdiği zarar ve kar 
.---~---~-x4x 

En az üzümlerin altıda 
biri ıslandı, bozuldu 

Yeni ihraç fiatleri - Susam, pata· 
tes ve pamuklar iyi olacak 

, ~ dir. Bunların bittabi kaliteleri düşmüş-
"' \ tür. 

~ ödcmiştt' pamuk, su~am \e patatesle-
~. re son yağmurların faydası olmuştur. 

Burada incirler yüzde on nisbetinde uı
rara ugramıstır. Bergmnada üzümler 
ıslanmışsa da miktarı henüz tesbit edi
lememiştir. 

Kuru meyve ıhrncatçılar birligi he
yeti umumiy<'si üzümlcnn ihnıç fiatlerl 

,; üzcrınde bnzı zamlar ka~>tıl etmiştir. 9 

Btı sene iistiiste gelen semavi afetler 
yiiziinden azalan nefis iiziimforimi.: 
Yağmurların Ege rnıntakasında bazı 

mahsuller üzerinde yaptığı zararlar 
tahmin edildiğinden fazla olmuştur. He
nüz kat'i rakamlar alınmamış o1m:ıkla 
beraber, ynğmurların Mani.sa ve lz.mir 
.mıntaknsında oldukça fazln zarar ika ey
lediği anlaşılmaktadır. 

Bu hususta alınan mah'.imntın hülfı.sn
sı şöyledir: 
Kemalpaşada 30 bin çuvaJ, Snlihlidl' 

10 bin çuval, 'l'orbalıda 10 bin çuvnl, 
Manisa merkeı.inde 3 bin çuval üzüm 
yai,'lllurdan ı.slanmıştır. Bu 53000 çuval 
üzüm, rekoltenin altıda birine muadil-

RUMENLER - BULGARLAR --·-

numara üzüme 26 kurus, 10 numaraya 
30 kurın;, 11 numnrnya da 35 kuruş 
asrıari ihrac fıati takdır edilmiştir. 
Yukarıdakı fmt tcsbitinin son yağ

murların tahrıbatiyle alakası yoktur. 
Alınacak nihai rakamlaı:.'l ve yağmurla
rın tahribatına göre fiatlC'rin yiik5eltil
mesini icap eden bir vaziyet olursa, ye-
niden iiatlcr r,özd n çirilcccktir. 

Daha evvel de ka:y ıı eylediğimiz gibi 
ni~ ac;nnm ng.ılması bir glin meselesidir. 
Fakat açılma giinü tl'Sbıt edilememekte
dir. Çi.inkü piynsaya kafi derecede UzUm 
henüz gelmemiştir. Bu itı"barln hemen 
piyasanın açıJmasmdan ameli bir fayda 
yoktur. 

SaHi.hiyettar bir zatın ifadesine göre 
üzüm piyasası ancak 14 EyHil cumartesi 
günü açılacak vaziyete gel<'cektir. Bu 
tarihe k:ıdnr tzmire takriben bin çuval 
üzüm gelmesi beklenilmektedir. 

Altın f iatleri 
diişiiyor 

lstanbul 3 (Yeni Asır) - Altın fiaU 
düşmeğe devam ediyor. üç gün evvel 
2120 kuruş olnn bir altın bugül' (dün) 
20GO kuruştan muamele görmi.. t ır 

SOVYETLERİ KARARI 
--*--

Müzakereler bu- Odesa ve Sihir· 
gün yarın bite- yada manevra 

cek gibi ••• 
Londra 3 (A.A) - Romanya ile Bul

garistan arasında ynpılmrı:ıcta olan mü
zakerelerin de sona yaklaşmakta olduğu 
Bük~ten bildiriliyor. 

Salfthiyetli Rumen :mahfillerinde tah
min edildiğine göre anlaşman.m fiilen 
nihayet buhnnsı bugUn veyahut yann 
bekleneblir. 

yapacaklar 
Moskova 3 (A.A) - Kra&Jnaya 

Swjesda gazetesinin bildirdiğine gö
re, son zamanlarda Moskova ve 
garp askeri mıntakalarında olduğu 

gibi Sibirya ve O<lesa mıntakalann
da manevralar icra edilecektir. 



SAIJIFE 2 

F uard~ müsabakalar 
Türkiye seı·best güreş ve tenis 

müsabakaları başlıyor 
~~~~~-x~x~~~~~~-

F uar nıüııııscbetİ) le l:ımirde yapılacak 
olan büyük spor müsabaknlarmdan ikisi, 
Türkiye serbest ~üreş müsabakalariyle 
tenis müsabakaları 6 ve İ F.yllıldc Kül
türpıırkta başlıyacaktır. 
COREŞLER 
Güreşler açık hava tJyatrosunda saat 

f 1 de başlayarak ve 8 f.) lul Paza· gü
n "i de devam edecektir. 

Güreş n•Ü abakalarına bu t·ne Edir
nı:'de Kırkpınarda memleketimizin her 
tarafından gelen yüzlerce pehlivanın 
yaptıkları müsabakalarda birincilik. 'e 
ıkinc.ilil:: alanlar iştirak etmektedir. Şu 
fı ide Cumartesi gününden itibaren lz
mirdc Türkiyenin en değerli amatör 
pehlivanlarının çetin mücadelesine şahit 
olacağız. 

Malumdurki profesyonel pehlivanla
rın ynptıkları müsabakalar bazan danı
şıklı döğüş şeklinde olur hnlbuld Türki-o 
ye güreş federasyonunun tertip ctti~i 
güreş müsabakaları kat'i surette ciddi 
olnrok yapılır ve 1 5 dakika gibi muay· 
yen bir zaman zarfında r,üreşçiladen 
birisinin üstünlüğünü göstermesi şarttır. 
Bunun içindirki nmatör güreşlerinde ha
reket, heyecan daima müşah~de edilir. 

Bu hafta 17.mirde yapılacnk olan bu 
erbcst güreş müsabakalanna cem"an 43 
ımıı.tör güreşçi iştirnk edecektir. lstan-

Rumen Başvekilinin 
beyannamesi ... - ·--- BASTAltAFI J inci SAHİ1''1.IDE -

t>dcn bir beyanname neşretmiı..,tir. 
Başvekil Gigurtu bu beyruırıamt'Sin

t. PZCUmle diyor kl: 
Mihver devletleri, anlıyamndığırnız. 

~lcr dolayısile :rabancı hükmü altı
na ı;nnck mecburlyctind ... kalım Rumen 
mi11Pt;nin hürriyetlerini garanti etınek
l ırler. lztırabımız ne kadar büyük 
ol ursa olsun belki güzel o!abileeek, fa
k t bütUn memleketin çb1tm'5i ile neti
c Yenebilecek bir j~l için Rumen de\·
lnUnln mevcudiyetini riske edemeyiz. 
Hudutlarımız h.ı:lkkında '\'en1en garanti 
sa~~esinde yeni bir esere, Romanyanm 
kalkınmnsına baslıyabiliriz. 
Başvekil B. Giguı tu h van•1aın? inin 

nıhayt"linde Rumenlerden hüküm 0 te itr
mat etmelerini talep e}l m ktedir. 

RUME.1\" KABt:N'ESl TOPLA!'DI 
BUkreş 3 (A.A) - D. N. B. 

Rumen na7.ırlnr heyeti dün akı aın 
toplanmıştır. Bu toplnntı hakkında neş
redilen resmi tebliğe J:(ore, lıarici~·c 11a
zın B. Manoilcsko, Viyana konfer:>nsı 
hakkında mufassal izahat \•ermiş \'C bu
nu mUtenkip nnzıı-lar heyeti Macaristana 
dönen bölgelerin tahliyesi ile n15kad~r 
nlınacak muhtelif idari tedbirleri gö
rUşmüştür. 

1NG1L1Z GAZETELERtNlN 
NESR1YATI 
Londrn 3 (A.A) - İngiliz gazel lcri 

Viyana kararının Roman~·ada ve Tran
silvnnyada büyük hoşnutsuzluğu muciu 
olduğwıa dair gclC!Il habı?rlere büyiik 
yer tahsis etmektedirler. Ga1..etcler Vi
yann knrarının hakiki bir hal sureti teş
kil clmedi~inl, çünkU bu sefer de mü
him bir Romanya ckalliyetinin Macaris
tann intikal ettiğini yazıyorlar -·-ls'lliçre üzerinde uçan 

ecnebi tayyareler 
Bcrn 3 (A.A) - Dün gece yine 1sviç-

renin muhtclif yerlerinde ccneb1 tayya
relerin geçtijtl görülmüş ve alarm işaret
leri verilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ Deniz ~ 

Gazino 
VE 

Restoranı 
Konak vapur iskelesi üstünde te

miz, ucuz ve lUks. ... 

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

. . 

bul tak.ımındcı Kuı;uk Hu::ıe,> in, 'ı usuf 
Aslan, Adnıın ve Fnik gibi milli gürt:{I 
takımımıza <ldalarca girmek kabiliyetini 
göstermi pehlirnnlar olduğu gibi dünya 
birincisi Ya~ır, Büyük Mustafa ve Ço
ban Mehmet tc bulunacaktır. Ankara 
takımında ise. dünya birincisi Y~au son 
müsabakalıucUı mağlup eden Suad Sa
'lta!l, Olimpiyatl rda Avıupn ikinciliğini 
knznnıın Y n ar Do~u ve fevkalade çe
vikliğe malik olan C elf;J rik gibi vıl
dızli'r dn vardır. 

Meninden maruf Mcrmnli Ahmet ile 
Kırkpınarda Türkiye birinciliği kazanan 
66 kilonun yeni yJdızı Necmi, Balıke
sirden Sındırgılı Şerif ve lbmhim; Kas
tamoniden Murat Mert. Çorumdan 
müsabakalara Mehmet Ali Demirkaya, 
Kocacliı len Yıldırım Bekir İştirak ede
ceklerdir. 

lzmir t.:ıkımı ı~ antrenör urımn me
saisiyle bu ı:ene en üstün kabiliyetini nl
mı1tır. 

TENiS MOSABAKALARl 
Teniıı mü..-abak lanna Kulturp, rk te· 

nis kulübü l:ordlannda 6 Eylul Cuma 
ı:;ünü ha 1 nıp 7 \~ 8 Ey!L.l günlerinde 
devam edecektır. Bu mü~b k11lara İs
tanbul, Ankar ve lzmirin en teknik ka
dın \ e erkek bir çok tenis şampiyonları 
İştirak etmek tedır 

Trans ilvan vada 
vaziyet tehlik eli 

- 4- -
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van;-aCa doğm~ askUfer iıgallen eltın
daki mevziltti tahliyed en İm!İna etmek 
tedirler. 

Binlerce köylü, l\.fucar h~dudundak.i 
Rumen istı"hkfunforınd çalı mak Üzere 
cönü1lü gitm.ak istemektedirler. 

Silih ve miihinımaı almai"a muvatfak 
olar.ııyanlar dkrine oraklamu Ye laz
ma kürekleri!Ü ahrak mokav~ ha
zrrl nmaktadırlar. T ranş:}vanyanın m er
kczi Oluja vamı•s olan B. M~rıi:.ı 1-endi-

• 

0

!'1 ve terltedil~ an>2idcn gden İ$ ar
ı ~datlannm yeniden Mz.car tS\h,.klW"l'IÜ 
altına eirmeJ< üzere olan 1.300.000 Rı•
ırn:nin mı • veme-tiru orıanize clme'< 
Ürere Cloid1' ve diüer siyasi ve ldi't(irel 
merkez şehirle~nde birl~ccekle~ni söy
lcm.i~tir. 

Oniv ersul ..:au:tesinın dun te\·kif edı
len dircktörii B. Logosinnu diin ıılt '41111 

serbe:ıt bırakılmı trr. 
Dün Oni"·cnıul gaL it> i şoy le van

yord u: 
Bize.> Üz binlerce insanın lıaya:ına mal 

olnn T rnnsilvanyanın y rı..mı. verilmek
ten İmtina olunan ndale1 adına gdrc-ek 
senelerde bitmek tükenmek bilmez knr· 
gnşalıklara knynak olacak yeni nizanı 
adına knyhedıyoruL. Bütün Rumt-n mil
leti bunu unutmı>·acak ve aynı z.nmamla 
affetnıiyeccktir. 

Alman ve İtalyan mnkc:nlan l--u ma
kalenin nCŞt'İni protesto etmişlerdi:-. 

İHRAC..~TCILAR 
iRLiKLEruNDE 

Ze\'tinyağı ve hububat ihrac.ıtçılnr 
birlikleri idare hel'etlcri diin akşam to?" 
!anarak hirlikleritri nlakadar eden mev
zuları müzakere clmış.lcrdir. --·--Se~erberhK umum mü· 

dürü gitti 
$elu:imizdc bulwınn seferberlik umwn 

müdürü B. Hüsamettin İstanbula git
miştfr. ------Amerikan ataşe ıniliteri 

şehrimizde 
Amerikanın Anknrn sefareti ateşcmi
lite.rl Mr. Vitomon İstanbuld:ın şehri

mize gelmiştir. - :t:-
Çocuk esirgeme 
kurumunun yardım!arı 
AI;rustos 1910 ayı içinde çocuk esir-

geme kurumu şehrimiz şubesi çocuk ba
kım c~inc (5~9) hasta çocuk müracaat 
ederek muayene \'"f' tedavi edilmiş, iüıç
ları meccanen verilmi.C<tir. (434) çocuğa 
günde üç defu olnı..:ık ÜZl.!rc sıcak ye
mek \erilmiş, hun arın bilumum giye
ct' Jeri de temin c<li l ıni..ştir. 

Bir çok çocuklu nilcye giyecek eşya 
tevzi edilmiştir . 

::11111111:11111; Cihan Hatun ~ıııııııııııırı:: -- ------- ------ Tefrika: 109 YAZAN: Curci Zevdan E - - -Aydoğdu - Evet, Emirilmüminiıı üzere bu schrin gayet müstahkem bir 
cfcmlinıWn kulu (Hammad) dır. K en- Sur'u varcl"u-. Fakat. onun hir kısmı bir 
d~i efc~d_imize karşı ~ irtikap et-

1
sclin hücumu ile yJkılmıştı . Yakın bir 

mış o1abılir. Fakat yemden ıbraz edece- l n· . kıl 
~ıh"" u ltl A d k k zaman cvYc ıı.ans ımparatoru yı an 
g usn zmet ve asan sa a at le o u- yen·n 1 u t ı t · · · h" ı · · -rf · 1 kt n s acu en nımrmı şe u· va ısıne 
. ·urunu i.ll ettınneğc ç:ı ışaca ır. . yazmış idi. Vali ınüsmaha ve tckasUl 
. - Ne gibi htisnü hizmet göstermek gösterdi. Bu defa imparator (Kostanta
istiyor. niye) den çıkıııca vali onun Umuriyeye 

IInmmat1 - Bir ime hafta cV\·el bu gelip Sur'un o kısmının harap bir halde 
şcl-rc ginncğe muvaffak olmuş idim. olduğunu görmesinden korkarak yüzü
Dün Emirilmümiuin efendimizin ordu- nü bir su·a taştan inşa ettirdi. Bürç ,.e 
ln. ını görünce Şcvketmeap efendimize barolarını ise bir nğaç köprü üzerine 
hizmet etmek Uzerc oradan h-nçıp bura- yaptırdı. Sur o yerden kabili mild:Uaa 
va gelmek için bütün kuvvetimi sarf et- değildir Efendimiz arzu buyururl.:ırs:ı 
tim. o yeri buradan gösterebilirim. 

Halife - Bize hangi hizmeti göstere- Hnlilc ayağa kalkarak: 
ccksin? - Göster, d~di. 

Hammad - Emirilmilminin efendimi- Hammad Sur'un o zaif yerini eliyle 
ze şehir istihkSmalının zail yerlerini gös- Halifeye gösterdi. Mutasam Hammada 
terocewm. Bu sayede şehrin fethi temin bir tavrı mahzuziy<'tktirane ile: 
4>tl ıtmioı nlıı rs>lrhr M 11.,.luadA ıw·n ,:ı,.~ ,.. ,... 
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ra 1acılık haf
tası. yarın 

akşam bitİj or 
--Jf 

Bir çolı vatanı:~ yeni· 
den aza fıayeledildi -·-Hn\·ucılık lıaftası ) <..."in ak:j .... ıua kadar 

clc\'alll ed.!c"'ktir. Hafta miinnsebeti!c 
bir çok yeni aza c miyetc kayıtlarını 
yaptırmışlar \'C teb~rrtüercl bulun
muşlardır. 

Cemİ\·ctin evlere \ ~ ücarelhanclcrc 
tevzi eylediği teberru zarfları dolduru
lnrak inci eclılınektedir. Bir çok vatan
d:ıslar birer günli.ik kawnc;larını cemi
yete t Tk ctmişleı·dir. Bazı kimseler de 
nişan yJ.z.iiklcrini cemiyete vcmı"kte
dirl •r --·--ii ıuuuıvapuru 
oe «hi, Amerika -çin 
ôitiin yüil f voı• 

ıhlıat Vekfiletinin hir • 
emrı 

Henüz almıyan muhacir
lere toprak verilecek 

Bergama, Menemen 
lıda verilecek arazi 

ve Torba
bulunacak 

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

Bcrg:ıma, Menemen ve Torbalıya yer- niden tct.kıkat yapılarak metruk veya 
lcşlirilen göçmenlerden bir kısmına he- hazinenin tasarrufu altında bulunan 
nüz toprak \·erilmediği anlıış ılmıştır. arazi tcsbit edilecektir. Hazineye ait nra-

Yurda getirilen göçmenlerin tamamı- zi bulunamazsa husus1 idareye ait arazi, 
nın terfihleri ve. müstahsil hale getiril- ikinci derecede de eşhasa ait arazi Lc;
meleri takanür ct.tirilmi. bulunduğun- Unılak edilerek veya satın alınarak 
dan henüz kendilerine toprak vcrilmi- göçmenlere tevzi olunacaktır. 
yen gciçmenlcrin hakları mnhfuzdur. Ve Satın nlınmnsımı veya istimlakine lü
bunlara en kısa zarnnr.dn toprak tevzi zum hasıl olan çiftlik veya arazinin her 
edilecektir. 

S hhat vckileU, Balık.esirin Osmanl- sahip ve parçaya göre dekar miktnn, 

Hava hücumları -·-ingiltel'e ve Alm anya 
arası d al:i ııarbe yep-
31eni b i r ist!lıamet 
vermehted.ir -·-- BAŞ'l ARAFI 1 inci S A \ 'FADA 

atlıı luuık \ C bu iki ny 7.arfında her ba n· 
gi bir Alınnn taarnızuna imkılıı ,.c Cır· 
srıt \"crnwmcktir. Zira İngiltere iki ay 
içinde b.tila cdi1emt'zsc Bliyük Britan· 
yanın kış lnl'' imindeki hnrekut dur· 
gunluğuııdan elde l.-deccği istiCadclcr pek 
biiyiiktür. u hir luıç ny z:ırlmda harp 
s:ına.} iinin \ erdij°!i rruıdun:ııı bt ~-si 
minde bir kaç mi !ine ~ıkacak ~c Amc· 
r ikaya yapıhnıs olan büyük siparişler de 
ele g~irilnıiş huluwıwtır ki bwıların 
heyeti mc'tmuası Alman~-anın :sonbahar· 
da tahmin cdemiy<'Cej:i kmr\·etlcrle kar· 
.ş ılnşm:ısını in tnç «'~·liycccktir. 
Kı Almanya ic;iıı de belki turp samı· 

yii h:ılmnındaıı fo ·dah h:nırlıklnra im· 
kan , ·erecektir. F:1knt in ·c darlığmm 
ve Avrnpn kıtasını telıdit cdc.n umumi 
scfaktin sinirler füerinde yapacağı tah
r ibat, işgal topraklannda tevlit cyliyc
ccği aksiililm<.'ller her halde hazırlık r ..... 
satının c,:ok tistıiııd~ rahneler açacaktır. 

Öniimiizdcki iki nylık müddetin göz· 
lerinıiz öniinc scrccc;:i hiıdiscler harbın 
muknddcrab etraiıııdaki kanaatleri a) · 
dınlatncak projektörler olacuktır. 

AKK KOQLV --·--
Yunan bandıralı Palriya vapuru dün 

lım::mımıza g--l'lliş, Amerika ıçin tüfün 
vüklcmc~e bas'nml,!Jtır. Evvelce de ya
zıldıgı !ibi Yunan vapurları muntazam 
seferler yaparak Yunanistan, Türldye 
,.c Amerika lunanlurı arasında işliyccPk
tlr 

ye köyünd n naklolunacak göçmenlere sıhhi vaziyeti, ziraat kabiliyeti, bilhassa 
verilmek üı~rc Menzmenin Aliağa na- su vaziyeti ve 1331 senesi vergi kıymeti 
hiyesi dahilınde ve Evkafa ait olan Paşa ve kaç liraya alınabileceği tetkik edil
çiftliğinin salın alınmasını tetkik ettir- mektcdir. 
mektcdir. Bu hususta muhabere cereyan Umumi \•aziyet müsaıt olduğu nisbet- GEL 
eylemektedir. tc göçmen evlerinin behemehal yaptırıl-

NLE , G· •NLER 
_..,_,. __ 

KUR'i'UE.UŞ 
Bayramınıız ve m aluller 

Ordu mallıllcri birliğinden: 
Her törende ınnlu 1 gazilerin şcrcili 

~ c mutena bh ınc\·kü vardır. 9 EylUl 
lıınir kurtuluş bayramı yıl dönüır..üııde 
de Ci.iıııhuriyet halk partisı ordu malül
leriııe ün saftct yer vermiştir. Birliğimi
ze dnhil olsun olmasın İzmirclo mevcut 
bilumum ordu mali'ılti erlerin \'C subay
laruı bu hih tik ha) rama işlirnklc..-ini ri-
ca c~ leriz. J --·-Hav~ kai~ ~anıma giden 

. ~zınü-li gençler 
Iııt•nd krunpına gıduck hriivc nlan İz-

111 i rli ı::cnçlcr pcyderpcv :ıvdel evlemc
ğ .. 1 a.şla•ıııslaı clıı·. fı.n.irli gımçlerden ba
zılnrı da Ankaradald nıotörlü kampın
da turi7.ın hrövt'Si , lınağ11 ımıwıffok ol
muş}. rclır. - -
Fuarda satışlar 

araretli 
Fu rda satı. islcrı hararelleu niş, 

muhtelif linnal~-ID° fuara getirdiklcl'i 
nıaJJ ... r ka!JliJcn satılmışlır. Hu firmalar 
yrnid~n mal celhetmektedırll'r. 

lzmire gelen zi~·aretçilcr de fuarımız. 
dan pek memnun kalm.ışlardır. 

--~·--Jand arma müietti$i 
geldi 

I< ıı<l;.ın11<1 wnunı müfclt~i Tuğgcııe-
• 1 R md Berkman Ankaraclau şehl'.i

mizc gelmiştir. General İzmiroe buluıı
dugu miiddet zarfırıcla j.ınchnna bırlik
lcrini tcfüs edecektir. 

•••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Meinleketimizin 
~ emniyet ve selameti 
: Hava kuruıımna aza y:ız.ılırwk, mil
: letçe yerine gcticcceğimiz bir " a7Jfe-

dir. Az ''eyn <."Ok taahhtitte bulun-
111. yı düşüıımc\-'.s.izin, bütün \•atan
daslarm h:ı.va kurumuna aza yazıl
dığını gördüğüır.üz gün, hu memle
ketin emniyet Vı.! selameti teminat al
tına nlınmış olaC'nktır. Bu neticeye 
vannnk iC'itı birl.ıriıni.lc yol göstere
rek her kesın hın;a kurumuna aza ya
zılınasııı ı temine <;alışalun. K urluluş 
lnıncladır. 

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

··~ ~. .. ~ ~ ·~ .. -.-: :~ ' ·-: ı 
Motörlü vasıtaları 
ahnanlara 

..ı.-.:.;--:~·.~ 

İZMİR ASKERLİK ŞUBESİ REfSLİ
ÔİNDEN: 

İzmir şubesince <ılmnn motörlü \·~-.a
it sahiplerinin nyniyallı.ırını almak Ü7..C· 
rl! şube.re miirncnatlnrı lüzumu iltın 
olu.ıur. 

--•ıı 

Bergama, M!'nemcn ve Torbalıda ye- ması kararlaşmıştır. 

Yeni ihrac maddesi olacak bir meta 
• 

Amerika ve Almanya
dan balık derisi istenildi 

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

Beher lıöpelı balığı derisinin fiatf 3·5 lira ara· 
sında olaraıı bildirilecef:ı 

Bir Alman fimuı.sı İzmir Balıkçı1nr 
cemiyetine müracaat cdereok lunir li.ına
m ağzında pek meLzUI olan köpek halığı 
derisi salın almak istediğini hildinniş, 
fiat sonntı§hır. 

Du finnn, teklı:f cdılccek fiatlerc nn7.n· 
ran Alımın maknmlarından hemen ithal 

Ödemişte y eni istas
yon açıldı 

öd..:nuşt.c dc\'lct dcnur} ollan idaresin
ce ymi bir i.:;tnı;yon binnsı inşa cdilrrüş 
VC! diin merasiırilc işletmeye açılınışhr. --·--

1\IAI IKEi\11.;IıERDI:: 

Bir katil mahkiim oldu 
Eşn•f paşud.ı ha v .. !dıpıııar caddesinde 

..J!) numaralı I•: "C'l.1 oturan Süleyman 
oğlu Ahmedı t.alu. • neticesinde öldür
mekten .ı.-uçlu nynı c.ıddcdc oturan Halil 
oğlu Ali E • .. ıu 3 ~eı c <ı;'.ır hapis ceza
sına mahki\u İ\ cUnr- vr 600 lira ölüm 
tnzrninatm• ı ı~ •ncl:~uden alınarak ölü 
\'Cre> " inl' \ L'rılınesine karar verilmiş
tir. 

Kardeşine bıçak 
c;ekti mi? 

mi~i istenileceğini bildırmektcdir . 
Bir Amerikalı finna da köpek balığı 

derisi istemiştir. 
15 kiloluk bir köpd'.ıe balığınuı derisi

ne 5 lir.a, GO kiloluk ba1ğın derisine 4 
lira, 80 kiloluk balığvı dcrL-ıine de 3 lira 
iswııecck tir. 

Maliye vekili 
bugün ~diyor 
Şehrimizde bulunan Maliye vekili B. 

Fuad Ağrnlı dün sabah İnciraltına gi
derek bir müddet kalmış, bilahare fuar
da muhtelif pavyonlnrı gez.miştir. Gece 
ınaUyc \'ekili şcr<>fine bir ziyafet veril
miştir. 

B. Fuad Ağralı hugün İzmirdl·n ny
rılacaktır. --·--İskenderiyeden mal 

gönderilmek 
isteniliyor 

İskenderiyeden bir firma ticaret oda
sına müracaat cd:!rck demir karyola, 
mobilya eşyası \'C hnstane modelleri sat
mak istediğini bildirmiş, itluılatçılnnn 
adreslerini i:.temiştır. --·-POl.iSTE 

Olümlü bir kaza 

Knnlc.şi Adıuına bıçak çekmekten 
maznun İbrahimin diin meşhut suçlar 
knnununn göre ınuhalreınesl yapılmış
tır. 

Maznun, kardeşiyle hir buçuk sene- Menemenin Kelekler köyünde feci bir 
dcnlx·ri dnrgıu olduklarını , vaka glinU kaza olmuştur. v 

evdeki hissesini istemek için kardeşinin 9 ):~~?~ Mcs~l o~lu Orhan e~·de yı;ı·: 
c,•ine gittiğini, fozlıı sarhoş olduğu ci- I de go~.~gu H~lıle ~ıt ınav.ıer tü.f~nguu 
hetlc evin (inüııdcki pençcreniıı üstüne 1 alıp gotum1ek ıstemış, b!1 esnada tilfenk 
düştilğiinü, hu yüzden cnmların kırıld ı- pat!nmış ve çı~~n ınenn.~ o::ıda b~Junan 
ğını, eve girip kimseye bıçak çekmediği- ~~ıf ~ğlu Arı~uı !>Ol bö~e • g~~k 
ni, e\•clekilerin fuzuli telaş ederek Mdi- oluı~U~e .scbebı!ct. verm~?r· Hadısenın 
seyi biiyiittüklerini söylemiş ve kendi- tedbırsizlikten ılerı geldığı nnlaşılmış-
~inc isnat olunan suçu kabul etmemiştir. tır. 
Muhke'lle, hadise şahitlerinin celbine Eroğlunun başına gelen 
kanır vermiştir. Torbalının Karakızlar köyünde Ah

Parlak köylü Kasanın 
davası 

Karaburun kaznsırun Parlak.köyün
de İbrahim oğl u kilçilk Aliyi çüte tU
fcngi ile <ildüren Has.anın dava evrakı 
şehrimiz ağır ceza nıahkeınesiııe gelmiş
tir. Muhakemesine yakmda başlanacak
tır. 

met oğlu 16 yaşında Arif Eroğtu k endi· 
sine ait av tüfengin: kurcalar:ken füfenk 
yere düşmiiş, çıkruı kur.şun sağ ayağına 
rastlıyarak Arifi y~ralamı.ştır. 

Duvar delen hırsız 
Tepeköyünde B. İ::;ınail Goncanın ke

pek \'e un dcposumı, kerpiçten yapılmış 
<lu\'arı delerek meçhul bir hırsız girmi..ş, 
bir ıniktnr eşya il~ boş çuval çalmıştır. 

nun ederim. Halife Aydoğdunun ınertlii;.rinl, hüsnü kumanda cdiyorclu. Sur 'un etrafında ga-
A)·doğdu - Kulunuz, sözüııün doğru nhlfıkını takdir ederek memnuniyetle yet derin ve gayri kabili mürur hir hen

çıkacağını tekeffül ederim. Şc\"ketmeap tebessüm etti: dek ,.ardı. Aydoğdu bu hendeğin için 
efendimiz mükafatın tacilini lütfen fer- - İkinizi de affediyoruz. Hnmmadın toprak dolu tulumlar ile doldurulmasını 
man buyururlar mı? seninle bernhcr hasro hizmetinde bulun- emreyledi. Hendek dolduruldu. Her biri 

Halife - Senin hatırın için ederiz. masını arzu t.-derim. Onu layık olduğu on kişt istiap edebilecek hücum kuleleri 
Ne mükafat verelim? mükafata nail edeceğim. yaptmldı. Bu ku1c•lcrden biri tulwnla-
Aydoğdu - Kulunuz para istemiyor . Aydof:du ile Hanunnd başlarını eğe-- nn ü.z.erind~ Sur':;ı doğru h ilcum cder-

Cariyeniz Yakute ile evlenmesine müsa- rek teşn],kür eltiler keıı heucfoğın ortasında tulumlara takıl-
adc buyurmanızı istirham ediyor. • . ıııış kalmış, içinde bulwınuların tahlis.i 

H 1f k , ~utasam Sur hakkında bu e.hemı~- pek büyük müşkii!ll.t ile vuku bulmuş-
mi? a i e - Ya ·ute senin zevcen de!;;til )elli ınalOmalı a_ldıktan sonra :hır daki- tu. Sur'u yıkıp gct;ınck için ordunun 

A <l wd 1 . k 1 k d d ka _lmybe~ı·megc karar \ 'erdi. Derhal m:ıncınık. lll('rdiven \ "C sair teçhiz.atı mü • 
Y og u ura:ı: sı ı ara i.ı~ün ükten otawn Sur un yıkık olan kısmının karşı- kcmnıel idı". 

sonra : d k l · s ' kar sın a uru masıru ~ı~lti. ur a ı.ıı Aydoğdu Cihnna bir an evvel ka\.'l.ıs-
- Evet, l':dnirilıniiminin efendimizin mancınıklar yerl .rtır ld M ırukl ' 

k b.~ .··k t 
1 

. ~~ , 1 ı:. wanc ar mnk için heıncıı şehre umumi hücum ic-
ulunuza evlenmek için ih.~n buyurdu- u~ u aş ar ı~e Suru do~~ge başl~dı. rasını Hnlıfcy~ ınusiren tavsiye cdiyor-

ğu Yakute ... Ccsarctinıin affını istirham Sur bu ıne~nıynta talınmnıül edemıyc- du. (Mutasaın) bu aceleyi muvafık bul
cderim. Cariyenin bu dostumun nişan- rek.yıkı~m~ga yüz tu~t~. R~J:ır 05ıl~n mıyordu. Mnamafih bu ısrar üzerine 
lm olduğunu bildiğim için Şcvketmcap gcdiklcrı agaçtan birbırıne bıtışik huyük harbın teşdidini emretti. Açılan gedik 
cfendinıizin emrine muhalefet ettim. Ca- direkler ile kapaınr.ğa çalıştılar. Mancı- ~·erine ilk hücum eden Türk (Eşnas)ın 
riyeyi kendi evimde emanet suretiyle ruklar bu direkleri kırıp düşürmeğc bas- maiyetinde bulunan asker oldu. Yer dar 
muhafaza eyledim. Emirilmüminin efen- ladı. Rumlnr direklerin kınlmnnıası içi~ idi. istedikleri hnrekutı yapamndılar. 
elimiz lütfü ihsaniyıe bizi minnettar et- üzerlerine keçeler geçirdiler. Faydası ol-
mek isterler ise iklmizi de affe ~yan mndı. Anlıean mnııcınıkların adedi tez· Mutasam Sur'un ~~ir yerlerinde bulu-

.. ·· l b d nan ınnncınıkl:ırı bu tarafa get irmek su-
gorur er ve ura nn Allnhın avnü ina- yit olunuyor, şehrin muhasarası sıklaş- retlyle nskere imdatta bulundu. Ertesi 
yetiyle muzaffcrcn avdet e tlikten sonrn tırılıyordu. (Mutas:ım) at üzerinde oldu-
Yakuteııin Hammada zevce olmasına ğu hnlde büyük kumandanların arasın- "Ün Mutasam Afşin ile maiyetindeki as-

rı h ... ...... ... 1..... ;ı 

Mardin mebusu Ali Riza Levent, 
Trabzon mebusu Sırrı Day, Trabzon me
busu Mithat Ayduı, Maraş mebusu Dr. 
Kemal. Giresun mebusu Dr. Vnsıf hmi
re gelmişlerdir . 

Manisa mebusu Rid\•.ıııı Nafiz F.dgil· 
eler, Manisa mebusu Hüsnü Yaman. Er
zw·wn mı.!busu Nakiye El~ün, Edime 
mebusu Bn. Fatma Mimik. Bursa mebu
su Mulüttiıı Baha Pnrs fzınird.en n}·rıl· 
mışlardıt". 

- +
Bir aylık ihracat 
Ağu tos ayı içindt: İzmirdt:n mulıtelii 

memleketlere 2076 ton miktarında 
220,554. liralık çeşitli madde ihraç edil
miştir. Aynı ay içiudc 133,586 lira tuta
rında 24581 canlı hayvan ihraç ediJ.mlı;
tir. --·--DAİRELERDEKİ 
Lüzumsuz evrak 
Dairclcrclc toplaumış bulwıan lüzum

suz cvnıkın imhası tckanür ettiğinden 
bwıtarın kağıt fabıiknmıı..da ilk madde 
olarak kullanılması için Sümerbanka 
verilmesi Baş,. cka.Ietb .. 'fl vilayete bildi· 
.rilnıiştir. 

:···············~~~~··············· 

Yusuf Riia 
okulu 

Ana \'C ilk kuiımlanna yeni talebe 
kaydına 10 eylül, derslere 23 eylül : 
tıırihlnde başlıyal"<Jdır. Uz.-ık semtler : 
icin otobüsler vnrdır. : 
Baştunık - Kestelli cadclcsi : 

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

Aııkara radyosu 
---~---

BU G V N - ·-7.30 program ve memleket saat ayan, 
7.35 müzik: (Pi.), 8.00 ajans haberleri, 
ınilzik: (Pl.), 12~10 program ve memlc-
8.10 ev kadını - Yemek listesi, 8.20-8.30 
ket saat ayal'l, 12.35 müzik.: Alaturka, 
12.50 a]ans habcı·leri, 13.05 mütik: Ala
t u rka, 13.20-14.00 milzik: Radyo salon 
l)rkcstrası, 18.00 program ve ıncmleket 
saat ayarı, 18.05 müzik: Cazband (Pl.) 
18.40 müzik: Alaturka, 19.15 konuşma; 
(Dış politilm Mdiselcri), 19.30 memle
ket saat ayarı, ve ajans haberleri. 20.00 
Mil.?Jk: Fasıl heyeti programının de\"a· 
mı, 20.15 konuşma, 2o..30 müzik; Alatur
ka, 20.50 mlizik: Geçit konseri 21.15 
mlizik: (Pl), 21.30 Radyo ~si. 21.50 
ıniizik: Riyaseti cümhur bandosu, 22.30 
memleket saat ayıırı, ajnns haberleri, 
22.45 müzik: Dans müziği (Pl), 23.25-
23.30 yarınki progmm ve lrnparuş. 

-·-········································· 

Fuar 
münasebetile 

İzmiri scrcncndircn nıisafirl~rimiz 
• . l!O geldiniz : 
JZl\IIRI . EC7.ACI : 

Kemal K. Aktaş~ 
kolonyaları ~ 

ntcşlıurdur. hnttii üzümii, inciri kadar E 
tncşhurdurN : 

Hilal eczanesini~ 
• 

DI~ ZİYARET EOİNfZ : 
Dcın Cf'ı.acı ICeıııal Kilmil ile tanışını · : 
giirü mü~. hem rle kolonyalara esans- : 
lurı giirmüş olu.-:;unu.z. : 

Zarir şi$eler it;inde Ba·i 
.ha r çi~eği? Altınrüya,: 
~Gönül, Limon çiçei~ 
: Zümrüt damlası, Son: 
ihatıra, Yasemin, DalyaE 
:Fuly a, Akşam Güneşi,: 
ELeylAk.. • . 
•••• 
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Hava· kurumuna teberrüler 

Ista b v a ad 
yüzüklerin· · ve enler 

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

ANKARA 3 (A.A) - Bugün Ankara ve İstanbul hava kurumu ınerke:zlcrinc <"vlenme yüzüklerini 
~eren. para teberrüünde bulunmuş olan vatandaşlar şunlardır: 

B. Mehmet Sipahi ve eşi, B. Ali Muhsin Kibar ve eşi, R. Siyon Falciyel ve eşi, Bn. Vasfiye Onar, B. Riza 
Oran, Bn. Samiha Oran. Bn. Sıdıka Oran, B. Fehim Güven ve eşi, B. Muhiddin Tumer ve eşi, Bn. Rifat 
Tadihım 

Diğer taraftan B. Nuri de lstanbul hava kurumu şubesine bugün bin lira teberrü etmi~tir. 

* Ankara 3 (A.A) - Bugün aldığuruz tclgra1lara göre Öde- tir. 
mişte ort-:t nkul öğretmeni muhteşem Sancıak ile Enver İstanbul.fa da Alber Dcngiyu \'C İJyecr Oscb evlenme yi.i-
Okçular, Han.dl Aksoy, Memnune Örsel, Mehmet Sunar, zUklerinl ha\•a kurumuna vermişlerdir. 
ve eşi, Ati! İıınn, evlenme yüzüklerini birer yardım olmak Bunlardan başk& ha\•a kurumuna Fethiycdc Günnc kö-
üıere h:ıvc kurumuna teberru etmişlerdir. yünden Süleyman Ş<hin 300 ve Gerzcde Şercloğlu 100 lira 
Zekiy~ fnan kurumn ayrıcn bir altın bilcı.ik ihd eylemiş- nnkdi mu:ıwnette bulunmuşlardır. 

Ziraat vekili 
•• u oz~at 

ay ıldı 
-- .. --

a 
• 

Amerika da 
hazı .ık ---·--- llASTAl,tt!•' 1 iNCİ SAHİFEDE -

'atayda ye 
mektep er 
çılıyor ••• -·-

• 
1 

-·-- BASTARAI!"'I 1 inci SAYFADA 
Bütün bu teşekküller avcılarımızın hü· 
cumlarına rnnruz kalarak tard edilmiş
lerdir. Taymis nehri Üzerinde bir şehi
rin bombardıman ediJdiği ve bazı bina
ların hasara uğradığı, E.sscx konteainde 
de bir şehre hücum edildiği ve bazı bi
naJardn hasar vukua geldiği bildirilmek· 
tedir. f"al at buralarda insanca zayiat 
kaydedilmemiııtir. Kent kontesinde bir 
şehirde bazı binalar hasara uğradı. Ve 
bir kaç kişi yaralandı, Yaralılardan ha· 
:r.ıları ölmüştür. 

Şimdiye kadar alınan raporlardan 
anla§ıldajma göre, bu hücumlar emasm
da baıka yerlerde ciddi hasarat kayde. 
dilmemiıtir. Daha evvel yapılmıı olan 
hücumlar emasmda Kent ve Essex kon· 
teslerinde müteaddit ,ehirl~rde bomba
lann evlerde ve bir haıtAhr.ııede basanıt 
husule getirdikleri öğrenilnı.İftİr. Bu fC
birlerin her birinde İnsanca zayiat da ol
mUftur. Bunların pek azı ölmüıtür. 

Hafta nihRyetinde lngiltere üzerine 
yapılmış olan hücumlar hakkında nlın
mış olan mütemmim malumata göre cu
martesi günü zaıfında üç düşman tay
yaresi daha diişüıülmüş ve o günkü dü~ 
man zayiatı 88 tayyareye baliğ olmu~ 
tur. Evv, lce kaybolduğu bildirilen bir 
lngiliz pilotu ealimen avdet etmiştir. 

-*-Fransız müstemleke-
lerinde karsıklık , 

A r =•'= *' 

yeni bir ayi a ve bir kara 

Şarap i a i ve satı ı 
serbest bırakılacak 

Mahalle bekcilerinin ücretlerini Devletten 
' 

almaları tetkik edili yor 
~~----~~~~-x4x~~~--~~----

Ankarn 3 (Yeni Asır) - Şarnp imal bek~ilerinin maaşlarını halktruı topla
\'C satl§ının serbest bırakılma:.ı içln bir malım usulıi, modem bir de\•lel çerçlve
kanun lfiyıhnsı hazırlıınmışbr. shıo sığmıyacnk kadar eski görUlmilş 
Layıhaya göre dnhildeki şarap satış- ve bunun kaldırılması maksadUe dahili

larındnn kilo başına bir miktar inhisar ye '\Ckfiletince tetkikata ba,.lamlml:jtır. 
resmi alınacaktır. Tetkikat bitince mahalle bekçilerinin * mnaşlan rnuvnzenei umumiyeden veril-

BEKÇ1 AYLIKLARI ınesl için lllzım gelen formalitenin ynpı-
Ankara 3 (Yeni Asır) - Mahalle Jacağı anlaşılmaktadır. 

Son bir hafta içinde 
~----~---x.x·--~--~-----

k • 
ı arda •• .. 

oume • e ı-
• e ı 

• 
ı va o du 

Yozgnt. 3 (AA) - Dün şehrimizden 
Boğnzlıynna gelen ziraat vekili Muhlis 
F..rkmen köylerde ve zelzele mıntnka
aındn tetkiklerde bulunduktan sonra 
Y ozgatn gelmiotir. Muhlis F.rkmen ~ehir 
a:irnnt ntelycsini gezmi:ı, sonra Yozgattnn 
nynlmsştır 

grenin teşrini evvel bidayetinde iki ay 
için istirahate girmesi temin edilecektir. 
Mecburi nskeı 1 mükcl!cfiyet kanun lfı
yıhası 15 güne kadar ihzar edil erek re
isin imuısına arzedilecektir. 

AMERtKA DONANMASI 
MAl\'EVRA YA ÇIKTI 

Antakya. 3 (A.A) - Hatay köyle- - llASTAP ~Fı 1 inci SAHİFEDE -
rinde yeniden mektep açmak ve yeni lnrında beklemektedir. 5üratle ihraç pi
ınektep binaları yapmak için haşlanmış yasaları bulunmadığı takdirde udalar 
olan çalısmalnr bütün hıziyle d~vam et• bi. iktısadi inhidam tehlikesi karşısında
mcktedir. Bozüyük köyünde dün te- dır. Bazı şeker knmıŞ"J ycti~tirme işletme
mcli atılan mektep binasiyle ikinci mek- leri faı liyetlerini tatil etmekte ve me-
tebin in~asmn başlanılmış bulunuyor. mur, nsker Ye bahriyelilerin maaşları da 

~--~~--~-----x4x---------~~--~ 

Bir amele l:azaen öldürül , ümini ilıi arlıa· 
dasından Jdm n vurdağ u henüz anlaşılamadı 

---------x~x--~--~~-
Akhisar 2 (Y~nl Asır) - Burada bir !kinci '·aka ela şudur: Kır bekçisi Ka. 

-*-- Vaşington 3 (A.A) - Amc.ıika bnhri
yc nnzın Knoks, Amerika clonanmnsı
nın manevralannda hazır bulunmak ve 
Havay adasile garp iislcıi.ni tetkik etmek 
üzere tayyare ile hareket etmiştir. 

-•- tedahülde kalmnktadır. 

Ed.·rnede fe"ezan t illi• Cenubi Afrika sahillerinde kürek 

hafta içinde ölümle neticelenen iki vnka rakaşın Hüseyin ile arkndnşı Bekçi Rn· 
olmuştur. şit ve Milinin Hüseyinln evinde rakı 

akyadaki tefti.şat 
Edime !l (Yeni Asır) - Ger.ernl Ka

um Dlrik Trnkya ve hil\•alisinin kazaln
rUe yollarını teftişten buraya dönmüş, 
gUrdllğU faaliyetlerden memnun oldu
ğunu ga?.etcmize bildirmiştir. 

_, mahkiunlaruun sevkedildikleri Cayene 
lıesi Jıalmadı adasa da aynı vaziyette bulunmaktadır. 

Birincisi şudur: Medar köyilnde Bey- içerlerken knvga çılonış, Mümin vurul· 
lik çiftliğinde tütün dizen ameleden To- muştur. Vuranın Hüseyin ıni, Rnşit ıni 
pal AU bir aralık tabancasını kurealn- olduğu nnlaşılamamıştır. 

Knok.sun yanında In~ilteredeki hw usi 
\•azifesinden <lönt"lı Albay Donavnn <la 
vnrdır. 

Edime 3 (Yeni Asır) - Hava Bu üç mev~ide .bulunaıı .ahali ~ymetJj 
ıl.L::..-d f ehl'k • k l eıydanm BirleJik Amerikadaki veya 

aç uJ8uı an eyezan t 1 esı a · İngiliz müs emJekelerindeki dostlarma 
manıı~tır. göndermektedir. 

ınış, çıkan kurşwı u,tifın Ahmedi göğ- Mümin, yaralandıl.tm b~ saat sonra 
sUnden vurarak ölümüne sebep olmuş- ifade veremeden ölmüştür. 

Bu Hakikati Herke Biln1eli 
BİOGENİl\E; en birinci kan, ku\·\·et, iştilıa yaralan \'C tc:o.irini derhal gösteren bulunmaz bir dc\'adır .. 
Grip. nezle. enfloenza, tma gibi lınstalıklııra tutulmamak için sağlığınızı UiOGENİ~E kan \'e dt-rman luıplnriylc 

igortalayınıL. 
BiOGl!;~İNH; dalına kanı t:rz.cleyip kunctlcndirir, habh.liği giderir, Lıariçten gckcck her türlü mikroplan öl<lü

rilr. Tatlı bir iştih:ı temin eder. Sinir \ 'C ndnlclcri s:ığlaınlaştırır, zekayı yü~sclür .. ncJ gcv§ekliği \e ndeıtıi iktida· 
nn en birind de vı.ısıdır -
BIOGENİSE; lmllan::uılar kat'iyy«:n knrdan, kıştan, soj::uktan \'C ha,·aların dcğişmesiııdt>n müteessir olmazlar ••. 

ÇünkU ~ür:udu heı zaman gen~ ve dinç hulundnrur ,.e bu ı;aycde ınüthi~ ak;bctlcrlc netirelencn GRi.r, nezle, cflo
eazn, sıtma gibi h•stnhklardao korur. Bu lınstalıklardaıı kon1nmak kin büyiikler sahah, öğle, ukşrun. birer, sekiz 
)'aŞındruı ü tün çocukfar yalnız sabah. ukşaın birer BİOGI·:ı. 'İNE nhnalıdır. lfasta ofanfanu kurtulması için de bu bir ~ 
mikdnr arttınlmnlıdır. IIER ECZANEDE CULUNUR .• 

IZMtR sıcıu TiCARET MEMURLUCUNDAN: 
izmfrde Atatürk cadde inde Rıhtım hanın.da 22/24 No. da ticaretle iştigal 

eden - Saı.-el Türk anonim !,!İrketinin - 28/ 8/ 1940 tarihiyle tasdikli imza sa
lahiyetini gösteren beyanname ticaret kanunu hükümlerine göre sicillin 2816 
numarasına knyt ve tescil olunduğu ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi mühiir ve imza okunnınadı. 
Ye\-mİye No: 6368 
Hususi No: 503 

BEYANNAME 
T cııkili, heyeti veküenin müsndcsine. İzmir asliye mahkemesi ticaret dt1ire• 

s!nin tasdikine iktiran eden, merkezi lzmirde kain, - Savel Türk anonim şir~ 
ketini - z.irde imza nümuneleri mevzu idare meclisi azalariyle ve ~rket mü
dürü Kazım Cürelden her hangi ikisinin, müştereken temsile ve şirket na
mına bikümle evrak ve scnedat \"e vesaiki imzaya mezun ve salahiyettar ol
duklarını gösterir heyannamedir. 26/ Ağustos/ 1940 
ŞtRKET iDARE MECUSt: 

Azaları: Şirket kti~e5i 
Rei Mithat Nemli imzası 
Murahha oza Feyyaz Savut imzası 
Aza fhsan Doruk Jmzası 
Müdür : Kazım H. Gürel İmzası 
Hariçte yazılan bin dokuz yüz kırk senesi Ağustosunun )'İrmi seki:ıinci gü

nü tarihli bu beyanname altındaki imzalardan ikisi şahs ve hüviyetlerini ta
nıdığım Mithat Nemli ve ihsan Dorukun olup mahallinde bizzat huzurumda 
koydukları tnsdik olunur. 28/ Ağu&tos/ 1940 

Beyoğlu üçüncü noteri Seıvet Y esario~lu mührü ve imzası. 
Umumi No: 3346 Hususi No: 5/69 
ı,bu beyanname altına konulan firma ile imzaların şahts ve hüviyyetleri 

marufum Savel Türk anonim ııirketi meclisi idare murahhas azası Feyyaz 
Sl\vut ile müdür Kfızım H. Cl1relin olduğunu tasdik ederim. Bindokll7: l üz 
kırk senesi Eylul ayının ikinci pazartesi günü 2/9/940 

i:ımir üçüncü noteri resmi mühril ve S. Olcay imzası 
Dosyruıınde.ki tasdikli nüsha sibidir. 
30 kuruşluk pul ve sicil ticaret mühürü imza okunamadı. 35 61 ( 1813) 

İKTiSAT VEKALETİNDEN: 
ı dokuma tezgahı ya"tırııacaktır · 

1 - Vekiletimiıce yaptırılacak 3000 adet el dokuma tezgahı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - 3000 adet tezgahın tahmin edilen bedeli S 7000 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 42 75 liradır. 
4 - Tczgahlnr, imalat yerinde teslim edilecrktir. 
5 - ihale 20 Eylul Cuma günü sallt 15 de Ankarada iktuıat vekaletinde 

müteşekkil komisyonda yapılecnktır. Taliplerin mezkur gün ve snate kadar 
teminntlannı yatırmalan ve 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi mucibince 
tanzim edecekleri zarfları el...-siltme saatinden bir saat evveline kadar komis· 
)'ona tevdi etmeleri lazımdır. 

6 - Bu hususa müteallik ııartnameler, iktısat vekaleti sanayi umum mü
dürlüğü küçük sanatlar şubesinden temin edilecektir. 

4, 6, 12, 16 3553 (t615) 

İZM. DE1i'TERQARLIGINDAN: 
Burhnnettin kızı Zchrıının Daşdurak şubesine olan milli E.mlak satış bedeli 

borcundnn dolayı haciz edılen birinci Süleymaniye mahal esinin Toknydın 
Kamil B. sokağında kain 14 t-.ski 1 O taj sayılı ve 460 lira kıymetindeki evi 
vilityet idare heyeti karariyle 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmı~tır. Ta
liplerin 2 7 / Eylul / 940 Cumn giinü saat 15 de vilayet idare heyetine miira-
cnıuları ilan olunur. 4, 9, 14, 19 '.3556 ( 1812) 

İZMİR DEF'J'ERDARLIGINDAN : 
Abdumılıman oğlu Yusufun Oaşdurak şubC$ine cılıın millii emlak satış be

deli borcundan dolnyı ha iı: edilen Güzelyalı Tramvay cııddeııinde kain 937 
eski 991 taj ve 960 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti knrariyle 2 1 
Siın nıüddetle müzayedeye çıkarılmı§tır. Taliplerin 2 7 /Eylul / 940 Cuma gü
nü saat 15 de viliiyet idare he\•etine müracaatlan ilan olunur. 

4. 9, 14, 19 3557 (1810) 
----~--~--~----~--~------
iz mir Nafıa müdürlii 'b "inden : 
.. Url hüküınet konnğı tamiratı 3381 lira 5 5 kuruş keşif bedeliyle ve J 5 

gun müddetle açık eksiltmeye konulduğundıın isteklilerin 2490 eayılı vasa 
~üklimlerine tevfikan hnzırlıyacakları teminatları ile birlikte 19 /Eylulİ940 

er cmbe günü sant 1 1 de nafıa müdürliiğündc mi.ıtPsekkil komisyona ba vur-
mal n 5 1807 

IZMtR BELEDlYEStNDEN: 
Bele<liyeniliin varidat servisinıle GQ 

lira aylık ücretll bir tahakkuk ve icın 
m1!murluğile 50 şer lira oyhk ücretli iki 
kra \'C kırkar lira aylık ücreili iki teb-

• liğ me.ınurlu~u ve bir şube ktltipllği açıl
mıshr. 

Bu memuriyetler için 5. !J. 940 tarlne 
rastlıymı perşembe gtinü öğleden sonra 
snat 14 bucukta müsahaka imtihnnı va
oılacnktır. Tnlıakkuk ''e irı n mcmtıı~u
vu i;in Lise, vr diğer memuriyetler için 
Orta mc.kt!!p mezunu olmak ve askerlik 
fiı1i hizmetini bitinni..'I olup 35 yasını 
müteta\•i7. hulunmamnk şarttır. Talip 
olanların e\•rakı müshile ve vesaiki res
mivele1ile bir1ikte rivaset makamına 
ınlirncnatlan lilzumu iıan olunur. 

3564 (1808) 

tZMtR 3 ONf'!ü SULH HUKUK HA
KfMLtC.tNDEN: 

1unirdc Sipahi pazarında hırda\•atçı
lıır çnrşısında 11 numaralı mağazada 
Plb!seci Jozef Saki tarafından M. alt'yh 
Dibek başında 809 numaralı sot~akta 19 
numaralı hnnede oturan Mehmet 1nce
hcl aleyhine açılan 100 liralık ::lacak 
davac:ından dolayı kendisine yapılnn IHl
ncn tchlii!:ıUı ra~mcn mnhkmncyc gel
medir.inden, muhakemenin giynben <lc
vamına karar verilmiş ve ~:evmi muha
kı•ıne ele 19. 9. 940 tarihine miisadif 
"'l t''I"en1bo gUnU saat ona bırakılmış ol
duğundan mumaileyh Mehmet fnccbelin 
'>izzat k<>ndisinin veya namına bir veki
linin mahlcemede yukarıda yazılı gün 
ve saatte hazır bulunması aksi takdınlc 
hakkındaki davaya glyaben de\•am 0111-

.,acaih tehliğ makamına kaim olmak 
ü~erc ,.e hu illinın hir nU.oıhasının nınh
kcmc koridoruna talik suretile jll\n olu-
nur. 3562 (1806) 

ZAYt 
İzmir hah ve mensucat Türk Anonim 

şirke-tinden: 
Kuladaki Menc::ucat fabrikamıza alt 

iktıc:at veokalctindcn alınmış 10/ 21937 
t::ırih \'e 2344 numaralı birinci sınıf Mu
.,fi~·et ruhsatnam<'si kaybolmuştur. Ye
nisini al::ırı>~hın•zdau cskic:lnln hUkınU 
olmad•ğı illin olunur. 35G3 (L809) 

OOKTOR 

CEL L YARKIN 
İzmir memleket hastanesi dahili has

ta! ıklnr scririy, t şefi. 
Paznrd::ın manda her gün hnstnlnrın · 

kabul ve tedavi eder. 
TELl'..'FON: fü•i; 2545 
Muayenehane: 3!156 
MUAYENEfü\NE adresi: 1kincl Bey-

ler sokak numara 25 

OPF.RATÖR DOKTOR 

A .MET CE İL ORAL 
Fransız Hastonc.c;i Opcrntöril 

Her ~ün öeleyc kııdnr Fransız hnstnnc· 
sinde. cifrlrdcn sonra Hirinci Bt-vler SO· 

'o. 42 . Tı.;u.:ımN : 2310 

tur. HUseyin de, Raşit te tutulmuştur. 

Acele satılık ucuz motör 

Sot'tlk hava ile calı,ır 18 beygir kuvvetinde fngiliz mnmuliitı Campbell 
mıukalı müceddet bir motör acele satılıktır. Taliplerin Büyük paşa hancı ı B. 
Sabriye mürııcaatlan, l • 6 ( 1798) 
:'CCl~.D'll~mmıımımsı1111 .. mm!S:li:m11s:mns:m:a .. G!ll11BimlmElllm~ 

1 lzmir Kız Lisesi müdürlü-

' 

iünden: 
Paralı yatılı talebemizin kayıtlarını yenilemek ilzere 15 Eylille kadar tak

sitlerini yatırmaları lazımdır. Bu tarihten sonra eşkl tıılebcınlzden müracaat 
cdecc.klı:!rin l atılı kayıtlan ynpılmıyacaktır. 8569 (1811} 

lZMtR StCtLt TiCARET MEMURLUGUNDAN ı 
lzmirde Atatürk caddesinde Rıhtım h<tnında 22/24 numarada ticaretle 

.i~tigal eden - Savel liınited - tirketinin 3 l /8/940 tarihinden itibaren faali· 
yetini tatil ettiğine mütedair beyanname ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 281 S numarasına kıyt ve tescil edildiği ilan olunur, 

lzmir sicili ticaret memurluğu resmi mlihür ve imza okunAmadı. 
TESCtl BEY ANNAMF.St 

lzınirde Atatür:.: caddesinde Rıhtım hanında 22/24 No. da. .icrayı ticaret 
eylemekte bulunan Ye İzmir Bicili ticaretinin 2096 numaruında müseccel bu· 
lunan • Sav~! limited - şirketinin 31 /Ağustos/ 1940 tarihinden itibaren faa
liyetini tatil ettiğini ve iblılmum aktif ve pasifini - Savel Türk anonim oirketi • 
ne de\'ir eylediğini arzeder ve keyfiyetin tescil ve ilam için muktezi muame· 
lenin yapılmasını İstida eyleriz. 

Saygılarımızla. 2 / 9/ 1940 23 kuruluk pul üze.rinde Sani limited. 
Umumi No: 3352 Hueuıi No: 5/73 

. lıbu sicil beyannamesi altına konulan imzalann ınhıs ve hüviyetleri maruf 
\•e dairemiz vesaik dosyAaının 940/8 sıra numarasında saklı sirkülere mü ... 
teniden Savcl limited şirketi namına müştereken imzaya izinli Feyyaz Savut 
ile Kazım it Gürelin olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz kırk senesi Ey· 
lut ayınuı ikinci Pazartesi günü. 2/9/940 

İzmir üçüncü noteri Süreyya Olcay resmi mührü Ye S. Olcay imu ı 
Dosyadaki taşdikli nüsha gibidir. 3/9/940 

30 kuruşluk pul ve aicUi ticaret memurluğu resmi 
mühür ve imza okunamadı 35 60 ( 1814) 

Tiirlıiye Demir ve Çelifı fabrilıaları müessese· 
si müdürlüğünden : 

5 LOKOMOTİF MAKİNXSTt ALINACAKTJR.. 
Demiryollarında makinistlik ettiğine dair ehliyetname lbrnz etmek şnrtlyle 

45 yaşından yukarı olmamak üzere 3 llradan 4 liraya kadar yevmiye ile 5 ma
kinist nlmacaktır. 

En geç 15 Eyltil 940 tarihine kadar milessese müdiirlllğilne müracaat edılme
sl . 

Evvelce ını: ... !'sescınizden çıkarılmış olanlarla askerlik etmemiş olanların 
mUracaatlan kabul edilmlyeeektir. 1-4-8-12 3551 (1800) 

İZMİR VAKIFLAR MV üRLVGtJHDEH : 
İzmirde Vakfa ııit Çatalkaya hanı önliııdcki trelu\·arlnrın 521 liralık keşifli ve 

'artnaıncsi dahillnJc yapılması 23/8/940tarihindeıı itibaren 20 gün müddetle ek 
siltmcyc konulmuş•ur. 
• Ycvıni ihale 11/ t'/ 1910 tnrihine nıüsadlf çarşamba güuü sabahleyin saat onda 
Vakıflar idarc~indc müteşekkil komisyon huzurunda yapılacağı ve şartnamesi
nin her ıtün ınesaı S:tatl dAhllinde idareic görüleceği ,.e iı-teklilerin yüzde yedi 
buçuk teminntlariyle birlikte mezkt\r gUn ve saatte Vakıfüır idaresine ınilrn-
caatlcrl ilan olunur. 25 - 30 - 4 - 9 3438 (1751) 

lZMİR VAKIFLAR MV ÜRLVGiiNDEN : 
Evkafı mUlhnkadan Emin paşa vakfından Yemiş çar1ısın~n 64 No.lu hnnın 294 

lira 20 kurusluk keşfi ve şartnamesi ınuc-ibince tamiri yapılmak üzere 23/ 8/ 940 
tarihinden itibaren eksiltmeye konulmustur. 

Yevmi füale 11/9/ 940 tarihine müsadif ~arşamba günü ~:ıhahlcyin saat onda 
vakıflar idaresinde mlitl'şckkil komisyoıı huzurunda ynpılucnğı ve snrtnamcnin 
her gün mesai saati dahilinde görülebileceği ve talip olanların yüzde yedi bu
{'uk tcminntlnriyfo mezkOr gün \'e saat c Vakıflnr idarc:.in<' müracnatlcri ilan 
olunur. 25- .O - 4 -

uUMDALn _,,.._ 
rm 

UMUMİ DENİZ ACENTEJ.l(;t LTD 
HF.LI.RNIC tJNE-5 ı.ru 

İZMİR NEVYORK ARASINDA RAF· 
'fALlK MUNTAZAM HAREKET 

l:'ATRAİ vapuru S - 5 eylul arasında 
lzmirden do~ru NEVYORKA hareket 
edecektir .. 
HOLLANDİA \'npuru 13-15 ev10l ara· 

-;ındn İzmirden do~ru NEVYORKA ha· 
·c..kct cde<:ektlr. 
ANGHYRA \"DPUl'U 21-23 eylul ara

-undn İzmirden dof;ru NEVYORKA ha· 
rckct edecektir. 
ATHİNAİ \•Qouru 28 • 30 eyl(ll ııra

gnda İzmirden do{!ru NEVYORK.A ha
:ckct edecektir. 

NOT : BUtUn \'npurlnrımızın ambar 
içi elektrik \'nntilfıtör tesisatı ile mU
cehhezdir. Gerek \rapurlann muva!;aUit 
tarihleri. ~erek \·npur isimleri ve nnv· 
lunlnn hakkında aL-entanuz harp dola· 
vı.c:iyle hiç bir mahhUt altına &me%. 

Dnhn fazlu lafsilfıt ;,ılıııak için Birinci 
Kordonda 15:! .1uın ırnda •Ul\'UALe 
umumi deniz accn1cllP,i Ltd. mUracaat 
edHmesi ric:ı olun'..ıı TEl .. EFON : 4072 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIVIER V€ 

$VREICAS'I LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATüRK CADL>ESt Rees bınası 
TELE1''0N: 2443 

Londra ve Liverpol haUan için 
piyaSbnın ihtiyacına ~öre vapurla· 
nrnl7 "f'f Pr vapaı'ltklardır. 

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

OOKTOR 
DemiP A.11 KAMÇIOCLV 

Cilt \'C Tena!>ül hnstahktan ve 
ELEKTRİI{ TlillA vtı.ımı 

Birinci Beyler Soknta No. 55.. İzmir 
Elhamra Sincmnsı arkasında sabahtan 
a sama kadnr hn. tııl:ırını kabul eder. 

n;u;YoN : 3479 

·······································••!t9 
Satılık 

Be lambalık 19 39 modeli mü
kemmel nıdyo ve bir de az kullanıl
mıt Hohmer markala akordion satılık
tır. 

Adres: Alsancak Yenir::Un sokağı 
numara 1/3 ı~ı (1801) 

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

Dr. Süleyman Çoruh 
Cocı1k hn!'>talıklan miltcha~ısı 

TELF..FON: 231 
l\1un:rene h:mcsl 4? Birinci bev~r So. 

Evi: Göı:tcpe Karakol knrşıs~ 834/1 
Londranın (Thc llospital For Sirk 

Children) ha tane5inde ikmali tahsil ct
mistir. 

DR. Saip Ali DOLBAK 
IJOi';Ul\t VE KADIN HASTA-

1.fl{l.ARI f>PER.ATÖR() 
PROFF.SöR UEPMANNIN SABIK 

BAS ASİSTAN! 
llirind B~ylcr Numan 7.ade sokak 

No. 2- 1'1':1.IWON : U'JI 
Hergiln hnstnlarını saat 12 - 14.30 ve 

17-20 de kabul eder. 
Fukaraya SA L l günleri mwıyene 

parasız.dır .•• 

DOKTOR OPERATÖR 
SA i KUL Ç 

K ulnk. burun, lloi:az hastalıktan 
Mütehassısı 

Muayenehanesi : Birinci Beyler 
No. 4'! . TEl.EFON : 2310 

fü·I : Gfrztcpe Tnınn av Cad. No. 884 
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lnhisarlar paı•yomımm gece görııni;~· 

lngiliz impara
to luğu a bağ
lılı gevşetil

miyecek 
FUAR O TET.:t LEH 

Fua a -·-Zaferi temin için 

------x"'x 
milli ga~ret 
teıfıilcitlandırılacafı 
Mclbourne 3 (A.A) - Başvekil B. 

·nhisarl 
• • 
sının 

r 
u 

Menzie.c; intihabat dolayısile söylediği 
bir nutukta hükümetin politikasını izah 
ederek sözlerine şöyle devam clmiştir: 

Bu Pavyon, ziyaret edenlere inhi
sarlar idaresinin ça.tışmalarını çok 
canlı bir şekilde anlatmaktadır 

- A vusturalyanın emniyetini, impa
ratorluğun hürriyetini ve dünyanın is
tikbalini temin için hükümet milli gay
ret.lcrin her gramını teşkilatlandıracak 
ve her ferdin bu işde maddi bir fcdakfır
lık payı olacaktır. 

Harici politikaya gelince; bu Avustu
rnlyanın pasifik denizi mıntakasında ol
gun ve 1nesul bir devlet olduğu nazarı 
itibara alınarak tcrakkic;ini temin eyle
mektir. Bunun da manası bizi impara
torluğa bağlıyan ve harp devam ettikçe 
daha ziyade takviye bulan rabıtaları 
gevşetmemekten ibarettir. ------)( ... " 

Yeni Harman sigarası· ruar sigaraları - Şemsi 
paşa deposu iilmi • inhisarlar maddeleri ve 

getird~~i varidat 

---'..f:r---

Amerika için 
Her sene İzmir enternasyonal fuarına 

istemli bir şel..-ildc iştirak ederek takri
ben 800.000 ziyaretçiye çnhşmalannı 
müspet ifadelerle tanıtan İnhisnrlnr ida
resi. bu sene fuard:ı daha hüyiik bir ala· 
ka uynndırmı tır. Ticaret, Dahilİ)'C 'e 
. Maarif \ ckillcriıniz İnhisarlar pa,•yo
nunda tevakkuf ederek uzun miiddet 
tetkik e;ylemisler, iyi intibalarla ayrıl
mı Jnrdır. 

J\tuaz.znm biı devlet i~letmesi olan ln
his.,rlar idaremizin her sene devlet biit
çenıize u1.athğ1 kabank rakamlar, bu 
idarenin çalı madıı \'C işletmede ı:-öster
di~i cnnlıhf.rı \ e nmva(fakıyeti en bariz 
bir f,Ckilde ifade eder. Devlet~ilik pren
sibimizi en iyi bir şekilde rcalizc ede
bilmek iınkfınmı hize veren bu idare, 
km il c~ !ediği iktJ ... mli istemin en gii
zcl bir nümuncsi olmu tur, diye biliriz. 

Şimdi fuardaki inhi arlar pav~·onıımı 
beraber ~ezebiliriı.: 

PAVYONU GEZEltKEN 
Gerek iç ve gerek dış aksamında ya· 

pılan hıdiller \'e ilfıvelcrle çok cazip bir 
manzara arzcdcn İnlıisnrlar pavyonu, İz
mir fuarında en çok beğenilen ''e ziya
retçi celbine mm:affak olan bir pavyon
dur. Bilhassa gece manzarası fevkalade
dir. 1 ık tertibatı \'e renk tcnasübii, ge
ce lo hıkları hcsnplnnnrak ~apılımştır. 
Pavyonun iizerindcki gazino, fuarda yo
nılanlarm i tiralıat edebilecekleri çok 
nerih bir yerdir. Bu gazinoda yalnız İıı
his:ırlar idaresi mamulleri nrfolunmnk· 
fadır. 

TÜTÜN :FAALİYETİ 
Pm yona dalıil olunca İnhisarlar tc ki· 

J:ıtı 'e tiitiin ziraati mıntakalarımızı gös
teren bir lmbartma harita ile karşıla ı
l oruz. Bu haritada ıız 'c çok ili tün eki· 
len ~erler ayn renklerle i aretlcnmiş. 
Karadeniz, Mnrmma, Ege ve Şark tii
tün nııntnkalan hııkkında ziyaretçilere 
lan' nn ilk malumat hazırlanmı bulu
mıyor. 

Karşımıza gelen kö c~e Ebedi Şef 
Atatiirkle Milli Şer:miz lnönüniin gayet 
samıtluirane baurlanmış fotograflnrı na
::t.arları o saınaktadır. Denilebilir ki Scf
ll'r~mizin bu kadar manalı fotograflan 
ilk defa hu kadar ı,:iizcl bir şekilde ha
:zırlaıımı tır. 

4G l\1İLYON VAUİDAT 
Hir ha ka küşedeyiz. Burası İnhisar

hır ., aridahnın nrhşındaki ı>e~Tİ bize 
göstermektedir. Simdi bu mües:.esc se
nede 4G,000,000 Tiirk Jirası varidat te· 
min e) !emektedir. 

ller kö ede asrı ayrı dunırkeıı. mem
leketimizde likörciiliiğii ihdas ve ihya 
eden bu idarenin başka ba~ka mm·affa
kıyetleri ziynrctı;i~cri cezbediyor. Şimdi 
Türk likörlerini Inftiliz likörlcrine ter
cih edenler. lıizzat Jngilizlerdir . .l\Jemle
ketinıiıde olduğu lmdar A\'rupada da 
m luks snlonlardn i tima] edilen İnhi
sar likörlerinin nm.rl hazırlandığını ı;ü-

zeJcc takip ediyoruz. tehlike var 
Yerli nrpada;ı yapılan İnhisar birala

nnın kazandı,,.. rağbet. inhisarlar ,.eki· B. Ruz11elt, söylediği 
limiz B. Raif Karndcnizin derin görü- nUtUJıta bunu tasrih 
üniin \'C i abctli ucuzlatma kararının 

neticesidir. Bira ll<'tız.lamış \ c aşağı yu- etti 
Va~ington, 3 (A.A) - teStefanİ» karı milli iı;kilerimizdcıı biri olmu~hır. 

i Ruzvelt Tcnnessi ile North Carolina S GAHAJ..AR llAZlltLANmKEN 
Sonra sigaralanmız.ın nasıl hazırlan- arasında bir nutuk söylemiştir. Reisi-

dı~ını. 1'iirkiyl'l1İıı muhtelif ınıntakala- cümhur beynelmilel vaziyetin Amerika 
rınıln yeti<:en nefis tütiinlcrimiz.in nU· icin tehditkar olduğunu söylemiş ve va
munelerini giizclcn ~eçiriyoruz. Yine bir kit geçmeden müdafaayı hazırlamak için 
ha im kiişcdc İnbi.nr1nr idarcs'nin ha- tek bir Amerikan cephesi kurulmasını 
zırladıi:'ı biitiin mamullerin tafsilatını :ıi- tavsiye ctmi~tir. 
l nrctı;ilcrc \'crmel.tcdir. V nşington, 3 ( A A) - Amerikan 

Tiitiin. içki, tuz , e baruttan ibaret milli müdafaa komisyonu endüstriel ha
ohm inhisarlar maddc.lcri, İnhisarlar idn- zarlık proğrnmındıı pek büyük faaliyet 
resi zamanında nnt>ak bu kadar bii~ iik mevcut olduKuna dair bir beyanname 
bir tckiımiile \arnbilmistir. neşretmistir. Beynnnamede şunlar da 

Biz bu tetkik l:tzısmı hazırlamak için mt"vcut bulunmaktadır: 
İnhi arl:ır pavyo:ıunda gezerken bir Yeni fabrikalar İnşa edilmekte ve 
Amerikalı turist. idarece hcııiiz piyasa- endüstride amele alınmaları sünıtle faz. 
:ıa çıkarılan uYcni Hcrmann signrasııu lalnşmaktadır. Tayyare imalatı 1940 
aramı ,e bıı sigarmıın misilsiz bir ncfa- sonuna kadar yüzde elli çoğalacaktır. 
sette oldu~uııu c;ö~ h:.mİ•itİr. Ordu ve donanmanın taleplerini ko-

Snrk tiitliıılcriıni7j 11 ınükcmnıcl bir ordone etmek \'e karışıklıklara meydan 
hnrnıanı olnıı bu si~ara l:ıgiliz sigarala- vermiyerek istihsalfıtı süratlendirmek 
rı tipindedir, kokuludur , e sigara tir) a- üzere "İmdiden tedbirler alınmaktadır. 
kil<'rini her cihete.! tatmin etm~tir. Hat- Milli müdafaa bakımından hayati kıy
tiı İzıııirc ı:clcn Lord G!cııconncr, İngil- metleri olan jptidai maddelerin stokla
tcrelC giindcrilmck iİ7.erc bir parti uYe- rından .büyük artmalar vücuda get.iri!
ni Harmano sigarnsı '>ip::riş etmiştir. Bu mektedır. 18.000 ton olnn ~n~çvuk ıhtı
signrnlar İngiliz tayyarecilcrine hediye r~t stokl~rını ~ 16.000 to:ıa .·b~ag etme~ 
edilecektir. ıçın tedbırler ıttıhaz edılmıştır. Askr-rı 

Yine İnlıisarlur idaresi fuara mahsus bakımdan kıymetleri olan sair maddeler 
ga)ct giizcl \'e fuar damgalı 'sigaralar me~lekete getirilmekte ve a.hvali fev
hazırlaını ve pa\yonda sahsa çıkarını • kalade zuhurund-1 memlekctın bunla_r
tar. Hele fuar için <·ıkanlan 150 sigaralık dan mahr~m kalmasına meydan verıl
Samsun igaraları bfö·iik bir rıı•bt•tle mı·mcktedır. 
karsıla mı fır. ., Madrit. 3 (A.A) - National Boad-

FİL1\I GÜSTERİLİYOR dasting Corporation Of Americnn Tad-
inhisnrlur id:ırc::;İ tarafından hazırla- yo ııirketinin reis vekili B john Royal. 

nan, İstanbuldnl i Şcmsiı>a~:ı tiitiin de- Nevyorkn gitmek iizere Madridi terk 
polnrının hir filmi geceleri inhisarlar etmeden evvel Royter Ajansının muha
pnvyonunda gösterilmektedir. Bu film birine şu beyanatta bulunmuştur: 
fütünlcriıı naSll bu depoda muhafaza . -. Avrupnya y~p~cağı b~r ziy.are~ her 
edildii:'ini. depoda ('.alı an amelenin c;o- kımı volu~ olsun mfıra~çılıg!n hır cınn~t 
cukları için hazırlaıınn bakım cl·inde ço- ol~us.;un? ıkna ed;cekt~r. 1 ransatl.antı~ 
cuklnnn nasıl ilıtlmanı g<irdiiklcrini te· Clıpper ıle }apa~agı?1 bır ka.ç saat~ık hır 
bnriiz ettirmektediı. uçuştan sonra Bırleşık Amerıkaya ıncce-

Netice itibariyle lnhisarlnr pa,·yonu, ~im. Ve ga~et~ilere. ~ecrid cdil.mesi 
bu ene de e"sizliğini muhnfaz:ı etmiştir. ıcap edenlerın bızzat ınfıradçıların oldu

ğunu söyliyecc:ğim. 

Pavyonıın giindüz hali 

BiR SENELİK HARP 
ln~lterenin 

2,5 milyonluk 
ordusu var 

Londra 3 (A.A) - Royterin askeri 
muharriri harbın birinci yılının hadise
lerini gözden geçirHek diyor ki: 

Julgar - l~uınen 1 MISIRDA BİR BUHRAN 
n1iizakerPlt·rine dair --·--

Seferin sıkıntılı saOıalanna rağmen 
buglin denilebilir ki İngiliz ordusu iki 
buçuk milyon erden miirckkcptir. Ve 
bu ordu miikcınmcl bir vaziyettedir. 
Geçen sene içinde karada askeri nıağ)fı. 
biyet biiyiik bir nisbette 1939 senesine 
kadar İngiltcrenin bir kıta ordusu t~kil 
etınek liizunıunu hissetmemesinden 
münbds bulunmaktadır. ~on tafsilat 

Sofya, 3 (A.A) - cD. N. B.> 
Kralio\ adnn müzakereler hakkında 

elman haberler yeniden çok nikbindir. 
iki baş delegenin pazartesi akşamı yap
tıkları göriisme mahsus bir yaklaşma ge
tirmiştir. Utro gautesinin bildirdiğine 
göre, mali tazminat hakkında Rumen
lerin yaptığı ) eni teklifler belki de ha
keme müracaata lüzum kalmadan bir an
laşmaya varılmasını mümkün kılacaktır. 
Rumen heyeti işgal tarihi meselesinde 
de bazı fedakarlıklar yapmıştır. Bulgar 
heyeti Sofyadan yeni talimat beklemek
tedir. Bulgar bnşvekili B. Filov d'ün Kral 
Boris tarafından kabul edamiftir. 

- BAŞTARAFI J inci SAHİFEDE -

dilat yapılarak Sabri paşa başvekillikten 
mııadn hariciye ve dahiliye nezaretlerini 
de deruhte etmiştir. Maliye nazın, vazi
yetten çok memnun bulundukları söyle
nilen Saad parti i meyanından seçile
cektir. Vefd partisi hariç tutulmaktadır. 

Söylenildiğine nazaran yeni kabinenin 
tqkilinden maksad mü~kül olan harp 
vaziyetinde azami neticeleri elde etm~k
tir. 

GE.PHf.LERDE 
DEô1Ş1KLIK YOK 
Kahire, 3 (A.A) - Kahirede neşre

dilen lngiliz tebliğine göre cephelerin 
hiç birinde kayda dejer bir fCY yoktur. 

Hollanda ve Bel~ikanın i~galini ve 
Majino hattının Möz üzerinde yarılma
sını takip eden hadiseler İngiliz ordusu
nun rolü hakkında tamamiylc yeni bir 
veçhe alınması neticesini \'enniştir. Va
ziyetin fıcil ihtiyaçları seri surette yeni 
insanlar \'e yeni usuller doğurmuştur. 
Ve bugün İngiliz seferi kuvveti kalite 
bakımından mi.ithiş inkişaflar kaydet
miştir. Karada seferin müstakbel inkişa
fı evvelden tahmin edilemez. Fakat mu
hakkak olan bir ~ey varsa o da şudur ki 
İngiiiz ordusu kendi hatası neticesi ol
mamakla beraber pek ümitbahş bir baş
layış yapmamış olm~sma rağmen mühim 
belki de kat'i bir rol de oynıyabillr. 

s: ===== z::x 

• n yor 
are memurların n 

ehliyet ve alınan 
üf ettiş aporları da 

•• d e n e 1--·--- a ar 
randıman, a e rve 
~Öz önünde tutulacak 

,.,,._ıs:-

Ankara 3 (Teleionla hus si) ••• İdare memurlarının eri· işlerinin ye
ni esaslara bağlanması karar altına alınmıştır. Dahiliye vekaletince bu 
maksatla bir proje hazırlanmaktadır. 
İdare memurlarının da ordu için kabul edilmiş usul gibi otomatik su

rette terli etmeleri temin olunacaktır. 
Ter2ide kıdem kadar ehliyet ve alınan randıman göz önünde tutula

caktır. Her memur hakkında amirlerin en ve m ·· rettislerden alınan 
raporlar, teşkil edilecek bitarai b·r heyet taraEın an ·etkik olunacak 
ve terlide esas tutulacaktır. 

lş~al altında 
olmıyan Fran-

• • 
sız arazısı 

bombalanmış 
Vjşi 3 (A.A) - Havas ajansı geçen 

gece işgal altında bulunmıyan mıntaka
da aşağı Alpler vilayetinde bazı yeı·Icrin 
İngiliz tayyareleri tarafından bombardı
man cdildigini, elli kadar bombanın diiş
tüğiinü bildirmektedir. Yangınlar güç
lükle söndiirülıniiştiir. 

İtalyanlar Maltaya so· 
kulamadılar bile 

Londra 3 (A.A) - Dün biiyiik bir 
düşman tayyare fılosu Maltaya hücuma 
teşC!'bbüs etmişse de dnha sahili aşmadan 
geri döıuneğe mecbur edilmiştir . 

---..f::r---

M.Ü H i MM AT İHTİYACI --·--
Bunu temin için 

~ 

b. onferans 
to lanıyor 

Süve~~-n şarlıında · 
memleJıetıere malze

me yetiştirmefı İJi 
Simla. 3 (A.AY - Şark mıntakası

nın muhtelif memleketlerinin murahhas
lnrını toplıyarak Süveyş kanalının sarkı
na ait olan hnrp ınnlzemdt-rinin koor
dinasyonunu temin maksadiyle lazım 
gelen tedbirleri almak maksadiyle 2 5 
Teşriniev,·clde umumi vali tarafından 
toplanacak olan Konferans için icap eden 
hazırlıklar &Üratle ikmal edilmektedir. 
Alakadar bütün memleketler konferan•a 
daveti kabul etmişlerdir. 

Avuııturnlya, Yeni Zeland, Birmania, 
Hong Kong, cenubi Rodezya ve Ma
lezya murahhasları bazı memleketlerin 
harp malz.cmesince olan noksanlarını 
diğer memleketlerin mevcutlariyle veya 
bunların istihsaliltı ile telafi ettirmenin 
çarelerini araştıracaklardır. Bu suretle 
Süveyşin arkındaki memleketlerin harp 
malz.emesinc olan ihtiyaçlarını mümkün 
olan vüsatla temin edebilecekleri ümit 
edilmektedir. 

---i:r---
A 

anre~mı ı 
tebli~indek· 

iddialar 
Bcrlin, 3 (A.A) - Alman ordu1an 

başkumandanlığının tebliği: 
2 Eylülde muharebe ve avcı tayyare 

gnrplarımı:ı: cenubi Jngilterede dii,man 
hava meydanlarına hücum etmişlerdir. 
Hornchuruch, Cravesend, Eastchurch 
ve Dettingde hangarlara ve kışlalara 
bombalar İsabet etmi, ve kısmen yan
mıştır. Bu hareküt neticesinde hava mu
harebeleri olmuş ve bu muharebelerde 
Alman hava kuvvetleri zafer kazanmış
tır. Muharebe gruplarımız tarafından 
gece lngiltcrenin garp ve cenup sahilleri 
limanları tesisatına, merkezi lngilterede 
esliha fabrikalarına ve hava meydanla
nna hücumlar yapılmıştır. Liverpol, 
Svansea, Bristol, Plymouth, Portland, 
Poole ve Portsmouth limanlariyle Bir
mingham. Coventry \'e Filton esliha 
fabrikaları bonıbalanmıştır. Bir çok nok
talarda yangınlar çıkmıştır. 

Jngiliz limanlarına mayn dökmeğe 
devam ettik. 

Gece lngiliz tayyareleri Almanyanın 
garbinde ve cenubi garbisinde bir ~ol: 
noktalarn bombalar atmışlardır. Bir çift
lik hnrap olmuştur. 

Yeni arazi tevzii talimatnamesi 
------------x~x-----------

T alimatnarne bugün 
meriyet mevkiine giriyor 

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

Komis yon far işe başlayıncaya kadar köyler· 
de toprak tevzii işlerı durduruldu 

Ankara 3 (Telefonla) - Arazi te\'zji mıştır. 
tnlımatnamesinin bugünkü ihtiyacı knr-j Bu talimatname yarın (bugün) neşre· 
şılayamadığı sabit olduğundan tesbit \'C 

1 
dilerek .meriy~t mevkii~e girecektir. 

te,'Zi işinin aJ ni zamanda icrası \'C bu Y enı komısyonlar ışe başlayınca 
işlerin Maliye Yekfıletince teo:;kil oluna- ya kadar köylerde mevcut topralı 

. .. l 1 • • 'k ' . cak müstakil komisyonlar tarafından gö- tevzn muame e.erının ı ma. ve mta· 
rülmcsi için bir tnlimatname hazırlan- cı işi durdurulmuştur. 

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

Amerika lıı~il
tereye eli. 

t pito hr·-
b. • er yo 

--... --
Buna mıdıabil deniz 

ve hava iLç eri 
Dıiraladı 

Vaşington 3 ( A.A) - Bugün 
Amerika Cümhurreisi Ruzve!t, 
Amerika Birleşik devletlerile İn
giltere nrasında bir anlaşma yn
pıldıfıını, bu anlaşma mucibince 
Atlantik OkyanıJsunun şimalin
de ve cenubunda bulunan İngiliz 
müstemlekelerindeki deniz ve 
hava üslerinin Birleşik Amerika
ya kiralandığını ve buna muka
bil hizmet müddetini doldurmuş 
elli torpido muhribinin İngiltere
ye verileceğini parlamentoya 
bildirmiştir. 

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

1 ngiltPrt~dt·· iaşe 
nıadd t~l~·ri bol --·--ft!fıtere ve A many da 

!alt& ·f:ı olunan vesiJ:a 
ıısııHeri arasındahi farlı -·-Londra 3 (A.A) - İaşe nazın. Roy
ter muhabirine şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- Bir :;cnelik muharebeden sonra 
kemali emniyetle diyebilirim ki lng?lte
rcnin iaşe hususunda dominyon \'(' miis
temlekelerinden \'asi miktarda yaptığı 
mühaynat stokları artmakUıdır. Vakıa 
İngiltere-de bazı maddeler vesika u u
lüne üibi tutulmuştur. Fakat Alınanya
da vesikaya tabi tutulmıyan hemen hiç 
bir madde yoktur. 

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

Japonya ~ene
ral ö Go e 
aleyhtar ••• 

--.--
H·ndi Çininin hür 
Fransızlara iltihafıın 
i temiyor 

AFRI A A ZIYET 
--*--

1 • • 
~ iZ taat 

• zger 
• çe 1 

i gi ·z al1yarelera itaJ· 
y n fl.ı.friftası ı $iddetle 

bombıda ı 
Londr.ı 3 (A A) - R smen bildirili

yor: 
Şarki Afı ik.ıda Krny.ı hududu civ<.

rındakı tn iliz kıtaatı ltalF nlar tarafın
dan al l' ıl n Btınn kar. kol m• vkiinin 
crnubun. ç 1 il n:41l rdir. 

iNGiL1Z TAYYARE HOCUMU 
Kahire 3 (AA) - Ingiliz ha\•a kuv

v tlerı ku 1 andnnlıgınca t blı • cdıliyor 
Dan Jnailız ha\ a kU\ \ ti ri tarafın

d, n A~sab l m. nınn, Hır. tıda bulunan 
g mı \ cıvar antr polarma kar ı bir 
akın c:'ls'l sı yapılm •ır. T.ı~. · !'eleıimiz 
bJti.in gün A ..ıb.:ı dal a sJsıl · halind" 
hücum ctm 1 ı dır Bir bıly k dalga kı
r ... n ü :rin ih.i tam isal t, bir küçiik 
dal"a kıı ll"l uz r'nı:> L:r ta:n icab t kny
d •clılmi tir. 

Dalga kı an n b ... s tarafındı bulunan 
bina ' • ntr ılar tizerın" ı. ı.it addıt 
bomba!. r t, m ısab tl r ulrı tur. Bir 
hcnzjn ~. ı gını cıkr,rılmı'? \ c iki saat de
\'am t tın stır. Sidd 'ti' b · r infıl • ıtt n con
ra dir •r hır brnzin l • n~ını çıkmış vc 
müt. :ıkıp b'>mbardım:-.n f,)otıl'. ı büyük 
l angını 4 ) kilometrt'l k bir mesafeden 
görmu tür. 

Ask ri kı'tlnl. .. ÜZ"rıne de tam isabet· 
kr kaydcdilmic;tır. Düs'Jlan sid:letli bir 
ateş a1;ını -n da biitün tay\. relerimiz 

hal~ an sarki Afrıka ... ile Somali iize
rincL mi.it ad.lit kecif U"U<:ları ~ apılmış
tır. 

MiirPttebatı Fransız ohın bir deniz 
tayyaresi garbi Akdnniz üzerinde bir 
keşif uçusu l apınıs ve kıymetli malü
mat elde edilmic;tir. 

---~,---

POLO YAUA AZİYET 

Al 
--$--

anlar neka· 
ar zay·at 

ver . ı d·? ış e " 
- o -

J oo bin ölü, 200 bin yaralı 
o tayyare ve 

ıooo tanlı 

Düı:man dün 93 tayyare kaybetmiş- • 
tir. Bunların 86 sı gündüz vukua gelen ; 
hava muhıı.rebderinde dü.,ürülmüstür. : 

Tokyo 3 (A.A) - Japon ga
zeteleri Hindiçinide Fransız ma
kamlarının vaziyeti etrafile tet
kik etmekte olduklarını yazdık
tan sonra burasının da General 
Dö Gole iltihak etmemesinde 
Japonyanın alakadar olduğunu 
ihsas ediyorlar . 

Londra ~ (A.A) - TaymL<: ••uzetec:i 
harbın yıl döntimli milnasebetile Polon
~ a basvekili ve baş kumandan general 
Skorskinin beyanatım neşrctm~ktcdir. 

BLl bcvanata nazaran Almanlar Po
lonyadn kendi iradclerine tabi bir hil
kiımet. teşkilin • calısmışlarsa da ınuvaf
fok ola:namışlnrdır. 

Bir tayyare gece avcı tayyarelerin11z ta· • 
rafından tahrip edilmiştir. Dii':er bir ta- : 
nesi donanma hava dafi bataryaları ta- : 
rafından düşürülmüştür. Dört tanesi de : . 
~erde tahrip edilmiştir. • 

2 3 Alman tayyaruİ kayıptır. 

.AJmnnlar Polonya harbindl' yüz bin 
ölü, iki yiiz bin yaralı, b:ıı tcı:ı;yare ve 
bin tank kaybetmislerdir. 


