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Kuvvet ve azametle 
essiz bir Türki ve 

~ 

Kuvvet ve azamette eşsiz bir Tiırki~ eyi haki
kat yapmak için üsttin ktıdrette bir ha\ a or
dusu meydana getirmek icap ediyor. 

Hava kurumu da işte bu gayeye emek veriyor. 
Hava Kurumuna aza yazılmakla bu gayeye 

, bir tın evvel k:l\·uşmak imkt'ınmı elde edeceğiz. ' 

YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

• r biri zara • o 

Şimdi için için kaymyan Transilvanyada kinJlülcr bir bayrcınıda milli oyunlar cglcııiyorlar 

• •• 
hracat Uzümlerin u~radığı zarar 
Mevsiminde 

--·--
Müstahsillerimize 
düşen vazifelerin 
e emmiyeti büyüJıtür -·HAKKIOCAKOr.Lu 

Ceman yeklln yedi bin 
tona yakın üzüm ıslandı 

------~4X ---
Son yai,'Illurların lzınir, Mnnisa vilfı- mıntaka ücnret müdürlüğünün açtığı 

'"' ·· · 1 h"r gıin yctlerindeki tahrıbatı ve üzüm mahsu- ankete üzüm mahsuliyle alakadar bü-
- \JZllm~ Pha

1
)1?sn ının .5: ınnnsı 1 

di<Yer lüne ika eylcdiği zararlar hnkkındnki tün kazalar cevap vermiştir. Knfi ra-
uıe e 1 ıne geımı~._.r. unu .. ,. 1 ka . ""d"" k 1 n1 d 
ifırn dd ı · · ın piyasnl a an:ı ta- knt ı rakam ar mınta tıcarc.t mu ur-

1 
run ar şu ar ır: . 

kip ~~~~~·ec:k~~;~
1

~aknt kahuİ cyleın~k lüğünce tesbit cdilmiatir. Bu hususta - SONU 2 iNCi Sı\llfn:nE -
lazımdır ki bu yılın satışları rckoltenın 

l><!k nz olmama ra~en n~rmnl şartlar 6 'EDE ı· BEYA ATI 
altında cereyan etmıyeccktır. 

Nnkliyntta te aduf olunan zorlukları _!}_* __ 
~t·nnıek hayli mii ·I.iil bir dava halinde
dir. Akdenizin harp sahası olması Av
nıpadnki bir ı;ok memleketlerin Almnn 
i gali altına geçmesi diinyn piyasaları 
ile tcmaslarımız.ı mii kiil bir durumn 
okmuştur. 

"istila tehli-
• • 

esı ~eçmış 

değildir" 

iN İLTE EYE YARDI --·--
Amerika 6 ayda 
14 00 ta~ yare 

verecek Amma bu \'aziyct bizleri hiç bir MI· 

retle iimitsiı.liğc se\·kcdcınez. Çünkü ye
ti tirdiğimiz maddcJcrc biitiin Avruı•a 
memleketlerinin ihtiyacı vardır. Harp 
dünya istihsaliıtım darbelcdiği cihetle 
toprak mnhsullcrirı<' karıp ihtiyaç gün
ler geçtikrc urtmakta 'c şiddetlenmek

-·-~ -·---c<Böyle bir teşebbüsü bir Önüm·· zdeJıi Hlı 20 oyda 
Jıaç hafta daha belıle- her ay 700 tayyare 

tedir. melı lazımdır •• » verebileceıııer 
Yalnız nmıhnanmk lfızımdır ki nlıcı 

rı • .oınlcketlerin nıanız kaldığı buhran 
\ e giri tikleri miicadelenin ehemmiye
ti hclki bir kısım ihtiyaç'arı teminde 
d:-ha n~ır lınrekct etmelerini intaç c~·
lh chilir. 

M<'scla Alınnın a ahi oka altındadır. 
l~.ılkanlı rln temasını ancnk Tuna yoliy
le \e Josmcn imcndiferle yapabilmek
tedir. llnrp içinde buhınnn bu memleket 
!.er t·~ den c\ Hl benzin için, buğdny 
i ·in nakli~<' ' '" ıtn ı teminine 'e bunun 
" tünde m.ılik ' lac.ığı imkanları iiziime, 
iıırir<'. tiıtiııw 'esairc~ c tahsise mec
burdur. Alnı. il) nnın bizden mal alması 
ıtcc:ikirsc s<'hcbi ilııiyacı olmndığı değil
dır. Bi15kis hiLİın mallarımız."l her z.a
ınankinden daha fazla muhtaçtır. Nakli· 
~atta elıemmi miihımnıc tercih meselesi B. EdC11 
r:1"'"l.uubalıistir. Londra, 4 (AA) _ Büyük bir öğle 

. İngiltere icin da' a .. •ine a.Hıidir .. İn- d d ., :Lİyafeti esnasında bir nutuk ira e en ı•ıltcre biitiin ınah~ullcriınizi hir iki ay 
· bahriye nazırı B. Eden t!Zcümle ~unları •<·inde knıııilcn alabilecek mevkidedir.. .. 

1 
. ı· 

).• 1._ • d } l ~ soy emış ır: 
aliat n:ıklıyatta oıııuı a ıcsap _ıyacnıp -- Büyük Britanyn muharebesj etra-

noktnlar \"ardır. Harp nmb.cnıt·sı naklı- f d b .. ·· "dd f J hük ·· ·· ·· 
~atını her SC\ in iistiinde tutmak mccbu- ımkız dia. ut un şı e ıy e munu eur-
ri t• d d" · ro\ ki" d I · mc te r. 

c ·~ e ır. ' a ı~ at onanmnnı_n ıı- - SOSU 2 inci SAllİ1''EDE -
lllaycsmdc yapılmaktadır. Bu ~ckıl hem • 
zor, hem dt• ıııasrııriıdır. Bunun İ(İndir --------------

ki in~lterc ile temasta rnk dolnşık Bas- ,,Tahiti" de ae-
rh~ Yolu hile ehemmiyetle nazara alınmış ~ 

'"kcvfücttir l 0 .. G I 
im~I ;ncnıl~·kctlcrhlt: temas ancak nera 0 0 e 

~O\•yeı füısyadan ~e<·~rck yapılabilccek-
hr. 1\aradcnizdcn Baltık denizine çık- ı•ıtı•hak etti 
!11anın ne demek olduj!uııu güzlcriıniz. 
~niinc getirir ek nakliye ınii klilfıtını 
avraınak kolaylnşır. 
Amma biitiin hunlara rai:rmen biitiin 

torluklarm yenile<cğine şüphemiz yok
tur. Çünkii biz !i~tmak, onlar da almak 
hıecburiyctindedirlcr. Mevzuubahis olan 
2'.aınan, iınkfm 'e fırsat mcsclc!iidir. 
I< Gcf;enlcrdc 'l'icaret vekilimizin de 

• 3 t'iyctle temin e\"lediği gibi rnahsulle
~1mizin sntılaıııam;sı gibi bir endişe ns· 
a .'ar it değildir. 

1 
lstiho:alfıtınm:rn btikbalimlcn eminiz .. 

lattfı ne kadar geç satarsak o kadar fi
~~lcrde i-.tifndl"li ola<'nğımız da muhak
IO\llktır. 

--·-
Hallı, uVişi» hüJıümeti· 
nin valisini azletti ... 
Londra 4 (A.A) - cRoyter> 
İngiliz hakimiyeti altında bulunan ve 

Polenezyn ndalannın baş adasını teşkil 
eden Tahiti adasının, gene:ral Dö Gol'a 
iltihak cttiğ.i resmen bildirilmektedir . 

HALK VALİYİ AZLETTİ 
Londra 4 (A.A) - Haber alındığına 

•öre Tahiti valisi ahali tarafından azle-
• ' 
fümiş ve general Dö Gol tarafından ye-
·ü bir valinin tayinine intiwren müs-

Nevyork, 4 (A.A) - Nevyork Sun 
gazetesinin Vaşington muhabiri tarafın
dan bildirildiğine göre, Amerika miida
fon komisyonu \ e Birleşik Amerika hü
kümetlerinin ordu ve donanma müba
yna komisyonlarının muhtelif fabrika
larla yaptıkları ıtilnflnrn !!Öre, önümüz-

- SONU 3 ( iNCÜ S/\llİFEIJE -

ing· tePe~el!i oııan a 
~aş&n.?Wi- ~ ~s Efa etti 
Lo:ıdr:ı 4 (A.A) - Royt r njan ının 

diplomatik muhabirinin b•ldir<lığin:? na-
7.aran Hollanda başv~kili B. Degeer rliin 
öğleden sonra sıhhi seb plcr dolayısiy
lc i<.tifasın ı vermiştir. Adliyl' nazırı prır 
fesör Gcrgrandy başvekil olacaktır. B. 
Degeer hükümetini Mayıs ayında tn
giltereye nakle~ti. 

.. . ...... , ..... ·~1•. "" ~,~ ...... . ........ 
• 

YAN USU 

TRANSiLVANYADA, BÜK
REŞTE HADİSELER -·--

Macarlar 9 Ru
men Jandarma
sını öldürdüler -·-Dükkanla apatı, te 

edilenle pek çok 
Bükre§, 4 (A.A) - Royterin bildir

diğiııe göre Klujda Rumenler ve Macar
lar kaqılıklı nümayi§ler yapmJflardır. 
Yüz Macar yakaLınnu~tır. Bütün düJc
kanlar kapalıdır. Satumari de Macarlar 
bankaJııra hücum etmİfler, dokuz Ru
men jandamuıamı öldünnü~erdir. Köy
lü partisi Lideri Maniu Klujda tetkil olu
nan mukavemet komitesine seçilıni§, 
mücadeleye devam edeceğini aöylemiı
tir. 

- SONU 4 ONCÜ SAHİFEDE -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Başvekil, Milli 

Şet'in neztlerinde 
İstanbul 4 (Yeni Asır) - Başvekil 

B. doktor Refik Saydam bu sabah 
(dün sabah) Yalovadan şehrimize 
gelmiş, Dolmabahçeyc giderek Reisl
cümhur İsmet 1nönüne mülaki ol
muştur. 

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

lngilterenin vazigeti -·--
iyi geç mi yen bir harp 

senesinden sonra 
-c--

Za f •ı.r başlıyor ve 

siyasi vaziyt~t de 
diizt~li yor 

Londrn, 4 (A.A) -- Roytcrin dip
lomatik muharriri ynzıyor: 

Harbin ilk senesi içinde lngiliz dip
lomasisinin bir tetkiki şu ciheti göster
mektedir ki geçen Eylulden beri İngil
tere diplomatik ve askeri muvaffakıyet
sizliklerc maruz kalmış olmakla beraber 

SONU 2 iNt:i SA.lliFEl>E 

YE" i i ~ HADİSE 
--*--

a 'r • 
O y .ı..I ı-

·ye ··ıt0ma-
t m ·verdi 

Cmna günü "de asJ!ıer 
ılıaracaJı •• 
Saygon 4 (A.A) - «Roytern 
Saygon'da neşredilen resmi bir 

tebliğ §Unu bildirmektedir: 
Japon kıtaahnm Hindi Çiniden 

geçmelerini talep eden bir ültima
- SONU 3 0NC0 SAHİFEDE -

lli?.c diisf'n , ·azifc. lınrıı ekonomisiııiı 
- SUN 2 iNCi SAllll<"EUI!: -

emlekenin idaresiyle meşgul olmak 
"zere iiç kişilik bir heyet teşkil edil
niş1ir. Japonlarm asker ıhTa~ etmek istedikleri Hındi Çinivi ve civarım :gôstcrir harita 

Elli destroyerin iltihaJ..-iyle biisbiıtün kuvvetlenen 1ngıli= 
dritnavııtu ateş ederken 

donanmasının bir 

AMERİKANIN ENDİŞELİ 
BİR SUALİNE CEVAP --·--

ln~iltere donan-
masını teslim 

veya imha 
etmiyecek -·-Eğer donanma İngiliz 

adaJarı etra ında 
duramıyacaJı v02i11ete 
gelirse •••• 
Vaşington 4 (A.A) - Royter 

ajansı bildiriyor: 
Burada beyan edildiğine nazaran, 

Büyük Britanya, lngiliz adalarının 
etrafındaki sular donanma için du

- SONU 3 0NCÜ SAHİl"EDE -

Alınan dersler 
ve Sovyet 
manevraları 

Moskova 4 (A.A) - Odesada 
bir nutuk söyliyen Mareşal Budien
ni, halen Sovyetler birliğinin müte
addit askeri mıntakalarında yapıl
makta olnn taktik ekzersizlerinin 
bugünkü garp harbi meydan mu
harebelerinden alınmış derslere isti
nat etmekte olduğunu bildirmiştir. 

acaristanda 
A nıan askeri 
yokmuş •• --·--

Buda:peşte mahafiJi 
ş~iaları telızip etti ••• 
Budapeşte 4 (A.A) - Macar aj:ıllSl 

bildiriyor: 
Salahiyettar mahafil, Amerika ıncn

bn.larından çıkan ve Macaristan toprak
larıncla Alman ikıtaatının mevcudiyetini 
iddia eden havadisi kat'i surette tekzip 
etmektedir. 
Aynı mahafil, bu haberlerin her h3;11gi 

bir sui fikirle yayılmakta olduğuna ışa
ret etmektedirler. 

ıngiliz tauuare akını 

AMERİKA 1 KIY ET 
BİÇİLMEZ BİR YARDIMI 

--·--
Elli destroyer 
hemen lngilte

reye teslim 
ediliyor -·Bunların maddi lıı31me· 

ti 85 mil~on dolar, 
deltilet ettiği do.stlulı 
manası sonsuz._ 
Vasington, 4 (A.A) - Balıri)e nczn

retinin bildirdiğine göre, İngiltcreyc tes
lim edilecek elli d<'stroyerden 8 tanesi 
Boston şehrindedir. Bunların cıı geç 
cumaya kndnr teslim muamelesi itmam 
edile<'cktir. Gemiler imdiki miirette· 

- SONU 4 ÜN<:Ü SAHİFEDE -

Istanbullu ~ü
reşçiler dün 

geld.ler 

Çoban Mehmet 
Fuar serbest güreş müsabnkalarma 

tmn kadro ile işt.iriık edecek olan İstan
bul bölgesi temsili güreş takımı 7 gü
reşçi, iki idaTeci ve bir de antrenörden 
mürekkep olarak diin gece Bandırma 
yolu ile şehrimize gelmiştir. Araların
da Tilrk güreş milli takımında defalar-

- SONU 2 inci SAYFADA -

Alman hava zagiatı 
~-·~ ~-·--

A iman ya veltal- Bir haftada 500 
ya bombal8ndı tayyareci! -·- -·--Berline de hücu medildi İngiliz za:yiatı pelı az 

Londra, 4 (A.A) -- lngiliz hava ne- Londra, 4 (A.A) - Londra mıntnka-
zaretinin tebliğine göre tngiliz bombar- sında bu sabah .c;aat 9 da alarm işareti 
donan tayyareleri dün gece de Almanya verilmiştir. Alarm 40 dakika sünnüştilr. 
ve tta1yada mühimmat fabrikalarını, sa- Londra, 4 (A.A l - İngiliz hava ne
nayi müesaeselerini müessir bir tarzda zaretinin tebliğine göre d_ün gece ve bu
bombal&ml§lardır. gün Alman tayyareleri lngiltere üzeri· 

Bütün bu harekattan lngiliı: tayya- ne taarruza te~bbiis etmişlerse de bun· 
releri zayiatsız dönmü~leıdir. lar İngiliz nvcılan ve müdafaa batarya· 

- SON() 3 ÖNCÜ SAHlFF.DE - - SONU 3 ÜNCÜ AIDFEDE -



SABIFE 2 YENIASJR ·19d0 

tngilterenin vazigeti "EDEN,, 1 SEYAHATi -·--·-
"istila tehli
kesi ~eçmiş 
değildir" 

iyi geçmiyen IJir harp 
senesinden sonra 

-~- Kurtuluş bay-

uBö, Vle lriP teşebbüsü bir 
lıa~~ hafta daha belde· 

.rnerı ıtızımdır-» 

Za f t•r haşlıyor \1C 

si ya~i vazi yt·t de 
düzeJiyor 

- BA~TJ\ttAfl l inci SAHffEl.n: -

• • 
ramımiz ıçın 

tıazırlık --·--
- BA~lTAl!AFı 1 inci SAHIFEUE -

Bizim için Ağusto ayı bir çok 11oktai 
llll%llrdıı.n bu harp ı.enesinin en iyi a)'IDJ 
teıkil etmektedir. Ancak Sonbahar yak
ll!.i~• diyerek istili tehlikcsi:ıin bertaraf 
edilmİJ olduğwıu dii§ünınek pek büyük 
bir ihtiyatsızlık olur. 

Bunun ııksini düşünmek lazımdır. Al
mnnynnın bu memlekete hakim olmak 
cçin üön etmiş olduğu istila kararından 
sarfınazar ettiğine d ir hiç bir cmnre 
mevcut bulunmnmaktadır. Bilakis Lizi 
<hhn bir kaç hafta müteyakkız bulun
durmak için bir çok emıı.re mc\'cuttur. 

siyosi faali.> eti imdi artmaktadır. Ve 
lngiliz hııva zaferleriyle beraber ilerle
mektedir. Bu zaferler bütün dünyada 
dahil pek büyük tesir yapmı;tır. Çünkü 
Frım~:ının inhidamı esnasında haStl ola
bilen şüphderi izale etmiş ve siyaseti
mize eserinde parlak bir temel olmuş
tur. 

tielırimiz süsleniyor, 
ciuar 11ilô~etıerden 
gelenler çoJı.. 
17.Ul.irin dokuz. Eylül kurt.uluş bayrauu 

hazırliklanım ~evam dilmektedir. Ş~h
rimizin bir çok yerlerinde taklar yapıl
mn1cta ve binalar dektriklerle sü~len
me"ktedir. Mekteplerde de hazırlıklara 
bnılanılını.ştır. Bütün ıncktepUler yc'k
nesak C"lbiselerlc hnyramımıza iştirak 
edeceklerdir. 

iNCtUZ ORDUSUNUN 
MOKf..MME.UYETl 
Parolamız gözlemek ve hazır bulun

mnktır. Fakat bu hazırlık müdafaa hat
tında pa&if bir surette bekleyen kııaatın 
hazırlığı değil. dü~man kapılarımıuı. 
geldiği trıkdirde onun uzerine atılmak 
emrini bekliycn bir ordunun hazırlığıdır. 
Öyle zannediyorum ki ordulnnmı teşkil 
etmekte olan unsurlar noktasından hiç 
bir vakit böyle bir orduya malik bulun· 
mamışızdır. 

A erlerimizin teçhizab fevknlildcdir. 
Bunlann kuvvei maneviyeleri de bundan 
&§ağı değildir. Müdafaa tertibatımız 
hayret verici bir sürat ile terakki etmiş
tir. Mali sahada ııdcti bir inlcilab tqkil 
etmektedir. 

YE'.NtDF..N AND IÇiLOl 
B. Edenin nutkundan e"-vel senei 

devriye pak.tJ okunmuştur. Harbin e
nci devriyesi miin ebetiyle hazır 'bulu
nan kimselerin hep i bu pakta iltihak et
meğe davet edilmişlerdir. Mez.kur pak
tın metni tahiben şuc:luH 

Herçibadabııt httyatımız bahıı.şına da· 
hi o a hmiyctio d~manlanna kar l 

mücıı.dt!e edeTek mem\cketimize aya\ 
bn mamalanna gnyret ede<:eğiz. Hürri
yet ordusuna iltihak eden ve düşmıı.n
larının izlerini esaretin ne dereceye ka
dar takip ettiğini müdrik olan bizler mil
letlerirı kurtulu~nıı kadar ge~cmede.n 
çalışmağa azmettik. Bu yemini ~üşün
rneden vermiyoruz. Bu tarihi yıldönÜ· 
münde denıhte ettiğimiz ,..arifenin ko· 
1 y bir iş olmadığını müdrik bulunuyo
nız. 

Sulhun ve mi!letlerin zaferinin tecel-
lisi için her tür!ü ,.oksuzluğu çekmeğe 
amede on.iL 

aarif veJıaJeti 
Yayın evi açı~or 
Maarif '·ckrı.teti nc~vatıru İmur ,.e 

hinterlandı ta1ebcsine sUrotle ıve ko1ay
lılda yetiştirmek maksadiyle Kemeral
tınd.21 vekftlet~ b1r ~·ayım e\•İ nçılm3k 
ilzcrcdir. --·--
Üzümlerin uğradığı 

zarar 
- RASTA t.ta 1 CNCI SAHiFEDE -

Alaşehirde 12,000 ÇU\..U, Turgutluda 
10,000, Salihllde,..ii0~003, Manisa merke
zinde 3000 ÇU\-al, Kırknğaçta 1.000, Ke
malpaşada 25,00i>, Akhisarda 3000, Me
nemende 2000, Urlada 2500 çuval üzüm 
ıslanmıştır. Bu suretle 68500 çuval ya
ni yedi b1n tona yakın üzümün ısiım.dı~ 
anlasılmtlktadır. Bu yekiın. rekoltenin 
takriben dörtte birine muadildir. 

Piyasa haricinde mülhakntta yapılan 
üzüm ıratıslarında milstahsil çok nazl• 
bir 0kitd~ hareket etmekle ye fiatle:r 
yü k!ıelmektedlr. 

Dokuz nur.uını fizümlerden bir parli 
Karaburunda 21 lrurustan satı~ır. 

!\fan da da üuim mahsulü füerine 
s.ıtı.,'"'lr yapılmaktadır. İzmir tacirlerin
den kınlan da Mmıisad:ı :mUbayaat için 
faaliyete gi.rişm:i~erdir. 

Ankara radyosu 
---JJ.---
B V G V N 

7 .. ~o Program w memleket saat ayan 
7.35 MUzik pt 8JOO Ajans haberleri 8.10 
8.20 Ev kanını - Yemek listesi 8.30 Mü
zik p1. 12.30 Program ''e memleket saat 
ayan 12.35 Müı.ik : Aiaturkn 12.50 Ajans 
haberi ri 13.05 :MüzJk (Halk türküleri) 
13.20 - 14.00 Müzik pl 18.00 Program 1:e 
memleket saat ayarı 18.05 Müzik : Kon
serto pl. 18.40 :Müz.i.k : Radyo caz Or
kestrası 19.10 MUzık : Fasıl .bereti 19.4.5 
Memleket saat ayan ve njans haberleri. 
20.00 Müzik • Saz (."Serleri 20.30 Konuş
ma 20.45 MwJk : Diule~·icl istekleri 2L 
15 Konu.sına (Sıhhı:t saati) 21.30 Rndyo 
gnz!'•t·si 21.45 Müzık : Radyo orkestrası 

• 22 30 M nlekct sa~t ayan. ajans haber
leri, esham. tahvimt borsa1ar, fiatlcr .. 
22.45 Müzik : Caı.l,ant pl. 23.25 - 23.30 
Yannld proı!rrun -1P kapmıış.. 

i 1CILTERE - AME.R!KA 
lngiliz - Amerikan münasebatı hiç bir 

:rnman Lu ... ünkü kadar iyi olmnmı;ıtır. 
Bize temin ediliyor ki Amerika reisi
cümhurluğunıı. Ruzvelt veya Vılkie gel
sin hu rrrlinnsebnt gelecek dört sen" 7.ar
fında da devam edecektir. 

INCtLTERE - SOVYETU~R 
Sovyctler Birliğine gelince: aklı eren 

bir fert pnrlak inki!laflar bekleyemez. 
Fal:at i tikbalde iki millet menfaatleri
nin biribirinin mütemmimi olduV.U anla
şılacağı ümit olunabilir 

TORKtYE VE 
PORTEKtZE GELt llCE .. 
Türkiye ile olan palrt bütün propa

ganda oyunlarına mukavemet etti. 
Portekiz ile eski ittifak da mümasil 

oyunlara rağmen 6ağlam olarak knlmıf
tu. 

Arjnntin, Brezilya. Sili, OruP,vay 
propagnndn için sıırfo]u~n milyonlarca 
liret ve maıka rağmen bunlar 1ngilt.e.re 
dostluğuna dık bulunuyorlar. Yakın 
ve Orta ftırkın mü lüm.an devletleri ce
mnatlan Mussolininin takdim ettiği hi· 
mayeyi reddetııı~lerdir. Mihver devlet· 
\erinin propaganclnları bizim memleket
lerimizde tamamiylc nkinı kaJmı§tır. Nn
•ılki f ronııız müstemlekelerinde de ak:i.m 
kalmıştır. f ransız müstemlekeleri şimdi 
imanların hükmü ahında bulunan \/' i 

hükümctine )'ÜZ çeviriyorl""r. 

KOÇOK DEVLETLER 
VE CARANTl~R 
Mihver gazeteleri 1 nroilterenin rar~n

tisine güvenen devletlerle pek çok 11lay 
ettiler. Fnkat kendini korumak )'olua. 
daki Lu vasıtayı reddeden ınilletin Lnşı· 
na gelenin de en bariz mi al.iı:ıi Roman· 
ya vermektedir. 

Cu memleketin yeni dostları lnı;iltere 
ve Fransanın 10D harpkn M>nra Roman
yaya temin ctmeğe hizmet eyledikleri 
topraklan dinden ıılmsılardır. 

Romanyanın \::ıbeti :ne kadar acına
cak bir hbdise olursa olsun Büyük &j. 
tanyanın a.iynsetini zayıflatamaz. 'Bil:ı.
kis küçük de\tetlere mihverin dostluğu
na itimat edil~miyeceğini ihtar eylem.ek 
suretiyle inı;:iliz siyasetini tab-iye C} lcr. 

l\'!AHK El\1EIJillDE: 

ı em Helvacı kö-
yün ehi emaye~ nasıl 

oımmm? 
Menemenin Helvac; köyünde Arifi cs

'ti bir busuıncttc.u t!olayı :tabanca ile ôl
iürınekten maznun ayni köyden deveci 
Mahmut Uyanık hakkındaki di'ı\'nya 
..ı ün ı?Chrimiz ağır ceza mahkemesinde 
'.Jaslanıruştır. 

Mnznun, mal.-t.u1 Arifin kendisini )"a
,.aladı~ıııı bir hafta bu yrızdcn hastane
de yattığını, çıktığında )'İne peşini takip 
~ttıgini: {ATbk hu köyde barımıuı<V.Sın, 
lrn~ başka köye git) dediğini, korkudan 
Musaffa kiiyüne k:ıçt.ığını. iki ny sonra 
tekrar köye rt11ncs.ni günncğe geldiği 
~aınnn :maktul Ar.iiin bıçaklı hücumuna 
uJtradığını, kendisini müdafaa için tn
~'ll1ca ile nt.cş edip öldürdüğünü beyan 
etmiştir. 

DlnlcnUcn şahitlcrln bir kısmı hadise
yi ı{ôyle nnfatmışlaı dır : 

- Gccelcylıı Arif c\"ine gitmek üzere 
knlwcden çıkarken, kapı eşiğinde bek
liyen Mahmut üc d ateş etti, Arif kan-
1.rır içinde )'ere yıkıldı. Suçlu, yerde çır
pınan Aı·ifin Ozcrinc dahn üç e1 kurşun 
ettıktnn sonra ctrala hitaben (Beni sar
h~ken nasıl av1a1ıysanız, işte ben de 
sizi böyle avlanın) diyerek kaçtJ. 

Kurtuluş bayramımızda bulunnmk 
üzere civar vili'ıyeLlcrdcn 1:unire gelm
ler pe1r fazladır. Dün gece gelen trenler 
fevkaliıde kalnbalıkb. Dün Kadeş vı:ı
puriyle de tstanbuldıın büyük hir ziya
retçi kütlesi gelmiştir. 

~ 

Fuarı evvelkı g~cc 7jyar 1 edenlerin 
sayısı 12234 dür. -- --• aufB r. nyeis gfitgi 

Li'llID11ar işletmesi umum müdürü B. 
Raufi Mı:ın~ as İzmirdcki tetkiklerini ik
mal edercl; dün İzmir \'apuru ile İstan
bula dönmüştür. -- --elg ad B1e SeJtinifı 
f caoiarı •• 
Bel~d fu::ırı ır.ızar giinli açılacaktır. 

Bu foat'daki Tiirk standının çok gürel 
\'e cazip bir şckfülc hazırlandığı şchrl
ıni?.deki alfıkadarlnr.ı ~elen malümattan 
aııl~lm1ştır. . 

15 eylül pa_ıar ·günü ele Se1anik hey
nclmılel ıfuarı aÇJ1ncaktır. Bu iki :fuarda 
•eşhir edilmek iirerc Ticaret müdürlü
~ünee ~·eni mahsul üzüm ·ye inciıteri
mızden niiınurıeler hazırlanarak gönde
rilmiştir. 

Sclfmik rgisındcki Türk standnun 
bu hafta ikmal edileceği anlaşılmıştır. 

. --·--rrn .ıi.sT1·; 

Ara altında 
can ~erdı -·-Bergaoıruun Tül!rabey nUıluıllcsindc 

oturan Tahir oğlu rençher Osman, ka
vun yüklü arabasi)~le tnrbdan .dönüşte 
müvazenesini k.ıybc<let't:k düşmi.i~. ara
ba tcl{t"1•)eği nltınd.ı qmJarıık ağır suret
te yaralrumııştır. Diraz sonra da hayala 
gözlerini yummuşhu-. 

EnJıaz altında haldıfar. 
Urlanm Çarşı içinde yeni mnhalleden 

• fostafo Uylanın zahire mağazasının ze
min katı çökmliş, ameleden Süleyman 
ve Ahmet enkaz altında kalmıştır. Bun
lar 1 e>ınen kurtarılmıştır. 

~ ç ~ Bı lıojuldu 
Oclcıniş k:ıuısmm Yenice köyiinde 

Hüseym ~ulhınndan nltı yaşında FcY
zi Etik, 1'.1usluk mevkiinde buzn'ğılan 
sulamnktn iken mth·azencsini kay•bede
rck üzeri açık bulunan kuyuya düşmüş, 
boğulmuştur. 

IJal (Çı:ıaPl.l • m del'Jıen 
ağır )1aralan 
Bergamanın Kowk nahiyesine bağlı 

Aşağı Cumn köyünden 15 yaşında Kfı
um Kozak, kurdeşıylc birlikte köy ci
wırındaki d&ğda Lir çam ağacındaki arı 
y.u\·asındnn bal <.,'lk&rırkcn dUşerc'k ağır 
surette yaralanmı~tır. 

KIZKACIRMA 
Cuınao\'asının Oğlan anası köyünde 

İhsan aclıııda 2.5 )' sında bir genç. ayni 
köyden Hasan A!i kızı Merycmi kaçır
nuş ve tutuln.rnk adli)•eye verHıniştir. -- --Nafia ulııdı 
mü~a8'iri döndü •• 
Mezuncn .şehrimizde bulunmakta olan 

Nafia vckfıleti hukuk müşaviri B. Ni
hat ibu sabnh Ankara}'a avdet ctmistir. 

Diğer .şah.itler de uşağı yukar.ı.. bu şe
kilde şahadMte bulmunu ıardır. • 

Heyeti hakime, şahit Menemen sorgu --•--
haki~ inin celbine ve Manisada bulu- 'l'erfi edecefı 
nruı şahit Mch"?'etlin.lıı de. l\~anisa ağır Öğretmenler .. 
ceza mahkcmesınce ifadcsmuı alınması- T---r' cl:m 1 • • d nı· · 'Ik 

1._ el d , l 1ik t t."Tu e en K'ap c en şe ·ımu ı 
ua Qlr.ar vcrer t un.ışmı:ıl 1 a c - kul ~ tm le • · lod t hl t lsf o ~re en r.ırun em a osu as-
n KULTÖltP ARKTA d~ e~1m~~ ~>re :i~fıyctten Maarif ve-
D'ÜNKV il DİSE- kfiletınc gondenlmıstir. --·--Kültürparkta sarhoş olduklan halde 

·abıtaya şiddet göstermekten maznun 
İbrahim oğlu Nurettin. Şevket oğlu Sa
bahcttin ve Nişa kın Annikin meşhut 
.mçl:ır kanununa cörc hem.en muhake
meleri yapılmıştır. 

'.Maznunlnr fazla sarhoş oldukları için 
ne yaptıklarmın faıkmda olmadıklarını, 
fakat zabıtaya şiddet de göstc.ııncdiklc
rinl iddiA ctmişlcrdır. 

KAYMAKAMLAR 
Arasında değqilılilı 
.Foça kaymakamı B. Nüzhet Ertürk 

Çeşme kayrmıknmlığma, Ötlcmlş kay
makamı B. Haşim Seçkin Bu.rsanın Ka
racabey kayımıkamlığına, Diyarbnkır 
vali mmı\'ini B. İhsan Ödemiş kaı·nıa
kaınlı,ğına terfinn üıyin cclilmi;JcrdİI'.. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Şııhitler, ı:nawunlarm çok sru·hoş ol
duklarını, Sabaheltin ile Nurcttinin ba
a küfürler savurdı.;klarını, fakat kime 
kUfrctıiklerini bilmediklerini söylemiş
lerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

• . 
• . . 

Deniz 
Gazino 

VE 

Restoranı 
: Konak vapur is'kclesi üstünde te
: rniz, UCl1% ve ı ün .. _ . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mahkeme, N urettın ile Sabaheltinin 
tevkifine knrar vererek muhakemeyi ta
lik etın iştir. 
Dayak atmanın sonu.. 
Kara taşta Yeni Ti.irk.iye sokağında 

oturan Ali oğlu Hüseyinin geceleyin 
zorla C\'ine girmek ve onu dövmekten 
maznun Mustafa oğlu Raifin dö~t ay, 
Osman oğlu Muradın Uç ay on gün müd
detle hnpis]erine, Osmanın heraeline ka-

tZMtR E 
Enternas,Jonaı fuarın-= 
lfaLONDRA 
Rad.vo ıı neşrh;atı .. 

l..ondradM TÜTkçe haberler resmi 
İngiliz pavyonundan he.r gün 21,15 
le verilecektir. 

Jngilizceyi bilenlerin de lncrilizce 
haber zamanlarım bilmek istedikleri
ni dü~ünerek Londradan İngilizce hft
berlerin ttSmİ lnv.ı1iz pavyonundan 
14,30 - 16,00 - 19,00 ve 21,00 de 
verileceğini bildiririz. 

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

Ri 
Dahiliye Vekaletinin "6ir tamimi 

Seyahatlerine yardım 
edilecek kimseler 

Yol masrafı mahallince tem;n edil mi yen 
acezenin seyahatine müsaade olunmı yacak 
O.:ıhiliye '\"ekaleti vilayetlere ~ mü- Cerek bu gı"bi şahısların sefalete <1üş-

him tnmimi göndermiştir: meleıine mani olmak ve gerek bu gibi 
Bir çok )·erlerden alman maliimnt- münıcantları kıırşılamağa kafi oluuy.nn 

tnn, fUrndan buradan gelmekte olan belediye bıitçelcrine bir yük teşkil etme
zuafo. aceze ve iş güç sahibi olm.ıynn mek. aynı :zamanda memleketin aşnyişi
kimselerin mahallerine gitmek için be- ne müessir olacak İ§siz yurtsuz gezgin
lediyderin yardımını İstemekte olduk- leTin önüne ceçmek zaruridir. Hastalık 
Jo rı. lbunlnnn bir kısmının ellerinde de gibi sebeplerle bir yerden bir } ere gi
bazı belediye ve köy ihtiyar heyetlerin- deeelc acezeye mensup olduklan bele
ce 11.·erilmiş tavsiye mektuplan görüldü- diye tarafından gidip cclme masraflnn 
ğü anlaşılmaktadır. Bu müracaatların temin edilmedikçe bu gibilerin &eyaha
tck b ııma olduğu gibi maa aı1e olnnlan tına meydnn verilmemesinin temini ile 
da vardır. Bu müracaatlar şurada bura- i, güç sahibi olmıyanlıınn da zabıta tah
da günde 15 • 20 yi bulacak kadnr kc-

1 
kikatına tabi tutularak seyahatlnnnın 

safet peyda etmektedir. menedilmesi ehemmiyetle rica. olunur. 

en 

İhracat 
• 

evsı 
MüstahsiJlerimize 
diifen vazifelerin 
ehemmiye~i fJüyüJıtür 

- BASTARAFI 1 inci SAIHF~l>E -
icaplarına intibak ederken tel~ ,.e en· 
di~ c kapıhnam&k, 5<>f,'llkkanlıhlda hü· 
.kiimctin alaca~'l tcdbirlcl'in neticclerimı 
intizar eylemektir. 

Hiikiimetimiz. "'·~ıziycttcn çok emindir. 
Bu yıl iiı:üm \'C incir il•acat müvaze

ot•mizde nihayet oıı, on iki milyou lira
llık bir iş olacaktır. Faknt üzüm n incir 
müstahsilleri o !kadar (oktur ki bu iki 
mahsul !hemen Ege bölgesinde çiftç., 
tüccar, C!:llm, hatta memur tabakabniıı 
n15biandırmaktadır. 

Her yıl iiziinı \'c incir piyasaları el· 
rafında ltopan fırtıualann hillilıca sebep· 
k·rindcn biri de bLtdur. Yani yckiımw 
ehemmiyeti dcJ:-il, Wfilaılılannııı çoklu· 
i:rudur. Tabii ynrm piyasa açılınca he
nıiz müşterilerimizle münakale mesele
leri :rüı:iinden knt'i anlaşmalar yapılma· 
dığına göre brlki bir dur~nkla kar· 
şılaşabiliriz. Bu durgunluğun hakiki se
bebini bir tarafa bırakarak mallanmn: 
sntılınıyor endişesine kapılır, ıka~ kaça 
satmak lıe\'esine düşersek, borsada bir 
panik doğnınsma mulıakkak nazariyle 
b.akmnlıyız. 
Bıma meydan '\ermemek aıakaldnrm 

menfaati icabıdır. Bağcdanmız ve incir
cilerimiz h: rp şnrtlarını nazara almak, 
bir l"d emek 'erdikleri mahsullerini sat
mak hu usunda bir knç ay da teenni ile 
hareketi kabul eylemek mc,•kiindedir
ler. 

fonfantini müdrik ınfıstahsiHcre dil· 
şen ,-nz.ifc satmakta istical göstermemek· 
tir .• 

Çiftçilerimizin hiiyük ir kısmınm 

DBlıilinin Kabalnım ve Ber. amanın 011acılı fıö~· borçlu olduklarını '\'C beklemek kudrc-
leri fııJ gelmeden bitir.ilmiş OfacaJı ,~~in ellerinde blllunmac:bğuu d:ı mUdı:i· 

x4 x Buıllara lmrşı -da hiikiimetin ıı-e milli 
OWlı 2-eh.clesinde harap olan Dikili ve slhb.i teSisleri bulunacaktır. Köyler- lrurumlann tedbir ;ılması tte derpiş 

'kazasının Kabak.um kUyil ile Berga - de bilL1ıanl iilk melrt~ ite yapılacaktır. ıedilc.ccktir. 
nın Ü\".aclk köyil, geçenlerde bir heye'lQe Yeni köylerin inşa 1şleriM nezaret et- Omm ihraç Cıatleri leSbit ola:mnllf
tcsbit cdilm ~·eni mahallerde ya"kuıda mele üzere An1mradan gelen Kl7ilay tur. Dokuz n ara için ıirmi altı ku· 
in.şa cdile.ceıkür. iK.abakuı:n kL~·ii Akf.:- mü!:e.1.t.işlerinden B. Fetlıinin rlyaseiln- ra.,,<tur. ı~. 'Ulntret RTkİ!"'Je. 1· 
pe nH?\•knndc, Bcrgamnmn Ü•11cık irn- d k' bir h d" fttr~ D'kil'. g"t mak ml'tbtmyctmdc olmıynıil:ır, pıynsa. 
yü <le lnkaya m vkünde vücuda getid- ~ 1

• eyct.. un ~ ... m ,_-~- ıhir~.e ı - yı ihraç füıtlcrinc uygmı bir viyedc 
lecektir mışür. Heyet ~aatm eıı .ıu.:ı.a z.:ı- buluncnva kadar ht.1dcmclidirler 

Kabakum köyU 39 haneden, Ovacık mnndn başlamasını temin edecektir. Koup~raliflcr tııbii ortnklar~a bu 
köyü 43 haneden ilıarcı olaca'k. hu köy- Bu iki köy kış has!.ı.rmadan in~ edil- csıslara uygun m·•ınslar ~cekierdir .. 
lerdc birer Cüınlıuri}-et. meyılanı, parkı miş bulunacaktır. l\lilli h:mkalarm dn ayans muamele!~ 

rini geni letınesi temenniye şayandır. 

Mebuslar mızın 
tetkikleri 

Unıu ı.A nüfus 
sayımına doğru -·-- --·-Nüfus sayımından Hallıın dllelılerinden 
mahsat ar~ış tıadreti· .mümfıün olanları 
mizi antamafıtır.. intaç ediJecefı-
20 llkte'irinde yapılacak olan umumi luııir mt"bus1arı vilüyct kaza \"e köy-

nüfus sayımı hnzırlı.k1arma devam edil- 1erlnde tetkiklerlne devnm cfmcktedir
mekiedir. Eu sayım gerek 927 ve gerek lcr. l\1kbuslanmız B. Kamil Dursun, B. 
935 nüfu sayımlarmdan dalıa şümullü Rah.mi Göken. Bn. Bena~ Arı~n ve 
olacnk eld~ edilecek rnka:nla.rla -O.evle- S.,hım:? Yunus, ~. Sadettın EpıkınC'n 
. ' . .. . ödemiş \'~ Tire kazaladnda nahiye ve 
tın l'alısmalıırı ıcnplara gJre 1.anzıın k" 1 . d 4 -tklkl d b ı şl d'l · kt' ov e.rın e ,..., er e u unmu ar, 
e 1 :?ce ır. hnlkla temas ederek ilıtiyaç1arını tesbit 
S:ıyımm netıc ..... uı .u Y '11l hiç bir mü- eyleın~ler ve İzmire dön mü ·lerdir. 

kellcfiyct doğaca •' . iVir. Sayı01dan Mebuslarımız lzm'ir ,.iJfı~ etinin bütün 
mnksat sırf millctumz..11 artış ln.ıdrct \•e kaza ve köylerinde yapacakları letkik
kuvvetl r"ni anlamaktan ibarettir. ler hakkında miisterek bir rapor hazır-

1zmirde f .... ıli:, r•te J?,cçen say.ııu büro- lıyacaklar ve nltıkadar makamlara arz
sunda humınaiı. hır .faaliyet mevcuttur. eodeceklerdir. 
Mahalle, sol.r.k \ ~ hane eetvclleri göz- Halk işlerinden yerint- getirilmesi 
den gcçiı ilmektedir. mümkiln olanlar intaç olunacaktır. 

Aydının kurtu
luş bayramı 

Aydın 4 (Hususi) - Kurtuluş ibayra
mınll7.a tesadiif eden 7 Eylülde biiyük 
bayram yapılacaktır. Bu hususta zengin 
bir program hazırlan~tır. 

'l'ire ue Ba;yındırm 
1ı rf.uluşu-
Dün Tire ·e Bayındırın kurtuluş bay

ramları idl Her iki ka1.ada dn kurtuluş 
törenleri }npılmı.ıtır. --·--Bıı yıl illı oııuııara 
lıimler alınacalı? 
Bu yıl ilk okullarm birinci sınıflarına 

933 doğumlu çocuklar alı.nacaktır. Bun
larlıı okul kadroları dolmadığı takdirde 
bedenen ve ruhan inkişafları tesbit edi
lecek olan 934 doğumlu çocuklar dn 
oku1a knbul cdilecd<lerdir. · 

Mektebe girebilıi.ı.ek için yaşlannı tas
hih etmek iizere mahkemeye müracaat 
etmiş bulunanlar, mahkeme ilamını ib
raz etmedikçe okuln kabul cdilmiyecek· 
lerdir. 

İlk okullarda kayıtlara on eylülde 
başlanacaktır. -·-·--/stant ullu güre~çiler 

dün gel diler 
- BASTARAFI l inei SAYFADA -

ca yer nlını' ve bir çok mühim mi.i.saba
kalnrı '.kazanmış kıymetli güreşçilerimiz 
bulunan htanbul takımını Basmahane 
istasyonunda İzmirli gür~çiler ve i<la
rccilcr karşılmn~lardır. 

Bu akşnm da Ankara ve diğer bölge
lerden gelecek güreşÇilcr bekfonme.kte
clir. 

MUsahakalar Kültürpark aÇlk hava 
tiyatrosunda 7 eylül cumartesi saat 17 
de başlıynrak S Eylül PBZnr günü sab3h
tan nk~ma kadar devam etmek üzere 
nihayetlenecektir. 

* 
Tenis müsabakalarına iştirak edecek 

ele dün şcprimize 

-*-aliye Vekili
miz dün gitti 

Maliye vckiU B. Fuat Ağralı dün sa
bah §ehrlmiz.dc bir gezinti yapmış ve öğ-
1 e ü eri lzmir vapuriyle 11stanbula hare
ket eylemiştir. 

Maliye vekilini vali B. Fuad Tuksal, 
müstahkem mevki komutanı general 
Mahmut Berköz, belediye reisi Dr. Beh
cct Uz, parti mUfettişi, parti reisi ve vi
layet erkt.nı teşyi eylcmi,.c;lerdir. 

Mnli~·c vekilimiz. lstanbulda bir müd
det istirahaLten sonra .Ankaraya geçe
cexrr. --·--FiArlLERİN 

ürahabesi işi .. 
Valinin reisliği altında ianliyet gös

icren fiat ,mürnkabe komisyonu ilmıri 
mnlılyettc bazı laUdklcrde bulunmakta
dır. Bu tetkikler muhtelif maddelerin 
:;atış fiatlcrinc aittir. Yakında ko nisyon 
bir toplantı yapacaktır. 

Fiat mürakahe komisyonlarının faali
vetini tesbit edecek umumi bir talimat 
bugünlerde "ilayetc tebliğ olunacaktır. --·--ADLİYEDE 
TATİL BİTTİ 
Bir bvçuk aydan Leri yaz tatili yap

makta olan adliye daireleri. bugünden 
itfüaren acılmışbr. 

l'eni tzır.ir - Aınerilıa 
seferıerı .. 
Bir Yugoslav şirketi de İı.mirle Ame

rika arasında vapurlar j~lctmck kararı
nı vermiştir. 

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

ÖZEL 

Yusuf Riza 
okulu 

An."l ve ilk kısımlannn yeni talebe 
l·aydına 10 eylül, derslere 23 eylül 
tarihinde başlıy ıc <.ktır. Uzak semtler 
için otobüsler \'aı·dır. 
Başturnk - Ke.Helli cnddesi 

. 
• . . 

No. 7G Tel. 2914 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

!Hundan başka ihracatçılar biiliği bor
sada iiziim satışlnıım on be:? kuruıjtan 
aş:ığ"ıya dii iirmcıneğe de karar vcrmi~· 
tir. 

Dcııcbilir ki ıilır.aç foı.1i yinni wtı ku· 
ru~ ohıu lılı- ımıl1.ıı lwrsııda asgari f.ia1i 
on b~ kuruş mn olınM.ıdır? 

Böyl'! bir sual bir t:okfarmın aklından 
geçebilir. Zahiren haklı da göriilebilir .. 
Yahu~ dii iinmek Jiwmdır .ki bu üzüm· 
lcri Alacakların ne 7.aman satac&ldan 
belli değildir. l\l~icrisi haur olmıyan 
bir cmtca için üç öört kuruş nıarş ka
htılüııc 7aruret ,·ardır. 

Bu \iç dört kunt, tm·assut kin belki 
üziinıcü olnııyan b:ızı scmHlJ't'clarlan da 
iiziim ıniihn:ronsıını SC\•k-erlceektir. Piya· 
snyı ıtutmak için büylc bir kar pn~, YiT• 
ıımğı ttibii giinuek insaflı bir düşünce
nin ınahsulii sayılmn;'.';a değer •. Yine de· 
ncbillr ki mi' tahsili mi düşi.ineceğİ7.o 
nıüta\-assıiları nu? 

Bu t~lin cenbı da açıktır. Ev\'e
lft ınii tııhsili .. 

Liıkin müstaru.illıı de emeğinin tn· 
mamen ıkcncli oobinc akmosı ıçm 
tclılikel; :kendi üzerine mı bilme· 
si, yn koopc.rntifc ıortak olması \~yahut 
lbcklcıneic taluı.mmül güstermeii icap 
eder. 

Mütn\"'ru t fmla kfır gömıed.iği bir 
meselede sı>ekülasyona ginnez.. Onun 
için mesele nncak fazla kar dır. 

Böyle kı ık günlerde bunlanu baro
ketlcrini maıur görmek ticaret hayatı· 
ııın tnhii bir icabıdır. Bu kabil lıare.ket
lcre fırsat vermemek dediğimiz gibi 
miislahsillerin crnc~cdir. 

Çiftçi ıemcğinin tamamım kendisine 
talısi ettirebilir. Bu da ancak \'C ancak 
soğukknııWı~rı ddcn hırakmamak, bu· 
günün ş:ırllımna uygun bir şekilde men· 
fantini mahfuz tutmasını bilmekle nıilnı· 
kündür. 

Bu dirayet \'O ehliyeti göstermek 
mü tnhsillerin ~ahsi metı.faati kadar 
milli ekonomimiz i~in de bir \-azifedir .. 
nu ,"DZifc yerine getirilirken hiikiiınel 
müzalıcretirıiıı de kendileriyle birlikte 
olacnğını muhakkak saymaktayız; 

HAKlCIOCAKOOLU 

Altınruva 

lzmirin bu meshur kolonyasını Hi· 
lal eczahanesinden a1acaks1ntz. Cün
kü yalnız eczacı Kemal K. Aktaı 
yapar. 

Türkiyenin bütün zevkini kendi· 
sinde toplamış bir §aheserdir. Takli· 
di yoktur. Çünkü yapılamamakta· 
dır. 
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• tebe rüler Hava kurumuna ye ı 
---·-----------------------

Yüzük ve bilezik er 
0 

ni 
verenler art ·yor 

----------------...._*_.._, __ _,_ ____ ~---~--
Anlcıını. 1 (A.At - ilugün aldığınuz telgraflar izınirden ll'mi 1'!-:dı•. 

'alfilıcttfo ,.,.. eşi A!:ye Çltay, Ahmet \ e eşi Ferhunde llntm. Bunlar bıı başka Hum kurumuna isı.mıbulda .l\'lihail Tik
NCŞt't Er"!r.SO:>'. Hamdi Toru, Eskişchirde Dr. Fuat \-C l'Şı va.svili 1:HıO. Fahri Birol B. M. Snknr Amnnyadis mahdum-
Mclek Ed.ı-r Bu~da "'lilzik evi şefi Zeki ve eşi Nihal Kor- • l ru·· 500 ı· ·1· 
•~ il lil ' · K d · T k ı ·· ilk" ı · · ı· ta Jarı 650 ıpr, Vahrc.ın Kc~er cvve ce \'Cr gı ıraya ı avc--...v. n ve eşı ıı rıyc e er ev enme yuz erını, s n- • . • .• • 
bulda A.~ net \'C esi Yükseler, Bursaclan Emekli binbaşı Ah- ten 150, D.:JVıd Bmnr l30, Bursada h.erestccı Huseyuı yüz 
raet va eşı ikiSl!'r Ahın bile7.iğini hava kurumuna tcberrü ey- lira para tel><'rrüüı·d~ bul urunu lardır. 

Ef!İ BİR HADiSE 
--·--

BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA 

tum Pazar günü Japonlar tarafm
drn Hindi Çini makomatma tevdi 
edilmi§tir. Bu ül 'matuın reddedil· 
nıiştir. 

YARIN ASKER 
ÇIKARACAKLAR 
Hongkong 4 (A.A) - «Royter» 
Bugün Hoııgkong'n gelen şayanı 

itimat bir yolcunun söylediğine na· 
UU'an, Japonya, Vişi hükümetinin 
gayri müsait cevabı üzerine Hindi 
Çiniye Cuma günü kıtaat çıkaraca· 
iuıı mezkü .. memleketin makama· 
tına bildinniştiı·. 

Bu ültimatum, Fr:ınsızlnnn gl'neral 
~n Kay Şcke gönderilmekte olan mü
himmatm sevkiyatına mani olacakları
na müt:edair Fransız taahhüdünün ifa
sını kontrole memur kaymakam Michi
kara tnraf ından tevdi edilmiştir. 

TOKYO SUSUYOR 

Amerikanın endiseli .. 
~ir sualine cevap 

- BASTAl:Al'I 1 inci SAllİ.FEDE -

rulamıyacak bir vaziyete d ... hi gelse 
donanmayı hiç bir vaklt teslim veya 
imha etmiyeceğini birleşik Amerİ· 
kaya temin etmiştir. 

B. Hull, 29 Ağustos tarihinde Lord 
I..lothiana bir mektup yazarak Büyük 
Britanyanın donammısını batırmamağa 
veya teslim ctınenı1.>ge karar verip vcr
rr .• diğini sormuş \'C Lord Llothiaıı da 
batırmamağa ve tl>-;lım ctnıeıneğe karar 
verildiğini bildırmıştir. 

_,__ 
lngiltere ye yardım 

- BAŞTARAFI l inci SAYFADA -
de bulunan ilk yirmi ay zarfında İngil
tereye teslim edilecek tayyarelerin ade
di ayda 700 den a~ğı olmıyacaktır. 

Muhabirin mütaJaasına göre, elyevm 
İnp edilmekte olan tayyareler de dahil 
olmak suretiyle İngiltere hükür.ı:ti ge
lecek Nisana kadar arzu ettiği takdirde 
14.000 tayyare mübeyaa edebilecektir. 

ngiliz tauuare akını -·-- HAŞTAJtAFI 1 INt'i SAHİPl::UE -

Nevyork, 4 (A.A) - Berlinde bu
lunan Amerikan cazetecilerine nazaran 
bu sabnh şehirde 12 yi 5 geçeden ıaat 
2 yi 45 ccçeye kadar devam eden bir 
nlann işareti verilmiştir. 

Berlin. 4 (AA) - D. N. B. Bildi
riyor: 

Münferit lngiliz tayyareleri gece ya
rısından sonrn çok yüksek bir İrtifadan 
Berlin iizerinde uçmu lar, tc."hlikc i'lareti 
verildikten ııonrn tayyare dafi toplan 
ve gece avcı tayyareleri hemen harekete 
geçmislerdir. Düşman tayyareleri muh
telif fnsılalnrln şehre ynklnşarak yalnız 
nyclınfotıcı bombalar ntmıtkln iktifa et
miı~dcrdir. 

Jiltı\NSIZ SAHİU.ERİ DE 
ROl\TUAl .. ANDI 
Londra, 4 (A.A) - İngiliz ha\-a ııezn

rcti dün gece tn~iz bombardıman tay
yarelcriııln 1''ransa sahillerindeki Alınan 
tayyar(! meydanlarını bombardıman et
tiklerini bildiımektC'dir. 

ZAYi MAKBUZ 
Tokyo, 4 (A.A) - Japonların Hindi 

Çiniye bir illtimatum ·.·erdikleri luıkkın· 
daki lınbc.rler resmi mah;;ıfildc ne tek· 
7.İp, ne de tc~rit edilmektedir. 

F'RANSIZl.A& ÇAN KAY ŞEKLE 
ANLASTILAR 
Ho~ Kong. 4 (A.A) - Çin kaynak

larından alınan haberlere göre ınelhuz 

Japon istHasıııa karşı Hindi Çini Fran- 22 /81940 tarihinde 630 liralık ve 
sız maknmnti ·le Ç:ın Kııy $ek hüktime-12 3 7 3 16 numaralı tuz makbuzunu znyi 
ti arasında Lir on1a,.c;ma elde cdılmistir •• edilmi olduğundan ve ıuretinl çıkara
Fransız umwııi vallııi. Hindi Çinide Ja- cağımdan mezkur makbı.ızun hükmü 
ponlc:ırın üsler tc~is etmesine asla müsa-j L:almadığmı ilan ederim. 
a<le edilmiycC<.'ğini Çan Kay Şcke tc- İzmir Murahit çarşısı No: 6 tuzcu 
ınin eylemistir. Nuri E.rgüncnç ( 1816) 

OSFARS L 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

SIHHAl VEKALETtNtN Rf'C:Mf RUHSATINI HAiZ 

KASE 

Şiddetli BA~, DIŞ ağrı· 
larını, ROM TiZ Asan· 
cılarını SINm, rahatsız
lıklarını der al geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığma karşı mües· 
sir ilaçtır. 

lcabanda günde l - 3 kate 
aJmır. Her Eczanede bulunur. 

1 LA H 
Keşif bedeli Muvakkat teminat l in muhiycti 

Lira K. Lira K. 
1 l 60 00 8 7 00 Askerlik şubesinin tamiren inşası 

1 - Urlanın Sırıı mahallesinin gar bindeki yangın arsasında kain asl •'rlik 
~hesi binasının tamiren inşası için mezkur tamirata ait .in nt eksiltmesi 2490 
~ılı kanunun 4 3 üncü maddesi hükmüne mü..,tenidcn 2/9/940 tarihinden 
d· 191940 tarihine mutesndif Perşembe gününe kadar 1 O gün müddetle tem· 

ıt edilmiştir. 
~ - Eksiltme 12/9/940 Perşembe günü snat 14.30 da Urla belediye dai

re ınde icra edilecektir. 
3 - Tnliplerin bu gibi işlerde muvaffak olduklarını natık ehliyctnaın ibraz 

etırıe1eri lazımdır. 
d. 4 - Talipler bu baptaki qartname ve keşifnameyi hergün hila bedel Urla bele 

•Ye dairesinde okuyabilirler. 361 O ( 1616) 

İzınir 'J'ııristilı Yolları Mıntalıa müdürlüğün· 
d,,.,: 

A - Pcı7arlığa konulan iş: Mukavelesi feshedilen lzmir turistik yolhrı 
~ti"<latındnn geri kalan Cüzelyalı-lnciraltı ve llıca şo esi o+ooo - 6+500 

0ınetreye kadar olan kısmm inşası, ikmal etmek keşif bedeli ( 12 726) li
~ ( 36) kuruştur. 

B - Keşif evrakını görcmck isteyenler turistik yollar mıntaka müdürlüğü
ne rnlir caat edebilirler. 

. C -- Pazarlık l 2/Eyllıl/940 Perşembe günü saat 11 de vila}'ct daimi cn
cu~eninde yc.f)llncakttr. 
~ - Muvakkat teminnt mikdarı ( 9 5 4) lira ( 46) kuruştur. 

h,,ı • :- istekliler pa'.l:arlık tarihinden en az 8 gün evvel müdiirlüğc miiracaatla 
'ti ~·apnbilece<~ine dair <'lıliyet vesikası almağn mecburdurlar. 

30 5 J429 (1789) 
----~--~~~~~~~-------

! İ~MİR D.€F'l'ERDARL'GINDAN : 
at'lk111~r hükümet koruı.[ıı ittisrılindl·kJ Adliye bimbınd.t ynpılacak taıniı·at 

sıltmcrc konulmuşlut. 
~ahmini kesü bedeli 1051.43 lira ve mm·al.kat teminatı 78.86 liradır. 

~ ı'1liplerin ihnle j?tinö olan 5 eylül 940 perşembe günU saat on be.şte Milli 
rn fik müdürlüğünde te~cı~kül cd( rek komisyona müracaatleri ilan olwıur. 

.__ 24 - 5 3331 (1727) 

~Z~ir Erkek Lisesi mü·'rllih;•Jtiı~ · de : 
CÜn~rnırımizin kurtulu, bayramına istirak etmek üzere 9/Eylül/940 Pazartesi 

u saat 1 3 de l7.mirde oturan tnlebelerimizin okulda bulunmıııları. 
3609 ( 1824) 

IZMtR RE' "..DtYE~•NDEN: 
- Otobüs idaresine 350 ton moto· 

rin satın alınması, yazı işleri müdürlü· 
ğündeki şartnamesi wçhile bir ny müd
detle pazarlığa bırakımıştır. Muham· 
men bedei 40350 ira muvakkat temi· 
nntı 3026 irndır. lhnesi 6/9ı<l40 cuma 
giinü sant 16 dadır. Taliplerin teminat· 
!arını öğleden evvel cümhuriyet merkez 
bankasına yatırarak haftanın pazartesi, 
çarşnmb ve cuma günleri encümene 
mürncnatlnn. 

9, 19, 28, 5 3156 (1627) 

Otobüslere 7 kalem yedek parça sa
tın alınması, yazı i leri müdürlüğündeki 
şnrtnnm~.3İ veçlıile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 3323 
lira mm.-nkknt teminatı 250 liradır ta
lipleTin teminatı öğleden evvel C. M. 
banka!lna yatıramk makbuzlariyle ihnle 
tarihi olan 20/9/940 Cuma günü sant 
16 da encümene müracaatlan. 

S, l"(), IS, 19 (1817) 

SEFERtHtSAR lCRA MEl\1URLU
CiUNDAN: 

1 - Seferihlsarın Hıdırlık mahalle-
sındeıı Ş::-rif Mustafa oğlu İsmail vere. 
sesinden kansı Fntma ve çocukları Ke
mal, Mustafa, Hatice ve Nurten ve Gül
tenc masrafsız 280 lira borçlu S:-ferihi
sarın Hıdırlık mahallesinden S(?rif Mus
tafa oğlu Ha"an YeşHin işbu borcundan 
dolayı tahtı hacıe alınıp satılarak bor
cun ödenmc~inc karar verilen Seferihi
sarın konak arası mc\•kiinde do~u 
Mustafn kızı Hatice ba~ı. batısı Siiley· 
mandan geçen Murat bağı, batısı yol, 
giineyi, Hasan bağı ile çevrik 1838 met
re murabbaı ve içerisinde bir kule ve 
bir su kuyusunu muhtevi çekirde~iz 
üzüm ba~ açık arttırma suretile satılı· 
ğn cıkanlmıştır. Muhammen kıymet1 
400 Tiirk lirasıdır. 

2 - Mezkur bnğ 30 Eylül 940 Paznr
tesi gli"ü sa<ıt on üçte a<"ık arttırma su
retile Seferihisar kurtuluıı mPvdanında 
icra edilecek sürül,.n pey mezkôr gayri 
menkule takdir edilen kıymetinin yiiz
de yetmis beşini buldıı:Ju hkdirde iha
lesi icra kılıru:ıc""klır. Siirülen pey mu
haınmcn kıymetinin yüzde yetmiş be-foi 
bulmad•c;ı tı 1<dlrde sntıc; on he,; eiin daha 
U7.atılarak ikinci arttırina 15-10-910 ta
rihine mlisadif Salı J!\inü nvnı mahalde 
ve nynı saatte icra kılınacaktır. 

3 - Arttmm'\ ıı istirak edecek olan
ların yiizde :vooı buçuk teminat akçesi 
milli bir banka mektubu ıhraz etmeleri 
mecbur? olup sgtı PC§in para Ue yapı
lacaktır. 

4 - Arttırmrı s:ırtnnmcsi 2-9-9:1.0 ta
rihinden itibaren Seforihisar icra daire
sinde acık bu'undurulacaktır. Daha zi
yade tafsll!\t almak istiyC"nlcrln Seferi
hi.,ar icra d"'İresine mUrat'ııat1arı. 

5 - Meıldlr '!nyri men1m1 fü~rinde 
rehln veva ioote~ veya irtifak h?1<-lı:ı t:ıi
bl bir iddla.o;ı olanların tarihi ilandRn 
itibnr~n 20 gün içinde Sef erlhisar icra 

Alman hava zaı,iatı --·--- BAŞT ARAFI 1 inci SAYFADA 

lar:ı tarnfından tardt::dilmişlcrdir .. Ancak 
pek nz Alman tayyııresi memleket içine 
dağılabilıniş v~ mclhdut mikd:ırda bom
balar atmıştır. Hasarlar ehemmi ·etsiz
dir. 

* Londrn 4 (A.A) - Ha\·a nezareti teb-
liği: Dün 25 Alman tayyaresi düşiirtil
müş, 15 lngili.z tayyaresi kaybolmuştur. 

NORVgÇLtLER DE DOŞüRDüLER 
L<mc1ra 4 (A.A) - Amriallık dairesi 

tebliği: Bir Norveç torpito muhribi bir 
Alman tayyaresini diişürmü:ıtür. 

ALMAN ZA YlA TI MüTHıŞ 
I.ondra 4 (A.A) - Royler ajansının 

deniz işleri muharriri ya2ıyor: 
10 Mayıstan beri Almanya ölü ve esir 

olarak haftada takriben 500 tayyareci 
kaybetmiştir. Bu rakıı.m Almanların ~a
yi ctmi~ oldukları tayyare adedine müs
tenittir ki bu zayiat ta 15 hafta müddet
le hnftada takriben 220 tayynreye baliğ 
olmaktadır. 

ölen ve (>Sİr düşen 1ngiliz tayyareci
lerinin adedi tayin edilmemekle beraber 
bu miktnrın Alınan zayiatının bir kes
rinden ibaret olduğu zannolunmaktad•,.. 

tngiliz hava kuvvetlerinin mütemadi 
inkişafı dolayısiyle t.ayyarelKş 
inkişafı dolnyısh·le tayyareci olabi1ecek
lerin azami ynı,ları 28 den 31 e çıkarıl
mıstır. 

nin GÜNDE l~Ll..i JJES 
TAYYARC Dl)ŞÜRÜLDÜ 
I..ondra, 4 (A.A) - Dünkli hnvn mu

harebelerinde elli beş Alman tayyaresi
r.irı dü.c;ürüldüğü resmen tebliğ edil
mektedir. 

Z AY t 
lznıir bdedivesl Karantina tahsil şu

besine 16/3/9 36 tarihinde öded:ğim 
kaldırım resmine ait 29607 - 29606 ve 
29609 nurıuırnlı makbuzları Zl\yİ ettim 
yenisini alacağımdan eskilerinin hiikmü 
kalmadığı ilan olunur. 

Müberra Onçay 3592 ( 1823) 

OOKTOR OPf:RATÖR 
SAMİ KULAKCI 

Kulak. burun. Bof!az hastalık.lan 
M ii tehassısı 

Muayenehanesi : Ririnl'İ Beyltt 
No. 4'? . TELEFON : 2310 

Evi : CiYT.tcne Tramvav Cad. No. 884 
n:u:n>N : 3r.r.s 

__ ==zı 

Bugünkü vaziyet hak'kında mütalaalar 

'' n iltere harplere ha
zırl ksız girer, fakat 
sonunda kazanır,, 

İngiltere bugün samimi ve sadılı dost oıaralı 
~aılnız rürlıiyeyi gö . yor •• 

Ankara 4 (Hususi) - ınusta Urfa dünyaya göz gezdiz:diği zaman ayakta 
mebusu Hasan Sami (makine, rnolör, ki de\•letler arasında kendisine dürüst, 
kimya mücadelesi) başlığı altında yaz.- samimi ve sadık dost, müttefik olaralc 
dığı makalede İngiltere imparatorluğu- yalnız Türkiyeyi görebileceğini yazıyor 
nun daima harplere hazırlıksız girmiş ve şövle diyor: 
olduğunu, fakat harp esnasında her şeyi «Çünkü siyasi realiteyi derhal 
ivi bir tarzda ikmal ederek bütün mu- • • ' l TORK d' J • • · . . ve en ıyı an ıyan ıp omasısı 
harebelerı kazanmasını bilmış olduğunu • 
misaller zikrederek tebarüz ettirmekte~ olmu tur. Belki bqka memleketler~ 
dir. de hakikati idrek etmişlerdir. Fakat 

İstanbul 4 (Hususi) - Bmriinkü Ye- TORKLER kadar cesaret ve meta· 
ni Sabahta Hüseyin Cahit (Siyaset ba- net gösteremediler. Korkak davran· 
kınımdan İn~iltere) hnslığı altında yaz- dl l A'tl ald d 1 v 
d ~ k l d ı b ı ·ıt . . • ı ar, ya ancı vaı ere an ı ar e 
ıgı ma a e e ıar ın ngı ereyı sıyası A 

sahada zaiI olduğu bir fında yakalamış sonunda da kor tuklan akıbetlere 
olduğunu, İngiliz milleti bugün biltlin uğraddar.» 

• ava e ı 
• e v zı e 

~---------------x4 x------------------
ar W!CI Polis teşfıi at lıursıarı açılıy ..... 

İstanbul 4 (Yeni Asır) - Melhuz ha- Bu kurslardan çıkacak olanlar yar. 
va hücumları esnasında polise düşen va- dımcı polis teşkirtına dahil olacaklar 
zifeleri öğrenmek üzere kurslar açılına- ve yalnız harp vukuunda resmi elbise 
sı kararlaştırılmıştır. giyerek vazife göreceklerdir, 

Belediyemizin bir İs· l ÇAHA E 
tanlluJ gazetesi aley· . Yen·cesinde panayır 
hinde actığı dciua Çanakkale. 4 (A.A) - Yenice lıay .. 

lstanbul 4 (Yeni As•r) - İzmir bele- van ve eşya panayın bu sene 14 ey• 
di.resinin fuar hakkınJakl bir yazı üze- lülde açılacak ve 4 gün devam edecek· 
rine Tasviri Efk!ir gazetesi aleyhine aç- tir. 
tığı davadan dolayı bugün gatetenin sa
hip ve neşriyat müdürlyle yazı sahibi 
Knndemirin istinabe suretiyle ~ehrim;-:
de ifadt?leri alınmak Uzere bir celse 
a~ılmıştır. 

Maznunlar mahkemede bizzat bulun-

mak Ü7.crc f.zmire gideceklerini ve ora
da müdafaalarını s rdedec~klerini boo 
yan eylediklerlnden istinabe yoliyle ifa
delerinin alınmam.asına karar verilmiş
tir. 

~ 
FOSFARSOI .. , Knmn en hayati kısmı olnn kımuzı yuvntlact1rlan fazeliyerek ('Oğaltır. Tallı istah temin tder. Vilcudıı 
devamlı gcnc;lik. din ·tik \·erir. Sinirkri ennlnndırnrnk nsnbi buhranlnn, uykusuıhıi:•u giderir l\luannid inkıbazlardı1, 

barsak tcmholliğindo Tifo, Grip, Zatürrieyc, Sıtma nckahatlerinde, Bel gevşekliği \"C odcmi iktidarda ve kilo almakta 
~ayam hayret fuidcJer temin eder. 
l•'OSFARSOl}iin: Dil-er bütün kuvvet ş-uruplanndan üstlinliiğü OEVAl\IU BİK SURETl.E KAN, IUJYVl:."T. IŞ11UA 
TEMİN ETMESt ve ilk kullannnlarda bi1e tesirini derhal göstermesidir, 

Sıhhat Vekaletinin resmi miismıd ini hııizdir. Her ea.mıcdo bulunur. 

tSTAN UL BELEDİ\~!diNDEN: 
Kesif bed. İllı teminatı kc~if ve $artname bed. 
29013,33 2176.00 1.45 Abidei hürriyet - Kflt;thane • Fişek· 

109407.00 6720..35 5.47 
hnne yolu escıslı tamiratı. 
HalkPlı • N31bant Çeşme - Hadimköy 
iltisak yolu hışaatı .. 

Keşif bedelleri ile ilk tcminııt mikdarları yukarıda yazılı inşaat ve tamirat 
işleri 2490 numaralı k!rnunun 46 ıncı maddesinin L. fıJ:rnsına tevfikan nyrı 
ayrı pazarlıkla yaptırılacakt.ır. 

Mukavele ekı:iltme, Bayındırlık isleri ~encl. husus! v<> fenni sartnamelerl 
proje keşif hülüsasiyle buna müteft>ni diğer evrak yukarıda hi1..alarında gös .. 
terilen bedeller üzerinden Nafia müdürlüğünden verilecektır. ihale 6/9/940 
cuma günü saat 14 te dai~i cncüme::nde yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplcı:-ı Nafia mtidiirlüğünc müracaatle alacakları fennt 
ehliyet ve 940 yılına ait tic-aret oda.ı:ı vesiknlariyle ihnlc gtinü muayyen saatte 
daimi encümende Lulunmalan 3 - 5 3532 (1803) 

tZMtR BtRtNCl tCRA ~!URLU. 
CUNDAN: 

tzMtR fKtNCl SULH HUKUK HA
KtMLt~INDEN: 

Davacı devlet demiryonan vekili 
avukat Murat Çınar tarafından lzmir 
Alsancak Çelikel sokak 64 Nolu evde 
oturan Halit Gökçen aleyhine 940/ l 968 
numara ile açılan nlacak davasında 
müddeialeyhin ikr>metgahının meçhul 
kalmasından dolayı gazete ile ilanen ·v ki 
davet üzerine de muayyen günde mah· 
kemeye gelmediğinden hakkında gıyap 
kararı ''erilmiş ve rnıılıkeme de 
26/9/940 tarihine müsadif Perşembe 
giinü saat ona talik kılınmış olduğundan 
müddeialeyhin yevmi ve vakti mezkur· 
de bizzat isbatı vücut etmesi veyahut 
tarafından bir nkil göndermesi aksi 
takdirde hakkında gıyabi muhakemeye 
devamln karar verilecf'ği lüzumu tebliğ 
makamına imim olmak ve bir nüshası 
divanhane)'e talik kılınmak suretiyle ilan 
olunur. 3596 ( 1819) 

1ZMtR I>öRDONC'O tCRA ME~UR· 

uUMDALn 

UMUMİ DENİZ ACt<;NTEJ.f{;t LTD 
nm.ı.r~Nk ı .. iNt:s Lru 

İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF· 
TALIK MUNTJ\ZAM HAREKET 

PATRAi ·apuru 3 - .i evltıl arasında 
İzmirdea dogru t EVYORKA hareket 
edecektir .• 

HOLLANDIA vnpunı rn-15 e\.•lul ara
sında İzmirclen du~ u NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ANGHYRA \•&puru 21-23 evini ara· 

sındn fzmirdcn do{tru NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ATHİNAİ Ve ouru 28 • 30 evlnt ara

sında İz.mirden doıtru NEVYORKA ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün yapurlnnmızın ambar 
içi elektrik vımtil5tör tesisatl ilo mü
cehhezdir. Gerek vııpurların muvasalAt 
tarihleri, ~erek vaµur lsınıteri ve nav
lunları hakkında acent nıız harp dula
yısiyle hiç bir ~ abhlit altına ~irmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 ııumarada uUl\'UAL• 
umumi deniz ucentt:liği Ltd. nıüracaat 
edilmesi m-a olum.ı1. TELEFO~ : 4072 

~•••••••••••••••••••••••1•••••••1111111••• 

01.IVIER VE 
VREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATA'l"ÜHK CADD~t Rees bınasa 

n:;ı.ı~l'l>N: ı443 

Loncira ve Lıverpol hattan için 
piyllSbmn ihtiy.acına ~öre vapurla· 
rıını7 "''f Pr v111ıarısk larrlır. 

••••••••••••••••••İ •••••••••••••••••••••• 

Emlak ve eytam bankasına ipotekli olup 
arttınnasına karar verılen !zınirde ikin
ci Karataş mahallesinin şehit Nü.sret 
sokağmda kain 7 taj numaralı ve tapu
nun kaydına göre ada 630 parscl 7 nu
marasında kayıtlı ve sair lüzumlu iza
hatı dosyasındaki tapu kaydı ve vaziy 
raporunda yazılı 1500 lira kıymeti mu
hammineli evin mülkiyeti açık arttırma 
sureüle ve 844 No. lu emlak ve evtam 
bankası kanunu mucibince bir d~faya 
mnhsus olmak Uz.ere şnrtnamesl 8-10-
940 Salı günü saat 11 de icra dairemiz 
içinde yapılmak üzere bir ay mliddetle 
satılığa konuldu. Bu artırma neticesin
de satış bedeli her ne olursa olsun en 
<;ok artbranın üzerine ihalesi yapılacak
tır. Satış peşin P."'ra ile olup milşteriden 
ynlnız S'iizde iki buçuk dellAliye mas
rafı alınır. İnotek sahibi alacaklılarla 
dl~C?r alacaklıların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin gavri menkul ilzerindeki hak
larını işbu ifAn tarihinden itibaren yir
mi gün içinde evrakı m\iı:bitelerile bir
likte memurivrtimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde haklan tanu siclllince 
malUm olmad•kça nayla~m;dnn hariç 
kalırlar. 2-9-940 tnrihinden itibaren ~art
name her kese açıktır. Talip olnnlnrın 
yii7de yedi buçuk fomtnat akçası ve~·a 
miJli bir banka itibar n'lektubu ve 939-
3031 dosya numarasile bnıir bidnci ic
ra memurluğuna !"iiracant1ı:ın ilan olu-

LUCUNDAN: Dosya No: 39.?.252 DO~TOR 

nur. 3G08 (1822) 

Dn. SnhJ Ali DOi.BAK 
DO~f'l\1 VE KAntN llASTA

l,IJ<1.ı\SU OPlı'.Rı\TÖR(' 
PROFF.SöR LtEPM~NNtN SABIK 

RAS A~1STANI 
Birinri Rr,·lcr Numan 7nde sokak 

No. 2" 1·t:ı.EFON : 4270 
Hergiin hastalarını sa:ıt 12 • 14,30 ve 

17-?0 oe knbu1 f'dt>r. 
Fuknraya S A l .. I günleri muayene 

onrasızdır ..• 

dalrt>sln mUrac,,atJan nksi takdirde ta
"'ll sidllindc mukavvet olmıvan niç bir 
:rldinnın nnzan itir""ll tılırımn•acağı 
ilan olunur. 3595 (l~O) 

1zmirde Çullu oğlu Hanında 23 nu- CEL l., Y ARKJH 
maralı dükkfuıda Ahmet oğlu Mehmet 1zmir m~mlekct hastanesi dahili bas-
Ali tarnf ına: tah~lar seriri~-at şefi. 
İzmir muhasebei hususiye idaresine Pazardan maada her gün hastalarını 

olan 1100 lira ve aynca masraf borcu- kabul ve tedavi eder. 
nuzdan dofoyı aleyhinize açJlnn icra ta- TELEFON: Evi: 2545 
kibi ilze.~nc namınıza. ve ~dresinize çı- Muayenehane: 3956 
karıl.?n od.eme emri nıü?a~ır meşruhatı- MUA YEl\TEHANE adresi· !kinci Bey-
nn gere gösterll~m ~d~esınızd.e .bulunma-· ler sokak numara 25 
d·~ınızdan ,.c şımdıkı adres.ınız meçhul 
olduih•ndan alacaklı vekilinin isteğilc 
isbu ili\nın neşri tarihinden itibaren on 
~iln içinde icrnya müracaat1e borc hak
kında kısmen veya tamamen bir itirazı
nız \'arsa lıildirmeniz ve bu borcu 30 giin 
içinde ödemeniz nksl halde borç icin 
relınetmiş olduğunuz .rnyri mcnkulünUz 
T)araya cevrileceği tebli~ makamına ka· 
im ')lmak üzere i]•., olunur. 

3~!)7 (!821) 

OPlmA TÖR Df\KTOR 

jL ORAL 
Fr:tns1'1. Haslnnesi Oocrnförii 

Her ltiin öt!leve kııdnr Frnn!'11z hn~tnnC· 
~inrle. ö!!lrden cronrıı Ririn<"İ Rrvler so
luıi:'llldtıw No. 42 •. Tt:l..E1"0N : 2310 

Dr. s ·ıevman Çoruh 
Çocuk hastııHtlan mütehassısı 

TEl~WON: 2310 
Muayene haııesi 42 Birinci beyler So. 

Evi: Giidt•pt• Karakol karsısı 83411 
Londranın (The Hospital For Sirk 

Children) hnstar.e!'inde ikmaU tahsil et· 
mi tir. 

DOKTOR 

mir li KAMÇIOCLV 
Cilt \ 'e Tcnn~ül hastolıltlan ve 

ELEKTRtK TEDAVtumt 
nitinci Rc~·lcr Soka~ No. 55 .. bmi1' 

Elh:ımra ~inemnsı arlrnsmda snh:ıhtall 
akş:ıma lcndnr hnstnlarını kabul cdcı. 

't'fil.fil'ON : 3479 



S EYLUL PERSEMBE 1940 

INGILIZ DENiZ ABLO
KASI VE ZAFER AZMi 

---ı::;..---

A l manya y ı yal
nız abloka ye

necek değil 
t:ıgiıtere lıurtaracağı 
ınilletlerin iaşesini 
şcmdiden düşünüyor -·-1 d , ~ (A \ ı lktısadi mu-

haıcl e nazırı B Dalton Ro.} ter Ajansı
na ılk ıktısadi harp senesinin neticesi 
hakkında şu beyan tta bulunmuştur: 

- Karnda sekiz aylık gayri faal bir 
harp devresinden onra Alman.} anın bi
riktirmiş olduğu ihtiyatlar azalmağa baş
lamıstı. Almanlar şimdi garbi istila et
ı iler. Bazı kimseler bu muvnHakıyetle
rin ablokanın tazyikini azalttığı fikrine 
znhip oluyorlar. Bazı stoklar müsadere 
rdilerek Almnnyaya götürüldü. Alman
) anın vaziyeti mühim bir madde nokta-
"ındnn, yani demir maddesi bakımından 
düzeldi. Fakat Almnnyanın kontrolü al
tına giren mıntakaların geniıılemesi ek
seri) etle ihtiyacı çoğaltır ve Almanyada 
bu ıalepleri kar ılayacak imkilnları ver
mcmi1 bulundu. Bu garp arazisinde ne 
mensucat ham maddeleri, ne kauçuk ne 
gaz "e ne de Alın nyanın muhtaç bu
lunduğu müteaddit madenler mevcut 
bulunmaktadır. Bu mıntaknlar mezkur 
m" dı-nleri ithal ı-tmekte bulunuyordu. 

Simdi İse tngiliz bahriyesi Avrupayı 
ı.aran denizlerde devriyelerini yaparak 
diifmarun yeni mallar alabilmesine ma
ni olurken ingiliz hava kuvvetleri her 
geee Almanyanın üzerinde seyrederek 
biz.zat Alman topraklarında Almanyanın 
ııskeri ve iktısadi gayretlerinin adale
lerini sistematik bir surette imha etmek
tedir. 

Geceler uzadıkça gayretlerini evvelce 
gaıp mıntaka ında tekiı üf ettirmiş olan 
rinvn kuvvetlerimiz Almnnyanın ş;uk 
hudutlanna kadar fa liyetlerini inlr:,.:ıf 
ellirmeğe ba !adılar. 

JNCILIZ HAVA KUDRETi 

Almanya) ı idare edenlerin ev" elcc 
kemali emniyetle diğer memleketlerin 
hürriyetlerine kar ı komplolarını kur
makta oldukları Beri in şehri ı ngiliz hava 
kuvvetlerinin kudretini her gt'ce hisset
mekte bulunuyor. 

Yeni icra ve iflas kanu
nunun tatbiki başlıyor 
Amerika - lngiltere 
arasındaki ueni itilaf 
Amerikaya ki
ralanan üsler 
ve alınan des

troyerler ---·--v sler 99 sene müddetle 
ve bedelsiz olara~ 
hiraıandı •.. 

IAndra 4 (A.A) - Dün nkşam inti
şar eden bir be~ az kitap. İngiliz - Ame
rikan itilafına mütedair Büyük Britnn
ya sefiriyle' Amerika hariciyesi arasında 
Vaşingtondn ("ati edilmiş olan notaların 
metnini ne r tm kledir. 
tNGtLtZ SEFJRINtN NOTASI 

Büyük Brıtanya sefiri B. Lothian'ın 
notası ezcümle sun1arı föl!\•a etmekte
dir: 

Büyi.ık Brıtan~ a hlıkı.imcti kraliyesi
nin Biri sik Am rlka~ a kar ı duymakta 
oldugu dostluk v sl'ınp:ıtı hisleri ve bu 
devletin mılli emniyetine gösterdıği alü
ka rlola~ ısi~ 1° \' ' garp nı ıf kürresinin 
mı.iclafnn!'ını temin için Birleşik Ameri
kanın digcr A nerikan devlcUeri ile mü
es ir bir işbirliği yapm, _ını arzu ettiği 
cıh tle Biıyük Britan.} a hükümeti kra
lh C' i, Avalon Şiblhc zir0 c:i, Terre Neu
ve·un c nup snhUı ve Der.nudes körf e
zinin sahil sarki ilzerinde deniz ve hava 
ilsleri t sis ·,.e bunlard, n derhal istifade 
ederek buralara girebilmesi, icrayı foa
Iİ.} et etmesi "eo hımoy e) lemC'si için Bir
leşik Amerika hlıkiimetin" bilfi bedel ve 
kayıt ve şartsız bir rnr muvafakatindC' 
bulunacaktır 

VER1LEN DJC.iER OSLER 
Bundan maada Birleı::ık Amerikanın 

C .. rnibelerd ve İngiliz Giiyanında sair 
hava \'e deniz üsll'ri tes's dmck arzusu-

Alacaklılar lehine konu
lan mühim ıdaddeler 

--~-------~_......~,-------------------

Borclular 
• lehine de hafifletici bır takım maddeler konuldu 

icra teşlıilatı olmıyan yerlerde· Mecurun tahliyesi· Beyanda bulunını
yanıar • Haf afıa i~leri • Hacizde lı il itli yerler 

Ankara 4 (Telfonla Hususi) - lcra lecektir. kanın kaldırılması veya azaltılması hak-
ve Hlas kanununun bazı maddeleTinin Mccurun Uıhliye talepleri için evvel- kın<ln dava açarsa cezanın tatbikinin tc
tadiline dair yeni kanun 10 Eylülde me- ce sulh htüdmine vC"rilmiş olan salfıhiyet hiri için davasında denncyan ettiği se
riyet mevkiine girecektir. Adliye vekfı- , yeni kanunda "tel.kik merciine verilmi§- beplnin tetkik nıerciince esaslı görül
leti bu maksatla müddeiumumilere bir tir. Müddeti içinde beyanda bulunmak ınesi şart tutulmuştur. 
izahnrune göndererek kanunda yapı- üzere mazereti olmaksızın icra dairesine yeni kanun alacaklılar Jehine koydu
lan esaslı tebeddülleri ve ilave edilen gelmiyen veya ;). azı ile beyanda bulun- jğu muhtelif kayıtlarla mütenazır ola
yeni htikümleri tebarüz ettirmiştir. ınıyan borçlular veya kanun hükümle- rak ceza bakımından borçlular lehine 

Yeni knnundn halka kolaylık olmak rine muhalefet eden fili hakkında bun- de hafifletici hükii:nlcri ihtiva etmektc
üzere beş ve on günlük müddetler tev- dan sonra icra hnkimi bir aya kadar ha- dir. 
hit edilerek vnsn1i bir rakamla 7 gUne pis ile 200 liraya kadar para cezası bük- Yeniden haciz i temek nla<.'nldı tara
ifrnğ edılmişlir. medebilecC'.ktir. Aynı hfıkim icra işle- Cmdı:ın yenilenme talebinde lmhınmağn 

Çekler ve poliçeler ve C'mre muharrer rinde zarar gören nlacnklının şikfıycli \'C hunu borçlu) a tebliğ etmeğc miitc
senetler yoliyle yapılan takip üzerine üzerine davaya vaz'ıycd edebilecektir. vnkkıfhr. 

bc;>rçlunun vaki it~rnzını tetkik vazife.si Nafaka \enneğe mahkum olup ta öde- l\lal beyanımla Jmlumuıyan borçluyu 
Tıcar~t mahk~~mesınden alınarak tetkık me şartlarına riayet dmiyen borçlu i<'rn memuru kl'ndiliğind<'n haııis ile 
mercııne tcvclı olunmuştur. alacaklının şikayeti üzerine tetkik mcr- tazyik edcmilccck, hu hususta nlacaklı-
E~er! .vWiye~lerdc icrn teş~ilatı o!- rii tnrnfındnn yeni kanuna göre üç giin- nın talebini bekliyct·ektir. 

madıgı ıçın yenı kanunun merıyet tan- den iiç nya kadar hapse mahkum celi- Haciz esna ında hacze giden memur 
hinden evvel vazifeli mahkemelerde lcbileccktir. kilitli yerleri , c dolapları n~amıyarak-
ika edılmiş olan davalar orada intaç edi- Bundan başka na.faka borçlusu nnfa- tır. 

YEKİ İNGİLİZ - AMERİ- ~R~·~~~··k~hi~~:~ TRANSİLVANYADA SÜKÜ-
IAN ITİLAFINDAN SONRA si istifa etti NET AVDET ETMiŞ ... 

--·-- ----.- -·---
B. Ruzvelt çok 

n-.ühim beya
natta bulundu 

GI. Anteneslıo yeni 
lıabineyi lıuracalı •• 
Bükreş 4 (A.A) D.N.B. 

bildiriyor: 

Cigurtu kabinesinin istifasını 
verdiği öğrenilmiştir. 

nu nazarı dikkat alar, k oralarda bulu- - •--
7 AFER A7'MI nan miıtead :• hukuk ,.e <'mvalı üzerine .. iralanan ÜSier düşma• 
Abloka yalnız baı1ına bu harbi kazan- maddi \' bir guna para \' ticari kıvme't nı Amerihanın gir; ... 

Kral bu sabah Anteneskoyu ka
bul etmişt!r. General Antenesko 
ordunun namzedi olarak tanın
maktadır. Ve kendisinin orduda 
ve milli mahfillerde büyük otori

Macar ordusu 
işgale hazır

lanıyor -·--işgal bugün başlıyacaJı .. 
mıyacaktır. Fakat yavaş yavaş amansız ko~ m:ı.k ızın 111 ıliz hJkümeti kral' · si ~ 
bir surl"ltt" Alman mukavemetinin te- , ıd:ı yazılı mahall rd B'rle ik Ame- Jıapıs ndan Uzalı 
mellerini yıkacaktır. Zafer temin edıl- nkanın tmr n h. va v d n'z ii leri vC'- tutacalıtır 
meden hiç bir an tnzyikimizi azaltmıya- ktir. Vaşington, 4 (A.f\) _ Vnşingtona git- tesi olduğu söylenmektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cağız. Nazi denizinin mesut cezri günü- Baha:na , dalarının ~ ık cahılleri. Ya- mektc olan ri:ı aset treninde B. Ruzvelt 
nü bekliyeceğiz. manu'nun c nup .sahili, S:ıınt .. - Luria- matbuat müml'SSill~rine şunları söyle- • 

Şimdi Avnıpaya verilmekte olan gı- nın rarp s hali, Trinıt•'nin !'arp sahlli, miştir: AMEHJKA ili KIYMEJ 
da maddelerini, bütün sair maddeleri Paria körfozi V" Georııetovn'dan 80 ki- - Hava \C dcııiz üslerinin bnşhcn \ 11 
evvelinden ithal etmeliyiz ki istilacının lo"ll trf'l '< hir kutur dah T nde Anti<'ua l ıynwtleri bunlnrm dii ınanı Birleşik !J 1 çı· L M Ez B ~ R A 
ifkencesinden kurtaraC"ağunız milletlere nd:-ır;iyle lnpilız Giiynnı Arneriknnın ~iri köpriisünden uzak li. 1 Y R Dl M 1 
ordulanmızla birlikte gönderilmeğe Amerika Birlc;i!t devletlerinin inviliz hıtacak olmalnndır. Bize taarruz ctmc-
amade bulunsunlar. lıükümetine devrcd!!cei{i bahri ve askeri den cv\'el dii manm bu iislcrdcn geç- --Jf--

F ransn hürriyetine l.avuştuğu zaman teçhizata mcluıbil lnciliz hükümeti ınesi lazımdır. Eıı • d t 
her Fransız ailesine bir libre kahve veya Amerika Birleşik devletleri hiikümetine Reis, Garp nısıf küresinin müdafaası- J es royer 
her hangi bir hediyeyi verehilect'k vazi- yukanki fıkrada :r.ikredilen bütün kolay· na matuf bulunan diğer uzak \islerin h J • 
yette olmak istiyorum. lıkları gösterecektir. Birleşik Amerikayo verilmec;i için tari- emen n_gılte• 

KtRA MüDDETI hi ehemmiyeti olan sair tedbirlerin alı- -

TRANSiLVANYAOA, BÜK! 
BEŞTE HADİSELER -·--

Macarlar 9 Ru
nıen .Jandarma
sını öldürdüler -·-Dükkanlar kapalı, tevkif 

edilenler pek çok 
--·--

BA .. l'AKAFI 1 inci SA \'I' AUA 

Bükreş, 4 (A.A) - Rndor Ajansı 
bildiri.> or: 

3 E.rllıl akııamı intizamı ihliıl edecek 
tarz.da vukua gelen bnzı harekat hak
kında ııu tnf ilat verilmektedir: 

A~keri iiniformayı taşıyan pek genç 
bazı adamlardan mürekkep bir grup 
Bükreşe ) akın bir mesafede! bulunan 
rnd> o istas.} onuna giderek kendilerinin 
muhafız kıtaatını takviye için gönderil-
dıklerini sÖ) lemi lerdir. Bu grup radyo 
makinelerine ehemmiyetsiz bazı hasarat 
yapmıştır. A.> nı zamanda telefon sant
rnlına ) ine bazı genç adamlardan mü-
1ekkep hir grup da bir çok tabanca at-
m~tır. 

Bütün zikredilen bu iisler 99 senelik nabıleccğini de ilihc etmiştir. t ı• 
bir müddet için Birle ik Amerikaya ica- reye es iM 
ra verilecek ve her türlü icıır bedeli ve- İNGİLTEUEYE VEltİLEN 
ya mo ariften muaf bulunacaklardır. DESTROl'EHLlm ediliyor 

Ancıık husu i emlak sahiplerinin üs- B. Ruzvclt destroyerlerin derhal ~-
lerin tesisi veya gösterilecek suhulctler yılabilccek bir makul mühlet zarfında - BAŞTARAFI l iNCi SAHİFEDE -
dolayısi.}lc görebılecekleri znrarlnn tnz- İngiltereye gönderıleccklcrini beyan et- bntlariylc Knnadnyn gönderilecekler ''C 

min maksadiylc müştereken yapılacak miştir. orada İngiliz bahriye miirettebatı tam-
bir itilnfla tesbit edilecek olan tn7.minntı Reis bu de tro.} erlerin tabii Birleşik fmdan kselltim edileceklerdir. Diğer 
Birleşik Amerika ödeyecek•ir. Amerikn tnrnfından teslim cdilmiyecek- deı;troycrlcr tnlcp , 8 ki oldul<ça hnzırla-

OSLERDE MOŞTEREK !erini il:i\'c ctıni tir. naraklar , c mulınsumnta iştirak edebi-
ASKER'i MUKAVElUET Bu sözler, İngiliı \'eyu Kanadalı mii- lecek bir halde teslim edileceklerdir. 
tcar sahalarında ve icar müddeti için rettchntm gelip bunlan teslim nlacakl:ırı Diğer tarnftan VüŞingtonda bildirildi-

mutebcr olmak üzere üJer ve kara su- mahiyetinde teUıkhi edilmiştir. ğine göre, hnhrl harekfıt şefi amiral 
lan dahilinde ve r.ıÜca\•İr bava rnevdan- B. Ruzvelt kongreye hitap eden mc- Stark. destroyerlerin ve harp ekipleri
ları veya bu gibi üıılcrin yekınlannda in- sajını gazetecilere okumuş ve pazar gü- nin İngiltereye tC'slimi ıçin lftzım gelen 
gili2 hükümct! kraliyesi Birl~ik Ameri- nü öğleden sonra B. Hull ile görüşmesi formaliteyi ikınal etmek üzere bu gemi
lı:nya bu mahellere girebilme!< ve bun- üzerıne nihai kararın verilmis bulundu- lerın satılması suretiyle elde edilen bah-
lann menfaatlerini temin edebilmek ğunu beyan etmiştır. ri ü lerin milletin müdafaası cephesin-
üzcre kaffci hukuk ve snlahiydleri ve- KO:SGRJ<."'NIN TASDiKjNJ: den bir znfıf değıl, bir kuvvet teşkil et-
recektir. İHTİYAÇ YOK.. tiğini tahriren ıcyit etmiştir. 

Bu mıntakalarla bulunduklan arazi İngiliz - Amerikan itilafı hakkında Halıriyc JJC7 .. rctiniıı mütalaasına g irc, 
makamatının hakkı kazaları müttefikan beyan edilen ilk mütalaa infiratçı sena- İııgiJtcrcye teslim edilecek bu dcstro
tesbit edilecektir. Zikredilen üslerin ve to fızası B. Nye'in mütalUası olmuştur. yerlerin bugiinkü Joynıeti takriben 85 
sahil deniz müdafansiyle hava müdafaa Senato azası, başmüddeiumuminin bu milyon dolardır. 
tertibatının huclutlan ve askeri garni- itilruın kongrece tasdikine ]Uzum olma- INGİLiZ BAllRiYE LORDUNUN 
:zonlarla mütemmim teslihat meııeleleri dığı yolundaki beyanatı hnkkında şu BEYANATI 
de müştereken halledilecektir. sözleri söylemiştir : Londra, 4 (A.A) - Amerika birleşik 

lngiliz hiikümeti kraliyesi hu mesele- - Keyfiyet şunu göstermektediı· ki, devletleri hariciye nazın B. Cordell Hull 
lcri müzakere etmek üzere Birleşik bizim idare ndamlnrının: istisnai vaz.i- ile İngilterenin V tışington büyük elçisi 
Amerikanın eksperleriyle temasa geçe- yetleri ileri sürerek ve kanun ve mua- Lord Lothian arasında teati edilmiş no
cek olan eksperlerini derhal tayin etme· hedcleri nazarı itibare almıyarak şim- taları ihtiva t•tmekte olan beyaz kita-
.. d d' ş b k 1 T diden diktatörlük usullerini tatbik et-ge ama e ır. ayet u e sper er ene hın neşri mUnasebctiyle söz söyliycn 
Neuve ve Bermudesa ait olmıyan hususi mektedirler. Bahriye birinci Lordu Aleksandre, bir 
mcsail hakkında mutabık lcalmıyacak Demokrat partisi lideri senato azası çok Amerikan destroyerlerinin İngiliz 
olurlarsa mesele Amerikan ve ıngiliz B. Barkley d~. kongrenin tasdikine lü- bahriyesine hizmet edecek surette hazır
hariciye nezaretlerince halledilecektir. zum olmadığını ve milletin mezkur iti- !anması ile neticelenen bu it.ilaflardan 

B. HULÜN CEVABI lafı tasvip ettiğini beyan etmiştir. fcvkalôde memnun olduğunu beyan et-_..._.._ . 
B. Hull cevnbınd:ı başlıca şunları söy- miştir. 

)emiştir: Bergamada ı·ık B. Alcksandre özüne ŞU suretle de-
- Birleşik Amerikanın milli emniyc- vanı etmiştir : 

MuJıavemetin ruhu sa
yılan Maniu Romanya. 

ya döndü •• 
Budape§tc 4 (A.A) - Şimali 

T ransilvanyanın Viyana kararı mu
cibince yann baılıyacak olan işgal 
hareketi için Macar kıtaatı son ha
zırlıklanm yapmaktadır. 
Budapeşte 4 (A.A) -- Macnr g ne] 

kurmayı ilhak edilen Transih•anya ara
zisine gilml>nin :rn giin memnu olac::-ğı
nı bildirmL'ltir. 
MANtU ROMANYA YA DöNDO 

Bükre.\ 4 (A.A) - Havas ajan
aımn bildirdiğine göre Romanya 
köylü partisi reisi eski başvelril Ma
niu T ransilvanyayı terkederek Ro
manya ya dönmÜ§lÜr. Maniunun in
fikiki, T ransilvanyacla bir kaç gün
denberi devam etmekte olan nürr:a
yişleri teskin etmiştir. 

TRANSILVANY ADA 
KiMLER VAR) 
Bükreş, 4 (AA) -- Hudor Ajnnsı 

bildiriyor: 
1 Kanunusani 1940 da nf'şrolunan is

tati tiklere nazaran Viynna hnkem knra
riyle Romanyanın elinden zorla alına
rak Mocaristnna verilen T ran ilvanya4 

nın nufusu 2.60!J.007 dir. Bunun 
1. 304. 903 ii yani yüzde altmı-;ı Rumen, 
968.640 ı yani yüzde 4 7 si yahudi, 
28.098 i yani yüzde 11 i Ruten)alı 'l.C 

8 7. 184 Ü diğer unsurlardır. 

. .;:.---
JtaJyan re~mj tebl"' ği 
neler söyiiyor? 
1talyada Lir mahal, 4 (AA) - itHl

yan umumi karargahının 89 numaralı 
tebliği: 

Büıün cephelerde yf'ni istikşnf ve ile
ri müfrezeler faaliyeti vukua gelmiştir. 

Roma. 4 (A.A) - İtalyan tebliğine 
göre Akdenizde hulunan bir İngili;; fi
losuna tayyare hücumu yapılmış bir tay
yare gemisiyle Lir kruvazör ve Lir tor
pidoya isabetler vaki olmuştur. 

Bir çok Jngiliz tayyareleri tim.ali ltal
yanuı bazı kıtalan üzerinde uçmuşlar ve 
Cenovaya bombalaı atmıJlardır. Hasar, 
ölü ve yaralı azdır. 

Dünkü hava muharebeleri esnasında 
altı lngiliz \'e Üç İtalyan tayynıesi znyi 
olmuştur. 

Yukardnki lıfıclisderc i tirak edenler 
kiımilen tevkif edilmislerdir. 

Buna benzer ve neticesiz bazı hadi
seler de 'Braııovda ve Köste.ncede ya
pılmış ve müsebbipleri hemen tevkif 
edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir. 

tini takviye edecek olan ve garp nısıf Ak J v - Amerikndaıı gelecek olan bu dest-
küresini müdafaa için diğer Amerikan a a pamuau roycrler düşmanın destroyer filotillatı- lc,•cklerini ilave etmiştir. 
devletleriyle müs~t teşriki mesai kabi- ~ mız üzerine yaptığı tazyikin pek :ziyade Amcriknn dcstro~ erlerinin ckscrisin-
Hyetlerini vasi mikyasta kuvvctlendire- Bergama 4 (A.A) - Bu yıl bölgemiz- artmış olduğu bir devrede bize iltihak de dört pu. 'uk dört top, 12 torpil atma 

ING~LİZ - AMERİKA İTİ
LAFI VE GAZETEtER 

---.J:ı..---

Londra ve Ame· 
rika ~azeteleri 

memnun •. --·--Amerilıadan alınan des ... 
troyerler Fransanın 
açtığı ged-ği lıapıyor 

-e-
Londrn .:ı (A.A) - lngılız gazeteleri 

İngiliz - Amerıkan anlaşmasını terviç 
eden makaleler nesretmektedır. Ameri
kadan alınacak ıo;pito muhripleri eski 
diye tavsif C'diliyorsa da şimdiye kadar 
Amerika sularında haz.ı mühim \•a7Jfelcr 
görnwktc- oldukları ruı7.arı itibara alı
mrsa Fransanın açtığı gediği tamamı: -
le doldurmar,a kafi gcleecklC'rdir. 

Bu mukavC'll'yi gözden düşürmeğc çn
lışanlarn karşı gazeteler, keyfiyetin mu· 
vakknt (lldugunu ve- harp sonunda ln· 
gilizlere ait arazi ve kara sularının tek· 
rar İngiliz imparatorlugun:ı iadı:> edile· 
CC'ğini ve hudiscnin iki memleket ara· 
sındaki itimat ve hüsnii niyete en bi.i
yük d lıl oldu-·unu y:wmaktııdırlar. 

* 
Ne\)Ork 4 (A.A) - Amerikan - ln

giliz nnlasmnsını Londra matbuatı na
sıl hararetle knrc;ılamı sa AnıC'rika mat
buatı <la bu , nl. ı::madnn hararetle bnh
c;ctm ktedir. 

Japonya bahri
ye nazırı istifa 

etti 
Tokyo 4 (A.A) - bahriye na• 

zırı Y oşida istifa etmiştir. Dahili ve 
harici vaziyetin nezaketine binaen 
bahriye nazırının yerine baıkasının 
getirilmemesini bahriye nazır vekili 
baıvekilden rica etmiştir. --·--Italyadaki infi-
laktan ölenler 

çoğalıyor 
Rom 4 (A A) - cStcfani 
R mi bir t blig. 29 Ağu to ta Bolog• 

ne c'varındn infılak etmiş bir barut de
.,o unda y al 1 11 kimsekrd ·n bir kaç 
'<işinin d h ı ol c;ı iiz rine iilü adedi· 
:ıin 38 l b, lı , oldugunu bildirmektedir, 
Yaralı ad dı li4 olup bunlar n hemen 
~epsi iyi ol'll. • üz redir _ ... _ 
Alman ı•esmi 
tebliiıindehi iddialar 
Berlin.'4 (AA) - Alman resmi teb· 

lığine ~üre J\lmnn bombardımı:n toyya· 
releri lngiliz linı:ınlarını, tayyare mc.}
donlarını ve bir çok san'.l) i miiessescle"' 
rini bombardıman ederek yangınlar çı• 
knrmışlardır. Dün lngilizler (ıZ tayyare 
kııybctmi lerdir. On Alman tayyaresi 
Za)i olmustur. 

Bir Alman denizaltısı da rlli bir hin 
ton hacminde ltı ingiliz ticaret gemi i 
batırmıştır. 

lngiliz tanareleri gece Alın n arazbi 
Üzerinde uçmu ve bıı arada bir tayya
re Berlin üz rinc g lmis i e dt' hiç bir 
hombn ntılmnmı tır. Almnnynnın bazı 
mevkılerine bir kaç bomba dü müş fa
kat muhim ha , r olmamıstır. 

-Ilı-
AF 

i!O n ·siz tahlivesi 
Nairobu, ·4 (AA) - cRoyter> 
Y - mur m " iminin ) nkla .. ması dola

yısiyl<.' Mo.ı. alenin tahli) e inden beri bı:
ra) ı i ••al etmekte olan ileri kıt atın ge
çen Perşembe ~ünii geri alındığı resmen 
bildirilmektedir. 

Sair yerlerde hiç bir fnntiyel kayde• 
dilmcmektedir. 

---i'r---

1 s ve ç t e ekmek 
vesikaya tabi 
Stokholın 4 (AA) - cStcfani, 
!.sveç hiıkünıcti ekmek VC' biskih·it· 

bri şahsi vesika usulüne bağlamıştır. 

Koşular başlıyor 
Yarış \c ıslah erıciimcııinin Sonbahar 

at koşulnrıııa bu ttyın on beşinde Buca
da kaşu alanında on }anacaktır. 

Ko ular için ıcap eden hazırlıklar ık
ma1 C'dılm<>k \İzcrcciir. 

-:jı'--
Sehrimlze geleıı!er 

Konya mebusu B. Galip Güntekiıı 
Ankaradan, Mıl:ıs Belediye reisi B. Na
zif Milfıstan, lrnk elçiliği ata esi Bay 
Muhammed Edip Ankaradan şdıriınize 
gelıni !erdir. 

RUMEN HARiCiYE NAZIRI 

cek bulunan Büyük Britanya hüküme- de Bergamruun ~<;ağı Kırıkhan köyünün edecektir. Hu suretle onlar yalnız va- topu \'C üç pusluk bir hava müdafaa to
tinin bu Jiitufkar beyanat ve hareketini yetiştirdiği ilk ve nefis Akala pamuk pur kafilclerimb.c refakat etmek nokta- pu mevcut bulunmaktadır: Bunların 
Birleşik Amerika hükümeti takdir eder. mahsulti merasimle piyasaya getirilmis sından değil, ayni zamanda sahillerimi- mürettebatının kısmı azamı Ingiliz bah-
Binnenalcyh Büyük Britanya hliküme- ve 110 kuruştan satılmıştır. zi bir istiladan korumak cihetinden de rlyesincc verilecek ise ele bazılarının •"••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tinin tekliflerini memnuniyetle kabul bizler için loynıct bi~ilmez bir mua\·c- müttefik bahriye efradı il" mücehhez .. 

Bükrq, 4 (A.A) - «Royterıı> 
Rumen gazetelerinin yazdığına göre~ 

Romanya hariciye nazıra Manoilesku Vi
yana konf eransmda kendisine yapılan 
hürmet.izce muameleden dolayı sinir 
buhranına uğramıştır. 

Viyanalı meşhur mütehassiıı Liııenc
hemmel, Alman hariciye nazırı Fon 
Ribbentropun talimatı üzerine Manoi
leakoya Bükrete kadar refakat ettikten 

eyler. destroyeri derhal İngiliz hükümctinc net teşkil edeceklerdir. bulunması da muhtemeldir. 
Notanızda :1J~ttiğiniz hava ,.e deniz teslim cdcrektir. Mezkur destroyerler DERHAi ... FAALİYETE HADİSENİN MANASI 

üslerinin kat'i mevkilerini tayin etmek umumiyetle 1200 tonluk destroyerler tİ· GECECEKLER Ottava, 4 (A.A) - Ba \·ekil B. Ma-
için İngiliz hüküm<1ti kraliyesinin tayin pi olarak maruf bulunmaktadır. Londra, 4 (A.A) - Lef Ajansı bildi- k<.'nzic King·, Amerika birleşik hiikü-
edeccği eksperlerle temasa gelmek üze- AMERİKA ı-:KSPERLERi HAZIR riyor : SaL-lhiyettar maham, elli Amcri- metkri~in ingiltcreyc destroyer vem1c-
re Birleşik Amerika hükümeti derhal Vaşington, 4 (A.A) - Bahriye nazırı kan destroyerinin ingiltereyc \'eril lesi leri ve lngiliz dcnİL iislcrini kiralamala-
kcndi eksperlerini tayin edecektir. Forrcstal, İngiliz eksperleri ile birlikte ke)lfiyetinin Büyük Britanya doıı..-:ıma- n mesc~csini mcu;uu bah~ederkcn, •Blt 

VERiLECEK DESTROYERLER yeni deniz ve hava üslerinin sarih mev- sına harbin bidayetinden beri ilk takvi· hadise lngilterc - Amerika dostluğunun 
Yukanda bahsedilen beyanatı nazarı kilerini tayin etmek iizere yedi e~r- yeyi teşkil ettiiinl .işaret ederek bu ıe- o kadar belli bir delilidir ki ayrıt'a hiç 

dikkate aluak ~ Amerib Jdlki- den milrekkep hir komisyon tayin et- liılllerin hUI vazifeler ıönnek tizere ba- bir mtıtaliada bulunmaia lü:ıum ) ok• 

HER TAYYAREYE 
ON PİLOT .. 
K u\'\ etli 1'ii rki~ e, artık ha\ ada 

!at\'\'Ctli Tiirki~ c manasına geliyor ... 
İşte bu km•,·etli Tiirkiyc~ j hakikat 
~ aınnak c.:izin elinizdedir. Her tuyya
rt•nin arka.,ındı:ı ~ıı az on pibt bu
lundunııni!n ,·alı<;an Hava kurunnına 
aza yazılarak ' ardını C'derseııiz bu. . . 
nefü·eve kl58 bir zatnanda var~ S ........................................... 


