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Başvekil Yakında Ankaraya Geliyor 
Amerika - İn~il
tere anlaşması 

--·--
Büyülı Brltanya harbin 
llılnci yılına müsait 
fartlarla girmiş 
llalunııyor .. ·-· llAKKI Ol'AKOt.l.ll 

Harbin birinci ~ılı Alman~·a lehine 
kaydedilen si~asi ve a!.kcri zaferlerle 
ll'('mi tir. İkinci ~ıh i c İn~ilterc lehine 
ehemmh eti haiz hadiselerle haşlamış 
lauJonu~ or. 

A!ns
0

tos a~ ı içinde Almanların dalga
lar hıılinde \e bazım da bini müteca· 
\'İz ta\'.\ arcdcn mürckkcı> ha\ a filola· 
.-i~ le lngifü. adalarına ~ aptıkları hiicum· 
Jar netif'e.-.iz kalmıştır. 

Bu lıa' a -akınlarının hedefi. ha\'alar 
hakimh etini mutlak suretle elde etmek, 
lnı:iliz sanayi merkezlerini \'e liınanla
hnı tahrip eylemek. muka,emet imkin
lannı kırmak suretiyle her hanı:i bir ih· 
ta(' hareketinin hazırlıklarını tamamla-

So11 giinlerrle Almmı ıayyorclcriniıı lıaşlıca hedef ittilıo: ettıkleri lngiliz 
şeJıirlerini gösterir harita 

~-~---~--------~ 

~~~iliz ıniıdafaasının siddeti. İngiliz Alili TAYYARE AllXI llGİLIZ HAVA HÜCUMU •vrı t:n ,·arelerinin mahareti Almanlan 
ağır zn~ iata marm: hırakmıs. bir a~ da 
bin kfüıır Alınan ta~ yarcsi diisiirül
lhi :iir. 

J.ldc t dılt•n netice katlanılan fcdakıir
hkla a.,.Ja miitena io değildir. 
Bm1ılnn ha ka ingiliz homhardmmn 

b&.,~areleri her gel·~ Alman~a iizeriııde 
•~ınakta, Berliu dl'lıil olduğu halde hir 
~k Alman şehirkrini \"C Alman sanayi 
IDttkezJerini, limanlarını homhalam:ık
Wır1ar. 

lnl(ilizlerin yalnız müdafaada kalnn-
7arak taarruzi hareketlerini de siddct
leadirmeleri han hakimi~ etinin Alman
lana eline ,~mesine mani olduğu siip
Jwısimir. 

ln~ltere her ay Anıerikadan ~<di yüz 
taylare alabilmekte ve kendi imalatı da 
ltir hayli artmış bulunduğuna göre ge· 
lecek baharda :lngiJterenin hava hakimi· 
>etini eline alması bih iik bir ihtimal da· 
lailindedir. 

llava muharebelerinden (ıkarılan ne
~ budur. 
~i ve astl mühim olan diğer hadi

.._ de Amerika ile İngiltere arasında :ra· 
Pllan son anJaşmadır. 

tn~Jtere. Amerikanın müdaraasına 
Jlll'dım edecek bir kısım hava ve deniz 
islerini Amerikaya kiralamış \'e Ame· 
rika da elli destroyeri ingiltereye sat-
lhl$tır. • 

--·--
Londraya ve 
diier yerlere 
saldırdılar -·--B~r günde S4 Alman 

ıavvaresi düsürüldü 
Londra 5 (A.A) - Gece aat 22 31\ a 

adar gel"n raporlara nazar n d"· n dü
"rülen dü man t'.IJ} ar 1 r;. n ~ d dı 

54 <' bali<i olmaktadır. 
Al MANLARIN YAP. 
TICI TAHRtBAT 
Lr>ndra 5 (A.A) II. \a' ·An , ... ı, n 
- SONU 2 im·i SAHiFEUE -

--·-
Berlin bir haf
tada 9 ncu defa 
bombalandı 

- ·--Bir çolı noııtaJarda 
)Jangınlar çılıarıldı 
Loııdra, 5 t A.A) - Hava nezaretinin 

istihbarat şubesinin bıldirdiğine naza
ran Bcrlin diın akşam dokuz gündenbe
ri beşn ci defa olarak havadan taarruza 
u:..ı amıştır. İngılız bombardıman tayya
r el eri bir çok ask ri hedefleri bomba 
at i altına almışl.ırdır. Berlin sayfiye· 

- SONU 3 ÜNCÜ SA HlFEUE -

Borsa idare heyeti bu sabah toplanıyor 

incir - üzüm piyasası bir 
kaç gün içinde açılacak 

Aqlo sakson tt'sanüdiinün ~ eni bir 
tezahürü olan bu anlaşmanın harbin 
lrlukadderah üzeriudeki tesirleri istis- ........... ,,,' ........ ,' •••• ••••••••• ''" 

ıar edilemh•t."t'ek kadar büvük olacak- Japonya ülti-
Kuru Meyve İhracatçılar Birliği idare 

heyeti dün sabah ihracatçı birlikler 
umumi katibi B. Atıf İnanın da iştira
kile ~ aptığı bir toplantıda. bu birlik 
mcvzuuna dahil maddelerin ihraç ve 
satış fiatleri üzerinde görüsmelerde bu· 
lunmuc:tur. 

hr. · • 

Hep"miz biliyoru:t ki Amerikada imi· t d 
l'at politikası tardtar)arı kU\ Vt"tli idiler. ma om un a 
harbin başlaması ılc beraber hu kuv' et 
'\;ziilmeıe başlarnı~ Ahnanl a tarafın
dan kiiçiik milletlerin hürriyel lerinc İn· 
d :ıen darbeler \e be\nclm"lt•I kaidcle
te al kırı sa\ Jetler ~:iiziinden tersine 
donmii~1ür. · 
3~n Amerik.l umwnı dkarı harbe 

r rmek i(in kafi hir temayül gösterme
~ klc• beraber İngihcreye gücünün yet· 
1İİ:i nisbette genis l ardımda bulunulnıa· 
1111ın kat'i taraftarıdır. Bu taraftarlık en 
&arih şekilde reisicümhur namzedi seç.i
laıincle tezahür e:rlt miştir. 

1
_ ı_tuz,elt İngiltere.) i hürri~ etin son ka

-...ıı olarak tanİ! eylemiş ve ona yanlı
~~n. ~ri~·eti11 hürriyetini kurtarmak :lb \"azife fılduj:unıı bir çok nutuklarm-

a lebariiz eUirmi hr. 
lluzveJtin demokrat partisi adına ve 

ll'anıül ! :Jıifına ürüucü defa namı.et ıtös· 
~tilınesi, be,·nelmilel hidiselerin zaruri 
ır neticesi olarak kabul edilmiştir . 
. Cüm'1uriyet parti~inin namzedi Vil· 

kie de tn~ltere' e en 1tcniş mikyasta 
l'a~ı pro,,-amıruu ha ına alnu tır. 
I intihabatın neticesi ne olursa olsun 

.... ' 'trre dnima Amt rikadan yardım ıtö
~ktir. 
l '-ili destroler.n lngiltere.)e satılması, 
~ ~P-rikanın yaıdım hacmini ihti~a( nİS· 

ısrar etmiyor 
Say~uıı. 5 (A.A) - Japon istekleri 

üzerine }'ransız 'c Japon makamlan. 
arasında bugün yeniden müzakereler E 
başlarnısbr. Jap«mlann ültimatomla·: 
nndaki şartlar üzerinde ısrar etme- E 
dikleri öi!renilmiştir. : 

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

Toplantıda c Fob İzmir > olarak ya
pılacak satıs"arın Fob İstanbul, Fob 
Mrsin, Fob Bandırma olarak ne suretle 
te:lvir edilebilecegi tesbit olunmuştur. 

Bu limanlardan yapılacak Fob ihracat 
için birlikçe kabul edilen masraflar ala
kadarlara tebliğ edilecektir. 

- SONU Z iNCi SAHUo'EOE -

Feci bir kamyon kazası oldu 

iki ölü var, sekiz kişi 
surette yaralandı 

~ 

agır 
~~-~-x.x--~-~-

Dün Kema1paşa şosesi üzerinde iki yerek 1zmire gelmekte olan Denizlinin 
kişinin ölmesi ve sekiz kişinin de ağır Yeşilova belediyesine kayıtlı ve §Oför 
surette yaralanmasile neticelenen çok ömer oğlu Hüseyin Çhnenin idattsin
f eci bir kamyon kazası olmuştur. deki kamyon, Gerdeme köyil civarında 

Yapılan tahkikata göre kaza şöyle şose üzerinde bir koyun sürüsilne rast-
vuku bulmuştur: lamıştır. 
Keınalpaşadan 30 çuval üzüm yükli- - SONU 2 inci SAYFADA -

tinde ~enislctmek kararında olduğu-
"";;. delilidir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

it • ~a~~:~i.~~o;e~~~~~~e::~~~ haklı Mı.ll"ı Şef'ı·n lstanbulda 
inııtiliz - Amerikan anlaşması lngilte· 

~:: Abnanya) 11 lu.rşı tatbik ettiği ab-
1> ~ siddetlendirmek \e kendi deniz 
.,a_~·~ ah~ı daha fazla emniyet altına al· 
._. ıınkinlarırı vuecektir. 
A~~k ~ark meselelerinde de İngiltere 
~kanın kafi müzaheretinden emin 
he~ bütün kunetlerini mih\'er eep-

ne tahsis eyliyebilecektir. ----__ 
,._-'tnerika tayyar~ fabrikalarının yar· s•x 
~ azami hadde çıkanlmak için ted· lstanbul 5 (Yeni Asır) - Re- gitmitlerdir. 

~ r aluurken. tuatti Amerikada mee- isicümhur ismet lnönü bu aabah * a..;.,~~lik usullnün kabulü ile harp (dün sabah) Dolmabahr~ aara-
~~rı arttınbrken Anılo Sakson r-

lstanbul 5 (Yeni Aaır) - Ya-
lovac:la istirahat etmekte olan 
Bafvekil 8. Doktor Refik Say-~diinün bu şekilde filli bir sabaya yından otomobille aynlmıtlar, 

11..L__- e~lmesi laıiltere lehine kaJ· h. · · '.J_ bir • d ·--1. ~en mühim bidisedir. te ır ıçmac aezm ,..,ua- dıunın hafta eonunda Anbraya 
~ wnik&eaalekeleriade mevad tan 80nra Floıya ~ Wüne dönmai muhteıüldir. ' ....... ...._ ........ __ .................. .._ .. .. 

YEKi RUMEN SİYASETİ: 
SOVYET ALEYHTARLIGI! -·-

Mebusan ve 
ayan meclisleri 

dağıtılıyor -·-BOtOn sallhluatıar kral 
ıe baıvekllde ... 

Bükreş. 5 (A.A) - D N. B. Ajansı 
bildiriyor: 

Yeni başvekil general Antenesko bu 
gece kralın. huzurunda yemin etmiştir. 

Bir kararnamei luali Şubat 1938 ka
nunu esasisi ile mebusan ve ayin meclis
lerinin liğvlanm derpİf ebnİftİr. 

ikinci bir kararname seneni Ante
nelkoya Rmnen devletini idare etmek 
üwe tam aalihiyet va 11ıektedir. 

Kral kendisine fU ..ıibiyetleri a:yır
..-ldadır: 

Ordunun bafkumandamclır. 
Para bumak ı..1.1mu haizdir. 
- SONU 2 inci SAYFADA -

llGİLİZ - AMEKİIA 
iTILİFI -·Destroyerlerin 

lngiltereye 
verihL.esine 
başlanıldı 

--·--
Bütün Amerllıa Bay 
Raz11elte müzaldr 
Vaşington 5 (A.A) - Büyük Britan-

ya tarafından Birleşik Amerikaya kira
lanan deniz ve hava iis yerlerini hazırla
mak için 25 milyon dolar tahsis edilmiş
tir. lngiltnre il~ yapılan anlaşma muci
bince verilmesi mukarrer elli destro
yerden ilk üçü bugün Kanadaya hareket 
etmiştir. Bütün destroyerlerin teslim 
muamelesi Kanadada yapılacaktır. 

DESTROYERLER NEREDE? 
Vaşington 5 (A.A) - B. Ruzveltin 
- SONU 2 ind SAHtFEDE -

Isviçrenin bita
raflığı yine 
ihlal edildi --·--Evueıııı gece meçllal 

tayyareler gf!flp gitti 
Berne 5 (A.A) - D. N. B. 
Ordu erkanıharbiyesi teblig ediyor: 
5 Eylül gcesi ecnebi tayyareleri gece 

yarısına doğru bir çok noktalardan 1s
viçrenin hava masuniyetini ihiaı etmiş
lerdir. Bu noktalar Klenluetze Prunt
rut ve Saint 1mmer havalisine tesadüf 
etmektedir. Tayyareler bu hattı şarka 
doğru hafif bir meyil ile takip etmişler 
ve bir kaç dakika sonra §imal ve şimali 
şarkiye dönmüşlerdir. 

--·--
iııı qgaJlle Macar Kral 
HailJi ve hülıümet 
dzası IJaJundaJar 
Budapeşte, 5 (A.A) - Macar kıtala

n Nemetuz - Szapmara girerken Naip 

Dim büule sakin ve nıeatıt bir hayat geçirirken bugii11 aıeş ı:e ka11a boğulmaı. 
widadını gömren Trıınsiluanyada bir köy 

Macar - Rumen Köstencede 6 
hududunda nıu-saatsürensokak 
sademeler oldu muharebesi! -·-ıtaıyan lıonsoloslal'ına 
tecallÜZ 11e IJlr Macar 
Belediye reisi 
llnt; edlllli •• 
Bükreş. 5 (AA) - Royter bildıri

yor: 
Cigurtu kabinesinin istifasına sebep 

olan kanpkLklar timdi anlapldığaıa ıö
re, ilk zannolunduğunclan daha çok ıe

- SONU 2 inci SAYFADA -

HİTLERİI IUTIU -·--
In~lizler nutku 
panik alameti 

sayıyor -·-Deyll 'J'elgraf ullltler 
lıorlırnaştıır, sesi 
tltrlyorn dlyoP .. 

-·--45 ölü, 70 yaralı uar .. 
Demir mullafızllll' 
ııaıuaı ııan eıtUere .. 
Bülıreşte Jıorııu.. 
Bükreı. 5 (AA) - Royter bildiri

yor: 
Demir muhafız teşkilatına mensup 

bazı gençlerin yapmak istedikleri jbti
lal hareketleri memleketin her tarafında 

- SONU 2 inri SAHİFEDE -

F RAKSA - HOLLllDA -·--
iki hükümetin 

e A ee 

sıyası munase-
beti kesildi -·HadlseyeAlnaantazyl-

lılnln sellep olduğu 
anJaşdryor .. 
Londra, 5 (AA) - •Roytern Hollaıı 

da hükümetinin matbuat servisinin Lor -
dradan resmen bildirdigine göre, bu· 
günden itibaren Hollanda ile Fransa 
arasındaki diplomatik münasebetler ni
ha~ et bulacaktır. 

Bir kaç gün evvel Fransız hUkümetJ 
Viside bulunan Ho1landa elçisine bu 

- SONU 2 lNCI SAHİFWE -

Büyükgüreı 
müsabakalan 
yarın başlıyor -·Mülhalıaıtan ,,,,. ~ 
merealıldar ,,,,,.eıım 

seyre geliyor 
Fuar ve Kültürpark açık bava tiyat

roaunda yann saat l 7 de bqlayacak 
olan Türkiye aerbeat gürq müsabakalan 
büyük bir alaka toplamıttır. lzmir mu&. 
hakatmdan binlerce güreı meraklı• oto
büalerle oehrimize gelmektedir. 

Müsabakalara iftirak edecek güreffi
lerimizin çoğu fzmire gelmişlerdir. Ba 
aktamki ekspresle Çorum, Sıvas, Kay-

- SONU 2 INCt SAHiFEDE -
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Amer·ka -İn~il
tere an aş as 

Yeni Rumen siyaseti: Köstencede 6 saat sü
Sov yet aleyhtarlığı ren sokak muharebesi! 

- HAŞTARAFI 1 inci SA \'FADA - - BASTA•<AFI l f!\lf'İ SAl!fFEHI<: -
NiJan ve rütbe vermek haklarına ma- kırılmı tır. Bu h •kat i;inde en mühimi 

J:ktir. Köstenccde vuı-. ulmustur. Burada as-
Affı umumi iliin edebilecektir. keri formalarını giymiş olan muhacim-
Diplomatik ve tam rlahiyetli diplo- ı ler liman dairesi önündeki muhafızların 

malik memurların tayinine agreman ver- 'üzerine ntes açmışlar 'e binayı isgal ey-
mek hakkını haizdir. )emişlerdir. 

Mer'i kanunların tadilatı, na:m ve Diğer bazı demir muhafızlar da bir 
müsteşarların tayinleri karamamei kral polis mevl<iine ve telefon dairesine az 
vasıtasiyle icra edileceklerdir. çok muvaffakıyetli taarnızlar yapmış· 

Diğer sair sal:ıhiyetler başvekıl tara- lardır. Şehirde bulunan ukcri kıtaat ve 
fından deruhte edilecektir. ıukc:-i polis hemen harekete geçmiş ve 

Bükreş, S (A.A) - Royter bildiri· sokalt muharebeleri başlamıştır. 

l41

u!ar yüzme 
müsabakalarına 

hazırlık ---·-Pazaı• günü mıııtalıamız 

Gençlik kulüplerinin 
faaliyeti genişliyor 

Her kulübün ücer bin azası bulunacak 
• 

- BAST ARAFI 1 inci SAYFADA -

1 
ka:ırna ımılar. hiir Fr.msızları teıru.il 
eden A'encrnl Dö Golün de kuvvetini 
nrthrma~a nnmzet Jrnhmınaktadır. 

1 
Beklenmiycn bir inhidamdan doğan 

kuv\•et eksiklerini İngiltere harbin ikin· 
ci yılında tcl:ifi edeceğe benziyor. 

GiirUnii.-.c ııaZl\ruıı harbin vıldönünıü 
İngifü•rc için lli<'Slll bir dünÜm noktası 
tc~kil eyliyor. 

HAKK!OCAKOGLIJ -*--yor: Kuvvetli bir müdafaa mevkii teşkil 
Yeni Antenesko kabinesi tamamen eden bir bina içerisine iltica eden demir 

teşekkül etmemiş olmakla beraber Li- muhafızlarla asker arasında başlıyan 
beral Şefi Bratianunun hariciyı.- nez.are· muharebede mitralyözler patlamağa 
tine geleceği muhakkaktır. bşlamış ve korkudan heyecana düşen 

17üzücüleri seç!JeceJı 
Enternasyonal Fuar münasebetiyle 

Eylülün on dört ve on beşinci günleri 
lzmirde dokuz spor bölgesi yüzücüleri
nin iştirakılc yüzme müsabakaları ya
pılacaktır. 

lzmirde kurulan gençlik kulüplerinin 
faaliyeti genişlemiştir. Bu ku1üplere 
kaydedilen mükelleflerin sayısı her gün 
artmaktadır. 

ride isterlerse gençlik kulüplerine de
vam edeceklerdir. 

Altay ve Altmordu gençlik kulüpleri, 
yeni kaydedilen azalarını sıkı antrenma
na tnbi tutmaktadır. Salahiyetli moni
törler gençlere spor 1alimleri gö.ster
mektedir. 

renis müsabalıaları 
bugün ••• 
Fuar tenis müsabakalarına bugün 

K ültürpark tenis kulübü Kortlarında baş
lnnacnktır. Müsabakaların çok alakalı 
olncağı anlaşılmaktadır. 

Kabine Nasyonalist bir hükümet ola- ahali hemen sığınaklara iltica eylemiş
cak ve ordunun kuvvı.-tli bir müzahare- tir. 
tine istinat edecektir. Muharebe bu suretle altı saat kadar Bu müsabakalara hazırlık olmak üze

re önümüzdeki pazar günü saat onda 
Karşıyaka yüzme havuzunda seçme 
müsabakaları icra edilecektir. Alakadar 
kulüplerden yüzücülerini o gün mi.io;a
baka yerinde bulundurmaları talep 
olunmaktadır. 

lzmirdeki her gençlik kulübünün üç 
biner azası bulunacağı anlaşılmaktadır. 
Mükellefiyet müddetini dolduranlar ile-

Zannolunduğuna göre, Sovyet aleyh- devam ettiliten sonra bitmi~tir. 45 ölü 
tan bir politika takip ederek yeni hu- ve 70 yanılt vardır. 
dutlar dahilinde Romanyanın müdafaa- Yüzlerce tevkifat yapılmıştır. 
sını mihver devletleri tarafmdan veril- Bükreşte zahiri bir sükun hüküm sür-
mif olan garantiye İstinat ettirecektir. mekle beraber için için bir korku ve te-

Gigurtu hükümeti beklenmedik bir sı- laş hisleri mevcut olduğuna şüphe yok
rada ve ani olarak düşmüştür. Bu sü- tur. 
kutun sebebi hükumete karşı ahalinin Son Gigurtu kabinesinde üç mümes
hiddetini gösteren son geceki nümayiş- s:l bulundurma$ olan demir muhafızların 
lerdir. Bunun neticesi olarak Romanya ):deri Horca Sima ke::ıdi te~kilahnın 1 
, .,iyeti bütün bütün yeni bir şekil ikti- Eyli'dden itibaren ihtilal fnaliyetleri e 
sa ' etmiştir. yeniden b ~lnmış oldu~nu cesurane bir 

ı1ükres, 5 (A.A) - Royter bildiri- tarzda söylemekten çekinmemiştir. 
yor: Bükre~in başlıca noktalannı tutmak 

--·--
uhtelif yer

lerde nslanan 
mahsu 

Aln ıınya ve ltalyn sefirleri yeni baş- üzere evvelki gece yapılan \ e fakat ne
vekil Ct>neral Anteneskoyu ziyaret et- ticesiz kalan tecıebbüsiin bu faaliyetle 
mi!!lerdir. alakadar olduğund:ı şüpht> yoktur. 

Zannolunduğuna göre, Romanyanın Azasından bir çoğu bu teşı.-bbiis neti· 
Transilvanya hakkındaki Viyana hakem cesinde tevkif edilmiş olan demir mu
kararını sadıkane bir tarzda te.tbik f'de- hafızların ahali tarafından Viyana mıı
ceğine dair sefirlere teminat verilmi~tir. karreratına karşı hissedilen hiddetten 

Son yağmurlardan Men~ınenin Aliağa 
nahiyesinda 10 bin kilo tütün. Heh-acı 
köyünde 2000 kilo i.izüm sergilerde ıs
lannı ıştır. 

Bükreş, S (AA) - cRoyten azami derecede istifade niyetinde oldu-
Evvelsi akşamki hiidisnt üzerine Kral ğu tahmin edilmektedir. 

Karo! dün akşam, sağ kolu olan sarayı - -·--
Krali Mareşali B. Uadarinunin istifasını Macar - Rumen hudu . 
kabul etmiştir. 

--•-- dunda müsademe 
/ngiliz .. Amerika /er oldu 

itilafı 
- BASTARAl•'l 1 inri SAHİFE~E -
katibi B. Earlev lngilizlere verılec~k 
destroyerlerin harekeli hakkınd_a dun 
gazeteciler tarafından sorulan bır suale 
şu cevabı vermiştir: 

- Almanlar dahi bunların ne zaman 
hareket edeceklerini, nerede olduklarını 
ve sair malômatı almak için çalısmak-
tadırlar. 

AMERlKALILAR RUZ-
VEL TE MüZAHtR 
B. Ruzvelt, İngiliz • Amerikan itilafı 

hakkında efkarı umumiyenin görtermiş 
olduğu hissiyattan çok memnun olmuş
tur. Beyaz köşke gelen ?°'üzlerce telgraf 
meyanında itilafa muhalif olanların ade
di bir dilzüneyi bile bulmamıştır. --·--ALMAN TAYYARE AKIHI -·-_ BASTAKAFI 1 inri SAHİFEDE -
emniyet nezareti tebliğ ediyor: 

Gün batmadan az evvel düşman. mem
leketin muhtelif mıntakaları üzeı in~, 
gecnin miihim bir kısmı devam etmıs 
olan, akınlar yapmıştır. Londra ınınta
kası da dahil olmak üze-re insanca bazı 
zayiata sebebiyet vermiştir. Yan~ın 
bombaları bir çok yer1erde yangın!nr 
çıkarmışlarsa da bunların süratle öni.i
ne geçilm~tir. Bir çok mıntakalard~ ev
ler hasara uğramıştır. Hasarat ve ın.-.an 
zayiatının en büyük kısmı ~imali ıtar· 
bid iki şehirde ve cenubi_ garbi.de b~r şe
h"de iki sehirde ve cenubı garbıde hır ~e
hasarat ve insanca zayiat da pek az ol-
muştur. 

Londra 5 (A.A) - Bugün Londrada 
biri sabah ve biri öğleden sonra olmak 
üzere iki alarm işareti vcrilmistir. 

Saatların 
En dakik ve 
hassasıdır 
tzmir Satış Yeri 

David Gabay 
Yol Berlesteni 67 
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BASTARAFT ! inci SAYFADA 
ni~ ve çok cidd.idir. 

Mülhakattan gelen havadisl~r Viya
na hakem karanna kll!"fı Transilvanya
daki mukvcmetin hafiflemekten cok uzak 
olduğunu ve bir cok yerlerde silah ses
leri işitiJdiğini bildinnektedir. 

Transilvanyada bulunan demir mu
hafız teşkilatına mensun aza oradeki bü
tün Rumenlerle teşriki mesai ederek 
Tran~ilv:--yanın parçalanmamasına ca
lıpcaklardır. 

Klujdaki ltalya konsoloshanesi nu· 
mayişçiler tarafından tamamen tahrip 
t>dilmistir. De"' "1 diğine göre, konsolos 
bile ancak polisin müdahalesi savesinde 
havatını kurtarabilmiştir. 

Diğer taraftan T emesvnrdaki 1 talya 
konsoloshanesi civarında d nümayişler 
yapılmı,tır. Konsoloshane binasını'l tah
rip edildiği rivayet edilmektedir. Bizzat 
konsolos da fena muamelelere m:nuz 
kalmıştır. 

Ordea Mare sehrinde de buna müma
sil bazı hadiseler vuku bulduğu haber 
verilmektedir. 

BiR L.ıNÇ 
Haber verildiğine göre, T ransilvnnya 

küçük şehirlerinden birinde aslen Macar 
olan belediye reisi belediye binasının üs
tüne Mncnr bayrağı çektiğinden dolayı 
ahali tarafından linç edilmiştir. 

HUDU1T A MOSADEMELER 
Stalumare şehrinden ı:elen haberlere 

n•::aran vaktinden evvel hududu teca
vüz etmİ§ olan Macar k:tnatı Romanya
lıların müsellah mukavemetiyle kar!ılaı· 
mııtır. Tarafeynden zayiat vardır. 

Transilvanyanın diğer tımıflannda da 
Macarlar kendilerine terk edilen araziyi 
istila için ilerledikleri vakit avnı muka
vemetlerin baş göstereceği tahmin edil
mektedir. 

TRANStLV ANY ANIN 
DlcER YERLERiNDE 
Transilvanyamn bazı tehirlerinde de 

buna benzer hadiseler cereyan etmİ§ ve 
ahalinin bağnşmalan aynı zamanda Gi
gurtu hükümetine, Almanlara ve İtal
yanlara karşı vuku bulmuştur. 

Brasovada ihtilalciler posta binasını 
İşgal etmişlerse de öğleden sonra tahli
yeye mecbur edilmişlerdir. 

Klujdan gelen en son haberler her şe
yin sakin olduğunu ve askeri kuvvetle
rin vaziyete tamamen hakim bulunduk
larını göstermektedir. 

Zannolunduğuııa göre, demir muha
fızlar bu ihtilal teşebt>üslerinde muvaf
fak olmak için orduya İ5tİnat etmek is
temişlerse de ordu ümerası her tarafta 
'a.ı:iyetten polisi vaktiyle haberdar et· 
tiği için iktiza eden ihtiyat tedbirlerinin 
alınması kabil olabilmiştir. 

::11111111111111; Cihan Hatun ~11111:11111111:: --- ---- ------------ Tefrika: 110 YAZAN: Curci Zevdan ---- ...................................................... .-
kerin aynı ye.re hucum etmelerini emr- 've şehri tahrip ve ihraktan kurtarmak 
etti. Bunlar o gün iyi harp ettiler. Üçün- fikriyle ertesi gün sabahleyin i~1aın or
cü gün bizzat Mutasnm maiyetinde bu- dusunn hitab"n imdat talebini havi ya
lunan Türk, Mığrlbi ve sair asker ile zılıp gönderilen bir mektup islaın ordu
oraya hücum etti. Aydoğdu o gün hücu- sunun eline geçmiş, şehrin ınuka\'eınet 
ınun ilk safında bulunarak harikalar, edecek halde bulunmadığı anlaşılmış 
göstermişti. (Hammad) ın gelmesinden idi. Artık orduya gelenlere ehemmiyet 
haber alan (Verdan) da Aydoğdu ile vermek doğru değildi. İslam orduları o 
yanyana harp ediyordu. gün hücumlarını teşdit ettiler. Gediğin 

Tir de de s ::-rgid.?ki üzümler ıslanmı.ş, 
in::irler zarnr gi;rmü~tür. 
Bayındırda incirler yüzde on nisbelin

dc zaraı· görmüştür. 
Fo;ada 70 bin kilo üzüm ~e. rgi!crd • 

ıslanmış Ye evsafını kısmen kaybet
miştir. --·--· BORNOVA 
Ziraat melıtebinde 
Bornova Ziraat mektebine bu sene 

40 talebe kabul edilmiştir. Bu talebe 
lc\•li \·~ meccanidir. 

·okulıiu der~lere ı;:; eylülcie ha. !ana
caktır. İh.-ınal imtihanlarına cumartesi 
~ünü başlanarJk pyın on üçünde niha
yet v<'rileccktir. 

--aı--

Eü vük gür~ş müsa. 
bahaları yarın 

baslı vor . 
BAŞTARAfl 1 inci SAYFADA 

seri, :\lerzifon ve Seyhandan gelecek 
güre çilere İntizar edilmektedir. Daha 
evvel de söylediğimiz gibi Fuar giireş 
müsabakalarına Kırkpınard , yapılan gii
reş!erde birincilik ve ikincilik alan peh
li ,·anlnrımızdan Ankara, İstanbul. lzmir. 
Kocaeli. Balıkesir, Mersin, Çorum, Si
vas, Seyhan. Kayseri. Merzifon ve Jzmit 
böl derine mensup 43 pehlivan gire
cektir. 

Bunların ic;incle bir çok yeni istidl\tlar 
mc\•cut olmakla bernb·r bir çok defalar 
beyne!milel mÜs8bnknlar knzanın·ş pch
livnnl .ı.ımız dn vardır. -- --
~iJ#.4:st.a tütünier 
de .ılara naJılediii~or 
Mılfıs, 5 (Yeni A::;ır) - Havaların bir-

den bire soğuması ve yaylalara yağmur 
düsmesi Hiliincüleri bir hayli tel5. a 
düşürmüştür. Bunlar, balya hn1ine ifrağ 
edilı.:n mahsullerin: depolara :-ıakildC' 
isticalt• ba 1.-mışlarclır. 

Glen Tütün kumoanvası bu sene Ege 
ınıntakasındakı ınüstahsillcre 27 hin 
bal~alık çul he<liyc etmek suretiyle ce
milekfır bir harC>kettc bulunmuştur. Bu 
c:ullardan 2500 balyalığı Milasa gönde
rilmiş \ ' C ihtiyacı olanlara bir nisbcti 
muayyene dahilmde tevzi edilmiştir. 

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

Deniz 
Gazino 

VE 

Restoranı 
Konak vapur iskelesi üstünde te

miz, ucuz ve lüks .... 

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

girdikleri zaman boş odalardan başka 
eşyadan, insandan eser kalmamıştı. Bü
tün odaları gezdiler. Ne Cihan, ne Hey
laneden eser bulamadılar. Aydoğdu Ha
madm sözlerinden şüphe etmcğe başla
dı. Hamad doğru söylemiş olduğunu 
yemin ile temin etti : 

- Anlaşılıyor ki bizden evvel bura
ya giren asker konağın eşyasını yağına, 
halkını esir edip gitmi~lcrdir. 
Aydoğdu ile Ver<lan büyük bir lee:;

:.ür ve hayret içine diiştüler, 
Verdan : 
- Harbin bu havliengiz zamanı geç

tikten sonra onları esirlerin içinde ara
rız, dedi. 

-62-
CİHAN HATUN 

Borsa idare heyeti ba sabah toplanıyor 
~-------~x~x-----------------

JMŞTARAFI t İl'\Cf SAHİFEDE - de borsada açılması muhtemeldir. Ma-
Borsa idare heyeti bu sabah bir top- !um olduğu iizere incir mahsulü de bu 

lantı yaparak incir ve üzüm piyasaları- sene üziim gibi borsada mumnele göre
nın açılış tarihleıini tetkik ve yakin bir cektir. Bu itibarla ilk günlerde satıslar
ihtimalle tesbit edecektir. Piyasanın da karşılac;ılacak küçük müşküllerin 
açılmasına intizaren Germencik. Aydın, hemen halli için borsada tertibat alm
\'e Nazillide bazı incir partilerinın hazır- mıstır. 
landığı anla~ılmıştır. Halen 1znıirde 500 çuvala :yakın üziim 

Bir kısmının salı veya çarşamba güni.i mt'vcut olduğu söylenmf'ktedir. Hakiki 
trenle İzmire getirilmesine intizar edil- miktar henüz anlaşılamamıştır. Yağmur 
mektedir. yiyen üzümlerden bir kısmı pazartesi 

İncir ve üzüm piyasalarının ayni giin- günü 1zmire getirilecektir. 

Feci bir kam von kazası oldu 
---------xll'x 

B~STAltt 1 t~Cİ SAHİFEJlE - Şahin, Osman oğlu Halil Yılmaz. :\fos. 
sola kırmış. bir mtiddet böyle ilerledik- tafa oğlu Hasan Baş. Yusuf oğlu Rama
ten ~onra ikinci bir iirıza ile karşılaş- zan Ben, Mehmet oğlu Ali Dereli, Halil 
mı~. kamyonun arka tekerle~i hendeğe oğlu Tevfik Ziyai, Mehmet oğlu İbrahim 
girdiğinden kamyon nevrilmi~tir. Mardin, Adananın Tatarlar mahallesin-
Kanıyon altında kalanlardan Denizli- den Hfü;Pyin Kocabıyık yaralanmıştır. 

ye bağlı Acıpayam kazasının Yeşilova Bunla•· derhal Memleket hastanesine 
köyünden Ramazan onlu Mustafa Kılcı kaldırılarak tedavi altına alınmışlardır. 
ve ayni köyden Mu:stafa oğlu Mehmet Hep!iinin de yaraları tehlikelidir. 
Pamuk ölmüştür. Şoför Hüseyin Çimen yakalanarak 

Yeşilova köyünden Süleyman oğlu adliyeye tes!im edilm~tir. 

POLİSTE 

Bir sabıkalı ve bir 
bekci vurustular . ' 

Evvelki akşam İsmctpaşa bulvarı cı-
varıncla bir vak'a olıııııştur. • 

Gpcc bekçi~i B. Ali Çelidenıir. elinde 
bir bı~akla dolaşan ::ıbıkalı Ali babaya 
tesadüf etmiş, bıcağı almak istemiştir .. 
Ali baba. bcla·iyi kolundan ağır surette 
yaralamış, hayatım korumak kaygusu
na dti en bckci de Ali babayı ayakla
rından vurmuştur. 

Her iki yaralı hııstaneye kaldırılmış, 
hadise tahkik'ıtına miiddeıumumilikçe 
el knnınuo;;tur. 

!'?İB. KÜZÜ~ 
Yapt' w ı CumEı iş 
Kemalpa~1 kaza. mm Damlacık kö

vünd" Bc'dı· kızı Elif Çiftçi bağda ökii
zi.i baglark<'n ökiız kafasını sallamış, 
Elif korknıu , ı· 1 .r hareketi yüzün
den öküziin !"1• rı ,.,ı·u·ı Elifin karnına 
saplaıımıştıı·. • /. çok ağır suretle 
~aralanmış ve İzıııirc ~ •tirilerck mem
leket r.• t .... .J' tc·<la,·i ~!tına alın
mıstır. 

--e--
Diin Corumda ... 

şiddetli bir 

Aile konservecilik 
kursu açılıyor 

1 O Eylülde Bornova ziraat mektebin
de, gecen sene olduğu gibi bir aile kon
servecilik kursu açılacaktır. Kurs on 
gün devnııı edecek ve neticede kursu 
ikm:ll edenlere birer şahadetname ve
rilecektir. 
Kışlık ıney\•e ve sebze ihtiyacını te

minle mükellef olan her aile kızını, ka
dın \'e erkeği alfı.kadar eden kursun bu 
ş0ne daha fazla rağbet göreceği Umut 
olunmaktadır. --·--"Jl emen ordusu sabılı 
e~hiinıharbiye reisi 
~eftrimizde-
Y ~nwıı ordusu sabık erkanıharbiye 

reisi general Vasfi !l.Iustafa Suriyeden 
şehrimize gelmiştir. Fuarı giirecek \'C 

nvdt>t- edecektir. --·--Genenler, Gidenler 
Diyarbakır ınebu .. u 13. Ri.i.-.tü Bekit, 

İzmir İtal~·aıı Vis konsolü B. Edvard 
Mafati, g~neral Şefik İstanbuldan şeh
rimize gelmişlerdir. 

Hatay vali muavmi B. Atıf İstanbula, 
Sinop mebusu B. Cemil Atay ve Malat
ya mebusu Bn. Mihri Bektas İstanbula 
gitmişlerdiı·. 

Amerikalıların 
kiralad~kları 

üsler 
Trinidad, 5 (AA) - Antil adaların

da üslerin icara verilmesine mütedair 
lngiliz - Amcrıkan itilafı haberi halk ve 
matbuatçn hnrarctle karşılanmıştır. 

T rinidad Gunrdinn gazetesi şu müta
laayı yürütmektedir: 

Amerikan hava ve deniz kuvvetleri· 
nin bu İngiliz müstemlekesi ahalisi tara
fından büyük bir samimiyetle karşılann• 
caklarınn hiç şüphe yoktur. 

Mezkur gazete itilafı aklıselimin bir 
galebesi olarak tavsif ettikten sonra ya
zısına şöyle nihayet vermi tir: 

itilafın, adalarımızın hakimiyetini ih· 
lal etmemesi bilhassa şayanı memnuni
yettir. 7.ira hu adalar Büyük Britanyadan 
ayrılmağa hiç bir zaman razı olamazlar. 

Sanfarnsisko 5 ( A.A ) - Birleşik 
Amerika balu·iye nazırı matbuat ınü
~~sillerine vaki beyanatında demiştir 
ki: 

- lcnr edilmek veya satın alınmak 
suretile pasifikte elde edilen adaların 
Panama kanalım müdafaa için lüzumu 
vardı. Bunlar çetin miizakereler netice
sinde elde edilmiştir. 

Çörçilin Yeni Zelanda 
kıt' al arına hitabı 

Lonı.lra, 5 (A.A) - Dün Yeni Zelan· 
dalı kıtaatu hıtap eden B. Çi5rçil p söz
leri sövlemistir : 

- Biz şu· adalarda dü!jınanı birikn~ 
olan fesatlık ve zulmünün yükü altında 
bulunmaktayız. Fakat bu yükün altın
da ez.ilmiş bir vaziyette değiliz. Dört ay 
evvel buraya ilk geldiğiniz zamanlar nis
beten küçük bir dü':,'man ordusu dahi 
mah\'edilmeden evvel çok hasarat ya
pabilirdi. Fakat şimdi çok kuvvetli or
dularımız mevcut bulunmaktadır. Şayet 
o fena adam sergüzeştine teşebbüs et
menin zamanı geldiğine zahip olursa 
bizzat kendimizin ırkların yetişmekte 
olduğu dominyonların cvlatlanndan ge
lip tc buradn veya Britanya imparator
l;.;ğunun ba~ka bölgelerinde bu büyük 
muharebe-de rollerini oynamakta olduk
ları bir sıracla arlık kendimizi yalnız 
hissetmiyoruz. Şimdiye kadar yapmış 
olduğumuz muharebelerin hiç birisi bu 
kadar asil ve haklı olmamıstır. Bu mu
harcb::den çıktığımız zama'"n duyacağı
mız vazifesini ifa ehııi.ş adam hissini hiç 
bir muharebeden çıktığımız zaman duy
nıanuşızdıl'. 

F RA:SA. HOLLANDA 
ze zele oldu 

Çorum, 5 (AA) - Bıı sabah 8.5 de 
beş !!aniye süren ş:ddetli bir Lclzele ol
muştur. l lasar yoktur. 

, - BAŞT ARAF! 1 i1:ci SAYFADA -

Al.kara radyosu ta~da ka~·a~lar. a~maga mecbur bulun
' dugunu bıldınnıştı. 
1 B ·· · H 11 d l .. k.. ti 

, .•...•................. , ..••......•..•••.. 

ÖZEL 

Yusuf Riza 
okulu 

Ana ve ilk kısımlarına yeni talebe 
kayrlına 10 eylül, derslere 23 eylül 
tarihinde başlıym aktır. Uzak semtler 
için otobüsler vardır. 

Başturak • Ke. telli <'addesi 
No. 76 Tel. 2914 

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

Yeni neşriyat 
••••••••••••• 

7.JO P!'ograın ve memleket saat ayarı unu~ uzerıne . o a~ a .~u wne 
7 35 Müzik pi. 8.00 Ajans haberleri 8.10 Fr~nsa ıle .?lan <~ı?lomatık mu~ase~t-
8.20 Ev kadını _ v~ınek listesi 8.30 Mü- lcrın 5 eylulden ıtıbaren katedılecegın
zik pl. 12.:.10 Program \'C memleket saat den haberdar ı;c~~l_m~ştir. 
ayarı 12.35 Mii:1.ik : Alaturka 12.50 Ajans Ho~l~n~a clçılıgmın ın~ınurları yakın-
haberleri 13.05 Müzik : Alaturka 13.20 da Vısıyı tcrkedcceklerdır. 
14.00 Müzik pi. 18.00 Program ve mem- ~.mlramn salal~~Y7_ttar _H?llanda ma
lt.ket saat ayarı ıs.o:> Müzik pl. 18.30 hafılındc Pcten hukumetının karan te
Müzik : Anadolu halk havaları 18.50 essürlc karşılanmıştır. Fransa ile o~a~ 
Müzik : Radyo S\•ıng triosu 19.15 Mü- di~l~ınatik m~nasebat ~5 haziran tarı~~ 
zik : Alaturka HJ.45 Memleket saat ayn- mutareked~n. sonra nazı~. v~ do~~e b l
rı ve ajans habc:-leri 20,00 Müzik : Ala- lunmakta ıdı. ~eteu ?~kumetının Ac
turka 20.30 Konuşma (Biblioğrafya) 20. manlarıı~ sıkı ~ır tazyık~ altında har 
50 Müzik : Fasıl heyeti 21.15 Konuşma ket ctmış oldugu kanaati mevcuttu~ .. 
( İktısat saati) 21.30 Radyo gazetesi 21. Mutat diplomatik imtiyazlardan ıstı-
45 Müzik : Radyo s&lon orke.strası 22.30 fadc eden \'e gizli \'asıtalarla Fransad~
Memlcket saat ayarı, ajans haberleri, ki va~.ıyeti hükümct~:. s~rbe::.içe h~~~: 
borsalar, fiatler 22.45 Müzik : Radyo sa- r:n bır Holl~~da ~lçılı_gının_~ev~~dı.) ö 
lon orkestrası programının devamı 23.00 t~~1e tahaıı~mul edılemıyecegı tabu g -
Müzik pi. 23.25 _ 23.30 Yarmki program rulınektedır. ••..............................•.••...•.. -
ve kapanış .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kiralık mağaza 

dükkan ve odalar 
Müracaat ikinci kordon :\lerkez 

bankası arkasında No. 88.. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fuar 
münasebetile 

İzmiri ererlendireıı misafirlerimiz. 
ho~ geldiniz : 

İZ!\JİRİN ECZA~I : . 
Kemal K. Aktaş~ . 
kolonyaları ~ 

Bugün matinelerden itibaren 
Fevkalade neCis iki büvük filim birden 

1 - SKALA Operasının 120 kişilik m~~lıur orkestrasının iştiraki~ le, 
bestekar Puççininin ölmez eseri 

mc lıurdur, hatti' iiziimii, inciri kadar: 
meshurdur.. : 

Hilal eczanesini~ 
• 

DE ZiYARET EDİNİZ : MADAM BUTTERFLAY 
Aydoğdu şehir Beyinin konağını he- birinden şehre girdiler. Yağma ile, kn

defi maksut ittihaz ederek ileri hücumu- til ile, esir almakla meşgul o1dular. 
nu teşdit eyliyordu. Harp geceye kadar Aydoğdu sevgilisini bulmak için şehir 
imtidat etti. Bilyük bir şiddetle devam beyinin konağına koşmaktan başka bir 
eyledi. Şehrin dahilinde bulunan Rum şey düşünmiyordu. Vcrdan da kendı 
kumandanlar Sur'u aralarında taksim zevcesi için ayni endişede idi.. Hamad 
ederek her biri bir kısmın müdafaasını onlardan nyrılmıyordu. Fakat yollarda, 
deruhte etmiş idi. Yıkılan kısmın ku- çarşılarda yağma ile, esir toplamakla 
mandanının diğer kumandanlardan ve me gul olan asakiri İslamiye öyle bir 
bizzat şehir Beyinden talep ettiği imdat izdıham viicuda getirmişlerdi ki geçmek 
ve mua\·enete nail olamaması yiiziinden kabil değildi. Aydoğdu ıle refikleri pek 
hasıl o1 ıı ihtıl"ıf uzerıne kumandanlar- ok mi.ısküluttan onra konağa varabil

O gün muharebe bitmemişti. Ertesi 
gün emval ganaimiııin \'e esirlerin bir 
yere toplattırılarak satılması halife tn
raf ından emrolundu. Bunların mikdarı 
dehşetli bir yekun tutuyordu. Bütün 
şehrin emvali ganimet, bütün şehir aha
lisi esir hükmünde idiler. Bunlar müna
diler vasıta.siyle müzayedeye konuldu .. 
Mi.iııadilcr süratle iş görmek maksadiy
k her nıi.ıuıycdcyi yalmz üç defa bağır-

Bas rolde diinyanm en büyük Primadonnası )IARİA GEBOTARİ 
2 - Biitiin göniilleri ro~turacak saheser bir KOMEDİ 

Görünmiyen adam aramızda 
FRAN'SIZCA SÜZLÜ 

YAUAT.\NLAR : CONSTAN'CE BENE'ITE - GAltY GRAN1' 
SEANSLAR : GÖRÜNMİYEN ADAM : :l - G.30 - 10 DA .. 

BUTI'ERFl.AY : 4.4:> - 8.15 - TP. BAŞLAR 
Cumartesi ,.e Pauır J 1.30 da ve baftn arasında her gün 3 tc UCUZ HALK 

s•:ANSLAIU 2() - 25 - 30 KURUS .... 

Hem ccıarı Kemal Kfımil ile tanışmış: 
giiriisıniiş. hem ;!t• koloııvalara esans-: 
ları ~iirmiis olur~unuz. . : 

Zarir şişeler içinde Ba·~ 
. har çiçeği9 Altınrüya,: 
EGönül, Limon çiçeğ~ 
: Zümrüt damlası, Soll: 
Ehatıra, Yasemin, Daıyaa 
: Fulya, Akşam Güneşi.: 
:Leylak.. : 
• • 

<ııu.ua.ı.1, dil r. Kona ı ka ıları a k · dı.. İs;iue -BiTMEDi- . . . , . ":· -: . . :4 ....................................... ~ 
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Beş in_ i ·z tor
pit sunu ba
tırıldığı • ddias 

Sivas kongresinin toplandığı gün Dahili mamulat hakkındakı karar 
---------x~x x4x-------~--

yalan 
Alman resmi tebliğin· 

irın · birinci yıldönüm ·· 
hararetle kutlandı 

-·---
- BASTARAFı l inci SAHİFEDE -

Ierinden birindeki elektrik santralı ile 
diğer bir santral w hir havagazı fabri
kası bomba altına ı:ılmınış \ "C bu son fab
rikada biiyiik bir ) angın c,:ıkmıştır. 
Diğer bir tayyam grubumuz bir esli

ha fabrikasına taarruz etmiş \·e patlı
van bombaların tcsi.ri ile bir çok infilak
lar vukubulduğu görülmüştür. 

Türk malı olduğu ve 
imalathanesi yazılacak 

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

deki iddialar ve· Sivas 
hak.Bkat •• 

bu ta·rihi gün şeref ine donandı 
Berliıı etrafındaki başlıca şimendifer 

hatlarma da grup halinde bomba isa
betleri vaki olmuştur. Berline yakın or
manlık mıntaka Grunevald ormanı da 
dahil olduğu halde gece yarısı bombar
dıman edilmiştir. 

K arorı n tatbiki öbürgün başlıyor 
x~x~---------

Ankara 5 (A.A) - lktısat vekaletin- icra vekilleri heyeti kararı 8 Eylül 940 
--~--~----x~x----~---~ 

Berlin, 5 (A.A) - Bugünkü Alman 
harp tebliğinde Alman denizaltılarının 
s?~ günlerde (5) lngjli7 torpido muh

Sivas 5 (A.A) - S ivas kongrecinin nı~ toplandığı Lise binasına giderek bu 
Ebedi ş •f AUıtlirkün baş'·nnlığında top- tarihi salonu ziyaret etmiştir. Bu t.a.rihi 

" ., . . ... ~' . gi.in şrefine dün bütün Sivas baştan ha-
den bildirilmiştir: tarihinden itibaren meriyet mevkiine 

Türkiyede imal olunan yüzde yirmi girmektedir. Bu tarihten itibaren fabri
beşten fazla yün ihtiva eden bilumum ka ve imalathaneler, kararnamede gös
kumaşlara, mamul ve gayri mamul de- terilen şekilde mallarına Türk malı ke
rilcre, yün ve prunuk ipliklerine Türk limelerile firmalarını yazmağa mecbur
malı kelimelerile fabrika veya ima!fıt- durlar. Keyfiyet alakadarların itJôına 
hane isimlerinin konulması hakkındaki vazolunur. 

rıbı batırdığı bildirilmektedir. 
HAVA MUHAREBELERiNE DAıR 
Aynı tebliğe göre Alman hava kuv

':etleri dün gündüz ve gece lngiltere üze
rıne hücumlarına devam etmişler ve tay
Yare meydanlariyle fabrikalannı, şark ve 
garp sahillerinde muhtelif liman üsleri

lantısının .. 1 ıncı yıl donumu olan 4 Ey- şa bayraklarla süslendiği gibi gece de 
lül günü dün buradıı merasimle kutlan- her taraf tenvir edilmiştir. Askeri mah
mıştır. Bütün gün Sivns halkı, Kongre- filde ayrıca bir de bnlo verilmiştir. 

ilitlerin nı.. tku Rindiçini mes-

İngiliz tayyarelerinin bu taarruzla ta
kip ettikleri gaye a~raçlar arasına sak
lanmı-. olan ilnh fabrikalannı tnhrip et
mektir. 

ni bombalamışlardır. 
lngiliz tayyareleri gece yeniden Al

manya üzerinde uçmuşlardır. Berline 
Ybapılan hücumda ancak iki noktaya bom 

BAŞTARAFI 1 iııt'i sAYFADA - elesi ve Ameri-
Diğer bir tayyare grubumuz l\lagdc

burgda büyük bir petrol tasfiyehanesini 
bombardıman <'tmiştir. 

ALMAN İDDİAl.ARI 
Lavalin yeni 

ve mühim 
tavsiyeleri 

Besarabyadaki 
Almanlar 
taşınacak 

alar düşmüştür. 
Dün lngilizler 5 7, Almanlar 17 tay

yecan duymak ii~ le ıhırsmı bunda bir k • • 
1>anik alameti, Beı·linlilcri tcskit etmek anın vazıyetı 
ihtiyacı ve en hiiyük düsınnnı olan İn-
giltere ile ha ·ıı <:ıkamadığından dolayı --Jl.-

Berlin. 5 (A.A) - D. N. B. bildıri
yor : Resmi bir menbada~ bildirildiğine 
göre, bir çok düşman tayyareleri Berlin 
etrafında ınüdııfaa toplarının teşkil et
tiği barajı geçmcğe teşebbüs etmişlerdir. 
Şiddetli topçu ateşi neticesi olarak bir 
diişmnn tayyaresi Berline varmadan dü
şürülmüş ve pek az tnyyare şehrin mer
kezi üzerinde ucabilmiştir. İki yere 
dört iııfılak bombıısı ntılmıştır. Ticrgar
tene düşen bir bomba bir polisin ölümü
ne sebep olmuştur. Bir diğer bomba şeh
rin şimali garbisinde orduya ait bir le
vaz.ıro antı·cposuna düşmüş, fakat bü
yük zayiat yapmamıştır. Cenubu garbi 
varoslarından birinde müdafaa topları
mızdan atılan güllelerden birinin parça
lariyle bir ev hnsarn uğramıştır. Berli
nin cenubu şarkisinde küçi.ik bir şehir
de bir bomba amele mahallesine düş
ınü~ ve bir ameleyi öldürmüş Ye bir di
ğerini yaralamıştır. 

:Vare kaybetmislerdir. 
Londra, 5 (AA) - Amirallik dai

resi, bugünkü Alman tebliğinde bahse
dildiği gibi (5) İngiliz torpido muhri
~inin batmış olmı-dığı, yalnız Esk ve 

biiyiik bir infial hiı.si giinneldcclirler. A erika, ~ lindiçini i e 
İıiTLERİN SESi TİTRİYOR ol anda indistanı- --·-- ---·--
Deyli Telgraf gazetesi şöyle yazıyor : 
Artık Almanlard~m b:ı~ka ltimse şüp- tinft 2Ska a!'m3 

hr edemez ki. hütiin nüfuzmııı yıldırım geç ıesi e ·:saace 

Almanlar üç nazırı ve 
general Veygandı 
istemi. ~orlaPmış •• 

Bu malısatla yeni bir 
Sovyet • Alman 
mulıavelesi imzalandı 
Moskova. 5 (A.A) - Besarabyada-

'Von Hu torpidolannın batmış oldukları 
nı bildirmektedir. 

harbine bai!lamı olan adam sukutu ha- k 
yale uğramıştır. I•iihrerin nutku iyice f:ltt~yece .... Nevyork, 5 (A.A) - Nevyork Tay

mis gazetesinin bildirdiğine göre Paris 
seyahatinden donen Lava!, mareşal Pe
tene hariciye, maliye ve münakalat nazır 
lan ile Ccneral Veygnndın kabineden 

isuat ediyor ki Almanynda bir çok kim- Va ·n...,ton 5 (A.A) - Japonya tarafın-
"cler harbin neticelerinden korkına~a dan Hindiçini makamatmdan ültin'a
baslamı.şlıırdır. Rıından en ziyade kork- tom mahiyetinde bazı isteklerde bulu
mu olan da lıizznl n. Adolf H.itlerin nulduğuna dair Amerikan matbuatın
kcndisidir. da intişar eden haberler hnkkında hari-

ki Almanların Almanyaya nakli husu
sunda Almanya ile Sovyetler arasında 
bir mukavele imza edilmiştir. 

ıLAN 

çekilmelerini tavsiye etmiştir. ALMANLAR YiYECEK 

26 7 sayılı Arslanlar tarım kredi koo
l>eratifi sirk<'timi7Jc birlcşme kararı ver
miş ve kcvfiyet 2836 sayılı tarım kredi 
~ooperatifleri kanununun ana mukave
.enamesi mucibince T. C. ziraat bank:ı~ı 
ıle ticaret vekaleti tarafından tac:dik 
İdilmiş ve aynı zamanda ana mukıwe-
enanıenin 7 2 nci maddesinin son fıkrası 

mucibince Arslanlar kooperatifi idare 
heyeti tarafından gazete ile ilan edilmiş 
~!malda Arslanlar kooperatifinin hali in-

Hava muharebeleri esnasında Alman- ciye nazırı B. Hu] şunları söylemiştir: 
yanın düçar olduğu vahim ha~aratı dün- - Bu cihet Birlesik Amerikayı yakın
yaya itiraf etmek h;in kendisini ancak dan alakadar ed!!r." Hadisat bunları te
hiddetle kanşık bir korkuya scvkede- yit ettiği takdirde efkarı uımım:yemizde 
bilmiştir. B. Bitfor artık kendi kuvve- fenq tesirler bmıkır. 
tindt'n daha faı.la büyümekte olan bir 1 Muma ileyh , H indiçin i v e H ollan 
kudrctJc sıkıştırılmukt&dır. Yegane mü- 1 da Hindistanı statükosunun muha
racaat edcbileclği \"asıta eski övünme- 1 fazasına Birleşik Amerikanın kat i-

YUHANÜS'J' ANDA GöNDERIYOR 

Go. ·ru"len Bı·rıı·Jı Ve Budnpeşte, 5 (AA) - Macar istih-
barat Ajansı bildiriyor: 

Venizelosun oğlu.. Resmi bir tebliğin bildirdiğine nazaran 
Alin:ı. 5 (A.A) _ Venizelosun oğlu Almanya, Macaristan tarikiyle Besarab· 

Sufoklis Amerikadan çektiği bir tel- yada bulunan Alınanlara yiyecek ve gi
grafta memleketin bulunduğu nazik va- yecek yüklü trenler sevketmektedir. 

~saha girdiği ve ticaret kanunun 461 n
cı maddesine göre emrü idarenin koo
l>eratifimize dr-vredildiği bildirilir. Tica
ret kanunun 445 ci maddesi hükümleri
b~ tevfikan işbu gazete ile yapacağımız 
dırer hafta fasılalı üçüncü ilanın tarihin
. en itibaren en geç altı ay zarfında hali 
ırıfisaha girmiş olan Arslanlar koopera
tifinde alacaklı bulunan kimgelerin ev· 
ta~ı müshitleriyle birlikte kooperatifi
mıze müracaat ederek alacaklarını tev
sik eylemeleri lü7umu ilan olunur. 

lerine feryat edcrE.'k avdet etmektir. Fa- tın" ld ~ tb t 
kat hu sefer besi titriyor.. ye.~ ~e .1' o. ';18"u? u. ma ua 

Londra, 5 (A.A) - Hava nezaretinin 
bildirdiğine giirc Hollanda sahillerinde 
de Almanların deniz nakil rnsıtalan 
bombardıman edilmiştir. 

ziyeti takdir ettiğini \"e bu itibarla hü- İ 
kümetin bütün emirlerine amade oldu- -~·--
ğunu bildirmiştir. Havacılık kampları-

Dcyli Telgraf gazetesi makale~ini şöy- mumessıllerıne bıldınnıştır. --·-- Hükümet reisi verdiği cevapta, her 
zamankinden ziyade bugün müttehit mızda yapılan mu
olan Elen hükümet ve milletinin bütün 

T. C. lzmir ziraat bankasına bağlı 
1 35 sayılı T epeköy tarım kredi 

kooperatifi 30, 6 3405 ( l 7Q7) 

le bitiriyor : Bu nutuk paniğe kapılmış 
ve akınların dehşetı içinde yaşamakta 
olan Berlini teskit etmek istiyen bir 
~damın nutkudur .. 
DEYLİ MEYLİN YAZDIKLARI 
Deyli Meyl gazetesi de sunları yaz

maktadır: 
Alman hava kuvvetleri memleketimi· 

zc karşı yapmakta oldukları kitle halin
de hücumlıırc!n aldıkları az ehemmiyet
li neti<·elcre ııazaran cok insıın ve tay
,·are kaybetmektedirler. Bu kuvvetle-

Skeleton ve kutu çakma işleri 
lzmir kooperatifler birliğinden: 

1 - 940 - 41 mevsimi için İncir ve üzüm işletmclc:rimizin skeleton ve kutu 
çakma işleri ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme 1 O Eyliil 940 tari
hinde Salı günü saat 1 7 de birliğimiz merkezinde yapılacaktır. 

2 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin incir için 200 lira üzüm için 300 lira 
muvakkat teminat yatırmal arı sarttır. Fazla izahat almak isteyenlerin gümrük 
karşısında üzüm ve incir işletme servislerimize müracaat edebilirler. 

3627 (1813) 

KEMALPAŞA MALMİİDİİRLVGiiNDEN : 
Y aptırılncak i.ş : 
1 - 3053 lira 7ô kuruş bedelli Kemalpaşa hüküıııet kon.-ığı tamiratıdır. 

2 - Sartmıme Kemalpaşa Malmüdürlüğiinden alınacaktır. 
3 - İhale 9 9/940 pazartesi günü saat 15 te malıni.idürhığii odasında kurula

cak komisyonda yapılacaktır. 
4 - İhale açık ı.:.ksiltme suretiyle yapılacaktır. 
5 - Muvakkat tt-minat 229 lira 5 kuruştur. 

d 6 - İsteklilerin matlup evsafı haiz olcluklarına el, u· İzmir Nafia mi.idürlüğün-
en tasdikli vesikalarım ibraz edeceklerdir. 28 - 6 3406 (1757) 

Çuval ve Torba markalama işi 
lzmir kooperatifler birli~inden: 

1 - 940-41 mevsiminde incir işletmemiz tarafıııdan kullanılncak çuval ve 
torbaların markalama işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Ekııiltme 1 O/ Eylul/940 
tarihinde salı günü saat 16 da birliğimiz merkezinde yupılacklır. 

2 - Eksiltmeye İştirak edeceklerin 15 O liralık muvakkat teminat yatır
rnaları şarttır. Fazla izahat almak isteyenlerin gümrük kar<ıısında incir işletme 
servisine müracaat edebilirler. 3626 ( 1832) 

İzmir Turistilı Yolları Mıntalıa müdürlüğün· 
d en : 

6 /9 /940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulan iş: 
A - Mukavelesi feshedilen İzmir turistik yolları İnşaatından Bornova 

Mersinli yolu inşaatı olup keşif bedeli: (67776) lira (74) kuruştur. 
B - Keşif evrakını görmek isteyenler turistik yollar mıntaka müdürlüğüne 

müracaat edebilirler. 
C - Açık eksiltme 26/ Eyliil / 940 Perşembe günü saat 11 de vilayet 

daimi enciimeninde yapılacaktır. 
D - Muvakkat teminat mikdarı ( 4690) liradır. 
E - lsteklılerin eksiltme tarihinden en az sekiz giin evvel miidürlüğe mü

racaatlıı bu işi yapabileceğine dair ehliyet vesikasi nlmağa mecburdurlar. 
6 8 3642 (1836) 

İZMİR DEF'l'ERDARLIGJNDAN : 
b· ~1ehmet Sabri oğlu Ziyanın <ıatı<ı bedeli borcundan dolayı haciz edilen 
ırınci Karantina tramvay caddesinde kfıin 514 - 2 eski 622 - 2 yeni sayılı 

"~. 4400 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 2 1 gün müdderJe 
~uzayedeye çıkarılmıs ve 9 / 1 6 2 3 T emmuz/940 tarihinde ilan ettirilmiş 
ıse de borçlu hakkında bazı tahkikat icrasına lüzum hasıl olması hasebiyle 
satı!} tehir edilmişti. • 
•
1
• Bu defa tahkikat sona r-rdiği cihP.tle evvelki 2 1 günlük müddetle yapılan 

1 an mucihinct• satışa devam edileceğinden taliplerin 10/Eylul 940 salı ı;ı:iinü 
saat 15 de vilarct idare heyetine müracaatları ilan olunur. 3628 ( 18 34) 

İZMiR DEF'l'ERDARLIGINDAN : 
Mustafa l layrinin Karşıyaka şubesine olan milli emlak satı~ bedeli bor

<:undan dolnyı haciı: edilen Karşıyaka Donanmacı mahallesinin e!'ki Banka 
8~~ai:ında kain 43 - 45 eski 65 - 6 7 yeni sayılı ve 2960 lira kıymetindeki evi 
vılayet idarc hevc:ti karariyle evvelce 2 1 gün mi.iddetle müzayedeye çıkarıl
mış oise de talip zuhur etmemiş olduğundan kat"i ihalesinin icrası için tekrar 
on. gün müddetle mÜ7ayedeye çıkarılmışlır. Taliplerin 16 Evlul 940 Pazar-
tPsı <> • •• ) • j ·ı • "d h • •• ) 'I' ) .,unu ııaat '> c e vı a)·et ı are evetıne muracant arı ı an o unıır. 

3558 (1825) 

İZMiR }f)Ff"J'ERDARLIGINDAN : 
d ~asım 7ade Rizanm Basmahane şubesine olan kazanç vergisi borcundan 

2 ~ 3ayı _h ciz edilen Narlıdere köyünde Kavaklıpınnr mevkiinde 39 döniim ve 
m·· , lıra 81 kuruş kıymetindeki ba~ı vilayet idare heyeti karariyle 21 gün 
d 'U~d:tle müı:a)'Cdeve çıknrılmn ve 2200 liraya talip zuhur etmis ise de had-
111 •• ayık göri.ilrnedi;indt"n knt'i ihale~inin icrası için on gün müddetle tekrar 
dlUza} l"deye çıkarıl mı tır. Taliplerin 16 IEyliil 940 Pazartesi ıni.i saat 15 

e vıl") t ıdare hey etme mür.ıc ı ti arı ilan olunur. 3 5 5 9 ( 16 Z6) 

Amerikan müsahitleri rin ilk hedefi İngiliz hava kuvvetleridir. 
Memleketimiz üzerindeki hava hakimi
yetimizi elimizden almak için gece gün
düz uğraşmaktadırlar. İstila hareketinin 
m m affokıyetle icra edilebilmesi i~in İn-

~ 

lngiliz kralının 
nezdinde 

ihtimalleri karşılamak huslL<:Undaki az- vaf fakıyetli uc, Uflar 
mini görmekle mütehassis olduğunu bil-
dirmiştir. Ankara, 5 (A.A) - Mekteplerin yaz 

2'iliz ha\·a kU\·vetlerinin ma~lüp edilme- Londra, 5 (AA) - Müşahit vaziye
leri lazun gcli.\·or. Fakat Alman hava tiyle fngilterede bulunan Amerikan aı.
taıırruzları mm·affok olanuyor. Bugün keri murahhasları kral tarafından kabul 
Alınan ham kuv,·etleri hedeflerine va- , edilmiştir. 

Adene netı·cesiz tatili devresinde çalısmaya başlıyan 
hava kurumu kamplarda 31 Ağustos 

bir t aarruz... akşamına kr.dar 2 ay içinde 34611 uçuş 

:-;ı l olmak i('.in bir a:v evvelkinden daha Yarim saat süren mülakat esnasında 
ilerlem i~ değildirler. askeri vaziyet bahis mevzuu olmuştur. 

Aden, 5 (A.A) - Dün öğleden sonra yapılmı tır. Bu uçuşlardan 12193 çü 
yapılmıs olan bir hava a~ı esnasında ' Eti Mesut. mo.~ö~~ü t~y~:ar: ~ampına ve 
Adene bombalar diişınüş ıse de ne ha- 22.418 zı lnonu planorculuk kampına 
sarat ne de insanca zayiat vardır. aittir. 

1 L A N , _____ ___ _.. ______ _ ... _ll'ill!! ___ 9' 

ÇEŞME ıcRA MEMURLucuNnA:-;; ı Kendı·nı·zde ki 
Bulunduğu kaza: Çeşme, Mevkii Ilıca - veya ÇOÇU arı-

kumluk. Cirui: Tarla maa dam, l\Iiktarı: nızda go••rdu••g\J u••nu••z 
Dli. 2 - Ev. 2, Muhammen kıymeti: 103 
Lıra. 

uUMDALn 
--Jf.--

UMUl\11 DEN1Z ACE~'TELlCi LTD 
HELLENİC LİNES LTD 

İZMİR NEVYORK ARASINDA HAF
TALIK MU.N'TAZAM HAREKET 

1 k 
Halsizlik, Kansızlık. Hazımsızlık, Karın nğ'rıları, Karm şi~meleri, Burun 

Bu unduğu aza: Çeşme, Mevkii Ilıca , b PATRAİ \•apur·• 3 _ 5 eolJl.1 arasında 
k k 

makad ka ınm:ısı, Oburluk, Baş dönmesi, Salya akması, Sar aya enzer .. J w 
Ça ma yeri, Cinsi: Eşçarı müsmireli · G d ki k ·L· • ı·zmı.rden du"-ru NEVYORKA hareket sınir halleri, ece korkuları, Görmede, işitme e bcrn u , gıı.;ı gayrı n 
tarla, Miktarı: Dö. 2 - Ev. O, Muhammen • U edeccktı"r .. tabiı ha er; 
kıymeti: GO Lira. Bunlar yeyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamasınuan dolayı barsak- HOLLANDİA var,uru 13-15 eylôl ara-

lzınirde Çeşmeli Celal ve Remzi ~ir- larda yetişip üreyen ve kanlarımızı emen solucan!:ırın tesiridir. Bunlardan sında İz.mirden doğru NEVYORKA ha· 
keti iflas masasına ipotekli borçlu Çeş- kurtulmak için eczaneden bir kutu Sunta alınız .. Ve içindeki tarife mucihin- reket edecektir. 
mede ülü Abdüllatif ve karısı Hikmet ve ce kullanınız .. Derhal kurtulursunuz.. ANGHYRA vı.puru 21-23 eylul ara-
varbleri oğlu Tosun ve kızı Vedia Yur- HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUŞTUR.. sında İzmirden do~ru ~~EVYORKA ha· 
doğlunun yukarıda evsafı yazılı gayri reket roel'ektir. 
menkulleri tarihi ilandan itibaren 30 gün 8 .._ JsıııİDe ATHİNAİ v<.ouru 28 _ 30 eylru ara· 
müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. a- n ,- ,,; sında izmirdcn doğru NEVYORKA ha-
tşbu gayri menkullerin arttınna şartna- • fl• reket edecektir. 
ınesi 6. 9. 940 tarihinden itibaren 910/ ~ Dikkat 

1 
NOT : Bütün v:ıpurlanıruzın ambar 

63 \'C 96 No. ile Çeşme icra dairesinin .._ O _ içi elektrik vantililtör tesisatı ile mü-
muayyen numarasında her kesin göre- ' - ·~ cchhezdir. Gerek rnpurlann muvasalat 
bilmesi iç.in açıktır. lsliyenler şartnn- 1••••••••••••••••••••••••••••-ıar tarihleri, gerek \'apur isimleri ve nav-
meye 940/ 63 ve 96 sayılı dosya numara- L • tt• J k lunlan hakkında accntanıız harp dola-
sile müracaat edebilirler. Mezkur gayri angar ınşa e ıre ece yısiylc hiç bir taahhüt altına girmez. 
menkullerin birinci arttırması 7. 10 940 Daha fazla ta{silfıt almak için Birinci 
pazarte_.,i saat 15 te ypaıJacaktır. Birinci lzmı• r kooperatı•fıer bı•rıı•g\J ı•ııde • Kordonda 152 .ıumnrada nUl\1UAL• arttırmada taliplerin verecekleri bedel D• umumi deniz acenteliği Ltd. müracaat 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini bul- 1 - Birliğimiz tarafından Nazilli istasyonundan takriben üç kilometre edilmesi rica olumu. TELEFON : ~072 
m:ız.sa bu b:ıpt.'!ki arttırma on bes gUn mesafede Bozdoğan şosası güzergahında 25 x 16 eh' adında bir langar inşa 
miiddetle temrlit edilerek 22. 10. 940 sa- ettirilecektir. 
li günü saat 15 te ikinci arttırması ya- 2 - J\çık eksiltme 10/ E.ylul /940 tarihinde salı günü saat 15 de birliğimiz 
pılacaktır. İkinci arttırmada dahi bu merkezinde yapılacaktır. 
teklif olunan bed<'l muhammen kıyme- 3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 500 lira muvakkat teminat yatırmaları 
tin yüzde 75 ini bulmazsa 2280 No. lu şarttır. Fenni evrakı görmek isteyenler her gün saat 1 O dan 12 ye kadar güm-
kanun mucibince bu bapUıki satış geri rük kar§ısında incir işletme servisine müracaat edebilirler. 6-8 3625 ( 183 l) 
bırakılacaktır. Hakları tapu sicilli ile 
sabit olmıyan alacaklılar ile diğer alaka
darların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve bu hususta faiz ve mas
rafa dahil olan iddialarını evrakı mils
bite ile yirmi gün içinde icra dairesine 
bildimıelcri aksi takdirde hakları tapu 
sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacaklardır. Sa
tış peşin para iledir. Bedeli alınmadan 
teslim edilmez. Talip olanların muham· 
men kıymetin yüzde 7,5 pey akçası ve
ya milli bir bankanın teminat mektubu
nu vermeğe mecburdur. Mal be-deli ve
rilmezse ihale kararı feshedilir. Ve k"n
disinden evvel en yükc;ck teklifte bulu
nan kimse arzetmiş olduğu bedel ile al
mağa razı olursa ona ihale dilir. O da 
ra:z.i olmazsa veya bulunmazsa icra dai
resince hemen on beş gün müddetle art
tırmaya çıkarılır. Ve bu arttırmayı alfı
kadarlara tebliğe hacet olmaksızın yal
nız ilfmla iktifa olunarak ençok arttırıına 
ihale edilerek lı0r iki halde birinci ihale 
edilen kimse iki ihale arac;ındaki farktan 
ve d;j?er zaı·arltırdan ın('sul olduğu ve 
tapu harciyle belediye dellnliyesinin 
müderiye ait oldui!ıı müterakim vergi 
borçları ve .,a··· mtihllefiyetlcr borçlu
ya ait olduğu i'"n olunur. 

3623 (1337) 

Z AY t 
1s~'lnbul Sultı>'l Ahmet ücünci.i Sulh 

1'Jkuk emrine Ti.ırkiye ciiınhuriveti Zi
rnt bankası t.,ınir şu besin"' l ,j 'Evliil 
""q tarihinde d pozito olarak 16144 \a
sa makbuz tı numara ile yatırdıi.lım 30 
liraya ait makbuzu kavbctfm. Yenisini 
alal'.,·l'rd-ın ec;k: inin hül mü olmad :ı
nı i'nn ı-vl('rim. 

lzrrir P T. T. 1• Wı s be memurlnr n-
-:1 ın Ali F hmi tbl n. (1828) 

İZMİR VALİLİGİNDEN 
Hazine tarafından inhisarlar idaresi namına Alsnncakta tütün işletme ve 

bakım evine mücavir bazı gayri menkullerin bu müesseseye avlu ve park sahası 
yapılmak üzere menafii umumiye namına istimlaki karargir olan Saniye, Sey
fettin, Kerim ve Mehmet Naime ve Hasen kocası Avnullah Nuri Sondoğu 
Karanfil kızı Fatma ve Mehmet Refik. Rifat Tavu~un mutasarrıf oldukları ev
lerle dükkan istimlak kararnamesi hükümlerine tevfikan 20/ 9 / 940 tarihine 
müsadif Cuma günü ahzolunacağından alakalıların takririni vermek ve mu
kadder bedellerini almak üzere tarihi ilandan itibren 15 gün içinde vilayet 
makamına müracaatları ilan olunur. 3632 ( 1829) 

İzmir 'l'icaret Lises i Miidürlü{lünd en : 
AKŞAM K URSLARI 

Memurlar ve ticaret müstahdemleri için mevcut parasız akşam kurslarına 
kayıt ve kabul devam etmektedir. Tedrisata 1 / ilk teşrin akşamı başlanacaktır. 

Bu kurslarda okutulmakta olan daktiloğrafi stenoğrafi, türkçe ve mutıa
berat, muhasebe, matematik, İngilizce ve fransızca derslerinden birine veya 
bir kaçına devam edilebilir. 

Daha fazla malumat için mektep idaresine müracaat edilmesi 
3594 (1827) 

AZmıIET DOLA YISILE ACELE 

Miizaycde ile satış 
Sekiz. Eylül pazar günü saat on bu

çukta !kinci beyler sokağında 76 No. da 
Doktor B. Faik Muhittin'in mobilveleri 
müzayede ile sntılacaldır. . 

Satılacak esyalar: orta boyda müced
det vaziyette kelvinatör buz dolabı. ma
sif cevizden modem büfe ve kontra bü
fesi. ceviz yemek mac;ası, maroken altı 
s.-ındalye. A vruoa marokenli üç koltuk, 
altın mekık ipekli knnnpe takımı, avru
pa orta v siğara ma"tıları. yazıhane, 
l'amlı kütüp:ı.nr, muhtelif kitap etajer
i :rı, mad ni ob::ı V<' boruları, portman
to, nvrupa t.:ıhlalı kannpe takımı, a\•ru
pa sand:ıly l ri. cev·~ aynalı dolap, lıı
voman, komod no, muayeııe masası, pn-

StCtLt T!CARET MEMURLUCUN
DAN: 

1zmirdc Salhanede Menemen C'adde
sinde 7 numarada Bağır<:ak imal ve tica
re tile i~tiğal eden Nikola Mihailofun 
terki ticaret ettiğine ıni.itedair beyanna
me ticaret kanunu hükümlerine göre 
sicilin 2817 numarasına kayıt ve tescil 
edılmis olmakla esas kaydı terkin kılın-
dığı ilan olunur. 3631 (1830) 

ravana, bronz nıan~al. ku~tu a\•na 
nnıhtrlif askılıklar. tabnn muşambaları 
stor, tül, ve kreton p"r e eri, pençere 
korni.tlan. 15 e birer ki~iYik karyolalar 
ve p:unuk yat~ kl rı v ::air bir ı;ok 
e~yalar. 

. ................ ..... . ..................... 

oLıvıER VE 
$UREKASJ ı.ro. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TEU!:li'ON: 2443 
Londra ve Llverpol hallan için 

piyasanın ihtiyncına göre vapurla
rımız sPff'r vaoocaklardır. 

················•••\•••···················· 

BRONZ 
DİŞ 
Fırçalari 
gelm işti r 

Fuarda hususi pavyonda ve 

eczane ve tuhafiyecilerde 

satılmaktadır. 

lZMtR BtRtNCl lCRA MEMURLU
C>UNDAN: 

Bir borcun temini istifası için tahtı 
hacze alınan elli lira kıymetinde bir adet 
vantilalöriin açık arttu·ma suretile satı
-;ma karar verilmiştir. Birinci arttırması 
10. 9. 940 tarihıne müsadif salı günü 
"ant 11 de yeni müzayede bedesteninde 
muhammen kıymetinin yüzde yetmi~ 
besini bulduğu surette müşterisi üzerine 
ihnle edilecektir. Bulmadığı takdird • 
"kinci arttırması 13. 9. 940 tarihine mü-
adif cuma günü ayni saat ve mahalde 
~n çok arttırnna ihal edilecektir. Satış 
·r in para ikdir Daha fazla malumnt 
ılmak ic;tıy nlerin 176il numara ile mc
muriy tımll" muraca tları iliı.n olunur. 

"1124 (1835) 
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Ktıla men ıcat falrr: kası n 1 tımi gonmtıS1ı 

DARDA JET İKLER: 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 

Kula mens·u~at, 
fabri k · ~ı_ k u Ş• 
ları ve bal ı rı 

lngiliz kumaşlarından farksız 
olan Kula mensucat fabrikası 
mamôlleri ve halıları büyük 

bir alaka uyandırdı 
x.ıc.x---

Kulaya hayat veren ~abrika • Fuarda teşhir ecli· 
len kumaşlar ve nadide Türk hahları • Bu mü· 

essese nasıl çalışıyor? ... 
Bu sene İzmir Fuarında güzel bir 

pavyon hazırlayarak, kendi mamullerini 
yüz binlerce ziyaretçinin önüne seren 
Kula mensucat fabrikası T. A. Ş ve Çolak 
Zade halı L. T. D ıirketi büyük bir alaka 
ve takdir toplamıya muvaffak olmuş· 
tur. 

fikri "·e-rmiş oluruz. Görülüyor ki bizde 
kumaşçılık ıanayii yeni olmakla bera
ber, kısa seneler içinde bir hayli ilerle
mİ§tir. Pavyonu ziyaret eden bir ecnebi
nin söylediği gibi İngiliz kuma lariyle hu 
kumaılar arasındaki fark, incifo: kumaş
ları iizcrindcki ıd\Jııdc in ı:ngl:md" iba
residir. 

Kulada her ailenin bir ferdi Kula 
mensucat fabrikasında çzlı§arıı!c iyi yev
miye almakta ve aileı:ini geçindirmek
tedir. Fabrikanın, kendi muhiti içinde 
yarattığı iş hareketi iş!e böyle bariz bir 
ifode alr:ıaktadır. 

Yurdumuzda gerek halıcılık, gerek 
mensucat sanayiinin yakın senelerdeki 
İnkİ§afını, kendi mamu11erinde mükem· 
mel bir tekilde tebarüz ettiren bu mü
essese yalnız ziyaretçilerin değil, nynı 
zamanda Fuann açılma törenine riyaset 
eden sayın ticaret vekilimiz B. Nazmi 
T opçuoğlunun da nazan dikkatini celp 
ebnİ§, Kula mensucat fabrikası mamul- ÇOLAK ZADE HALILARI 
leri vekilin hususi takdirlerine mazhar Kuladnki halı tezgahlarında hazırla-
olmuştur. nan Çolak Z:ıdc halı Ltd. Şirketi halı-

Çok güzel bir ıekilde hazırlanan bu larının en mükemmel nümunelerini Fu
pavyon, Kula mensucat fabrikası ma- nrdaki pavyonda buluyomz. Çolak Zade 
mulatmı ve Kuladaki halı tezgfıhlannda halılan A vrupndo ve Ameri!~ada en iyi 
hazırlanan nadide balılanmızı ziyaret Türk halılan nrasında tanınmış ve Türk 
edenlere prezante eylemektedir. Bu halıcılığına hususi bir ehemmiyet veril
pavyona gelen her ziyaretçi, teşhir edi- mesini temin etmi~tir. 
len mallarla alakadar olmuı, hazırlanan Filhakika A vrupalılann süs eıyası 
mensucatı Avrupadaki benzerlerinden saydıkları b:ılılarımız ~on senelerde Av
daha ileri bulmuş ve takdir eylemiştir. rupaya ve Amerikaya gayet cüz'i nis
Kula mensucat fabrikasının İngiliz ku· bette ihraç edilmektedir. Bir aralık 
ınnflanndnn hiç te geri olmıyan elbise Amerika Ford müessesesi h lılanmızı 
kumaılan üzerinde uzun müddet tevek- otomobillerde kullanmak için ciddi bir 
küf eylemek icap eder. teşebbüse girişmi§, fakat bunda propa-

Yakın bir zamanda ziyaret fırsatını gandn noksanı yüzünden müsbet neti. 
bulduğumuz Kula mensucat fabrikası celer nlınmamııtı. 
çalışma itibariyle Türk dokumacılık sa- Bununla beraber Çola.~ Zade mües
nayiinin en önünde yer almıştır. Bu ku- sesesi çalqmaktan yılmrun~, iyi desen
maşlar, ıimdi bizim kadar ecnebilerin lerle en nadide hnl:Janmızı ha:zırlaml§, 
de takdirlerini celp eylemiJtir. Ecnebi- yurt içinde -ve dıı:ında satmak için leş
ler, harp dolayısiyle kendi memleketle- kilat yap111Jftır. 
rinde hazırlanan lnıntaflan tedarik ede- Her salonun ve her evin asli etyasın
medikleri için memleketimizde bilhassa dan mahdut olan halılanmızn ve bilhns
Kula fabrikasının hazırladığı kumaşlan sa Çolak Zade halılanna karşı Fuarda 
tercih etmektedirler. büyük bir alaka uyarunıf bulunuyor. Bu 

Kula mensucat fabrikasında vasati müessesenin Fuardaki pavyonunu §İm· 
900 omelenin çall§tığmı söylersek fab- diye kadar 400.000 ziyaretçi gez:mİf· 
rikanın istihsalatı hakkında en doğru tir. 

Fcıbnka tarak 'l't! uargel dairesi 

1940 = -- :azı; i!!&!!!E2Z i 
YENi ASIR 

s 
6EYLt1 I .. CUMA 

Almanyadan ticari he -
bek • 

-*-Hitlerin Nutku • en~le 1 a et erine gö 
e eyeşid-

•• c mv k •• 
arı ız 

9 y ka ağını 
id ·a e ti 

istanbu , 5 (Yeni Asır) •• Türlıiye • Almanya yeni 
ist·na en müba11aatta bıılunmah üzere ir heyetin 

ticaret anlaşmasına 
bugünlerde Alman· 
hemen Anharaya yad n ~eltrimize gelmesi belılenilmelıte i • ey et 

harelıet edecelıtir • 
A lmanya beş senelilı 
harbe hazırlanmış , 
falıat harp o lıadar 
sürmiyecelımiş •• 

Şimal memlelıetlerine Türlıiyeden gönderilecelı malların 
dan geçirilmesi için ayrı müzalıereıer cereya n etmehtedir. 

Alman~a-

** 

Berlin, 5 (A.A) - D. N. B. bildiriyor: 
Führer 1940 - 1~41 kışı yardımı ese

rini açarken söylediği nutka şöyle ba~
lamıştır: 

İtalya a n mühim mikdard a kırtasiye eşyasmm g~tirilmesi beklenil· 
mektedir. Bunlar ita lyadan memleketimize m üteveccihen yola çıkarıl· 
mııtır. 

- Harbin ilk senesi bitmiştir. Bu bi
rinci senenin muvaff akıyetlerinin misli 
yoktur. Bu harbin birinci senesi 1914 
harbinin birinci ~cnesi ile mukayese 
edilemez. Çünkü 1914 harbinin ilk se
nesinde fovkal~şcr cesarete ve muaz
zam fodakarlıklnra rağmen kat'i hal su
reti değil, ancnk kısmi neticeler alın
mıştır. 

İNGİLTEREYE HÜCUM 

Askere gidenlerin aile
ine yapılacak yardım 

Führer bundan sonra Alman kuvvet
lerinin işgalinde bulunan muazzam coğ
rafi sahayı hatırlatmış ve sözlerine şöy
le devanı etmiştir : 

- Bir çok muhasımlar ortadan kaldı
rılmıştır. Eğer İngiltere henii:ı ayni :iki
betc ukt'aınadı ise bu ancak iyi coğrafi 
\'azi)cti 'c k::u;nıaktaki feykaladc nıaha· 
reli sny~indcdir. 

Bu hususta belediyelere ve 
meclislerine yeni vazifeler 

köy ihtiyar 
veriliyor 

muhtar ve ihtiyar meclisleri Yasıtasiyle led genis tarzda gösterilmiştir. 
yapılacaktır. Belediyeler bu yardım işi- Bu esa1.;Jar arasında fnbrikn \"C imn· 
ni keneli bölgeleri dahilinde bir kül ola- Jilthanclerdc çahşan amele ve dcvnir ,.o 
rak ınütalfıa , e tanzim için keneli rnc- ıniie.,scsatta l·alışmı kaı>ıcı, bekçi odacı 
murlan arasından birer yardım bürosu gibi cslıas askcrli~l' gidİlll'C bunlardan 

Baz.ı İngiliz volitikacıları inandırmak 
i:stiyorlar ki İngiliz ordusu gemini ciğ
niycn nzı1ı bir at gibi nihayet düşmanın 
üzerine atılmak arzusu ile yanmaktadır. 
Halbuki hiç böyle değildir. İngilizler bi
ı.e pek yakın bulunuyorlardı. Bu arzu
larını mükemmel tatmin edebilirlerdi. 

Ankara, 5 (Telefonla hususi) - Ha
zerde ve sclcrde 45 günden faz.la aske
re gidenlerin muhtaç ailelerine yapıla
cak yardım ~ekli hakkında Dahiliye ve
kaletinin hazırladığı talimatname Heye
ti Vekileden gccerck bugün neşredil-
miştir. teşkil edebileceklerdir. Bunlar için ay-

Talimatname esaslarına güre yardım- rı masraf yapılmıy&caktır. 

bos Jrnlaıı ~erlere ~idenlerin iaşclcriylo 
miikcllcf lnılııııdukJarı akrabaları için· 
ele ehil \ nrsa onların nlınına-.ı kaydı lar .şehir ve kasabalarda Belediye veya 

1 
Tnlimatnamede, yapılacak yardımla

belediye şubeleri ve köylerde ise köy nn ned ve ınikdarları \'e tatbik şekil-

Halen Alman kıtalarının işgali altın
daki büyük arazi müttefikimiz !talya 
tarafından daha 1Jyaclc genişletilmistir. 
hal,a da şarki Ah-ikada mevkiini tak
viye eylemiş ve tngiJtereyı geri atmıstır. 
Bittnbı muvaffakıvetlrden bahsedilebilir 
Fakat bunlar no~rnl ve makul ~nsnn dii~ 

Almangagı döven ınui
lizlerin anlattıkları 

Ala avc lar 
ek az ka-
be e ettiler 

ı.ınn inin ruılıyamıyacağı muvaffakı
;ı.·etlerdir. Biz daima şunu müşahede et
tjk ki İngiliz propngandac:ı bir ş.ıhıka
rlan clrrın bir çukura düc;üyor ve r. kat 
im kaç ~ı.in sonra daha ~ üks~k sahil; ... 
':ıra ~ ukseliyor. Mec:ela ben bir gün c.:öy
' bir !:ey okudum; şimdi harbin mukad- Londra. 5 (A.A) - Bir kaç gün ev
'leratı nnlaşılmıştır Eğer Almanlar Pa- vcl Berfin üzerine yapılmış olrın r,ece hü
rise gelmeğc muvaffak olmazlarsa (ki cumunu anlatan bir İngiliz tayyareci yüz
:>lmıyaca.klardır.) harbi kaybedecekler- başısı unları söylemiştir: 
dir. Fakat her ş.:ye rağmen Pnrise gelir- - Hücum gayet karanlık 'e mehtap
lPrse o ?.aman harbi lngiltere kazanacak- sız bir gecede yapılmış olduğu halde pa
'ır. Jngıltere müteaddit ve sözde muzaf- raşütlc atılan aydınlatıcı fişcnkler snye
f Priyetlerini işte böyle kazandı. Bu mu- sinde hedefler kolaylıkla bulunabilmiş
\'Affaki~ ti erin en ı:anlısı Dunkergue fi. tir. Beri in üerinde büyük faaliyet gös
rarıdır. Biz Polonyaya giriyorduk, tn- termekte olan hava müdafaa projektör
~iliz propagandacıları ise dh·orlardı ki !eri lngilizlere çok yardım etmişlerdir. 
ıyi hnber alan manbalardan .öğrenildiği~ Unter Den Linden meydanı ile stadyum 
ne göre, Almanl, r simdıden bir !o;~ri mükemmelen teşhis edilmiştir. 
lcnnlı mağlubiyetlere uğramışlnrdır ve Diğer bir zabitin anlattığına göre, 
Polonyalıfor muzafferane surette Beı lin Ruhr havzası iizerindc yapmı~ olduğu 
i~tikamctinde Hexlenıektedırler. Fakat müteaddit uçu~lar esnasında Alman av
bir knç gun sonra öğrenildi ki mukndde- cıları tarafından pek u. mukabele gör
rat şarkta kat'i olarak değişmiştir. müş, fakat hava müdafaa topları şicl-

Bundan sonra jyi malumat sahibi detli mukabelelerde bulunmuştur. 

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

General Ante
nesko R men 
diktatör·· old, 

Bükre§ 5 ( A.A ) - Bugün 
Krnl tarafından imzalanan bir 
emirname ile general Antenesko 
diktatör olmuştur. Bu itibarla 
Kralm salahiyeti de azalmı§hr. 

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

Bir nakliye gemisi 
tor pi/lendi 

Stokholın, 5 (A.A) - Burada haber 
alındığına göre. Pazartesi akşamı bir ln
giliz. gemisi Mnrion i~minde 12.000 ton
luk Lir nakliye vapurunu torpillemiştir. 

lsveçin r,arp sahilinde bulunan L)se
kil limanından haber alındığına göre, 
300 kişiden fazla adam kurtanlnmamış
tır. Boğulanların adedi üç hin ki'li olarak 
tahmin edilmektedir. 

Takriben 1 S gün e.,;vel ismi bildirıl
miyen daha küçük bir nakliye gemisinin 
de torpillenmiş olduğu bildirilmektedir. 

,·nrdır. 

Berlinin bombardımanı 
a kında ue i tafsil at 

ı En şiddetli mu
arebe iogde-

bourg' e old~ 
N v~ ork 5 (A.A) - Royter: 
Di.in Berlinde verılıniş olan alarm i:.a· 

rPti hakkında Nevyork Tayınıs gazete
sinin Berlin muhabiri sunları yazmak
tadır. 

Diın lngilız tayyareleri crnubi garbi 
\'t' simnl istikametlerind.n Berilne hü
cum etmislcrdir. İngıliz pilo•ları hava 
mtldafaa toplarının Berlınde göriilen 
belki de en s· ddetli baraj ntec;] rinr T) • 

ruz kalmışlardır. 
Muhabir iyi haber ulan k. ~ naklardan 

aldığı malumata nazaran nyni gece zar· 
fında fngil"z tayyarelerınin Alm:ınyadn 
ınuhtc>lif cndü~trh·el hedPfl ri de bom
bardıman ttikleri~i ilfıvc c tmekt.•dir. 

En şiddntli muhareb nin Magdebourı; 
üzerinde cereyan etmıs olduğu bildiril
mektedir. 

mütehassisler geldiler ve tebarüz ettir- '"'------------------------------------·-----------
diler ki eğer Almanya bir muvaffakıyet sene ı:ürecegını zannetiğim için böyle 
kazandı ise (ki hadise böyle değildir.) hareket etmedik. Fakat her halde ingil
Bu muvaffakıyet daha yüksek etrateji tere yere serilecektir. 
bnkımından hakikatta bir muvaffakıyet- Bundan bir sene evvel lngilizler har
siz.liktir. Biz Vnrşova önünde bulundu· be girdiği zaman kendi kendilerine de
ğumuz zaman şurası bjliniyordu ki niha- dilerki bizim bir müttefikimiz var. Bu· 
yet şimdi garpte miitıefiklerin büyük ha- nun adı general ihtilaldir. Görülüyork.i 
reketi birinci büyük zaferini elde etmiş- Alman Na!!yonal Sosyalist devletinin ne 
tir. Ve deniyorki şarkta bu Polonyalı- olduğu hakkında hiç bir fikirleri yoktu. 
lar daima bizim zayıf noktamızı te§kil Bu general ihtiliıl hiç bir yerde görün
etmiştir. Şimdi bütün kuvvetlerimizi medi. Bundan sonra diğer bir m:.itıdik
garp cephesine tah,id edebiliriz ve bu- !eri daha olduğunu söylediler. 
rada Almanları tam bir mağlubiyete uğ
ratacağız. Jngilizler bu oylar zarfında 
nelere çalışmadılar ve neler vücuda ge
tirmediler. Ve biz uyuyarak neler kaçır
madık. Bu zamanlarda lngiliz politika
cıları tam zamanında neler görmediler. 
Norveç meselesine kadar ne kadar fır
eatlar kaçırmadık. Norveç sefirinin bida
yetinde İngiliz askeri raporları biz.im 
ynptığımız büyük hatadan memnuniyet· 
!erini gösteriyordu. Ve lngilterede nihn
yet Almanlarla boy ölçmek fırsatı geldi 
diye seviniyordu. Bu fırsatı elde ettiler 
ve mücadele başladı. Kaderin bir istih
zasıdırki İngilizler yedikleri darbenin 
belki en büyüğünü bizzat kendi propn
gandalanndan yediler. lngilizlerlc her 
;-erde böyle oldu. 

INGILIZLER HEP YALAN 
SöYUYECEKMIS 
1 ngilizler yalan sÜylediler ve daima 

yalan söyliyecekler. Denize atıldılar ve 
büyük zaferdir dediler. Nihayet snrpte 
büyük muharebe g('ldi. Bilhassa bu sefer 
esnasında lngiliz kombinezonu mağlubi-
yetler kaydetmekten başka bir şey yapa-

AÇI.JKTAN VE KI!ŞTAN 
KORKMIYORUZ DtYOR 
Bu miittcJi.kin ismi de general Açlıktı, 

Biz büyük hayırseverlerin umumi harp 
esnasında olduğu gibi kadınlarımızı ve 
çocuklarınuzı açlıktan öldürmeğe çalı
şacaklarını tahmin etmiş ve tedbirleri
mizi almıştık. Bu general ele yalnız bir 
spekülasyon olarak kendini gösterdi. 

Bütün disiplini ile milletimizi harpte 
görmek insanı biiyük bir iftihara se\'
kediyor. Bunu bu dakikada B. Çörçilin 
bize yeni icadı olan gece hava hücumla
rını gösterdiği bu anda gormck fırsatını 
buluyoruz. 
İNGİUZ TAYYARE AKINLA· 
RINDAN ŞİKAYET 
B. Çürçil bu gece hücumlarını bunlar 

hnssatan muvaffakıyetle tetcvvüç ettiği 
için yapmıyor, fakat kendi hava kuvvet
leri Alman arazisi üzerine gün<liiz gele
mediği için yapıyor. Halbuki Almnn tay
yarecileri her r,ün İngiliz araz.isi üzerin
de uçuyorlar. Ingjlizler bombalarını si
vil halka, meskun mahallelere, çiftlik
lere ve köylere gelişi güzel gelip atıyor
lar. İngilizlerin bu iskandala bir niha
yet verecekleri ümidi ile bu hücumlnra 
üç ay cevap verdirmedim. B. Çörçll 
bunda bizim bir zaafımızın işaretini 
gürdü. Anlıyorsunuz ki bugün onlara 
hak ettikleri cernb! veriyoruz. Bu gece 
korsanlarının faalıyctine bir nihayet ve
receğiz .. 

YA AUIANY A, YA L •ciLTERE 
YIKJLACAKTrn 
İkimizden birinin yıkılacağı an gele

cek.tir. Ve yıkılacak olan Nasyonal So~
yalıst Almanya olrr.ıyacaktır. Ben h, ) a· 
bmda son neticelere kadru· buna benzer 
bir ıniicadele dnh..ı yaptım 'c yıkılan 
düşman oldu. Ve o düsman bugün Avru-

pitalist hizbinin h&ik kıtlesı üzerinde 
hüküm sürdügü Plulokrasilerdir. Bun
lar biz<' knrşı so"ynl dü iınccleriıniz sc
bebiy lc kin brn.Jiyorlnr ve bu temel Uzc
rinde düşündüğümiiz VC' 'ticuda getirdi· 
ğimiz her şey bunlara tc>hlikdi gözükü· 
yor. Bu inkisafı ortadan kaldırmaları 
icap ettiğine k:midirler. Fakat ben kani
inı ki bu iştirak etmivcn devletlt>r crgf'Ç 
mnh \•olacaklardır. 

Fakat biz bu mücadelenin nıhayet 
bizim milletimizin bütün sos:y nl tenıeli 
için ve hayatımız.ın lubbu için bir mücn· 
dele olduğunu '\e bu lubbe karşı mücıı
delenin ha lamış bulunduğunu bildıği
miz içindirki bizim için idenlimiL yolun· 
da Lıı mücadelede tesanüdümiizü ilnn· 
dan başka yapılacak bir şey yoktur. 
Dünyada tek mükemmel bir so yal yar 
dım organiLnsyonu olan kış ynrdıll'l 1 

eseri ise bu tesanüd zihniyetinin mua:· 
zam bir tezahürüdür. Bize her şeyi iktı
hamda yardım eden ve milletimizi ıniı
cadclcler ve nihai kararlar knrşısındıı 
kuvvetli yapan şey işte bu milli cemaat 
sistemimizdir. Dünyada bu büyük mille
tin bir tek cemuat te!lki! ettiğini ne kadal 
fazla görürse kendı faaliyetinin o kada; 
az muvaffakıyet şansı olduğunu kabu 
edecektir. Yollanndn n) rı ayrı devııt11 
eden insanlar mağlup edilebilir. Fakııl 
a) nı azme malik ve a) nı hareketi Y p· 
mağa hazır 85 mılyon ın~ nı h;ç bir aun· 
ya kuvveti mağlüp edemt•z. 

R bildiri· Londra, 5 (A.A) - oytc>r 
yor: 

Sovyetler Al
manlara petrol 

1 R 
madı. Fransa şimdi mnğlup edilmiştir. Bu aar -. um en Fakat şimdi ne deniyor. Dendiki; niha-

~ yet Jngiltere bütün kuvveti ile kendi ba-

Şimdi de bir general keşfedildi. General 
Kış... İngilizlerin bu gibi generallere 
baş vurdukları zaman yüksek general
lerini, general blöfü İngiliz impnrator
luğu mareşalı tayin etmcği unutmama
ları lazımdır. Bu onların yegfıne ciddi 
müttefikidir. Fakat biz artık bu gene
rallere mağlup cdılemeyiz. Bu Ingiliz 
milletini lngiltereyi hakkile tanımayı 
öğrenmiştir. Bu 'asıta bu baylara harbi 
kazanmak imkanını veT?nivecektir. Di
ğer vasıtalar is.,. memnuniyetle söyliyo
rum ki bizim elimizdedir. Ve elimizde 
kalacaktır. Ve saat geldiği zaman gene
ral açlık, ynhut ihtilal, yahut kış veya
hut blöfün karşısında general filiyatı, 
yani bizzat filiyatı çıkarncağız ve o za
man imtihanı en iyi kimin geçirecr .. ni 
göreceğiz. 

pada İngiliz adalarında son melceini iş
gal etmiş bulunuyor. İşte bu mücadele 
için Alman milli camiasını kurmak ve 
inkişaf ettinncnin ne kadar lüzumlu ol
duğunu anlamak 1auındır. Alman aske
rini kuvvetli yapan şey arka<>ında mu
taassıp bir azim ile bir çelik bloku gibi 
biitün bir mılletin aynğa kalkmış oldu
ğunu bilmektir \"e bugiin mevzuubahis 
olan, vasıl olmak istediği yüksek hedef
lerden ilham alan bir millettir. 

Hitlrin nutkunun Alman radyolar• 
tarafından plfık ile yeniden nesredilef. 
metnine göre; Führer İngilizlerin ~ 
m:ınyn üzerindeki hiicumlardan bahsc
d.!rken demiştir ki : ··ç 

• 
verıyor --·--Eükreş 5 (A . .A) - Royter: 

l\~-ı ka Sovyet petrol gemisi Alman-
9,UOQ ton petrol yüklü olarak 

mu•• zakerelerı· şına tahaşşüt edebilecektir .lngiltere şim
di her :raman ve daima arzu ettiği ve ümit 
ettiği stratejik vnı.iyete gelmiştir. daha bitmedi ALMANYA BEŞ SENEUK 

HARBE HAZIRLANMIŞ 
--• -- Führer sözlerine devam ederek <le-

Sofya, S (AA) - Bulgar nnLırlar mi§tİr ki: 
heyeti Rumen • Bulga:- müzakereleri - lngiltere için harp daha üç sene 
meselesinin ha li hazır vnLİ.) etini yeniden devam edecek dendi. Fakat ben vaktiy
tetkik etmiştir. Müzakereler hakkında le Reich Matqal Cöringe her te)'İ bet 
taf•ilAt ml"vc-ut d~ldir. • ~ ieia haz..ı. eledim. Ben harbin ..................... 

ALMANLARI VE TAY
YARECtLERJNt TEBRtK 
Führer bundan !;onrn Alman millelei

nin kt.·nclı askerlerine karşı minnettarlı
ğını bildirmiş ve demi~tir ki: 

- Bu günlerde hepimi:ı tayyarc~ile
rimize teşekkür etmek ihtiyacını duyu
yonız. BugUn ben gçen sene gösterdik
leri .faaliyetten dolayı h er şeyden evvel 
geridekilere teşekkür etmek isti} orum. 

AL:\IA1'"YA~JN HEDEFİ 
Vasıl olmak istediğimiz hedef ise bu 

harbi kazanmaktan çok daha büyüktür. 
Biz yeni devlet kurmr.k btiyoruz. İşte 
bunun içindir ki diğerleri hize karşı bu 
kadar kin besliyorlar. Bunlar bittabi cll
tcmnsyonal yakudilcrlc ve farmasonlar 
ile sıkı surette alakadar kücük bir ka· 

Ingiliz hava kU\•vetlcı; iki ) aluıt iJ 

veyahut dört bin kilo bomba atıyor .. ~; 
biz ~imdi bir gecede 150. 180, 250 •1 

' 

400 bin kilo bomba atacağız. d 
Gittikçe fazlnla~~m bu rakamlar e-

,·nmlı alkışlarla karsılannuşhr. iY 
Eger fngilter~ l'ehirlerimiz.e kars1 lıbt• 

cunılarını faz1al~tu·aca -;mı sÖ) lers" ti 
tngiltcrcnin ~eh "ı-ltc ini hak ile r lç<.9 
edeceğiz. 


