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lzmir Birinci Olacak 
1ngiltercnnı biiviik miiclafaa 1ıazırlıklcrmclatı canlı bir intiba Londra, 9 (A.A) - İngiliz b.tvekili 

------------------- B. Çörçllin Avam Kamarasmdald laeya

• 

, Çörçili~~utku ! LOMDRA BiNLIYÖSÜIE 
~'~G'l TERE~lN YENllMEZ \Şedid bir Aiman 
GUVENINI VUCUDA GETiREN 

SEBEPLERi ORTAYA hava. baskını 
KOYMUŞTUR ALMANLAR PADÖKALEYl 
-~E\'KET BİLGİN INGILIZ TOPLARI FRANSİZ 

SAHiLiNi DÖVDÜLER İngilil. ha"' ekilin in ~on nutku, harbin 
· cerf',rıını iizcrindc dünya efkarı ummni- --•--
~''sini nydınlntan bir c;ok mühim nokta- İngilterede ölenler ve 
Jarı ihfi\'a ctınckfeclir. Bu nutkun tam yaralananlaftl\ 
n1ctni lıcniiz elimize gelmemi., ise de 
Anadolu ajnn•mun tebliğ ettiği par~alar S8YJSI ~azladır .. 
tiikkntlc okunduğu zaman, bu hayat ıne- Londr:ı !) (A.A) - Hava ve dahili 
mnt nıiicmll'lesinde İngilterenin sarsıl- emniyet ncz:ıretlerinin tebli(i: 
mnz imaniyle enilmcz giivenini \'iİCU· ·c Dün nkşnm düşman tay~ nreleri Jn
da ~t·tircn seheı>lcri Aiirmcınck kahil gilterenin cenup ve cenubu garM mın
drğildiı". takalarında bir çok ~chlı·lerc hiicumlar 

$u nokta billıassa ka.} dcdilmcğe şa- yapmışlardır. Hasar pek hafiftir. Bir 
yandır ki yıldınm lı:ıva harbini he~ eti kaç ölii ve raralı vardır. Bir düşman 
mnunıiyesi~le netiresiz bı.~akan.. ~-ngiJiz tayyaresi dUşüriilmüştür. Bu suretle 
mukavemetı Londta ''e dıger bıı~ uk şe- diin tahrip edj] n dUc;man tav~ areJcı-i
IUiler halkının kendilerini ilk ate~ hat- nin ndedi sekizl buln;ustur · • 
tanda yeralnuş mulıariplrr telakki etme- n·· a·· h"' • i b"Jh 
ilinden, hakiki bir muharip ruhunu ta- un gece uşman u~~~ı .. a~ . ı . assa 
pmasından km;vet almı tır. Mukaddes Lon?r~yı, 1 ~nd!·a ?anh~osunu ıstı~~af 
liivalan uğrunda ıshraplarm her tiirlii- etm~~r. ·~giltcrenın1 cenubu şarkısm
~-- •--L--- ":r..:: b . de digcr bır çok noKtalara da bomba-......, JMUJnU•udlca ~o,.,us geren u uısaıı· 1 1 lar bili)·orlar ki lngilterenin lıiirri~·et ar atı mıştır. . .. .. . 
laarbi devam ettiği mUddetçe gece honı- 1:-°~dradn, ve Lo~dra banlı~·os;..md~ ?.•r 
Mrdımanlan da de\·aın edecektir. Bu- çok .}angm:ar çıkını~, lıepsı .~ondurul
•un i~ln ilk ateş hattının her dakika fe. mii~tiir. ~azı. ı-vlerdc ''C rndfütri bina-
ükirlık istiyen şartlanna ala!iıyorlar. lnrında hır mıktar hn~ar olmu~tur. Lon-

Vinstoıı Çörc;il, bu haleti ruhi~·e~·i şu - SONU l ÜNCÜ SAHİFEDE -

Amerikadaki riyaseti 
cümhur namzedine göre 

aö:ılerlc canlandınmştır : •En fazla tah
ribata uğnyan yerleri sık sak ziyarctim
llle astırap kurbanlarının coşkun vatan
penerlik tczahiiratiyle karşılandım. Ha
yatunda hiç bir nkit ve hiç bir yerde 
im kadar güzel karsılandığunı bilmi:yo-
nım .• Her tarafta su nida yükseli:yordu: Inai)tereye 
•Bunları baı.mcdel1iliriz. }'akat onlara ~ • 
•~n mukabelede bulunmalıyız .. ,. 

Yardım 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••• 
lngiliz ba~\'ckili iı:te bu misli~ le mu

kabele talepleri iiıerinde ehenınıh·etle 
durarak 1ngilterenin biitün gayr;tleri 
Alman harp makine ini tahrip ctmeğe 
matuf olduğunu, Alman ha,·acıları nıcs
bnl~ri yakmak, ~·ıkmakla me~ı,:ul olur
ken lngiliz hın arıları harbin neticesi 
üzerinde tc,o;ir yapat·ak hedefler arndık-
1arıru söylemiş uBizim Alınanların harp· 
te de\'am kabili~ etlerine verdiğimiz za
rarlar onlann bize 'erdikleri zararlar

Amerikanın ilk müdafaa 
hatlarına uardım değildir 

dan çok daha fnzlndır" dcmü;tir. 
Bu teminatı 'eren ~aın ~·ersiz pik

binlikten kat'i surette sakınan Çörçil 
olmlısaydı söylenenlerin nazarınuzdaki 
kıymeti lm derece biiyiik olmı:yacaktı. 

«HARBA GiRERSEK, HARP 
MALZEMEMiZi KENDi IHTI· 
YACIMIZA HASRE MECBUR 

·KALACA GiZ>> 
Vaşington 9 (A.A) - Birleşik Ame-

D. N. B. Ajansı 14 eylülde Alm:uı ha- rikanın harici siyaseti hakkında evvelki 
''* akınlarının şiddetinden bahsederken i7.ahatinden daha mufass:ıl mütalblar 
lüzumundan (azla hir gururla ~unları yilrüten Cilmhuriyet partisinin riyaseti 
iddia etıni ti : cürilhur namzedi B. Vilki şu beyanatta 

•Londra ~imdi o merhaleye geldi ki bulunmuştur: 
V8J10\'a \'ela Purisin ikibetlerinden bi· < İngiltereye yardun etmek Birleşik 
rini ııe-c:mek mecburiyetindedir.o Amerikanın menfaati iktizası olaca!dır 
• Bu ihtarm m~nn.!11 a~ıktı : Lo~dra t~s- kanaatindeyin1. Zira İngiltere bizim ilk 

lbn. olnı~zsa hak ıJe seksan edıJecektır: müd.aiaa hattımızı teşkil ediyor. tngüiz 
Fılhakıkn Loııdru yarşova, Helsinki milleti yalnız kendi varlığı için değil, 

Ve Rott~rd?~ ka~ar şıd~etle bon~~ıar~ı- nyni zamanda bizin~ sevdiğimiz yaşama 
ınau ~~ılmı~tır. ~rıkni bıia~nf mll'mlııt: tarzını müdafaa içın mücadele ediyor. 
lere gorc kontlugun ~~1n·eı ınnnc,·i~·esı Bu mücadelrnl:n gayesi, bUtUn milletle
'8rsılmanu , Londra duşınanına mc3 dan rin arzu ettiği fikir ve mal mübadelele
okuyan heybeti ile dimdik ayak~a kal- rinin mUmkUn bulunduğu bir rtlemdir, 
Jnıştır: ~ura ~ da n!ı~akkaktır kı Lond- Biilin g:ıycıniz de, kcndimidn ve tn
l'a ~clılunc hır teslınu:yetle enkaz yığını gilterc~ muhtaç oldui'.,rlı ~Udafaa ftlet-
~alıne gelmek arn ıntla tercihini zaten ~ , 
ılk dakikad. ;\npmış bulunuyordu. • - SONU 3 ÜNCÜ SAHtFM>E -

B. Cörçilin nutkunda bu nolfün a te
ınns eucn ol*ktif ıniitnlaalar diğe~!crin
dcıı daha az, heyecanlı &a~ ılanıa:z. lfatip 
bugünkii tempo ile Londranm ~arısını. 
~'lknbilmck için Almanyanın on sene 
~Yıü şiddetle ıntıcadelcyc nnıktl'dir bu
ı.UUJıınsı icap ctti~rini kaydederek • uııla-
1'1 ilüve etmiştir : 

•Halbuki on sene geçmeden llitlerin 
başına çok ŞCl lcr gelecek \·c l"ransayı 
~kndan hançerli:\ en l\iussolini nrtık hiç 
•orluısu kalmadığını 7.annedcrken rii:ra
llndn bile giirmcdi~i \'Cka3 i ile k:ı~;la
ş:tcaktır.ıı 

Büyük llrit::un anın ınuı.aff<'r olmnk 
aznıi bundan daha kuvHtle ifade edile- 1 
ınez. Çörçilin ııntkuııda muk~wcnıet 
seyrinin ~ iik cli~nt' ll;:\ an bir ahenk 
..nır. Bmrıinden cok daha karanlık 

- SONU 2 illli SAYFADA - Mr • .Roouoelı • 

BERLll ÜZERiNE 
natının mütebaki Jnsnnlan ~ : 

Dakar hAdisesi hakkında meclise, mu
fassal izahat vermek nlyeünde delllbn. 
Bunu hafi bir celsede yapabilirim. Dai-

Sayım bürosunda dün 2ece 
sabaha kadar çalışıldı 

de 

Dal h ı
• d mt tedbirlerlmhi dtişmarun gözü önüne aa a ın e koymağı doğru bulmam. XAf.X 

... Dakar hareketi evvelcmirde bir Fran- Dön ..... a .... kadar •700 .. ,.,.... - .. n....-1 

b• h a baskını sız hareketi idi .. Kat't netice verebile- ~·- 11 
,,, __ ..,e nO u;-u .... tr BV cek her harekette hür Fransulara mü- murana zarlları verllcll.. Flllm gösterildi 

zaherete daima 6m11de bulunmakla be- lmürde n kazalannda nüfua .. yımı kontrol memurlariyle nyım müfettifleıj 

INGIL'z TAYYARELER' BER 
raber, geı·ek general Degol, jterebe biz- hu.nlıklannı tetkik ve tefrit eden l>qve- bu karardan jetiana edilmi,lerdir. 

• - SONU ' tlNCO SAHIFIDE - k&let "latatiatik umum mu-d'!....!1 B. Cel•' uru IU Kontrolün o aün öileye kadar hitiril-
L l N VE CIVARfNI TAM BEŞ =~ dün nbah Ankaraya hareket et- meai için her türlü tertı'bat almmlfbr. 

il 
il HIH U Valimiz ve belediye reiaimi:r: 0 l(iin 

SAAT BOMBALADILAR 11HlllHllDHHllHHI 11111111. 1 . liyeti':d:ı ~!:~::ı!~ :~~ e~:: hizut aayım itlerine nezaret edecekler-

-·- aOlf DAKiKA mittir. Hlhaltika l:r:mirde valimizin göe- dir. 
Alman işgali altındaki • • • • • • • • • • • • terdiği büyük allka ile ıayım hazırlık- önümüzdeki Cumartesi günü herkeı 
yerler de baskılla lan nihayete yaklaımıttır. Ankara radyoaunda istatistik umum mü-

ğ dı. M 
• t Dün vilayet 1alonunda sayım ve kont- dürünün nyımın nasıl yapılacağı hak· 

u ra •• . acarıs an rol memurlarına sayını zarfları teslim kında vereceği talimatı dinleyecekler-
Londra. 9 (A.A) - Resmen bildiril- edilmiı ve bir çok memurlar dün akıam dir. 

diğine göre İngiliz bombardıman tayya- NAZI KITALARINA TRANSiT kendilerine verilen aokakları tetkik hr- Nüfus aayunının yapılacağı gün An-
releri dün gece Almanyada ve Alman 

1 1 
( Q • it - eatını hulmuılardır. Dün akpma kadar kara radyosu fevkalade müzik nqrlyatı-, . 

ifgali altındaki arazide doklara, endüstri VAZ FES N G ROUuUNOEN 2700 ıarf, allkalı memurların imzaları nı nbahtan akıama kadar devam ettire-ı 
tesisatına ve diğer mühim askeri hedef- mu1'abilinde tealim edilmiıtir. Kalan )o. cektir. 
lere lıücumlar yapm1Jlardar. Bitarf sun da bugün öğleye kadar ikmal edile- Sayım bür"osunun gcee çallfmalatı ... 

Londra, 9 (A.A) - Afton Bla- cektir. bahın .aat üçüne kadar devam .. tme'-•~ •••••••••••••••••• ~ :&..-
detin Berlin muhabiri bildiriyor: s } Nüfus aayımı on gün •onraya rastlı- dir. Dün gece oe}ırin iki lıİnemumda ... 

Berline kartı lngiliz tayyareleri ayı amaz yan Pazar günü yapılacaktır. O gün aaat yım propaganda filmi cöeteriJmiıtlr. J)I.. 

f d l h h
•. •• ............ ................ bqten itı"baren hiç bir ferdin aokağa ier ainemalarda da ik.iıer sün a&teril ... 

tara ın an yapı an ava ucumu- çıluna!l memnudur, Yalnız .ayım ve cektir. 
nun en uzunu ve en erken hatla- Ne Sovyetıer, ne de 
yanı dün geceki hücum olmuttur. İtalya ba yeni badat 

Berlinliler bef saat sığınaklar· kolll§asuna beğenentez 
da kalmışlardır. Dalgalar halinde Londra, 9 (A.A) - Romanyanın Al-

ALMAN 
gelen İngiliz tayyarelerinin taar- manlar tarafından işgalini mevzuubahis 

eden Times gazetesi bir mrıkalcsinde ŞU Kıtaah Ru ruzları aydınlatıcı fitenklerle he- mUtaliiayı yüriitmektcdir : men 
deflerini aydınlatmak suretiyle aRomanyanın Almanya tarafından iş- _____ __... ________ _ 

yapılmıttır. • gali Brcnner mukarreralının ilki ise bu topraklanna 
girdi Birmanya 

YOLUKUI AÇILMASI 

çetin bir iş olnuyacaktır. Nazi işgal kı
talanna transit vn7jfesi gördüğü anlaşı
lan Macaristan bit11.rafhğını kaybetmiş
tir. 

Bu hareketin neticesinde Macaristan, 
bugün, her zamandan faz.la sıkı bir ~en
ber içinde bulunmaktadır. Sovyet Rus
ya ise Almanya gibi ku~etli bir devle
tin Karadeniz ımhillerinde yerleşmesini 

Kıtaat Bültrefe doğru 
yoluna devam ediyor 

U-ç TARAFLI PAKTA K ŞI endişe ile ka~ık bir ihtiyatla seyret-AR mektedir. Bu vakıa Sovyetlcri memnun KIŞLALAR HAZIRLANDf, BAZI 
iLK DARBE iNDiRiLDi edTur~yc ve Yunanistan ise uyanıklık MOHIM TAHKiMAT YAPILDI 

--··-
-•-- lüzumunu her zamandan z.iyade takdir --e--.-

Japonya Birmanya yola ediyorlar ve mihver tehlikesine karşı en 
kararını asabiyetle iyi tabiye, 5lkı davranmak olduğunu Romanyaya müthiş 

takdir ediyorlar. malzeme gelior •• 
karplaclı.. ttaıya dahi başkalarına istihfafla ba- Rumen ordusuna 

Berlin 9 (A.A) -;-- D. N. B. Ajansı kan bu milttefiklıie bir~ yan bakmakta ·-'Ah ed eki 
Va§ingtondan istihbar ediyor: olduğu muhakkaktır .. • .._. ec ermiş.. Times AL1uınya tar-r·ndan Roınaı,u.a Bükr,. .. , 9 (A.A) - Royter bı'I _ı·rı·. 

Birleşik Amerika hariciye nazırı B. llll .., - ~ w 
Kordel Hul, Birmanya volunwı tekrar Y1 ~gal i(in ileri siltülen bahaneyi tet- yor: 
ac lar.ag•ı hakkında 1ngillz b:acvekili B. kik ederek İngiliz mühendislerine karşı Sibuiden ıclen haberlere göre Ro· 

..._.. · yapılan ithamJan rcddebnektedir. manyada kalaca le olan Alman nizami 
Vınston Çörçil tarafından dün Avam Timese göre Almruı pzele1eri ve rad- lalalannın ileri cüzütamları Transilvan· 
ka~arasında . yapılan beyanat mUnase- yo programlan tehditler ve lrelumetler- yada hududu geçmitlerdir. 
betile, Amerikanın - daha bidayette • le doludur. Alman orcJuları icin JDş ve Dün öifeden aonn. hududu ıeçuği 
Blrman~:a yolunun )tapanması aleyhin- fena havalar yaklaşıygr. Bu ordular söylenen bu kıtaların tam teçhizath 44500 
de oldugunu hatıı:latm~, . binaenAleyh Fransada bulunmakla beraber hemen kişiden ibaret olduiu tahmin edilmekte
bu meselede Blr~eşık ~erikanm noktai harekete ge(ebilirler. Balkan geç!tleri <lir. 
nazarların~an ~eı~.ın f{lph~ ve tered- bir kış muharebesine mlisait değildir.. Bunlar Sibiu ve Siıiaoaroya trenle 
düt eden:ıyeceğinl soylem~. Bu barelit Yugoslavya ve Yunanistan- cdınitlerdir. . 

Ayni. &Jans Tokyodan ~ haberi ver- da Bitlere yeni düşmanlar kazandıra- Almanlar Rumen makamlarının ıual-
mcktcdır: caktır. • lerine cevaben evvel& Almanyanın bil-
Ja~n matbuatı ve siyasi mahafili, 'l'lmes gazetesine göre Alınanların İn- haaaa alakadar bulunduğu petrol mınta· 

Birmanya yolunun tekrar açılmasına giltereye karşı htlcwnlarında hafifleme katını müdafaa etmek, aonra da Rumen 
mütedair olan resmt İngiliz haberlerini Yoktur. Almanların İngiltere adası ya- ordusunu Alman uaullerine aöre talim 
fevkalade alaka ile karşılamıştır. Bu- kmlannd~kl daha bir veya iki küçük ettinnek için geldiklerini aöylemiılerdir. 
nunla beraber, he-r yerde söylendiğine adacıiı alinağa teşebbüs edecekleri zan- Giurgiuda, petrol mıntakasında ve Ba-
göre, İngiliz notası hayret uyandınnn- n.c:libı>ektedir. zavda yapılmakta olan tahkimat inpab 
mıştır. Resmt kaynaktan hiç bir mUta- :ıbemen bitmiı gı"bidir. En eon model Al-
lAa nşedilmemi:_c;tir. (lllUllllllUlllllllllllfllllJlllJUllJl 1 man hava dafi bataryalarının birleştiril-

Bu sabahki gazetelerin mfitalAaları .. - SONU 4 tlNCO SAHİFEDE -
bu hnrekctin beklendiğini ve japonyanın 
buna göro lınzırlandığını, icabına göre 
hareket edeceğini işaret etmektedir. 

Gazeteler, Birleşik Amerikanın 
t~viki ile yapılan, bir lngiliz - Ame
rikan teşebbüsünden bahsetmekte
dir. Tokyo Asahi Şimbon gazetesi 
Birmanya yolunun açılmasını bir 
İngiliz - "'Amerikan taarruzu ve ja
ponyanın Almanya ve ttalya ile ak
tettiği üç taraflı pakta kar§ı ilk dar
be olarak tavsif etmektedir. Bu ga
zete mütalialanna §Öyle devam edi
yor: 

Japonya, üç taraflı paktı imza et
mekle, siyasetini deği§mez bir tekil
de teshil ettiği cihetle lngilterenin 
bu tedbirine iatianai bir alika ı&.-

- SONU 3 'ONCO SABlnD& -

In~iz 
•••••••••••••••••• 

Tabaası 
. ·····'··············· 

Romanyayı terketmek 
üzere talimat aldı · 

ınailtera Romanıadaı 
bazı acaıa izallat ıst.ı 
Rumen cevabı bazı te
minatı ihtiva ediyor .. --·-YUNANISTANDA KORKU 

UYANDIRDI 
Biikreı 9 ( A.A) - Royte1· ajanaı ba

diriyOT: 
lngili.c büyük elçisi Romanyamn stra

tejik noktalannda Alman fıizanıi kıta
larının garnizonlar tesi.ri hakkında Al.
manyantn açık niyet~ neticesinde MdU 
olan vaziyetin derhal aydmlatılma.ıı 
Rumen hiikümetinden talep etml§tiT .. 
Sefir, uelen kuvveaerin bir işgal onlun 
mu, yoksa. talim cüzütamlan mı olduju. 
nu sarahatle öğrenmek i.rtemiştir. 

Romanya hariciye nezareti bu talebt 
cevabını venni§tir. Bu ce1:abm umutlll 
mahivette bazı teminatı ihtiva ettf{}i ..,_ 
nılmaktadır. 
Bükreı 9 ( A.A) - Royter büdiriv<W: 
1ngiltere büyük elçüi Rumen petrol 

endilstri.!i ile al.ôkadar bulunan bütil• 
lngiliz tabtuUına derhal Ronıanvayı tene 
etmelerini tavıiye etmi§tir. Al41cador 
biltün Jngflizler §imdiden merke.ıt pet. 
,.oz mıntakaaından aynlmı§lardır. Bu• 
Zardan bir kıamı bugün ve mütebaJcieı 
pazartesi gün.ti Bil1..-re,ten aynlam:Jt.. 
lardır. 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

' 



Ramazan Müsahabeleri 

R~;~ .... ~~ı;· .. k·~f ~sile F at~ 
ma Hanım teyze hi_d .. 
detlenmişti. Bunda 

pek te haksız değildi • ., 
• 

:14'1: 

YAZAN: Salihettin KANT AR 

7-
Hatırımda hldığ:M ı:öre Şatobrianm lın peçelerini yüzlerine çektiler. Yan

.fiSyle bir ııözl1 vardır: <Şiirleri yazıldık- !arına Fatma hanımın genç km Ayşe 
lan yerlerde oltumalı>. hanımı da alarak frenlt mahall~inin yo

Doğru... Şiiri değil, ht>r neyi olursa !unu tuttular. 
olsun mahallinde okuyan, gören onu Oraya varınca doktot)JD. evini sor-
daha iyi anlar ve hisseder. malc Uı.ım geliyordu, Ay,e hanım tey-
Şu halde ilhamlan da mahallinde al- ze top atan sağ.ır, kızı Fatma hanun da 

malt lhım gelmez mi? genç kız olduğundan bu vazife de Fat-
\ İfl:e .evgill olruyucularım, ilci.z.iııiz de ma hanını teyzeye dUşUyordu. 

bugün yazacağımın illıamını yerinde Fakat kime, nasıl sormalı? Frenk lcl
aldıın. Bu yer neresi diye roı·arsanız he- firlerinin hepsi de sokakta hızlı hızlı 
mPn arzedeyİm: yÜrÜyorJar, adeta koşuyorlar, etrafları-

KuJak mütehassısı sayın doktor Sami na bile lıakmıyorlardı. 
Kula.1<çırun balkonu! Fatma banun teyze bunların bir du-

Evet, balkondan illıam. tki gözümün ranını araınağa başladı. Çabık gidenleri 
nuru, q doktoru bay Feridin muaye- çevirse neı:akete uymıyacağını dU§ünc
nehaneslnde idLıı, doktor bay Sami, mu- bllmlı;ti. 
ayenehane. i olan karşık.i ev.in balko- Bakma bal<1na giderlerken bi" ınağa-
nunda beyaz gömleği Ue oturuyoTdu. zanın önünde ayak üstü duran bir frenk 

Psikoloj ide, Fransızca.>ı cAssociat!on gör•ll<ler. Fatma hanım teyze kendi kPll
des idees• derler 'bir tabir, kaide var- eline: 
dır. Türkçeye terctimes.ine ce.aret ede- - Hah~ dedi, İşle duran biri. Kıyafe
medim, belki bir pot kıranın l<orkusile.. ti de galantur, fUDa c Bezirgan > diye 
Evvelce •Tebadlltü efkAn denirdi. Hani nezak•tle sorayım dedi ve adama hitap 
şu, fikirler de blr):ıirini söktürür, çivi etti: 
çiviyi söktürUr kabilindeıı bir jey! - Sabahlann h•yır ol.un, BezirgAn 

İ§te dişçi atelyesinden Kulakçı balko- başı~ Kulak doktorunun.evi nerede? 
nuna bakarken bembe~·ırz: g6ml~yle Fakat, cevap yolc. Herif put gibi d u-
peri 1'ıziarını aııdıran doktor Sami bey ruyor. 
efkArını ııöktilre aöktüre kafama eoki bir - Ayo 1 söy !esen e? ... 
hitırayı ve ac;zlerimin önüne Alibalile- Yine cevap yok! Fatma hanım bıra-
rin Fatma han un tey"e)' i getirdi. ramazan milsaha.besi tohM 

Nereden nereye? Lütfen dinleyin: kır yörür. Ayşe hanım soruyordu: 
ALhali Ahmet ağ;mm zevcesiydi ki - Ne dedi, ha? 

hlılA bugün Izınlr.in o ~nlı .şö'hretli si- - O da senin l';bi sağır! Cevap bile 
ması meşhur Saraç Riza beyin annesi edi verm . 
idi. Uzatmıyalım. Daha ileride yine böy-

Saraç Riza ne kadar · "" ~uh, nükte- le bir durana rastladı. Yine ayni muka
dan, hazır cevap, mllii.iki ~ina:ı, h!nen- hele! Yine heriften .,... sada çıkmadı. 
de, müezzin, mevlildhan, rakkas il~h.... Fatma hanım l•Y7• arhlt öfkelenme-
ise annesi rahmetli Fatma hanun tey- • ba !·-·-' ,ge ş _ . ...,.ı. 
ze de o kadar saf, masum, Allah adamı, Nihayet üçüncü bir duran adama da-
ınelelt gibi bir hatun kişi idi. ha r8't geldilPr. Bu, ött'kilerden d:tlıa 
R.lzaınızm babası A.übali amca da İz- kılık kıyafetli, daha ç<'1ebi tavırlı idi. 

mirin eski meşhur tipler.indendir. Bir Avusturya imparatoru Fransova Jozef 
de onun arkadaşı meşhur Sanan ağa ı,;~imind .. çift~ ıakalı vil.l'dı. Fatma ha
vardJ. &ki M-0.kof muharebesinde ııö- rum teyze bnndan olsun bir cevap ala
ııüllil olarak YMl""'n• -'=' -;c.. ik'ı , ... ·r can idil.er. •- ...,,. ~- , cağına kanaatle: 

- Affedersin çel<'bi! dedi. Kulalt dolt-
:nan aia, umumi hapisıuıe .miıfetti- lonımin evi nerede? 

şi idi. Moskof muharebesinden getird.igi Bu herif ötekilerden daha nezaht<iz 
palaemı görenler, kabadayı da olsala.c, im'~· Alındırmadı bile! 
çekinirler ve sayarlardı. Artık raına7.an öfkesi bihakkin besı-

Harerni Ayşe hanım wyu .İH F .ıtına na sı~rayan Fatma hanım teyze: · 
hkiş~.teyzeden daha saf bir mübarek _ Sana in.•anca soruyoruz. Nere ce-

-*-
Piyasasının aç -
masına doğr -·-Ege mıntaltasmın her yerinde y ,j •il-

tün mahsulü hazırlanmakta devam edi
yor. Bu aene tütün tekolteai müsait, mab· 
ıulün kaliteai çok mükemmeldir. Denile
bilir ki bu sene nuntakamız, iyi bir t'iıün 
ıenMİ idrak edecek ve müstahsilin eline 
iyi para ııeçecel.tir. 

Tütün piyasasının İk.inciteşTin n'.ha
yctinde açılmaıı muhtemel görülmekte
dir. Dün temaa eylediğimiz bazı ali.ka
darlar mahaulün hazırlanmakta oldcğu· 
nu ve fakat piyua açılmatnnın bir az ge· 
cikmeıi jhtimalini ileri sürmüılerdir. 

Şehrimi%deki Amerikalı kumpanyalar 
tcsbit muamelelerine baılamışlardır. 
Kıtmpanyalar hummalı bir faaliyet için
de yeni mev ime hazırlanm~lardır. 

Bu acne tUtün piyasa.sının iyi fJatlerle 
açılacaiiı ve mü tahsili memnun edecek 
neticeler elde edileceği umulmalctadır. 
Ticaret ·vekaleti tütün piyasaıı i~lcrini 

yakından takip eylemektedir. -·--
Zavallı kızcağız 

BiR KIZ HAŞLANARAK ÖLOO 
Alaancak Car tefi B. Şükrüniin 5 ya

tındaki kızı, evinde 11a:ı ocaiı üzerinde 
kaynayan yemek tenceresi yanında oy
nadıiı sırada tencere Ü2erine diiJerek 
zavallı kızı fena luılde lıAJlamıfhr. Z... 
vallı çocuk veca içinde lıayala cöz yum
rnUflur. --·--Muallim tayinleri 

İstanbul üniversitesi lisan kursu me
zunlarıııdan B. Nurellin ALasaygll, Ga
zi Orta okulu Almcııca slajiyerliğlne, B. 
Salahettin Serigül r.yni okul İn;:ilizce 
stajiyerligine t~yin edilmişlerdir. --·--BORSADA FAALiYET VAR 

Dün borsada 5 1 5 balya pomuk satışı 
olmllf ve bu pamuklar 64 - 66.50 kuruı
tan muamele sörmü~tür. Yine hora.ada 
25 ton pamuk çeltirdeği, 1 2500 kilo ya
pai(, 30 ton fasulya, 31 cuval susam ve 
15 7 ton bu~day muamele a-örmüstür. --·--POLİS DİVANI 

Polis di \'aıu dün öğleden sonra Eınni
yet adli ku;un reisliğinde toplanarak: 
bazı polis ıen1urlarırm ait e\.·rak üzerin
de çalı"'1 tır. 

. -~•..........-·-
LATiNCE DERSLER vap vrrmiyorsun herifi 

Bir ramazana ykaın .kulakları aru;ızın Diye adamı gök:ıündcn itti. lstanbulda Galatasaray ve Vefa Lise-
ağırlaşmış, 1:.ir bç gil"o içinde küskütük Va iter Ume7., imparator oakollı kos !erinden başka lzmir birinc

0

i erk.ek lise-
iağır olmuştu. koca herif pat diye arlta \isti! yere dUs- sinde de yakında latince tedrisata ba§la-
Amaıı~. Hele ramazan nıüb.ırek gil- ıııesin mi? · nacaiını bir lst.anhul gauıesi yazmıştır. 

nü bunun sırası mı? O misafirlere, o CönneLydi etrafta koı>an kahkahayı! Dün yaptığımız tahkik.ata nauırıın he-
davetlilere kJm hakacıık, kim meram Okuyuculanml Fatma hanım leyze- nüz maarif vekaletinden bu hwuıta ıch-
anlatacaktı? nin. kulak doktorunun C\'İni sorduğu bu rimizdd<.i alakadarlara tebligatta bulu· 

Kendlsinl Frenk ınahallc>inde o vakit üç duran adamın nıağazalar önündeki nulmadığı anlaşılmıştır. 
pek ..meflsur bir kulak dolctoru olan Ça- mankenler olduğunu anladım~ değil mi? --·--
kır oğluna gilstermeğe karar verdiler. Saraç Ri.zanıız, o kendine mahsus laf 1 j 1 

Yl.ııe O vakit iaJAmlarda kulak müte- ebeHğl ve zerafetle, annesinin bu hilcl- NAZ lL FABR KASINDA 
h- yoktu. Hattl nunlarda, frril<ler- ~·esini eski valimiz sayın general D.irike Nazilli buma fabrikuııun kurulu.•unun 
de bile azdı. naklettiği utman, kahkahalarla gülen üçüncü yıldönümü münuebetiyle önü-

AYJe hanım teyzeyi bu doktorJt gö- general.in: müzdeki Pazar günü Nazillide bazı por 
türmek, Fııtma hanım teyuye havale - Rlza aen bu lcadından mı doğdun? t.emaoları yapılacakbr. Karııyaka genç
edilw. Ane hanım frenlt mahallesiııe 5ualine: lik kulübü futbolcuları bu münasebetle 
llmründe ayak: hasmJJ fasan değildi. - Evet paşa.'ll! ondan başka anam Nazilliye giderek Sümer spor talumiyle 
Halbuki Fatma hanım tll)'7.e VeUs.rın yoktur!... amilta! mahiyetinde bir maç yapacaklar-
ınağ~m~ iki defa çıkrık ipliği alma- Cevabını vermi§ti. dır. 
ia gltmıştı. .. . Yarın akşam lllt iftan edeceğiz aevgili --•--

Çar~flarına bürlindUler. !ki kat k,a- okuyucular! HJFZJSSIHHA 
,. •\ Mec:lisi toplandı.. 
1 .,TAYYARE SİNEMASI Umum! Hıfzıssıhha mecliai dün sabah Tel: 3646 Sıhhat müdül'IUl(Unde Dr. Cevdet Saraç 

10 1 · • 1 • •u .. . de . . oğlunun riyaııetinde topl.anını.t ve vııı-
.mcı esrm ,,_ peJlelll•e ıünlln • ıübacen tin' t "lık d •L"-ye umum saıı urumunu teuu.ıı; 

1 - Kadın ihn.al edilince eylemi~tir. 

~iAHKEME KORiDORUNDA: 
•••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 

Kar ıya •• _ ayet· • 
cı 

Kansını öldüren adamın kararı
nın bugü ve si muhteme dir 

Çôrçilin Nutku 
-··--IHGIL TERENiN YENiLMEZ 

~OVENINI VÜCUDA GETiREN 
SEBEPLERi ORTAYA 

KOYMUŞTUR -·-- BA. AKn. 1 iNCi SAHİFIIDE -

ı:ünlerde cesaretini kaybetmiyerek ha
kikat bildiklerini ~ çıplak İngiliz mil
letinin gözleri öniine seren cesur dev· 
l...t adamı buıün hlll istill tehlike inin 

daJAn kalJmıad,xını. Alnwılann ıii
&lia b.irlııde yanm ınilymı uısanı MııIL5 
~ yakasına fuia it• .afi mı1<d a 

Eski İstanbul delteı'Clarmm başı gelenler. BIJı nıavunalar hazırladıklanru da siiyl<ınit-
kahve ttıccal'llWI tevır1n,Kızı yamr.cla alıkoymuş ;·ı!;~~ iı!';~.!!"J: ,=: 

Karşıyaknda bir gece vakti eski İs- limat yazılmasma karar vererek. mahke- " ıdiııe iyiden iyiye pTcoi vanlır. 
tanbul defterdarı B. Fuat Tamtürküıı meyi talik etm14tir. ŞEVICEX Bil.Bili 
ev.ine girerek ağzını mendille kapamak, BİR İHTİKAK DA.VASi 
el ve ayaklarını iple bağlıyarıık para ve 'l'icaret vekMetinin tesbit ettiği flat -·--
mUcevheratını çalınakla maznun Nailin haricinde sattığı kahvelerden beher çu- A R A ş r A 
muhakemesine dUn :ıelırmm ağır ceza vat ba:ına fatura ıı.ırıci beııer liradan so Bir Orman 31an mı 
malıkeıneslnde devam edilmiştir. lira fazla para almak suretiyle Millt ko- tar ~ 8 (Husu.si) _ a~aş viJay ti 

B. Fuadın İstaııbuldan ifadesi gelme- runma kanununa aykırı hareket etmek- dahili de Ali A Kutuv d 'm<i • 
ınişti. Şah.it sı!atiyle dinlenen mamımwı le maznun K.lrşıyakada oturan kahve IC!nd arılau, gın hm ise d 
hen14iresi Bn. Nadire hAdlse hakkında taciri B. Nuri Beşikçi oğlu asliye ceza ;_,_;_ 0~ ydaan rilrned§ . • 
. unları aöylemiftir : hildıııliğiııe sevltedilınLt ve mahk~ !•;....,....,.ıne mey n ve en ., • 

- Gece yatıyorduk, aşağıdan •Allah• tevkif edll.mlştir. Muhakemesine pazar- dl_lrülm __ ll§tür __ . ________ _ 

!iye bir ses işittik.. Kocam Mükerrem- test glinU bqlanacakbr. 
b birlikte ya laktan hrladılr.. Ses gelen 
} ıe kulak verdik, bu ses alt katta ya- BİB MAHKÜMİlı.'ET KA&ABI 
tan dayımız Mehınet Fuadın ııes1 idi.. Seyd.iköyde Salim kızı 17 yqında Fat-
Derhal aşağıya koştuk .. Karde~ Nail mayı yanında alıkoymak1an suçlu ayni 
ele beraberdi. Hep birLkte elimizdeki köyden Şerif oğlu Alinin muhakemesi 

1U$ CA: 
•••••••• 

SEZ . .. 
T AZAN: .ıcueı K. Kılmi! Akı.af 

!Amba ile dayrmın yattığı odaya girdik, dün asliye ikinci ceza mahkemesiııde '"''-kçemız' de yer e+-•• ,.,L-n- "-eli-
sorduk, b' · ti l · · Hı üdd~1 - b ~"" w..,.. ' "" ·' n .. ~ . . ne ce enmıt ve •. ay m """' 8 ınelerin bllilllda •Sezon• gd.iyor Mev-

- Bır16ı g<>ldi, üzerune çullandı, par- mııhldlm cdilml.!itir. <im ruı kadar Türkçe ite SLZO' da he-
n_ıaklarını ağzını~ .~ktu, bereket versin BİB CİNAY~ ~I ;;,en hemen. ayni derecede ~k<e o!-
sızın ayak sesler~ duydu da ka~tı.. Kar~ıyaka~a E~ıyct sokagı.nda karı- muştur. Yalnız sezon, her yeıde m.ev,i-

Dedi ve erte~ gun İslanb~a gıtU. sa NazıreJT! 22 7e~~den bıçakla yarala- min kar~Llığı olanüyor. M~la Jilf tt'll-

.Dmleneıı "'1ıit bakkal Ri%8, ocelı:çı mak .ur-etiyle öldurmekteı:ı suçlu Ragı.- smda mııvııim kıs .kar so • d ;•c , 
Rıza da blldL•c hakkında ademi malfunat bın muhakemeslı:ıe buı:ün ağır cezada ' da kış k d,, ~ eı;, cc, k 
beyan etmls]frd.ir. Mahkeme Fuıit Tam- devam edilecek ve yakın bir ihtimalle Y.er se~ ~nem1'~ 1 ~o 
türkiln ifnde'<inln gönderilmesi için ta- karıırı verilecektir. lims.uıemkaulc lan 'ak akı ' 1_ ,C ,_ çe ·e-

ONIVERSITELILERIN 
GARDENPARTISI 

lzmirdcki üniversiteli gençler önü
müzdeki Cumart"3i alı:§lllIU Kültilrpark 
Fuar gazinoaunda bir cayrıhı gard en 
parti.Iİ> vereceklerdir. Bu prden parti.. 
nin çok alaltaja olacağı e.nlatdmaktadır. 
Ha7.ırlıklar tamamlanmıştır. --·--ZiRA r · TETKiKLER 

Bornova ziraat mücadele istuyonu 
ınütehaosis müdürü Dr. Nihat Fşriboz 
Bursa, Balıkeair, Kocaeli, lstanbul va 
Ankara meyveliklerinde haotalık tetki
katı yapmak üzere bugün lzmirden ayn
lacaktır. Tetkikatın neticeeine göre mcy
veliklcrin ha.talıklardan kortmmaıoı. içM 
bazı öğretici bro~rler hazırlanacalt ve 
vekAlet~o tab ettirilecektir. -"-BiR YANGIN 

Çorakkapıda Kalfa.oğlu garajınd.. a.tı· 
J•n bir yanık sıgaradan yangın çıkm.ı~ ve 
•Öndüriilmü tür .. Zrar takriben 400 llm
dır. 

Çocuk düşürme vak'asa 

ŞILD MAÇLARININ HOKOM·_ 
LERI TESPiT EDiLDi 

Dr. Hiietylıı Hulki Curanın riyasetinde 
dün akfam tbplanan bölge hakem koıni
teai hakemlik işleri üzerinde görilpnGt-
tür. • 

Bu hafta baı'9yacak ,;!it maçlarında 
Doian gençlik kulübü - Demirspor ma
çı hakemi Fehmi Eritin, Alım ordu - Al
tay maçı hakemi Esad Merterin idare et
mesi tesbit edilmiftir. --·--IC AY.SER l DE 
.SAYJM iŞLERİ .. 
Kayseri 8 (H""'111l) - Kayseride ııü

fwı .sayımı !,,"1erine ait hazırlıklar t&
manıl•rmı ıştır. Bugün de •ayun ve kont
rol meınurlarıııa mmtakalanna mııhlu• 
zarfları verilrniştlr. -·-Konyada halk dilekleri 
tesblt edildi .. 

Konya, 8 (Hususi) - Konya ınebıa
ları tetkiklerine devam etmişi~. 

Mektepleri ııezm: lor, Halkevinde hal
lan dilelderlııi tesbiı etmişlerdir. 

Sablık çütlik 

• m mer o mııarcıa Sfton 
çok istimal ediliyor. 
Bazı içi boş !Aflar vardır, size bir kaç 

tane sayayını : Ondan •onra efendime
.:azıma söyllyeyim, beııdeniz cennet ku
şu, sezon mllnasebetıyle .. Bunlar isle 
hep tel 00. Wurdılardandır. İri dolu 
olanlan hanııUerid.ir? Diyeceksini • ? Pa
ralı liflarııı .içi hep doludur. Para ve pa
ralı }Afların sezonu, mevsimi clmaz,_, 
~bur sözdür : Mevsimsiz laf kıy:ıru>t
siz akçe gibidir .. 

Altmruva 

Dolaplı kuyu mahallesinde genç bir 
kadının üç aylık çocuğunu diişUrmed 
~üpheli görUlml!f, yapılan tahkikatta bu Aydm.uı Eriıeyll istasyonuna on da
çocuk dilşt.irına hA<fü,...Jnde kast olma- kilta Iruı9afede, Slnlr tak.eli köytt hudu-
dığı anlaı:ılınıstır. du dahilinde, her çeştt ziraat& ve ye-

-·-- miıılik tesisine milaalt, içinden Mende-
M ada yağmUl'lar re• nehri geçtlll ~ ~yük bir !ı:uau • • . 

Muğla, 9 (Hususi) - Sürekll Ya4- sulama pamuk ve kandir ziraatine. kv- lzmınn bu nıqlıur kolonyllSlllt Hı-
1 ·~•·ü d d 1 .. _L_. bl8de elver1411 dl!rt b1ıı iki yU.ı dönUm ili eczahanesinden alacabmız. Çün-

mur ar , ~ o en ere er taştı. ıuıwı:ıu· arazi satililttır Çift.ilk BOklü çlftll!l na-
llt kaldınlınııı bulunduitundan z.arıır ol,. ıniyle ~. kil yalnız eczacı Kemal K. Akta, 
madı.. Talip olaıılar İzmirde dlf doktoru B. yapar. -*- Mehmet Aliye. Tirede doktor M:Ultafa TGrldyenin bütün zeykinj kendi-

Karahisarda zelzele Aliye, baııkact Şekibe ve B. Haındl va- sinde toplamıt bir phetsdir. Takli
Sarkl Karahlsar, 9 (A.A) - Dllıı ak· rlalerisıe müracaat ed.eb.Ulrlııı'. Beher dl yoktur Çlinlril yapılamamakta-

şam, saat 7 .40 ta, Şarkl Karabişarda ar- döııilmQııUn flatl birbiri Uurine on bet dı · 
ta şiddette bir yer sarsıı:ıtışı olmuştur. liradır. Büyük draat müteşebbblerine r. utr 1 L ECZAHANESI 
Hasar yoktur. tavsiye olunur. nu.A 

Taş köprü panayın 
T., köprü, 9 (Hususi) - Tq köprl1 

poınayırını Kastamonu mebualan ziyaret 
ettiler. İki giinde panaym 50 bin kl,ı 
ziyaret ctmı.ıtir. 

,.~ ._. ............ mm ... ;.-________ , 

BVG'UN ur.EDE 1 
1 - Zalviıı• ve - azametine hudut olmıyan, loymetiAa baha biçilıaiyen 

Biricik._ TCRKÇE sözı.;O 
VAl'AJf KVRXARAflf ARSLAN 

He:yecon ve merakla sayred.ecelinlz ikinci fihnlmiz 
FRANSIZCA SÖZLti 

O Y N l lı.' A N L A R: 
WARRE'.'I \\1LLİ&11 • GAtL PATRiCK. WİLLİAM LUNDİGAN . Fee uı·" Büyük Türk şairi" UZ 1 divanınd 

CIHAYEr MEll.rEBI •• .................................................................................... 
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: BÜl'ÜK HİKAYE ~ ~ 
zaman ise ben aııca1t iki ya.,'Ulllia lınt- .ıeruiyeceğine kat'1 olarak karar verınif- 44~ duymtıldan · ~ı:ı.d!ıı1 
ılın. Babalığım dinç ve hası.hk bilmu U. Ne çare:ki bu eörU,,U kocasına kabul dıa. 

alamıyor- rada da arkadaı peyda edememiştim. 

• • • . . . .......•.....................•.••••••....•..........•.••••.••••••••••••..•. : ..•...... : 

Annesinin günahı 
Y AZAJf : VÇ YJLDJZ 

bir adamdı. Fakat kuvvetini sarfe;ı... ettirmep irnkAn bulamıyordu. AnMıne ifl.nda yazdım .decıık çağa 
cek yerde kendini yorınamağı tercih * gaLliğ!m umaıı, beraber çalıpnalt tak-
ed di. Zanıanıı:ı.ıiı en üh1m O, annemin hayatında memnun olmı· llm ettim. ~akat redd•ttl cı:ıı.riıı1 ha-
cıvardalı:l Şel'lDcalr. kahveSlnde geçirir, yııcalt bir hal görüyordu Sıhhati yerlA- rap .ımaıt i&taıılyonım> derdi. cJJ.ydl, 
buradaki caı1 hesabındaıı bol 'bol isti- de jdJ, .İfl \'& zararaız ·bir de k<>cuı .., var ait kiıaplanna. ileride. lwmetee, 
fade edl!'l'di. Borç yektlııu kabarınca, ,.ardı. Daha fll21a ne iatiyebilirdi? Hani bir han.~ efendi olumın: .Ben tek ba11• 
kahvehane sahibi Ahmet Bek.el derhal zaman zllDlAll, blrar; i.ı;rruıktaıı. hotlamr· ına. da ııın hakl<ından gelirım.• 
hesabın kesDmesinl talep ederdi. O va- dı amma buna ldmieııiıı bir diyeceA! T eab• deilldlnı Ya denlerimi aever
kit babalığım, bir kaç gUn için, k.eııdine ol~ı. Kafayı tüt.üleyince bir lamı el.im.. çok sebatla çallflım, fakat bir cHa-

- f - bir ayak 1§1 bulur n borcunu ödeyecek gibi sakinleşirdi. Karıaına hiq 
1

blr zaman nına efeadi> olduiunıa pek emin <feii-
A. cm kadar didiferel< çalıpn bir bafına geril.ınlf iplere, mütemadiyen ça- para toplanıncaya kadar bu ife devam çatmu, l<avgayı açmak fırsatuıı dalına liın. 

k. s•\ e ömrümde taadüf etmedim mqır uılı !dl. İnce kadın §(iınWerı ka· ederdi. Borcunu öder ödemez, tekrar ona bırakırdı. İçkilerini ödemek i<;ln on- Bereket, olwmalı •everdim: Çllnldi, 
H.H ıı·• rımı ..., kadar araştırsam, onu ha erkek ,;ıörnleklerinln yanuıda güneşte kahve ltöfesine dönmek, onun için de- dan hiç bir zamaıı para ibemeult. Bu- hiç ılrkad&flJJl yoktu. Annem, mahalle
bir .aniye bilr istirahatte> göremiyorum. kurur dururdu. Ben çocukken, annemin ğişmez bir prensipti. nuıı için icap etl:llı:çe, para kazaıuyor• nUı kirli va üatil batı yırtl]t çocuklarila 
Kalın kemüı:L, iri c~li bir bdındı bütün gece 1JtU Jle valtit geçirdiğine lruv- Gece yarı.sına d~, ""ndeliyen adım- du. Bir bakımdan, !kendine ~re bir bay- oynamama müaaade etmiyordu. 
Mütc. diyen çamaşır uknesiı:ıin üzeri- vetle kani idim. Ne kadar erm uyan- !arla eve döndüğil zaman, wkrar işi siyeti vardı ve bir kadınııı kazandığı pe- Oiiar çoeuklann, ana babalan i.oe be· 
nP iki bilklilm ıjilmif dururdu. tki kat sam, mutfak kapı.sının altından ışık sil- lı:abve ve meyhane s&Wına di.lktüğünU rayı kocasının kendi zevki için sarfetme- uiın kendi yavrularına •okulmemı hoı 
olmuş aırtıru _.""nılta.ralr. g~-'erın' e du". üld;;~.. .. .. .. t.....1.L , •• L-~ annem aıılardL Onu içmekten menet- sini MlA kabul edemezdi. Fakat aile görmiyorlardı. Hayatta kendimi yapyal-

.....,. ""' z ...,;UDU gonır ve AUJaA ,...,,..,-ııtıca, - . ini uhaf .. _ ...... da' • -~- kims . • L'-·· ~' d An . b nim! 
ı~n intiz.ıımız .aç çilelerini düzeltmek ağı "tlln" ğı l~ke ınege ve tŞ m az.a ~... ıma ocagı, omın ııazaru......, enın agzını nııı: JUNCwyor um. nemın e e 
Uzere alnı fuerinden ~zı ve çatlak ı.:~ğ ~ ~ad na :.ıer Aım n çalışırdı. Zira büyUk bir emeli, Adeta açmadan yatılacak ve yemek yinecelı:. m.,.ul olaaık nkti yoktu, ben de, ıı:a

-;,linı' n-'-''"'-' hiıl! "Örür gı'bl oluyo- fu . t ı:;: zahm tluy~~ .;,m hım vardı. Onun sakin halJna bakarak bir yerdi. Annrm bir daha ona kapıy! maııımu• en bily(ik kıamını. ·~ kurt gibi ,...,,,u.._.w • >• ını . e e '. u- buna kim.ta ihtimal veremezdi. Zira açmamak teh<l;Ain! kaç kerra savur- okııdut;mı romanluımla bat bap. geçi-;:rum. Daiı:na ılık bir buharla dolu c!an n~ ~aber, bır defacık olsun tıklyet onwı hını için değildi .• Bunun zama• muştu. Fak.at bwıu tatbika cesaret ed.. riyoıdua. 
l!aracık mutlajhınız ahun ve ha<ı.r.!llış tlığını duymad1m. nınuı geçtiğini pek iyi takdir edl}'Ordu • meuli. Biçlın.•iz itiyadlarına rağmen, Litede tah.ilime devam ediyordum. 
çamaşır kokardı. Ba'ı3rı, ben do~IT'oz<lan evvel ölmilş- Fakat benim i~'n yüksek emelleri vardı. hAli yakışıklı bir adamdı ve eminim ki Ve en iyi t,alebelerden biri idim. Faht, 

JCUçUk avlumuz1!11 bir ba}ınrlan öteki tU. Annem focit Kocaerle evlendiği Benim hayatımın kendi hıwatına lıen- ııııAoı:ıa. oaa karaı, aı l)Clk f~ ve mv. ~ v.• ııoıaıirtkaıa olıiujum içi.ı.ı lıı.ı. 

Daima temiz ve paktim. F alcat, •ınıf ar
kadao)arımın giydikleri gibi, :ı:nrif elbise
leri ann"em bana sahn alamıyordu. 

Bütün yaz 11iymeğe mecbur olduğum 
küçük baama roplardan, ve klf ünifor
mamı tetkil "den biricik bej etekli~ime 
kendi ördüiüm yün bluzdan nehet edi
yordum. Diğer kızların ne güzel )'Ün, 
hll.tta ipek roplan ve elbi.oeleıi t.am vü
çutlarma ıı:öre idi. Beninıkilcr iae ya çok 
uzun, ya çok boldu. Çünkü annem, ,.,,_ 
vünema devresinde olduğumu unutmar.. 
elbı.elerime büyüme ve tillDlanlama pa
yinı vermekt~n hiç geri kalmazdı. 

* 
On sekiz yaıınd.. bakalorya imtibaoı· 

mı muvaffakıyetle verdim. Şimdi arlık 
hayatımı k.aı.anıııağ,a başlamak istiyor
dum .. Fakat annem.in benim iç.in daha 
büyilk emelleri vardı ve beru yiiksdı: ti
carete kaydettirdi. 

Bu yeni mektepte geçirdiğim ilk gii
nü, ıu: kadar Y•f'l,,,..m yaııyayım, kal
bim burkulmadan hatırlıyamıyll<:Ağıra. 

-BiTMEDi-



MERAKLI ŞEYLER 
•••••••••••••••• 

8. RııazYelte gönderilen 
prl~yum .. -·--

Londra Banliy6aüne 
f~did bir Alman 

a askını -·-BAŞTARAFl 1 inci SAYFADA 

drada bir bina üzerine düşerek infil~ 
eden bir bombanın ölü ve yaralı zayiatı 
mucip olmasından e!ldişeo ediliyor, 

Esset.. kontluğunda bir şehirde bazı 
evler hasara uğr~tır. 

Ame.rlkada N e11S Bedfort kasabasında 
Ceymla Kuk isimli köylfuıün tavuğu 
garip bir yumurta yumurtlrunıştır .. Bu 
yumurta, yuvarlak değil, mikap şel<li.n
dedlr. Kuk, bu garip şekilli yumurtayı 
pamuklar içine sararak ve küçük bir 
Jtutu içine koyarak Beyaz saraya gön
denniştir. Köylü yumurta ile beraber 
ttisicilmhur B. Ruzvelte bir de mektup Bir miktar ölü bulıırunasına ı·ağmen 
JÖııderıniştir. Mektupta, intihabat mü- gelen haberler, ölil ve yal'lllı yekununun 
ı:adel...t münasebetiyle wnumt sulh le- .fazla olmad1ğını göstermektedir. 
binde söyliyeceği nutuklarda se.ı kııııl- Alman uzun menzilli topları Padö'kale 
Jnmııak için bu taze yumurtayı i('1Ilelt boğazını dövmüşlPrdir. Uzun menzilli 
.llzı:re kendisine hediye olarak gönder- !ngiliz topları da Fı-ansız sahilini döv-
dll!ini yamı.ıştır. müş!~rdir. Atılan İngiliz obüslerinin in-

* filAk.i cenubu şarki sahillerinden görUl

Hizmetçi buhranı 
Bir çok memleketlerde hi-.metçi buh

ranı var. 
Fakat Avw;turalyadaki hizmetçi buh

ranı diğer memleketlerdekine nazaran 
daha acıklı bir haldey!Ilİi. 

Memleketle hizmet~ tutmak için .ide
ta köşk, Sinema, otel kiralıyarak veya 
sa tın alacak kadar bir sermaye lAzım
ınış. 

Bir hizmeçiye teklif edilen paranın 
~utarı bir hayli fazla~. Bundan baş
ka şunlar vadediliyormuş: 

Haf1ada beş şilin bahşiş, günde dört 

iZMIR SiCiLi TiCARET MEMUR
LUCUNDAN o 

ınüştilr. 

Manştan ı;ıeçen bir gemi kafilesi, Fran
sız sahilinden ahlan obüslerle bombar
dıman edilmiştir, Hiç bir gemi hasara 
uğramamıştır. 

!ngiliz muharebe tayyareleri kafileyi 
hava hücumuna karşı müdafaa etmekte 
idi. 

öğün fevkalade yemek. 
Her türlil konforu haiz 

oda. 
banyolu bir 

Bir çol~ Avusturalyalı zenginler bun
lara rağmen hizmetçi bulamıyorlarmış. 

lşbu 27-2-939 tarihli mukavele altın
daki inız:ıların şahJS ve hüviyetleri dai
rece maruf !ımirde İnönü cadde•inde 

- Dünkü nüshadan mabat - 766 numaralı ~vde mukim Süreyya Re-
Madde 98 - Her hangi bir lıb•edar yent, aynı adreste Handan Reycnt ve 

şirketin umur ve muamelitınrla gördü- lznıirde Yusuf dede caddesinde 89 nu
tü bir yol.tuzluktan dolayı şirket mü- maralı evde mukim Mehmet Berent i~e 
ınessilleri veya onlardan biri aleyhine Güzelyalı 57 inci sokak 6 numarada 
doğrudan doğruya ve ferden ik.amei da- mukim Naz.mi Catalcalı ile d&iremiz ve
va e<!emez. Ancak (48) inci madde ah- saik dosyasında,21 Haziran 938 tarihinde 
kamına tevfikan ikamei .dava oluna bi- l 1134 sıra numnrasile bir sureti hıfz edi
lir. • len Beyoğlu Beşinci noterliğince mu-

Madde 99 - Şirket işbu esas muk.a- saddak 28-5-938 tarihli ve 8502/981 nu
:velenameyt tabettirere'k talep edecek maralı vekaletnameye müsteniden Şerif 

,hissedarlara ita eyliycccği gibi Elli nüs- Remzi Reyent ve Bedia Erden namla
ltasını bir defaya malısus olmak üzere rına İncir Türk anonim şirketi unvanı 
tktısat vekAletlne irsal edecektir. altında akti şirket ve sermaye vaz ve 

Madde 100 - Şi~et istatistik idare- teahhüdiyle ınüteferri umurunu ifa ve 
eince ita .kılınacak nümunesine tevfikan vaz'ı imzaya .izlııli. vekilleı-i İzmit· avu
ber sene muamelAtına dair bir istatistik katlarından Mustafa Münir Birselin olup 
cetve!J tanzim ve v.,kllete takdim eyli- bizzat vaz olunmakla tasdik kılındı. Bin 
l'ecektir. dokuz yüz otuı dokuz yılı Şubat ayının 

Madde 101 - Kanuna ve işbu esa! yirmi birinci Pazaı1eoi günü. 
ınukavelenameye mugayir ve feshi şir- T.C. İzmir ikinci r•oteri resml mührü 
'lceti mucip ahval!n telıaMcukunda !ktı- ve namına R. Giray imzası. 
Sat vekAletı taralmdan fesih dava,ı ika- !cra vekilleri heyetinin 25, 3/l939 ta-
rrıe olunur. rihli içtimaında kabul buyurularak 

Genel sayı: 7901 özel sayı: 9, 23 Türkiye cümhuriyetl ,.;ya.s<•tinin ali tas-
!şbu 20-6-938 tarihli mukavelename dikine iktiran eden incit' Tlirk anonim 

altındaki imzaların zat ve hüviı·etlorl şirketinin bu esas mukavele'i tasdik kı· 
ınaruiumuı İzm.irde İnönü cad.76G No.lu lındı. 
evde mukim Süreyya Rcyent ve aynı Ticaret vekili N. imza okunamadı. 
adreste Handan Reyent ve İzmirde Yu- Yüz beş kuruşlu!< pul üzerinde 8 Ni-
Suf dede cad. 89 No.lu evde mukim san 1939 tarih ve T. C. lktısat vekaleti 
Mehmet Berent ile Gilzelyalı 57 inci iç ticaret umum müdürlüğü resmi müh
So. 6 No, da mukim Nazmi Çatalcalı ve rü ve imza. 
1zınir avukatlarından Mustafa Münir Genel sayı: 18704 özel sayı 21/156 
Birselin olup mUndeı·ecatını aynen ve !şbu mukavelename suretinin dairede 
tamamen kabulden sonra yanımızda saklı 27 /2/939 tarihli ve 18642 genel 
bizzat vaz ettiklerine .ahidiz.' sayılı aslına uygun olduğu tasdik kılın-

Şabitler, • ru. Bin dokuz yüz otuı dokuz yılı şubat 
İzmirdd Gazi bulvarmda 21 No. lu ayının yirmi sekizinci salı günU. 

Yazıhanede kiltip Nazmi ve aynı yazı- 28/2/939 
hanede mukim İbrahim imzaları. 40 ktll'~uk pul üzerinde 28 şubat 1939 
İşbu 20-6-938 tarihli mukavelename tarih ve 1znılr ikinci noteri resmi müh

altındakl imzaların zat ve hüviyetleri ril ve Emin Erener imzası. 
l'Ukarıda isim ve adı·esleri yazılı §ahit Esas 939 '354 
ve muarriflerin ifade ve şehadetlerinden Karar 56 
anlaşılan Süreyya Reyent, Handan Re- lzmi.r ticaret mahkemesinin 15/5/ 
Pent, Mehmet Berent, Nazmi Çatalcalı 1939 tarihinde ,·erdiği hükmU hav! 
ile dairemiz vesaik dosyasına bir sureti illmdır. 
Vaz edilen vekiletnameye müsteniden Reis: Galip Kınoğlu, Aza: 1zıet Aker, 
~açkada Yeni ban No. 6 da bayan Be- Aza: Feyzi Uslu. 

Amerikadaki Ri ycıse
ticümhur namzedi-

Bırma ya yolunun 
acılmaıı • 

ne göre - BASTAR~l t~cl ;AYFADA --·--- BAŞ'IABAFJ 1 lNC SAllİtlillE - tenniyecektir. E'.iet lnailtere, Bir-
manya yolunun açı asm1 müteakıp 

lerini ihzar ..ı.mektir. Uemlcketinıiı.in "--kayteke harp m .si wr-
barpten hariç kalması lhım geldil! lı:a- '!it"'' 

naatindeyim. Harba girmekle İngiltere- mek niyetinde İN, Japonya \.unkin 
ye yardım et~ olmayız. Harba o kadar rejiminin dütme.ile ' elenecelı 
az hazırız ki, harba gire,ııH'lc. irual etil- olan pek kat'I bir harekete aeçe
ğimiz malzemeyi kenrl '~"'lı hur.tm.c c:ektir, 
mecburiyetinde kalac.&itu. 

Hiç bir vakit Diktatörk:i yatı§tın.. Ati t•k 1 cak bir harekette bulunmıyacatız. T.. an 1 n l OSU 
cavüzlerle, ırk ve din 2iliınlerile, lll.i&ll !! 
hürriyet ve lıayatırun u.hriJ<çllerile uz. Son hazırlılı:lannı i1uııaJ. etnU: il7ere 
!aşmak lmkAııı asil mevcut değildir. Fa- olduğundan bugün açılamıyor. Yarınki 
kat, bu hususta hissiyat ile hareket et- nUWda açılış gününün bildirileceğini 
miyerek realist olmalıyız. !ayın mi.işterilerimlzden özür dileriz. 

- Pek Yakında -
Ol mertebe düfkündü ki "LEY LA,, sına 

"MECNUN,, "MEVLA,, diyecek 
yerde " LEYLA ,, der! •• 

.......... SINEMASINDA 
\- ~:;,_.!..!' ' ~.'. • .. ~-

TURKiYE ŞEKER FABRİKALARJ ANONİM 
SİRKETJ llMVM MCIDURLUCVNDEN: 
Yüksek Ziraat TahsW Yaptırılacak talebeler 
Müe .. eıemiz tarafından Avrupa, Amerilı:ada ve memleketimizde yülı:aek 

ziraat tahoili yaptırılmalı: üzere apiıdalc.i ,erait dairesinde talebeler alınaeaı.. 
tır. 

Talip olanların en geç 1/11/940 tarihine kadar Ankarada şirket umum 
müdürlüğüne mektupla müracaat ~tmcleri ilin olunur. 

1 - lotenilcn vesaik: 
a - Kendi el yazılariyle tercümeihal varak8"ı. 
b - Her denle aldığı notları göoterir musaddalı: liH olğunlulc veaikaa 
c - Nüfus tezkeresi sureti. 
d - Sıhhat raporu. 
e - Aolı:erlilı: vaziyetleri. 
f - iki boy, ilci yüz olmak üzere dört kıta fotoiiraf. 

2 - Talip olanların yaşı 24 den fazla olrruyacalı:tır, 
3 - En iyi lise olgunluk dero;ceoi alanlar arumdan intihap edilecek olan 

taliplere çiftliklerimizde bir sene ameli tatbikat yaptırıldıktan oonra gqster&
cekleri kabiliyet ve umumi vaoıflara göre Avrupa veya Amerilı:aya gönderile
cek veya Ankarada yüksek ziraat enıtitüıünde tah111 ettirilecek olanlar tefrllı. 
edilecektir. 

4 - Çiftliklerdeki bir ıeno ameli tatbikat müddet! zarfında stajyerlere 
TL. 5 O elli lira aylık Ücret verilecek ve ayrıca IAfe ve ibateleri temin edil .. 
cektir. 1 O, 12, 14 4236 (2092) 

Ha11a lıurumu İzmir Şulleıinden : 
Şubemize aylıklı bir veznedarla aidatlı altı tahsildar alınacaktır. latelr.IU .. 

rin ~eraiti anlamalı: üzere 14/ 10/940 Pzartcoi gününe kadar Mimar Kemalet-
tin caddeıindekl ıuba merkezine müracaatları. 1 O, il 4277 (2091) 

· İzmir vilayeti Daimi Encümen ri11asetınden: 
ilk müteahhit tarafından natamam bırakılan 339.897lira 40 lcurut kCJif 

bedelli lzmir turiıııik yollan asfalt kaplama IDf&&tının ibaleel lçln yapılan açık 
elr.oiltmeda lotekll çıkmadığından ekailtme 10/10/940 tarhinden itlbarea 
on gün müddetle uzatılıruştır. . 

Taliplerin 2 1 Birinclteırin Paıarteııi' glhıU ıaat 1 1 de vülyet daimi oncU-
menine müracaatları ilan olunur. '4304 (2063) 

~ia _Erden ile aynı yerde misafir İzmirli l\1üsted'iler: 1zmirde Remzi Reyent, 
,.erif Remzi Reyent nanuna imzaya izin- 2 - Süreyya Reyent, 3 - Bedia vekili ÖPnelı Jıöy rarım Kredi Koopepatlflnden: 
1 İzmir avukatlarından Mustafa Münir avukat Mustafa Münir Bi.rı;el, 4 - Han- 6/ 10/940 tarihinde ek.ailtmeoi yapılecafı il&ıı cCii!en öm~ISy tanm kradl 

Bil'selin olup münderecatını nynen ve dan Reyent 5 - Mehmet Berend, 6 - kooperatifi binuının tamiri ehiltmuiııe talip aahur etmedilinden 720 Un,. 
ta~m0n kabulden sonra memurum Nazmı Çatalcalı. ya lı:etif edilen elı:ailtmenin 19- 10-940 Cıım.attıeel ııUnU aaat U de koopenıdf 

Anka a radyosu --·---··ÜZÜi\ 
B il Q tJ N 

440 İnhisar idaresi 
329 M. j. Tara.oto 
259 P. Paci 
259 jlro ve ,.,U. 
215 K. Taner 
199 M. Portakal 
149 S. SUleymanovlç 
231 Akseki Bank-
105 Albayrak 
'6 Sami Sarraç 
S5 Özt Irk şirkeıi 
82 j. K ::ıen 
67 Ak.,~hir T. evi 
54 H. Alyotl 
52 111!. H. Nazlı 
46 Barki Amado 
33 A. R. Paykoç 
29 M. Beiil«;i 
25 All Göıtlügür 
22 A. Mayda 
8 O. Altay 

2775 Yekfuı 
57619 i Eski yeldln 
60394 i Umum! yekG.n 
No. 1 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. ll 

İNCİK 
186 M. İzmir oğlu 

10 25 
U 8.00 Memleket saat ayan 8.03 ]l(Hdk ı 

13 15 
F!afil progr m pi. 8.15 Ajans haberleri,. 

13 50 24 
8.30 Müzik Hafif programın devamı pi. 

18 50 23 50 
A.50 - 9.00 Ev kadını - Yemek ıı.te.L .• 
lZ 30 Proı; am 12.33 Mlhlk : $arialar. i: 

50 
~ ll.50 Ajar • haberle i 13.05 Ml13ik : TU11-

21 ·itler 13.23 - 14.00 Mllzl.k. : K.atışüt Pl'Oi-
l9 ~ ram p\. 18.00 Program 18.03 Mllzlk ı 

Radyo caz orkestrası 18.40 MU&i.k : Fa• 
17 50 ~ sıl heyeti 19.15 Konu';ma (İstatistik 
14 50 umum müdürlüğiln tarafından) 111.SO 
i~ 50 ~ l\Iemlek:t saat ayan v. ajam haberleri, 

14 
ro 

23 
19.45 l\l!il.tlk : Su e•erlerl Radyo &az 

14 
~75 17 

heyeti .. 20.15 Radyo g tesi 20.~ Mll-
lS 

25 19 
tik : Ahmet Andlçer tarafınd flilt ııo-

19 21 lo1!-1;. - So~ato . l\~chel ~la • .>l. a.oo 
16 22 50 

Muzıot: Dı.nlfo;ıcl isteklen 21.M Konup-
17 

75 24 
ma (Sıblıat saati) 21.45 Milzlk : Radyo 

17 17 
orkestr""1 22.30 Memleket saat ayan, 

20 24 
ajan~ haberleri, borsalar, flatleri. 22.U 

21 21 
Müzik : Cazbant pl. 23.25 - 23.30 Yarın
ki program ve kapanış., 

161 Ftimige şirketi 10 17 

14 
122 A. M. Ataman 11 lll 
116 Şerif Remzi 15 50 17 71 

16 95 M. Beşikçi 13 25 18 
19 25 A. Papagno 8 50 8 so 
23 ll B. S. Alazrald ıs 13 
27 716 Yelı:O.n 

50169 Eski yelı:O.n 
ll 16 508115 Umum! yekQn 

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

~ Devlet Demir Yollarından ! 
• • .•..............•••••••••.••..•......•..•.............•..•••....•..•.....•.••••.. , .... 

D. DEMtRYOLU 8 NCt tŞLETME KOMiSYONUNDAN ı 
idaremiz ihtiyacı için Jartnameaine tevfikan 320 ton odun 14/ 10/940 

Pazarteıi gÜnü saat 15 de açı!t e!tsiltıne usuliyle Alaancakta konı.isyonumuzca 
aatın alınaca.kbr. 

Muhammen bedel! ( 4000) lira olup istelr.lilerin 300 liralık mu\·akkııt te
minat makbuzlariyle muayyen vakitte korrUıyona mürac..ı.tları Jizı.ndır •. prt· 
namelerle mukavele projeai iıletme kaleminde görülebilir. 

28, 1, 5, 10 4048 (4004) 

İzmir Valııflar Müdürlüjönden: 
Evkafı mazbutadan Salepçioğlu hanı müıtemili.tından ııaraj binaaınm 

1333 lira 60 lı:unıtlult ketif ve idari va fennt prtnameai mucı'blnce tamira!l 
yapılmak üzere 27/9/940 tarihind., itibuen 20 ııün milddeıle chlltmeye 
konulmuıtur. 

Y evrnl ihale T7/10/9'40 tarihine müaadif perıembe ıı\inO aabalu aaat 1 O 
da Valcıflar idaruiııde mütetelr.ldl komisyon huzurunda yapılacaktır. Talip 
olanların yüzde 7 ,5 tenı.inatlarile birlikte mezldlr gün ve autta Vakıflar lda
reoindo müıetelı:J<il komisyona. müracaatları va prtname ve keıflnin her ailn 
mcu.t saati dahilinde vakıflar idareıinde ııörülebileccii illn olunur. 

1, 5, 10, 14 4049 (2017) 

SIHHAT VEK.U.ETININ RESMi RUHSATINI HAiZ 
KA$E 

Şiddetti BAŞ, DİŞ aift· 
larmı, ROMATtZMAsan• 
eılarnu stNtR, rahatsız. 
bklarmı derhal geçirir 
GRİP, NEZLE Ye S CUK 
algınlı~ma karşı mües· 
slr ilAçtır. 

leabmd• cilnde l - 3 1uıte 
almr. Her Ecnrıede hulunur. 

lnfdsarllll' Şlll'GD fabrUıası müdürlüğünden : 
Bayraltlıdalı:i arazimiz clahUinde bulunan 227 afaç zeytin mahoulU 

14/ 10/940 Pazarteal ııUnll ... t 14de açık arttırma ile aatılacalı:tır. 
leteldileriıı mozlr.Gr ııUnda Daraiaçtald inhisarlar p.rap fabrikaaına mi1ra-

oaatları. 4302 (2069) 
~ı. Erinç huıurunda bizzat vaz eltikle- İncir Türk anonim şirketi müessislerl binasında yapılacaiı illn olunur. 430) '(2090)' 
tını. tasdik edl!'l'İm. Bin dokuz yüz otuz Remzi Reyent, Süreyya Reyent, Han- GoaJandrb Brotflet'a 
~ekiz yılı Haziran ayının yirmi birinci dan Reyent, Mehmet Berent ve Na.ıml tzMtR BiRiNCi HUKUK HAKıM- t'7utn BELEDlYESlNDENı (( V M D A L )) _ ... ..__ 
""lı günü. Çatalcalı imzaları ile asaleten ve Bedia UC:INDEN: ~ Jf T 

21-6-938 T.C, 1ı.mir ikinci noteri ı·ı!S· Eı-den namına avukat M. Birsel imzası lzmir ııümrlik baımüdürlüğil ile Muiz :tsmet:kaptaıı mahallet113S7nol tokakta UMUM! DENtz ACENTEIJÖİ LTD (BELLAS) LİMİTED 
Ilı! ıntihril ve imzası ile veklleten verilen !ı. 5. 1939 tarihli Kohen ve Mire aralanndaki alacak da- 17 ne! adanın 177,25 metre murabbam. ugrıı;Ntc LlNEs LTD p l R E 

Genel sayı: 8l57 Özel sayı: 9 '2~ beyannamede: Ani teşekkül edip iktı- vuından dolayı icra edilmekte olan mu• dai! 9 qyılı arauının satlfl, yuı lflerl tzada • NEVYORK ARASINDA lOANNİS GOULANDRİS vapUl'U 
İşbu mukavelename suretinin daire- sat vekaleti tarafından tasdik kılınan hakeme .. raıında: Bu davada müddea- müdUrlU''"-.L.kl -·-'-·-·"" v-ı.n. L--k d "-• N k 1 in mal lınak üzere 11 

>rıizde saklı 21-6-938tarihli ve 7901 sayılı incir Tilrk anonim .;~ketinin kanunen ,......,..v o-w~ ...,...... Raıt.lık muntazam,....., et o,...w evyor ç a 
~ l r- aleyh olan müteveffa Yahyanın variıle- açık arttınnaya lum.ulmufhır, 1ıfulıam- te4rlnlevvel tarihine doğru gelecektir. 
d~ ına u!:'gun olduğ_U tasd~ lulı.ndı Bin muktezi mua~el.esl ikmal kılınmı~ ve rinden olup t.tanbulda Kadıköyllnde men bedeli 888 Ura 25 kurut muvakkat KATİNCO HACİ PATERA vapuru PFI'ROS GOULANDRİS vapuru dol-
nı ku'; Y~ otu.z ~e~ız senes.'. l!:azıran ayı- l'Ubu ~ermayesının baı_ıkal'.a y~tınldığı- maliye ıubeıinde Zehra ıle Ayvalılı:da it teminatı 67 liradır, Taliplerlıı teminatı 15/18 birinci. tefrin aruında İmılrdeıı ru Nevyork için mal almak Uzero ZO 
~ Ymnı sekızıncı Salı gunu. na daır makbuı ıle muessıslerı tarafın- bankutnda Abdulllahın ilı:ametgihlannın C. M. Bankuına yatıraraık makbuzla- dofru NevyoJ'ka harelı:et edecektir. tefrlnisanl tarihine doğru gelecektir. 

li 0 0. kur~uk danıga pulu üzerinde 28 dan sermayei şirketin tamamen tediye- meçhul olması itibariyle muhakeme a-0- riyle lbale tarihi olan 18-10-940 Çarşam• ANGYRA vapuru ayın nlbayetind. Geliş tarihleri hakkında bil' meııullyet 
IJ~zu·aıı 938 ~ar~ ve İzmir ikinci noter- sinin teahhüdün_e r;ıüteall'.k teahhütna- nü olarak tzyin edilen 5/10/940 tarihi· ba gUnlt saat 16 da encümene mUracaat- İzmlrden dolru Nevyorka harekat ede- deruhte edilmez. Navlun ve sair tafslllt 
~eı:.esml mühru .• 3 lıralık h~rç pulları me _su~eti lef ?ddıruş oldugundan teşek- ne müsadif Cumarteai günü saat onda !arı. 1-5-10-15 (2018) celctlr. . At için ATATÜRK caddesinde Cendeli hıı-

ınde 28 Hazıran 938 tarih ve oku- kulanun tasdlkıne karar verilmesı ta- lzmir birinci hukuk hakimliiiine gelme- ATHIN vapuru ikinci teırln iptida• nuıda 22126 numarada: G. J. B. ARKAS 
~ıl'.'.111 damga, 10 kuruşluk tayyare lebinden ibarettir. !eri hak!tında Jzmirde müntoıir Yeni 1ZMtR 3 ONCO SULH HUKUK HA.- ımda İzmlrden dolru Nevyorka hare- yıwluın~s!ne mliracaat olunması rica 
Okuu ıızerinde 28 Haw:arı 938 tarih ve .tncir Türk anonim şirketinin tasdiki, A .. r ı zeteıinin 3/10/940 tarih ve KtMIJC:INDENr ket edecelı:tir. olunur. TELEFON: zaoı 

ııamıyan damga ve ımıa. mılc sısler tarafından asaleten ve vekS- ı 0618 sayılı nUahuiyle ili.nen tebligat 
'" İzmir ikinci noterliğinin 7901 genel !eten miim7.a beyanname ile talep edil- yapıldığı halde mUddeaaleyhler Zehra Dav&c.l Orman idarcııi vclclll Avııkat NOT : Bütiln vapurlanınızın ambu MEVLCD _ 
e 9 23 " 1 l ?O 6 938 ta "hl' · 1 ki uh k t d' dil Murat Çınar tarafından Narlıdered• mu- içi elektrik vantilAtör tesisatı ile mil- · derk . _oze Ea~·ı ı ve - - - . r_ı, ı mış .o ma ~ m a emcye ~: ı e en ve Abdullah mahkemeye gelmemif ol· cebhezd!r. Gerek vapurlann muvıısalAt . Mehmet. Salih .Yoluçun efl ve lhra-

~narıle tasdik olunan tncır Turk vesaık tetkık olunarak geregı konuşul- dulclarıodan haklarında ıııyap karan it- kirrı Hamdi oğlu Berber Muıtafa aleyhi- tarihleri, "erek vapur •-•-•eri .,
8 

nav- hım Artun Ue Nazı! Senan. ın Baldızı.E..at 
anonım ş· k t· k l · · d M k · t · • · lınak " n• 940/697 n ·ı 1 lac•lr dava " .........., • Ba 83 Ü .. ır e ı e;-as ~u ave enamesının u: ~r ezı ~ v~ anı o uzere tihaz .dilme ine ve kararın dahi Üanen o ı o aço an a r - !unları ha!tkında acentaınız harp dola- Tarmanın hem~lre zadcııı yan Mü,.... 
11 ~cu maddes1 ru;agıda yazılı olduğu t~eklnil eden Şll'ketın kanuni şartları tebliğine karar verilmit olduğundan '1ndan dolayı mUddeaaleyh namına ııön- yısiyle hlQ bir taahhüt altına girmez. ref ~ Yoluçu~ vefatının haftasına t&-

eçhılo dei\i~tirilmiştir. cami 2. 6. 1938 tarihli esas mukavelena- müddeaaleyhlerin muhakeme günü olan derileıı davetiye vara!tuının bila tebliğ Daha fazla tııfsi!At almak için Birinci sadüf eden bugün ak~~ Te"':~ nama-
>ıı~fa~de 8.1 - İhtiyat akces_i ~999 ı:u- mesinin icra .. ve~~lleri heyet!"ce kabul 9/1 1 940 tarihinde Cumarteol günü iadesi Uzerine gazete ile illnen vale! teb- K do da 

152 
da UMl>AL zından sonra ruhunun ıstırahatı ıçln Ka· 

t . >l Bankalar kanunu hükumlenne olunarak rcısı cümhurun yUksek tas- ıa:ıt dokuz buçukta masarifi gıyabiycyl l!ııatta mahkemeye gelmediğinden hak- ~~deniz ac~~ Ltd.• mlll'acaa; rantin~ camii ·~rifinde. mevlQd. ~kuttu• 
0°':ık ~n tahvi!At veyn bu tahviller dere- dikine iktiran etmiş olduğu mübrez ınu- temin ederek İzmir aıliye birinci hukuk !tında gıyap karan verilmiı va muhake- edilın 

1 
rl I TELEFON . 

4072 
nılacagından aşına ve ıhvanı dırun tet-

,ı:~u-ıde faiz ,getiren diğer ınenkı.ıl kıy- kavrleııa.me altındaki 6. 4. 1939 tarihli hakimliğinde iabatı vücut etmeleri veya me 24/ 10/940 tarihine müaadif Per• es ca 0 unur. ' riflerinl rica ederiz. 4298 (2086) 
~tlcrc yatırılacaktır. thtlyat akçesi iktisat vek81eti şerhinden ve (70000) taraflarından usulil dairesinde tanzim tembe KilnU aaat 1 O na bırakılmıı oldu- .e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lığ·Ott i,ın~n bede~i olarak ayrılan meba- liı:adan .i~a~et ?lan ~ .serıı:ayesinin edilmiı bir vekaletname ile v.ekil g.Ön• iiundan milddeaaleyhin yevmi ve nlı:ti o· "'JIC'R VIC' 
lı1rıi ?a~ada. t:'Yın ol~nan sur:tlerden dortte bU'ının şırket ~nuessısl_erı tarafın- dermeleri !üz.umu beyan v~ akaı talı:dır~.e mezkOrde bizzat isbatı vücut etmeoi ve - .,. "" "" 

A • ıstımalinı heyeti ıdare tayın oder. dan ı.ş bankası lzınll' şubesıne yatırı!- haklarında kı muhalı:emenın gıyaben ru· yahut tarafından bir vekil ı:!Sndermeal ŞVREKASJ L7D. 
llır ttıortisınan bedelleri ile fevkalade ını.ş bulunduğu ibraz olunan mezkllr yet ve intaç olunacağı ve kendilerinin alul takdirde hakkında gıyabi mahak.. V APVR ACENTASJ 
~"'Yat akçesini heyeti idare münasip bankanın 3, 1. 1939 tarihli makbuzu mahkemey~ kabul edilmeyecekleri ilan meye devamla karar verileceii lüzumu 
lı~receğ; ~ekil ve surette istimale sala- ınünderecatından anlaşılmasına ve şlr- olunur. 4301 (2085) tebliğ makamına kJim olmak ve bir ATATÜRK CADDESİ Rees binam 
l•[ett.ardır Bir devrei hesabiyenin hası- ket müessislerinin 20. 6. 1938 tarihli iş- _ mi.bası divanhan~e talik kılınmak ıu- TELEFON: 2441 
~ 1 ~~elere temettü tevziine kafi gel- tirak teahhütnamcleri de mührez bu· İzmir asliye mahkemesi ticaret dairesi retiyle ilan olunuı 4307 (2064) Londra ve Llverpol hatları için 
&I •~lıgı takdirde fevkalade ihtiyat akce- lunmasına binaen tasdikinde kanuni bir resmi mührü. piyasamn ihtiyacına glSre vapurla· 
Lanlın bu. hı1$usta istimali caizdir. F~- mani görülemiyen mezkur inrir Türk Karal'lna uygundur. B""ı..atip imza;ı. iZMIR SICiLI TiCARET MEMUR- nmız sefer vanacalı:lard!r. 
~ ~d ~ LUCUNDAN .. •••••••••••••••••li••••y••••••••••••••••• 
>rıa e_ılı!i~·at akçesi tedrici surelole ser- anonim şirketinin ticaı·et kanununun Umwni No. 2846 Hw;w;l. No. 1/155 : 
tı,. Yeııın '''.:ı.-. icin dahi istimal olıınabi- 299 uncu maddesine tevfikan tcşekk.U- İşbu karar suretinin görlilen aslına Remzi Güngör ticaret iinvanıyle h · 

27 . !ünün tasdikine ve 300 üncU madde mu- ve dosyamızda alıkonulan, mübrizi ta· mirde Kemeralıı camii caddeoindo 1 O 
S ~ube, 939 tarih cibince sicilli ticaretçe usıılen tescil ve rafından imzalı bulunan suretine mu· numaralı mağazada incir. üzüm, zahire 
!{ RYent imzası, ilanına 15. 5. 1939 taı·ihinde itlifakla ka- tabakatıru tasdik ederim. Bin dokı:'z yilz ve•air mahsulat vo emtia ticaret ve ko-
M. eyent !mza.gı. raı· verildi. • kırk senesi Ağ>t<to< aytnın on altıncı mİ•yonculuiiu ile iştigal eden Remzi 
k. Ber~nt ıınzası. Reis 3340 Galip Kınc'lu imzası, AzA cuma günü. 16. 8. 940 Güngörün iıbu ticaret Unvanı ticaret ka-
M9ı::{ uı:ızası. 5195 !. Aker imzası, Az!I 5706 F Uslu Kırk beş kuru.•luk pul üzerinde İlmlr nunu hükümlerin• göre sicilin 283 7 nu-
r. .ır J;lı • inıza:;ı. imzm.ı. Katip M. Ö1er•un imzası. iiçüncü noteri Süreyya Olcay resmi m »sında kayıt ve tescil edildiğ; ili.rı 
'n 1 •o'I: 186R2 özel ,ı;ı· 21 1"'3 Pul üz.,-;ııcle 16. 5. 9~9 tntih ve T. C. mjhri\ ve Naınma imza e>k· ''amadı . olunur. 4306 (2087) 

z A. y t 
İzmir emniyet müdürlüğünden almıı 

olduğum 32/22 16 sayılı ikamet tezke· 
remi zayi etmit · olduğumdan yeniıinl 
alacağunı ve ee1tl ikamet tezkeresinin 
hül.mü kalmadığını !An derim. 

Atatürk caddeti 3 36 No. lu evde 
mukim Claire l..EDER 

4300 (2086) 

DOKTOR ( 

CELAL YARJUN 
iÇ HASTALIKLARI 

İzmir memleke( ha.stanes! dahll1 hu
talıklar 5erirlyat şefi. 

Pazardan maada her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

TELEFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 39~6 
MUAYENEHANE adresi: !kinci Bey-

ler .!Okalo numara 25 

DOKTOR 
Demir Ali KAMÇIOCLU 

Cilt ve Tenasül hastalıktan Ye 
ELEKTRİK TEDAVILERt 

Birinci Beyler Sokağı No. 55.. bmlır 
Elhamra Sineması arkasında sabahtan 
ak~ama kodar haı.talnrını kabul der. 

• 

.. 



Makineye 
Verilirken .... 

Çörçil Mu haf aza kar parti 
şefliğine seçildi 

---- ---- --- - -
·-----~ _:.. ..:..-_~_--::::__--_ - -- -

~ . . . . 

Çörçilin itiraf KAHiRE RESMi TEBLIGI Bulgaristanda 
ettiği hata lngilizl~r yeni kararlar --·--BAŞTARAFI l inci SAYFADA - y h d"I H t d d •• B :1av:ı~u;i~~~:1i~=~ri~;~:e~ra~: 1 Galabat kalesine müthiş a u ı er Bulgar vatan- a ay an onen aşve-

-·-ÇÖRÇILIN PARTlDEKI 
teı~~~~~~k?e~oluı~. o~ardaki ~ransız.- bir hücum gaptılar daşı olamıgacaktır kı·ı hararetle karşılandı 

""' ]arın ckşerısının hur Eransa lehinde ol- K-L· n {AA) ı· ·1· h k --·-
duklan kanaatinde haklı olduğuna hiç uuıre, " • - ngı ız ava uv- S f (A A) H l 

MÜHiM BEYANATI 
Londra. 9 (A.A) - Londrada yapılan 

nıuhaf uzaknr partisi toplantlSlnda Lord 
Hnlıfoks ve Çörçil!n muhafazaknr parti 
~cfliğine seçilmesi hakkında bir takrir 
vermiştir. Muhafnz<lktır parti f12.alarına 
gôstcrdiklcri sonsuz yardım ve dürüst
lcrindcn dolnyı samimi minnettarlığını 
bildiren mektubu da okumuştur. Parti 
6(?fliğine intilıabım müteakip B. Çörçil 
bir nutuk söyliyerek kendisine verilen 
bu şereften dolayı parti azalarına teşck
Jcür etmiş ve B. Çembcrlayne hlirmet 
hislerini izhar münasebetiyle de son on 
Uc; ay zarfında eski başvekile karşı dost
luğunun harp ateşi altında mütekabil 
ltimad:ı ve tam bir görüş tarz.iyle daya
ıwı arkadaşlığa inkılap ettiğini söylc
ani~tir. B. Çcmberlaynin ınes1cki haya
bnd:m bahseden B. Çörçil eski başveki
lin daimn mukaddes tanıdığı iki <Üi\•a
)'a hizmet ettiğini söylemiştir. İngiltcre
)lin '\C imparatorluğun daimi büyüklü
iünün muhafazası ve İngilwcrin tarilıi 
adalet hayatının idamesi .. 

B. Cörçil sözlerine şöyle devam etmiş
tir : Cihan milletleri arasında imparator
luk ve hürriyet mefhumlarını bilestir
)nek imkanını bulan yegane milletiz. 
Büliin milletler arasında demokrasi ile 
annne'i nesillerce nsırlarca banş halin
'dc bulundurnn tek milletiz. Hiç bir öl
Öürücü mücadele, hiç bir oini veya si
yasi uçurum aramıza giremedi. Mazinin 
eercflerinc maruz kaldığı dahili ve ha
S'ici fırtınaları aşmak imkanını yalnız 
biz bularak mUstefit olması i~in modem 
Demokrasiye ve terakkiye ecdadmuzın 
•ayTctlerinin meyvelerini idrak ettirdik. 
Mazi ile hnlin bu ordusudur ki hayret 
Sçindc bulunan mUstelit bir milletin bü
kUimez kuvvetini göstermiştir. Kuvve
tiınlı.in kaynağı da budur. Parti vnsıfla,. 
tını methedecek saatte değiliz. Fakat şu
nu söyliyebilirim ki etrafımızı saran teh
like1eri zarar görmeden ve muzafferane 
y<!runek istiyorsak her kesin yapması 
lazım bir fedakarlık olan parti menfaat 
ve hislerinden ferngatte muhafazakar 
porti hiç bir partinin onu geçmesine mü
aade etmiyecektir. Hayatlarımızı ve 
hayattan da daha çok kıymetli olan ve 
lllüd:ıfna şerefi neslimize tevdi edilen 
btıyUk beşeriyet cU\vasıru kurtarmak 
için baıikn çare yoktur. Bu derin kana
atlerin sathi parti politikası cc.reyanln
n ve hadiselerin şaşırtıcı tesirleri fev
kinde bulunduğuna ve bu derin kanaat
lerin her zaman sizin ve benim kanaat
lerimiz olduklarına inandığım içindir ki 
l'e$mep ayni zamanda da sevinçle bana 
timdi emanet etmek istediğiniz veraseti 
:.e vazifeyi kabul ediyorwn. • 

Başvekilin nutku şiddetli alkışlarla ve 
te.uıhilrntle .karşılannııştır. --·--

lngiliz bombardıman 
taggaraıeri -·--BIREMENI BiR BUÇUK. SAAT 

BOMBARDIMAN ETTiLER 
, Londra, 9 (A.A) - Alman deniz 
Oelerino tevcih edilen hücumlar hakkın
ija Jngiliz hava ne%arcti iıtihbnrat büro
lu aşağıdnki malumatı vermektedir: 

Jngiliz hava kuvvetleri, ağır bom
l>ardımnn tayyareleri dün gece hü
cumlarını bilhasşa bahrt hedeflere tcv
~ih etmişlerdir. Ba~lıcn hedefleri Bre
pıen ve Vilhelmshaven ara!lndaki li
manlar teşkil etmiştir. Bremende bir 
buçuk saatten f a z 1 a ıüren bir 
hücum cşna ... nda tonlarca yüksek infi
lak kuYvet.Pıde ve yüzlerce yangın bom
l>rıl~rı atılmı:br. Hedeflere büyük Kalib
rede q1\itcaddit bombalar isabet etmiş
'*'· İlabet mıntakaların her bir kısmında 
lnfil:;lUAr ve yangınlar mü~ahade edil
Jni.,tir. Pilotlardan biri bir binaya tam 
'9abet olduğunu gördüğünü burada yan
sın çıktığını ve yangını müteakip infi1iık 
olduğunu ıöylem~tir. Tayyareler hedef
ten uzaklaııtıktan çok sonra pilotlar at
lıklan bombnlardan çıkan yangınların 
llevini gorebilmişlerdir. 

VHhclmshnvcnc yapılan hUcum da 
dehşetli olmuştur. Bombardıman tayya
relerimiz tnyy~rc dnfi bataryalarının 
.ıoıiddetli ateşine maruz kalmışlardır. Top
lardan bir kısmı bir gemiden atılmıştır. 
Tayyare dafi batar,>•nlnrınm şiddetli ate
Eine rnğmcn hücuma sonuna kadar de
vam edilmiş 'e hedef üzerine 15 tondan 
fnzln bomba atılmıştır. Hedefle üsleri 
crasında bazı bombardıman tayyareleri
miz muhtelif mahallerde tayyare dafi 
batar:\ al. rıoın nt i:ı; le karşı1anmıslar \'C 

iki i k, ı.. nhı.tn t kip <:>dilmişlPrdir. -- --
.Uli .... ,_r 

BR B YA HÜCU ETTİLER 
BiR ITALYA TAYYARESi_ 

DÜŞÜRÜLDÜ 
Knhire, 9 (AA) - l!'l.!tiliz resmi teb

liği: Mısırcra dul sabnh bir düşman mo
türlü nakli} e kolu hafif z.ırhlı otomobil
lerinin refakatinde olarak Sidibarrnni 
cenubundn Bramba mıntakasında şarka 
Cloğru ilerlemt'k te«cbbü'Jiinde buhın
mussa da akşam olurken ilk ~vzilerinc 
clönmiislerdir. 
Zırhlı otomobillerimiz b:r düşman bom

bı:.rdıman ta.}'yaresi dü ürmüşlerdir. Di
ğer cephelerdr- ı "l d• ;,t-r bir h rr-k~t 
olmamı, tır. 

şüphem yoktur. Bu kananlin çok muhik \'etleri tcbl1ği : • 0 !a .9 · - azır ana?' 
oldug-una eminim. Hür Fransız davası 'l'ayyarelerimiz Sidi Barrani civarın- mılletı hımaye. kanununu tefıır 

t daki düşman tecemmülerine hücum et-
hazmoluncaya kadar ngiliz hükümeti- mişlerdir. Sudandan kalkan cenubi Af- eden Bulgar dahiliye nazırı de-
nin bu davayı terke lqıt'iyen niyeti yok- rika hava kuvvetleri 4 ilkteşrin tarihin- mit tir ki: 
tur. Bu bUyilk drwrının, yani Fransa da- de Gala bat mıntakasında İtalyan avcı B k k h · d 
vasının hazmolacağını zannederim. İ . « U an un ır .. 1 ımaye c e~ 

Üç Fransız destroyer filosunun, Vi!'5i tayyarelerine hücum etmiştir. Bir tal- hır kanundur ve uç ıahada kendı-
yan m•cı tayyaresi düşürülmüştür. Di-

hükümetiııin taraftarlariyle birlikte Da- ğer biri de pek muhtemel olarak üssü- ni göstermektedir: 
knra ge~esi, ~Utün vaziyeti ~leyhte ~la- ne dönmiyecck dcrccccle tahrip edilmiş- Bjrincisi bütiin beynelmilel ku
rak tebdıl etti. Bu Frnn ız fılosu Da11.a· ı· 5 ilk t · de İn ·1· h k t ı·· · l 1 d .. ak h lk k ·k t k • k . ili sah 1 ır. eşrm gı ız a\-a ·uvvc - up, cemıyet ve oca arı agıtm • 
ra a ı oı u mn \e U\"\e 1 }erine mensup bombardıman tayyarele- Jk• · · J ki ı·k d h" 
bataryalarının tcçhizatıııı tekmil etmek . S d H be . h d d d G ıncısı ası ır a a a a ar U• 
· · .. 1 ·1 · · i ·1· 1· 'k d" n u an - a şıstan u u un n a- k" l · uh 0 d 0 B hük' .. l ıçın gonc erı !~ıştı. ngı ı~ P? ıtı ası •. uş- labat kalesine hücum·etınişlerdir. Bütün um erı m tevı ır. u um e-

d~akn koFntro1u ahltında bı:1 lıı_nı:ııahgıtrnke- bombalar binalar arasında patlamıştır. re göre yahudiler umumi devlet 
ı çe rmısız arp gemı erınm arc e- T l · · · h · 1' .. ı · h• · d k il 1 ki 

t
. ' • . 1 ktı G 1 D 1 ayyare crımınn cpsı sa ıınen us erıne ızmetın e u anı mıyaca ar ve 
ıne mnnı o mama · . enera ego un dö ·· l d ' B 

hareketini tatbik ınevkiine koyduğu sı- nmuş er ır. u1gar valanda,ı olamıyacaklar-
rada bu gemilerden her hangi birisinin ~ dır. 
Dakara muvnsalatına muhalefet edilme- Çin Cümhurigetinin devri Oçüncüsü millet ıçın zararlı 
si tabii idi. Fakat, cez.alandırılacak bazı .. d · J k b• ak 
hatalar ve hadiseler dolayısiyle ne ami- gonavı·s ı· mu" nasebe' tı·ıo propagan a ara artı ır t ım 
rallık, ne de hüküınet bu ha~ gemile- U U ahkamı muhtevidir. Bu proje önü-
rinin hareketinden, Ccbclüttanktan geç- MAREŞAL ÇANKAYŞEKIN müzdeki toplantıda parlamentoya 
meleri ynklaş:nıs olduğu zamandan ev- tevdi edilecektir. 
vel haberdar olmamıştır. Haber n-anca MOHlM BEYANATl -ti--
da, müdahale vakti geçmişti Bu gemi- · 

Maarif Vekili Antalyada 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ankara. 9 (A.A.) - Baı::' ,.• ·ı Dr. '\'e Emniyet müdürü tarafından selllmlnn-
Rcfik Saydam bugün H<'ta,; t'. _' ıını- mı~lnrdır. 
ze dönmüştür. Başvekil İ::;t;ı Bü- Reisicümhur adına da, Riyaseti Cüm-
yük Millet Meclisi reisi Ahd.. t•n- hur umumi katibi Başyaveri ve busust 
da, vekiller, Cümhuriyet halk 1 L;:;İ Ge- kalem müdürü istikbal merasiminde hazır 
nel Sekreteri, parti umumi idare heyeti bulunmuşlardır. 
azalariyle mebuslar, \•ekalctler erkanı, Antnlya, 9 (A.A) - Maarif veki1i 
Ankara vali muavini, merkez Komutanı Hasan Ali Yücel Antalyaya gelmiştir. 

Ankarada aç~lan Yozgat res~m 
sergisi büyük takdirle karşılandı 

--~-------------x~Y.----------------------
Ankara, 9 (Hususi) Ankarada açılan Devlet resim ve heykel sergisi bu 

sergi evinde açılan Yu2gat resim ııergisi ecne 31 tlkteşrinde Ankarada sergi evin
büyük bir alaka uyandırmıştır. Ve bir de açılarak bir ay devam edecektir. Ser· 
çok münevverler sergiyi ziyaret eylemiş- giye te§hir maksadiyle gönderilecek esCl'• 
tir. Sergi takdir uyandmnı~tır. ler, sergi juri heyeti tarafından nihai bir 

Maarif vekaleti tarafından her ııene ıeçime tabi tutulacaktrr. 

1erin Knzablankada tevki!'i ve~~a. - Hiç _Çunkin 9 (A.A) - Çin cümhuriyeti- Kanadalılar 
olmazsa _ Dakara gırmelerıne mnnı olun- nin kurulmasının devri senevisi müna-
nıası için emirler verildi. Bunları Ka- sebı::tüe mareşal Çankayşek millete ve 
zablankada sıkı~tır •. mnsak bile Dakara çin ordusuna hitaben aşağıdaki hitabe
girmelerine mani olmağı ümit ediyor- de bulunmuştur: 
duk .. Bu emrin ifası için snrfodilen gay- Çinin mukavemeti devam ettikçe ja
rctler ciddi ise de ınm·affalç olunamadı. ponyanın üçlü ittiJaktnn i,c;tifade etmek 
Maamafih, diğer bır hi.ir Fransız müs- ümidi tamamile boşa çıkacaktır. Japon
temlckesine hiicuın için harekete ge~cn yanın şarki Asyayı fctct.mck teşebbü
Vişi kTU\'aZ.Örleı'İılin tc~l·bbüsü akamete süne karşı çin sonuna kadar karşı ge
uğrat.ılınıştır. Dürt Fransız gemisinden lccektiı-. Sözde yeni ni7.aın vesilesiyle 
lkisi Dakara ~wdetc muvaffak olmuşlar- .~ada japonyanın tahakkümünü ta
dır. Ycıkalnnnn diğer ikisi de. şiddet is- nıyacak olanlar peşiman olacaklardır. 
timal edilmeksizin, Knzablankayı:. ~v- Asyanın şarkına ait japonya ile aktcdi
dctc davet cdilmistir. len muahede sadece bir kağ4.t paçavrası 

100 harp gemisi 
uaptırıuor 

:.. Yurdun aiaçlandırılması için hü
kümet.bir layiha hazırlamaktadır 

Bu gemilerin \'C taşıdıkları ~ahıslarııı oiarak kalacaktır. Beynelmilel sahadaki 
Dakara gelebilmeleri İngiliz hükümeti- inkişaflardnn bahseden Çankayı:ek de
nin kararsızlığından müte\·cllit değ.ildir. miştir ki: 
Bu. bilhassa deniz muharebelerinde tc- Dost milletler Çine yardımlarını ve 
sadüf edilen, bfr şans...,ızlık neticesidir. japonynyn tm:.yiklerini arttırmaktadır-

Dakardaki nlUhnı ebe şiddetli oldu. 1 
İngiliz deniz hun·etlerine taarruz eden arjaponyanın ihtira•ları Çinin fethine 
iki Vişi denizaltısı hatmldı. Birisinin miinhaSJT değildir. y ı-ni nizam Asyada 
mürettebatı kurtarıldı. İki destroyerde bütün milletlerin ve asude yaşayan eha
Y.ad~~ı~ )karıldı.! Kl ruRv~zl.?r~.erdchn1 hiri~e linin japon .tecavüzü karşısında teslim 
t•ı .1 ısa >el er ~. c ll 1~ 1~'0 zır 151 an olacakları japons·anın A~yaya te.hakküm 
:\en~ l.ıa~r~tn du~a~· e<1ı}dı. . l c tml"..sine müsaade edeceği hakkında 
Bızım ıkı ~cmınıı1., hır zırhlı \'C hır japonların beslediği ümitleri tem~il et

kru\•az.öri.imüz. muhnrcbc kudretlerine mektedir. 
\'e yola deYamlanmı mfmi olal·ak sekil-
dc değil. de. hasara uğramıştır. Bu ha
sarın. milnnsip zamanda, büyük ehem
miyet ve itina ile tetkiki icap eder. 

FRANSIZ UAHRİYI·:Sİ 
B. Çörçil sözlerine söyle dcv:ım et

miştir : 
O güzel Frnnsız Lahriyesi, Fransız im

paratorluğunun Alman boyunduruğun
dan kurtulmasına ır.fuıi olmak için kul
lanılmış olması talim acı bir cilvc~idir .. 

--·--ln~ilterenin 
Asker ailelerine 

yardımı 
Londrn 9 (A.A) - Harbiye nazırı bay 

F..den avam kamarasında silah altında 
bulunanların al1elerine verilen tahsisa
tın arttırıldığını bildirmiştir. 

---·--

Vininbeg. 9 (A.A) - Kanada bah
riye nazırı Kanadanın donanma için 50 
milyon clolar k1ymetinde t 00 harp ge
misi inşa edeceğini ve deniz erleri sayısı
nın 12 binden 20 bine çıkarılacaKı bil
dirilmiştir. 

-~·--AMERiKA TABALAARI GERi 
ÇAGIRILIYOR 

Şankhay. 9 (AA) - Amerih kon
soloslukları mensupları, talimat mucibin
ce japonya, japon müstemlekeleri, Man
çuko, Çin, Hong Konk ve Hindiçinide 
bulunan Amerikan tebealarının muhte
mcJ bir tahliyeye hazırlanmaları için '\·e
sayada bulunmuştur. --·--MACAR EMELLER( 

Berlin, 9 (A.A) - D. N. B. ajansına 
Budnpcşteden bildiriliyor : 

Oklu hnç partisi lideri, partisinin 
programını neşretmiştir. Zalassi, prog
ramında büyük bir Karpat - Tuna vata
nından bahsetmektedir. 

---1'J»----
lngil iz tabaası Ro
manyayı terketmek 

üzere ~alimat aldı 

-------------------x•x:----·------------
Ankara, 9 (Telefoonla) - Memlekeltadır. Bu layihaya göre Türkiye sekiz or 

tin ıistemü bir ıekilde ağaçlandırı1maııı man bölgesine ayrılacaktır. Bu mmtaka
için Ziraat vekaleti Orman umum müdür Iar toprak ıartlarına göre ağaçlandırıla 
lüğünce bir kanun layıhası hazırlanmak- cakhr. 

• • Yurdda bir hava turnesi 
--------------~•x ---

Ankara, 9 (Telefonla) - Yakında ılomuz hazır1ıklarını ikmal etmiştir. Hav• 
yurt içinde uzun bir turneye Çıkacak olan filomuz i1k uçuşunda cenup vilayetleri 
otuz tayyareden mürekkep bir hava fi mize gidecektir. • 

'il 

lngiliz taggareıerinin 
gani va mühim 
muvaftakıgetıeri 

Krop fabrikaları ye
niden haaara uğratıldı 

Londra, 9 (A.A) - İngiliz bUyük er
Ulııharbiycsinin tebliği : 
•Bombardıman ve sahil müdafaa tay

yarelerimiz bugün gUndüz Bulonyö ve 
Loryan limanlann.ı şiddetli taarruzlar
da bulwıdular. 

Bremen, Vilhelmshaf en limanlarında 
gen~ ölçüde hasarat yapılmıştır. Fran
~;ıda ve Polonyada askeri hedeflere ta
arruz cdi~tir. 

ALMAN RESMi TEBL\Gl 

Alman tauuaraıari ınail
tera af akı üzerinde 

Almanlar iyi işler 
gördüklerini 
sö yliyorlor 

Bcrlin, 9 (A.A) - Alman tebliği : 
Bir yardımcı kruvazör deniz ~ır: 

bölgelerde düşman ticaret gemilerin
den şimdiye kadar 52 bin tonluk vapur 
batınnağa ınm·affak olduğunu bildir· 
mektedir. Hfıdi~clcrin se:ı;ri, bizim böyle hareket 

etmekten içtinnbımızı gayri mümkün 
klımakla beraber, Dakar hadisesinin Vi
~i hükümetini İngiltcreye harp ilanı~a 
kaclnr scvkcdchilcccğini hiç bir zaman 
düc;ünmedik, ne olursa olsun, Fransız 
milletine hfıkim o1ıın şey hadisatın in-

ITAl YAN RESMi TEBLICI 
Maltava hücum 

etmişler . 

Bombardıman edilen Hamburg civa
- BA$TARAFi t inci SAHİFEDE - rındaki benzin ve petrol tasfiyehaneleri, 

Eaaende Krupp fabrikaları Hanauda bir 

Alman hava kuvvetleri Londranın ve 
İngiliz adalarının nıi.ihiın bölgeleri üze· 
rinde hiicuınlarına devam etmi~lcrdir. 
Bir çok şehir, liman ve tesisat, demir· 
yolları; cenubi İngi1tercdeki tayyart 
meydanları üzerine yapılan hücumlaı 
bllhassa müessir olmuştur. kişafıdır. Fransız halkının istilacılara 

karşı duyduğu ncfıct hislerinin hiç bir 
şey önüne geçemez. Frnnsanın ve diğer 
esir milletlerin hal5sını temin edecek 
olan İngiliz zaferine bağ1adıi',rı ümitle
rin de hiç bir şey onüne geçemez. 

Bu gibi bir muvaffakıyetsizlik dola
yısiylc, yeniden haıeketc geçmek azmi
nin zaiflcmesine müsaade etmemeliyiz .. 
Muvaffoloyetsizlik bizi daha iyi miicn
deleye sevkeder. •Bereket versin, adedi 
çok olmıyan • bazı gazetelerin Dakaı· 
hadisesi ve daha mühim bazı meseleler 
hakkındaki tcnk itlerini ccrhettikten 
sonra başvekil sözüne şöyle devam et
miştir : 
BİRMANY A l\IESELI-:Sİ 
$imdi meclısten, benimle birlikte dün

yanın öte tarafına geçmesini rica ede
ceğim : Üç ay evvel, Japonya, Çinin 
mücadelesi Jçin ehemmiyetli bazı mal
~enin sevkini menetmek için, Bir
ınanya yolunu kapamamızı istedi Bu ta
lebi, diplomatik bir sureti hal bulun
masına müsait bir imkan yaratmak için 
isnf ettik. Bunu knbul etmemiz için di
ğer bazı sebepler de .şüphesiz mevcut 
olmakla beraber, yukarıda zikrettiğim 
bu miihim sebep, <Jelfillime katidir. 

l\.'fanlesef bu sureti hal tahakkuk et
memiştir. Çin ırkını temessül için Ja
ponyruun milcadelesi, bütün fclaketJe
tiyle birJikte devam etmiştir. Bu uzlaş
mn fırsatının kaçırı1mış olmasına <;ok 
mütcessifiz. Bu şcrr.it dahilinde, itilafın 
17 birinci tc.şrine kndnr :;eyrini takip et
mesine intizardan sonra nasıl tahdit edi
lebileceğini göremedik. Çinle bir itilafa 
\•aracl')k yerde, Jcponya Almanya ve 
İtalya ile üç tarn.flı bir pakt imza etti. 

Bu pakt. hır çok bakımdan, bir knç 
:;ene evvelki Anti Komintern paktın 
bir tecdidindcn ibarettir. Bundan baş
ka, eğer Birleşik Amerika devletleri İn
r,ilterc lehinde bir müdahalede buluna-
cak olursa, bu pakt Japonyayı Birleşik 
Amerikaya tnarruza sevkeder. Bu mad
d ', Japonynnın o k .. dar aleyhindedir ki, 
paktın gwi maddeleri ihtiva edip etme
diği düşünülmeğc değer. 

DONANMAMlZ BARİ KALDII\:ÇA 
İııgiliz ve Anfcrikan donanmaları 

nc\•cut kaldıkça - ve daima mevcut ka
lacaklardır - Almnnya ve İtalyanın Ja
ponyaya nasıl yardım edebileceklerini 
görmek kolay değildir. Biz Japonya ile 
kavgalı olmağı hiç bir zaman istemedik. 
1901 senesinden beri Japonynnın yük
selme-ine. İn~iltere ve Amerika büyük 
hizml'tlerdc bulundular. Üç taraflı pak-t, 
birinci derecede olarak Amerikayı is
t ıhdnf ctı ıcktedir. İkinci olarnk, Sovyet 

Roma, 9 (A.A) - İtalyan tebliği : · 
Hava kuvvetlerimiz Maltada torpjl 

,.e hem.in depolarına taarruz etmişler
dir. Tayyarelerimizle düşman avcıları 
arasında vukubulan bir hava muhare
besinde bir dUşman 1ayyaresi alevler 
içinde düşmüştür. Tayyarelerimizden 
birisi üs.5ün.c dönmemiştir. 
Şimal Afrikasında keşif faaliyeti kay

dedilmiştir. Tayyarelerimizden birisi üs
süne dönmemiştir. 

Rusyaya matuftur. İngilizce konuşan iki 
ırkın hiç birisi .şiddetli hücumlara bo
yun eğmeğe alışık değildir. Garip bir 
tevazün gnyesi tak.ip eden bu beyanata 
Birleşik Amerikarun kabul tarzı hiç te 
teşci edici o1mamıştır. Bununla beraber 
J nponya, bundan daha çok vahim vazi
yctlerd~1 daimıı sabır ve ilıtiyat göster
miştir. Oyle umarız ki, bu defa da ayni 
sabır ve ihtiyat~ göstererek Japonya ih
til!'ıtlan önleıneğc muvaffak olacaktır. 
İSPANYA İSE 
Ciddi surette sulh ve harp arasında 

sallanan aiğer bir memleket İspanyadır. 
İspanya ve İspanyol halkı bizden daima 
hüsnü niyet görmüştür. Tarihimizin 
şanlı bir dcvresind<!, ecnebi tahakkümü
ne karşı, bu memleketle yanyana bu
lunduk. İspanyadan daha fazla sulha ih
tiyacı olon başkn hlç bir memleket yok
tur. Bizim ab1okaınız, İspanyanın iktı
sadi ihtiyaçlarına, halkın iaşesine karşı 
uznnmmniştır. Ablokanın istihdaf ettiği 
yegane şey, İspanyanın en müthiş düş
manlarımızın iasesine bir mUnakale yo
lu teşkil ctmemcs:.dir. Su takdirde, İs
panyanın menfaatlerine ve dahili harbin 
tesirlerinden kalkmmasma samimi yar
dımda bulunmaktan başka arzumuz 
yoktur. İspnnyanın dahili işlerine mü
dahale etmeği hiç düşünmedik. Bizim 
siyasetimiz, milletlerin hürriyet ve is
tiklalinden başka bir şeye müstenit de
ğildir. İspanyanın, Avrupa ailesinin Jda
re ede11 meşhur bir ftzası olacağı günü 
memnuniyetle telakki edeceğiz. 

B. Çörçil, Kamaranın gelecek bir cel
sesinde, havil ınUdafaası hakkında umu
mi bir müzakere açılocağını bildirmiş
tir. 
Düşmnmn tesirsiz bombardımanlarına 

karşı ne gibi bir tedbir alındığını soran 
bir mebus:ı. başvekil şu cevabı vermiş
tir : 

- Gerek müdafaa, gerekse mukabil 
taarruz l>akınundan en müessir telakki 
ettiğimiz tedbirleri nldık. Fakat, plan ve 
usullerimizi tnfsilfıtiyJe bildinn1>kte bazı 
mahzurlar görmekteyiz. 

Londra 9 (A.A) - Royter cıjaıısmm maden fabrikası, Manhein ve Grenbug
Moskovadan i3tihbcınna göre Sovyet da bir çok yerler ağır hasara uğratılmış, 
radyosu Alman kıtaatmm Ronıanyaya yangınlar çıkarılmıştır. Marn~ sahillerin
girdiği haberini, Amerikan ka.yna13arı- de bir çok gece hücumları. yapılm~tır. 
nı zikretmek. ıuretilc, dün gece vermi§, -~·--
;:~~;!._bu hU$U~a tef!iraitcı bulunma- Molotof lngiliz set iri 

Atmadan Loııdraya gelen itimada ıcı-

van 1ıaberlere göre, Romanycıdcı Alman ile uo .. ru" ttu•• 
faaliyetinin Yuıl4niatandaki cıksülimeli Y 
1ıakkındaki fikiTler evvela dahcı ziyade 
korku ile müterafik ise de, ıimdiki 1~ 
kir bu ak.&ülamelin da.ha :ziyade mahalli 
ve ekonomik uuıhiyette <>lacağı merke
zindedir. 

Yarın, 1933 ıııufı Yunan ordmundan 
ter1ıis edilecektir. Terhis edilen a.skerle
rin yerini 1929 sınıfı tutacaktır. Bu ıu
T"ctlc, veni kttalara modern silahlarla 
istinas f irsatı verilml1 ·olacaktır. 

~·-Alman kıtaatı Rumen 
topraklarına girdi 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

meai için hazır bulunmaktadır. 
Rumen askeri tayyare meydanlarının 

geniıletilme~i için de Almanyadan hu
swıi teçhizat gelmiştir. 

Per§embe günü Romanyaya gelecek 
olan Alman lutaları tedricen fazJalaıh
nlarak dört fırkaya çıkarılacaktır. 

1 
tik Alman kıtalan tanklarla, hava da

fi bataryalan ile, tank dıifi toplariyle ha
vevn cUzütamfarile mUcehhez olarak ha
len Tuna yoliyle nşağıya doi;ru inmekte
dirler. 

Bu kıtalar Ciurgiuya vardıktan eonra 
Prahova ve B:ıznv bölgelerine ve Bükrcş 
civarında Pnrdovizteye doğru yoluna 
devam edecektir. Pardoviztede bir hava 
üssü tesis olunacaktır. Prahova, Plötti 
merkezinin bulunduğu bölgedir. 

Petrol mıntakalarına ve pe~rol boru
larının müntehası noktası olan Ciurgiu
ya hava dafi toplnn yerle~tirilecektir. 

Tam tcçhiintlı Alman askeri müte
hassis gruplarının Rumen ordustlnun 
bütün sınıflarını ta1im ettirmek üzere Ci
urgiyuyn gelmesi beklenmektedir. Bütün 
bu merl·ezlere Alman kıtaları için kışla-
lar hazırlanmaktadır. • 

Romanya) n mühim mikdarda Almı:ın 
harp malzemesi gelmiştir. Kara deniz yo
luyle gelmekte olan bu malzemenin 
Alman - Rumen klaring hesabında tut
tuğu yekun, Jngiltereye ihracatın durdu
ğu günden beri o kadar kabank rakam
lara baliğ olmuştur ki, §İmdi klaring he
sobı A lmanlar lehine açık vermektedir. 

Londra, 9 (A.A) - Royter diplo
matik muharririnin resmi mahfillerde 
öğrendiğine göre 1ngilterenin Mosk.ova 
büyük elçisi Sir Stafford Krips geçen 
hafta sonunda Molotof ile umumi vazi
yeti görüpnüotür. --·--AMERl KA MEMNUN 

Vaşington, 9 (A.A) - Hariciye nazı
n B. Hull Binnanya yolunun tekrar 
açılacağı hakkında Çörc;il tarafından ya
pılan beyanat münasebetiyle, bu mese
le hakkındaki Amerika noktai nazarı· 
nın teı·viç edilmiş olduğunu beyan et
miştir. ----·-MOSKOVA SUSUYOR 

Moskova, 9 (A.A) -:- Alman kıtaatı
nın Romanyaya girdiklerine dair çıkan 
şayialar Moskovada hiç bir suretle' tef
sir edilmemiştir . - *-BERLINE DAVET 

Berlin, 9 (A.A) - İktısat nazırı Dr. 
Funkun daveti üzerine İtalyan ticaret 
naz.ırı cuma günU Berline gelecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Isparta, 9 (1 6JSİ) - Isparta vilaye
tinin 9 köyünde ynpı1an akala pamuk 
ekimi tecrübeleri miisbet neticeler ver
miş ve iklim şartlarına pek uygun hul
muştur. Gelecek sene akala pamuk sa
hası tevsiğ edilecektir. Çiftçiler bu sene 
elde edilen neticeden memnundurlar. 

°" Konya, 9 (Hususi) - Konyndn 
hastnbakıcı hm~ireler kursu nihayetlene
rek ikinci devre kursu nçılmıştır. Birinci 
devrede kadınlarımızın gösterdiği mu
vaffokıyeti söylediği bir nutukta tebarüz 
ettiren Korgeneral Kurt Cebe kadınları
mızı tebrik etmiştir. 

~Giresun, 9 (Hususi) - Ciresuna 
gelen yüksel .. deniz ticaret mektebi ııon 
sınıf ta1ebeleri hararetle kar~lanmışlar
dır. Mektep gernbinin adı, bu mektebin 
mi.iessisinin adınn izafetle (Hnmit Na
ci) olmuştur. 

Irlandanın şima1i garbisinde bir mu· 
harebe tayyaresi kıtaatle dolu bir kafi• 
leye hUcum ederek 20 bin tonluk bit 
nakliye vapw·uııa bir kaç ooınba i5abet 
ettinneğe muvaffak olmuştur. 
Almanyanın ~iın:ıl ve ~imali f.!arbl 

nuntakasında bazı şehirler üzerine düş
man tayyareleri tarafından atılan boınJ 
balar bir cok evleri hasara uğratmış v• 
bir kaç e\•in üzerine hücumlar yapmıır-
tır. · 

Dün dtismnn tnıufından zayi edilen 
ta~;yarc mikdarı on altıyı bulmustur. 

Uç Alman tayyaresi üslerine dönmf?<' 
mi.ştiı'. 

---·-tr----

Amerikada 
Bir bucak • m ilyon 
askerin iasesi icin ... . . 

tahsisat 

AMERIKADAN ltZAK ŞARKA 
BUCOAY IHRACI MENEDiLDi 

J apon sefiri Hulle kırk 
d akika örüştü •• Va~ington, f(A.A) - Reisicümhur 

Ruzvelt 1941 senesine kadar silah altı
na alınacak 1 milyon 400 bin ki~inin in
şesi için lüzumlu olan 462 milyon 69.3 
bin 636 dolarlık tahsisat knnun layjhnsı· 
nı imzalamıştır. Bu suretle, içinde bulun· 
duğumuz mali yı] İçi~. kopgrenin knbul 
etmiş olduğu tnhsisnt mikdarı 16 milynr 
doları geçmiştir. 

Vaşington, 9 (A.A) - Amerikan 
hükümeti. hükümetten yardım gören1e
rin yetiştirdikleri buğdayın, Filipin adn· 
lan müstesna. uzak şarka ilırncını men 
r.tmiı;ıtir. 

Londra, 9 (AA) - Royter Ajansı 
Vaşingtondan istihbar ediyor: Uzak 
§nrka buğday ihracmın men'i hususundıı 
resmi bir tefsir mevcut olmamakla bern· 
ber, umumİy<'tlc bu, japonyaya karın ye
ni bir ekonomik tahrif tedbiri telakki 
edilmektedir. 
1 

Vaşmgton, 9 (AA) - Japon sefiri 
dün harici} e ndaret;ne davet edilmiş \'C 

Kordell 1 Julle 40 dakika görüşmüştür. 
Japon sefiri hükümetine rnpor vermek 
Ü7.C'rt> yakında Tokyoya gidecektir. 


