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ilan milnd ı catıııd.m gaı temiz mesuliyet kabul etmez 

--·--
Bu qgaJ harehetinin 
haldlıi manası nedir? -·-

lngiliz hava hücumları 
pek şiddetleşigor 

Almanların mo~ 
törbot filosu 

tamamen imha 
edildi 

Cfünlmriyetin ı·e Ciinı1ıuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar aiy&i gc::etedfr 

IJondra §elırinin lıaı·a Micıımlanna karşı miidafaım komitelerinden. biri 
faaliyet halinde 

ALMANLARIN YENi 
HA 'A AKI 1LAR~ 
-*-

1 
RAMAZAN -9-
GÖN 1maaJc Gün Öile ikindi Akşam Y 
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YENt ASIR matbaasında buılml§tır 

Mühirrı bir karar 

Ham ve ecnebi 
madde stokları 

Yeniden tespit ediliyor 
En kolay şekilde mal ithBI . 

imki.nlan araştınlacak 
İstanbul 1 O ( Yeni Asır } -

Hükürnet gördüğü lüzum üzeri
ne bütün memleketimizde, gerek 
gümrüklerde, gerek piyasada 
mevcut ham madde atoklariyJc,. 
bilcümle ithal maddelerinin mik
tarı yeniden tesbit olunması için 
emirler vermiş ve işe ba.ılanıl
mışhr. Bu hususta Ticaret ve Sa
nayi erbabından da ma1Uınat is
tenilmiştir. 

Ayrıca, ithal maddelerinin bu 
günkü yollar ve imkanlar içinde 
en kolay ne ,ekilde temin oluna
bileceği hakkında tacirlerin fikir
leri JOrUlmu§lur. 

Giimrüklerde biriken memle
kete ithal edilmemiş mallara hü
kümetçe vaz'iyecl edilip bunlann 
gümrüklerden çekileceği hakkın
da inti§ar eden haberler doğru 
değildir. 

1tal 11la,.ın ci ·arınd n bfr tfrrl·i aynh11 ileilty<.>mcdiklcri 
Bir göriitıü§ 

Af ritada son ıazlgot 
SOHDAKJKA 
•••••••••••• 

Vçüzlü paktın Berlinde inı.za meruimimk Japon el~ m,ıJ.unu ıi.i11lnkn 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

11 tLk TESRIM CUMA 1940 

Romanya 
Alman çizmeleri 
Albnda ••• 

Selimlık açan eşrafın -
iftar yemekleri bittabi 
mevsime göre alınırdı ••. 

•• 
Oiretmen oku- Nüfus sayımı günü yaklaşb --·-Bu işgal flarelıetlnin 

hafılJıi manası nedir? s.,.x 

~-~~~x.%·~~~~~~ 

luna parasız 
yahlı alınanlar Hazırlıkların en mühim -·-- BAŞTAltAl'I 1 İı~Cİ SAHİFEDE -

YAZAN: Salahettin KANT AR --Jf..--

-8- izmJp lıız ue Ba!ıJıeslP ilk safhası bitti 
ııJn bugiinkii seyir~i ve ihtiyatkar -.·.azi· 
yeti muhafaza edueğini söylemek daha 
dotnıdur. l\foskova ancak harbin nihal 
safha.g yaklnşbğı ıaman kendi kuvvet• 
lerinin müessir bir rol oynıyabileceğiDI 
dllşUndiiğünden ıahirl dostluk perdesi· 
le örtülen Alınan husumetini kendi üze. 
rine celbetmektcn sakınmaktadır. 

Hfilü iftara gideceği~!. Efendim, ra- saptılar. Başturak ve Kemeraltı cadde- erfıeJı öğPetmen OfıUlla• 
m.nzan hali malô.m. Acelemiz de yok lc.ri pek kalabalık olduğu için Eeyler rma girenler 

--~~~~••x·--~~~~ 

Her kapı blzlmdir, hangisini istersek sokağına bu taraftan gitmek istediler. -e-
ne g\lıı olsa gideriz. Tnm şimdiki Snlepçi oğlu caıniinin Bu yıl öiretmen okullanna parasız 

Yann btatlstllı ıanum rnüdiirii radyoda, ycdıında 
da uaUndz lllPeP lıonfePans 11eriyorlaP 

Selamlık açan eşrafın verdikleri iftar olduğu noktaya gelince ön taraflarında yatılı olarak alınacak talebenin listem 20 llktetria Pazar günü yurdumuzun 
yemeklcıi bittabi mevsime göre olurdu. gallnvi sarıklı, bol cUbbeli, kalın ensell Maarif vekaletince tesbit edilmiftir. her yerinde bir aünde yapılarak bttiri
Bazılarınm da bir nevi taamları meş- bir softanın salak salak gittiğini gördü- Okullardan iyi ve en iyi derece ile geçen· lecek olan üç\lncü umumt nüfu. l&Jlmı 
burdu. Mesela Süleyman beylerin pat- ler. Ahmet arkadaşlarına usulca: ler araamdan aynlan ve lznür kız öğret- hazırlı.klanna de,'am cd.ilmektedir. Bu 
lıcan dolması. Aşçı başıları Bagirml - Hiş! dedi. Bulduk eğlenceyi, ~unun- men okuluna kabul edilenler §Unlardır: hazırlıldann ilk ve ea mühim safhası 
zenciyesl F.dAyı dıidı, yazın taze kışın la bir haşal geçelim. Ben sizden aynla- Fatma Saygan (h:mir), Müne"-ver dün akşam lzmirde ikmal edilmiı bulun
kuru patlıcandan zeytin yağlı, kıy-malı cağım. Siz ahbap olun. Birlikte Süley- Yurt güven (lzmir), Mergubo Altın maktadır. 
öyle bir dolma yapardı kl y iyenler par- man beyfor konağ_ına gelin. Ben ne ya- ışık (lzmir), Nezihe Tezölmez (Adana), Daha evvel de kaydeylediğiın.lz gibi 
maklannı yalardı. parsanı hiç ses çıkarmayin! Ayıe Kere.steci (Antalya}, Nebahat nüfus sayımında lzmir sekiz mıntıı.kaya 

Kantar ağalarının da patlıcan dürü- Uzatmak istemiyorum. öteki iki ar- Gültekin (Balıkesir), Adile Entemiz tefrik edilmiııtir. Şehrimizde nü.fua eayı· 
mü meşhurdu. Aşçı başıları Buldanlı kadaş, hooa ile bir ilci dakikada ahbap (lzmir). Melek Tuğ (AkhisaT), Mem- mını yapmak Uzere ay:nlan 2500 sayub. 
Mehmet ağa, içine peynir veya k ayna- oldular. Hele en güzel yemekli, şura- duhe Yücednğ (Ankara), Atifet Şenol ve 600 kontrol memurunun mahalle, •o
mış yumurta çentildikten sonra ince cıkta, yakın bir konağa götUre<:eklerinl (Bergama), Mualla Esen (Burdur), 'kak ve evlerin numaralarını gösteren 
yufkaya sarılmış çiy patlıcanı insana söyledikleri 7.aman hocanın keyfinden Atifet özbayraktar (Çanakkale). Sa.i- listeler ve diğer levazım birer zarf için-
8yle bir yuttunırdu kl tatan havyar sa- ağzı bir karış açıldı. mc Bor (Manisa), Nezahat Sönmez de dün kendilerine tevdi edilnüştir. 

Şimdiden ıonra yapılacak hazırlıklar, İşgal hareketinin Rumen milleti bcsa-
20 Uktetrin sün« yapılacak sayıma- ait- hına reci mahiyetinden şüphe edilemez. 
tir ki bu da alman tertibatla lzmirde tam Birbirini takip eden darbelule toprak 
bir mükemmeliyet içinde ikmal edilecek- tamamiyetinin büyük mikyasta parça
tir. }andığını gören Romanya şimdi istikli· 
Yakında valımiz aaymı ve kontrol linin de parça parça elinden almdığmı 

memurlımnı · toplayarak sayım hakkında vo didiklendiğini görmektedir. Bu hidi· 
kendilerini tenvir edecektir, Y annkl Cu- senin fecl mahiyeti yalnız Bonıaııyaya 
martesi günü do istatistik wnunı mUdUrii münhasır değildir. Ayni zamanda l\faca
B. Celal Aybar Ankara radyoıunda aa- ristan Alman orduLmnın bir transit yola 
yım ve konrol memurlnnna hitaben bir haline girmiştir. Yani Tuna havzasında 
konferans vereak.tir. hakiki manasile miistakil devlet kalma· 

Sayım ve kontrol memurları. anlama- mı~ gibidir. 
dıklan noktalar varta bunlımn cevapla- ~EVICE'J' BİLGİN 
rını bu lconferansda bulacaklardır. ~ -·---nırdı! Yarenlik tc ilerledi. Muzip arkad~- (Silifke), Gülsüm Denürtaı (Tire) , 

İşte bizJm üç kafadar arkadaş da yol- !ardan b iri: Emel öke (A}•dın) . Melek tyigün (Bu- ş d k H af on 
da bunu konuşuyorlardı ; -Hocam, d edi. tslfuniyette az yemek ca), MelUha t Hataylı (tskenderun).. ehrı . ı·z e Hava uru- am y 

_ Nereye gidelim? Seı·ap değil mi? • • • b• 
!çlcı:inden en yaşlıları: - Helbet... BALIKESlR ERKEK S8b~Iarl Jn )-
- Beni diııleyln çocuklar! dedi. Hava - !yi amma neden iftarlarda o kadar öCRETMEN OKULUNA b ec 1 9# 

sıca'k. Şimtl zeytin yağlı patlıcan dolma- çok yemek y::ıparlar? Balıkesir erkek öğretmen okuluna muna e 1 erru er artıyor sara alınıyor 
a me ... ..,imidir. - Ha! o başka. Esbabını siz., de de- Nurettin Oğuzlar (İzmir İkinci lisesin-

..._ Beni dinleyin çocuklar! dedi. SU- yivereyim de dinlen biyo!.. Ramazan den). Mehmet Atçı. (fzmir ikinci lise- I . . jL 
teyman beylere gidelim. Çünkü hava şerifte bunun böyle olması yevmi kiya- sinden), Nail Gökbayrak (lzmir orta x.,.x Hazır anan proıenın ... 
a-ıc.ak. Mevsim de zeytin yağlı dolma mette ibadullaha sorulacak sualden okulundan). Musa Düzoğlu (lzmir orta Şehrimiz tlkc:arı da llPGfaı-ında iane tOplıY,,c:aJı tfllG ettiği IJtqllCG 
lnavslıni. MalUın ya, onlann ıkonal:'l ge- i.içiirildür. Ol sual de ~oldur ki cis- okulundan). SüleynıaOsn Bayer r~1;lkilik Dünya vaziyet.inin ııöıterdiii fevk.a- bir kaç miıll aenitlemi!tir· Şimdl fD ....,.. hülıümJet' 
nlştir. Bağlık bahçeliktir. Patlıcan dol- mine sıhhat verdin mi? MMeniyattan orta okulundan), man Y" sezen iade nezaket üzerine memleketimizin J.ı1ua bir fert 'biM kuruım 1ardıma .det& Ham Afyon satışının da inhisar altı-
maları da namlıdır. ihsan ettiğim paraları dıvar dibine mi (Manisa orta okulundan), Hii~mettin h d h k l . . f"l. k----ı...-.ı-. ' na alınması hakkında'-' haber Jzmirde 

ötıelr.iler peki dediler. Ve ylirü.meğe soktun, yohsa çömleğe ml sahladın? Algan (Nazilli orta okulundan)· Nihat r::ı:;!~d:U ~;: u~:~:ı e~1~::1~ 1rı::: "''Ş;;lı::'deki tacirler de kendi arala~ alaka ile karf:ılannnttır:ı Bu hususda ha
baJladılar. B~ on adrm ilerlemişlerdi Bunlardan nıeani istemek Uçtindür. Atılgan (ödemiş orta okulundan), Ce· kemmel tezahürleri lzmirde de ııörül- nnda para toplayarak hava kurumu lz- zırlanan projeye göre müstahsilin mal
ici arkalarından rum şiveli bir ses: Nefsin senin bineğindir. Oğa iyi hah- lalettin Balçık (Tire orta okulundan)' mektedir. Her yurtdaş, varlıklı her tile- mir fUbesino tevdiye karar vermiılerdir. hırını teslim ve bedellerini kabz için arala 

- Kaliora Hnsruı bey. uğurlar ol- malısın ... Ancak şol vücut ile hakka iba- Feyzi Dikici (Turgutlu orta okulundan), cnr ve esnaf hemen her ı;:ün hava kuru- Bazı tacirler teberrlllerini doirudan rında mutemet tayinine imkan verilmek~ 
ilin. det edeceksln. Beni ademin dünyaya Osman Erdoğan (Uşak orta oltulundan)' mu İzmir şubesine müracaatla yardımcı doğruya yapmakta ve makbuz mukabi- te ve Afyon fiatlerinin ticaret vekaletin-

Dcdi. Döndüler. Karoçacı (Payton) ancak be ancak hak taalh ve tekaddesin par sız yatılı olarak kabul edümi.~crdir. 6 za kaydedilmekte olduğu gibi ayrıca linde hava kurumuna te111im etmektedir- ce tesbiti temin olunmaktadır. Ham Af-
Kostl idi. vahdaniyeti nahiyesini tasdik içindir. ---·-- bir defaya mahııus teberrülerde de bu- ler. yon i,leri diğer işlerden ayrılmaktadır. 

- Eyvallnh Kastaki! Ne o, yeni bir Bundan ilçiirüdür ki bu Alemi kevnil Jhtikar Sll'.""-UOdan lunmaL:tadır. • Hava kurumuna te!lim edilen her ku· Projenin muvakkat maddesine n ııza-
§eyler mi var? · ve fesatta cenabı hakkı idrlk vücudu- X Şahıi servetlerin ne kadar kıymetten ruı, teberrü edilen her mebaliğ, bir kıy- ran, kesbikatiyct etmesini müteakip neş.-

- Ne dersin Vire beyimu! .. Kör Ef- muza iyi bahmakla sabittir. Netekim t k • f d · ı d • iri olduğu Frana harbinde anlatddıktan met taşımaktadır. Bu teberrüler sayesin- ri tarihinde ellerinde Afyon mevcut olan-
timl getirdik. Rama:r.an için. Şiradan hadisi şerifte buyurulmuştur ki•manayi e\' l C I 1 sonra, memleketimizde hava kuvvetleri· de yakın gÜruerde Türk semalarına yeni lar iki ay iç.inde bu Afyonlar için mülki-
m.ahsus getirdik. Şişe çalar. Amma ne şerifi hüşi sümme ~c;U içiniz ve dışınız Alısancakta Mesudiye caddesinde tu- mizi takviye için balkın göıterdiği alaka Çelik kanatlar iltihak\edecektir. ye amirlerine, köyler de ihtiyar heyetle-
çalar. Otuz şişeye insan gibi foıva söy- tahir ve mutahhar olarak geliniz man:ıyi hafiyecilik ed en Hayim adında birinin · rine beyanname verecelder ve ofis hu 
letir. Ben de okuyacağım . şerifesinedir. sun'i İpekten yapılmı, kaçak bir kuma~ u~ADAs•un.A Muamele vergisi hak· beyannameler üzerine Afyonlan üç ay-

- Ya, nerede? - Ya! demek karınlan sıkı doyurma- kıymeti beş lira olclu8u halde 19,5 liraya "f' u."""u da mübayaa edecektir. Beyanname ver· 
- Bu akşam Hacı Ali paşada başlı- lı. Öyle ise jimnastik adım konağa! snttığı iddia edilmiş, hakkmda adliyece PARTİ İŞLERİ kında bir teblil meyenler hakkında kaçakçılık madde-

-,or. Teravihten sonra mutlak gelin. Şimdiki Geri Tobakonun olduğu yer ihtikar m ddesinden tevkif karan veril- ·-Jf.-- -Jt.- sinden takibat yapılacaktır. 
Tuna destanı okuyacağım. Memnun ka- 0 vakit Süleyman beylerin konağı idi. mİ§tİı:. ·Parti müfetlişi B. Galip Bahtiyar Kuş- Muamele vergisi tatbikntında işe baş- --·--
Jacabınız Büyü~~~ kapısı a~?ınn,kadar açıl- _ -•~~ adasına giderek parti. işlerini teftiş ey- lama, işi bırakma ve devir, vefat, fesih YENİ VATANDAŞLAR 

- Hay hay Kostaki! m~, hırı yeşıl .S?~lı dort ~şak ka~ının Hayvan hastalıklariyle lcıniş ve ~chrimi7.e avdet etmiştir. ve iflAs hallerinde yapılacak muamele- . 
Bu karoçacı Kostinin cok güze1 bir ikı tarafına dıulmış, gefenı geçenı bu- • d I ler hakkmda Maliye veklletinden orı bir Yugoslavya, Romanya ve Bulgarıstan-

ıesi vardı. Ramazanlarda fayton sürü- yur ediyorlardı. müca e e ........................................... : ve on iki seri numaralı umumi ikl tebliğ d::ı.n muhaceı·et suretiyle yurdumuza ge-
cUlUğUnü bırakır, goygoyculuk edrdi!. Selamlığa giden yol, bahçe. selamlı- Urlada görülen Şarbon hastalığına Nüfusun artınasında E gelmiştir. Bu tebliğlerde muamele ver- len 1~57 ~Türkün v~tandaşlığımıza ka -

Rumlardan ramazan cerran! bu nasıl ğın altı mah~erallah kalabalıktı. Hiç karşı tedbirler ittihaz ettikten sonra ~h- ki : gisl için mükellefler nezdinde yapılacak bullerı yuksek lasdılcten çıkmıştır. 
olurdu demeyin~ okuyucularım. Ge- oJmnzsa üç dört yüz kişi vardı. Bun- l'inıize dönen Veteriner mUdürü B. Na- anana : kontroller ve kanunun cezai müeyyide- --------------
~ gUn de söyledim ya. ikör Eftim ile lann hepsi de yeml'k yiyecekler ve d~ zun Uygur '\'C İstaubul - Pendik lAbora- Bir meınlekelte nUiusun arhnas:ı: leri hakkında gt!ttl~ ölçUde faahat var-
.karoçacı Kosti bir misal. Bahusus Kos- kirası alacaklardı. tuvar şefi B. Galip dün Dikili kaz.asına demek, halka, güven, sükun ve çalış-5 dır. 
ti, Tuna destanı okuyor. Rus muhare- Sofralardan birinde yer bulınalıydı. gitmişlerdir. Oradaki koyunlarda zuhur mıı imkruu veren bir idarenin varlığı: 
besinde Pilevne kahramanı Gazi Osman Yoksa açıkta kalmak vardı ha! eden cicek hastalığını tetkik edecekler- demektir. --·--paşanın macerasını hikl\ye ederdi. Fe- ite kaka yol asarak ilerlediler . dir. Kalabalık 'l'ürkiye, bayındır '.l'ürki-

•r l' l · d b b" r --1 II • ye nibi Cümhuri .. eUn eseri \'e c:ere- Şark halıları transit 
ticareti 

caate bakınız ki bunun çalgıcısı Yu- a 1 crın en og ır so ra varnı . e- -- -- ficllı~ ' " 
nanlı bir rwn, Okuyucusu da Osmanlı men çöktüler. POlJsTE 

Fak t b. · k f d ] umd kl Be11 uıldan beri ne kadar arttığı-bir romdu! Destan ise o '\--akit büyük a ızıın ·a a ar arın u arı ., .,, 
d:ı"manımız Moskoflar aleyhinde idi .. patlıcan dolması yoktu. Bu akşamki if- Ramazanı yaraladı ıruzı önilrnilzdeki sayımla öğrenec&-

Şark halılan trar..sit ticaretinin inld
şafı için Mallye vekaletince bir proje 
hazırlanarak Başv~kilete gönderildiği 
haber alınmıştır. Bu proje ile ~rk halı
ları hakkında tatbik edilmekte o1an 
günuilk antrepolar rejimi gayet Mde
leştirllmiştlr. Bu suretle ~rk halı tran
sit tlcareti inkipf ettirilecektir. • 

~ ta f k tı · k f ı k ğiz. Sayım memurlarına en doğruma-Yaruk bir havası hasretli bir güftesi r sorası ·oyun e ı ·uru aı;u ya, a- Basmahanede Dibekbaşı sokağında lumatı vermek bu itibarla Cüınhuri-
vardı. Kör Efthnln çalgısı ile karoçacı vurmalı piltlv, tulum peyniri, doma t SC· oturan NaT.ıni Klhya, üzüm alma mese-
Kostinin ağzından dinleyelim: latası ve ehna hoşafından ibaretti. lesinqen kavga ettiği Ramazan Yante- yele bağlılığımızı. onun faziletlerine 

Ttımı çayı akmam diyor 
Etrafları yıkmam diyor. 
Adı güzel Oıman. :P<ıf4 
PilemıedPn çıkmam diyor 

* Tuna çayı ııkaT gider 
Etrafları yıkıır gider. 
K4firde Moskof arkaımıa 
Esirleri ta'kmı: gider. 

Olur mu. be11ler olur mu 
Evlat babaıtı 'DtıruT mu. 
Giclı. mf?let h4inleri 
Bu dünya ai.?e kalır mı. 

işte ram.azan geceleri iftardan sonra 
Yunanlı ve l'umlnrm mtislümanlara 
olcud.uklm.-1 milli havalar!.. Hem de o 
.Moskoflar aleyhinde ki çarları rumla
rın h amisi ve tzınirdeki ayafotini kili
sesinin meşhur büyllk çanı onı:ın hedi
yesi idi! 

Bizim iiç a:-kadaş Kestelli caddesine 

Eh bwıa da şükür! .. Hem burası se- kini bıçakla yara1am~ ve tutulru~tur. inancmıızı gösterecekUr. 
· ı BAŞVEKAL~"T 

lam ığın altı, oıvama mahsustu, yemek- İ İstatistik umum mildürlüi1il 
lcri.n danink:-.sı yuk:ında, bilyük hoca- Ş ba$1118 giderken ...................................... v.ı. 
!ara ve davetli :zatlarn mahsus sofra- yaralandı 
tarHdn bulunurd~. r Kuşadasının Selçuk istasyonunda de-
.. a, unuttum. ~abalık çok o~u~ miryollarında çalışan ameleden İsmail 
ıçın her kes kaşıgını kendi ?etirirdt Yetim. i~ başına giderken bindiği va
Cepte, belde, sarık ansında bırer ta.h- gonetten dUşerek yaralanmış ve hasta-
fa kaşık taşınırdı. neye kaldırılmıştır. 

Fakat bizim hoca lzmire yeni geldiği 
için bunu bilm~ğinden humsu mllba
re}c yaptı. Fasulya ile pllAvı avuç AVUÇ 

atıştırdı. Hoşaf k~ birlnt de ka
pınca su gibi içti. 

Ve çıkarken yarını mecidiye de di§ 
kirası aldt! .... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fltrelerinlzi Hava 
kunununa veriniz 

Vatanın emniyeti bizden bol kanat 
ve bol uçucu istiyor. Küçilk gördü
ğümüz fitrelerlmlzl Hava Kurumml8 
vermekle memleketin bu isteğini kar
sılaıll1' olanız. 

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

Kain babasını 
tekmeledi 

Tire kazasınnı Dere mahallesinde otu
ran Mehmet Burcan, bir hesap mesele· 
sinden kavga ettiği kain pederi Kamil 
Akmanı tekme ile karl'\Uldan ıığır suret
te ya~. 
Kamında peritonit arazı &örülen Kl

rnil Akman berayi tedu·i İzmire getiril
~. memleket hastanesine ;ratınlmı,tır. 

Çatıderecle yaqın 
Menemenin Çatıdere köyü civar.mda 

Arpa Qukuru ınevkiinde yangın çıkn~, 
bir miktar Pirnar ~alm yanm.ı~tır. 

.. -. . . . . . . . . . , .:. . . . _· ~-~~ 

=ELHAMRAsinemasında 
Buıtin matinelerden itibana 

Güzellilfne doyamıyacağınız HarlkWAde bir film 

Kanatlı. Kadınlar 
FRANSIZCA SÖZLU 

BAS ROILERDE 
ALiCE FAY - CONSTENCE BENNE'IT- NANCY KELLY 

l!'OK JURNAL'da, En aon ve mühim haberler 
SEANSLAR: Her Gilrı 2-3.30-5.30 - 7.30 - 9.30 Cumartesi ve Pazar 11.30· 
da hatlar. 
DİKKAT: Haftanın btitün giinlerlnd. ilk başlama IMlln UCUZ HALK 
MATİN!!Llml'da. Fi. 20. 25 - 30 

lmıirin bu meıhur kolonynsmı Hi-
lil eczahanesinden alacakımız. Çün
kü yalnız eczacı Kemal K. Aktat 
yapar. 

Türkiyenin bütün zevkini kendi
ıinde toplamlf bir phe.erdir. Takli
di yoktur. _Çünkü yapılamamakta
dır. 

HiLAL ECZAHANESI . 
..................................... i ................................................ . . . .. . 
~ ~ BÜYÜK HİKAYE ~ i 

Müth~ solmuı olan robum benim sıJw:ı... görUyordu. Ya.lnu husus! kltip. Fazla m8§8Uldü. Mutfak .kapwndan ba.,ımı da tuttuğu bir çamaşır mandalını çıkar
tunı bir kat daha arttırıyordu. Kızlar delil - ÇünkU, peri muallarında oldu- uzatbm. hayretle sordu~ «Mektep bu dı ve miyop gözlerUe beni silzerek: 
wkoslar yapıyor birbirini dineklerilt iu gibi, hu.mi kltip kızların nihayet kadar erken mi bttiyorh - Bu masal da ne-? diye sordu. . . . . 

~ .•••..... ~ ........................••.•...•..........................•...... : ......••• , dürtüyor ve ar~ gUlüyordu. tçle- j,atronluile ıvlenmelerl ona göre ib1r ka- * Kat't bir tavırla ~~vap verdim: • 
rinden biri titreyormuı gibl yaptı w id• idi. Sokularak izahat verdfın: < Bugün - ~~ falan degıl: bu mektebe .gıt-

A • • •• · h bana ~ittirecek ~lde: cl\ıuu bugUn Fakat bütün bunlardan artık soumUf- ders yoktu. Dinle anne: Ahnacak kitap- mek ıstem~y?rum. Ondan nefret edıy~-n nesın ı n guna 1 ne de .!Oğuk. Yarın Pulen mantomu '1- tum bterse hiçte htı1wd kAtip olmıya- larm 11.stesinl verdiler bize. Fiatlerlne rwn ve btıtUn kızlardan da nefret cdı-
yeyim• diye sl>ylend.1. Bir d.titrl, bana yun: ne çıkar? Yalnız bl.r f8Y1 kat't ola- bak. On bet liradan !ula. Artık mesele yorum. Benim elbisemle alay edip dur--------x•z doğru göz kırparak: cBe.reketı hllA n- rak biliyordum: Artık bu mektebe bir kalmıyor.> . dular. . . ., 

V cak kanlı inAnl.ar da van. daha dönmiyecektim. Satın alınması icap - cMesele kalmıyor• dem&klf! ne de- - Elbısende alay edıleocek ne _var . 
~ Y AZAH : Ç YILDIZ Yanaklarım yanıyordÜ ve göz yaşları-- eden kltaplann listesin.1, blr makine gibi, mek istiyor.sun? - Ne olsun! her şey! ne rengı, ne bt-

2 - mı tutmak için bUtl.ln kuvvetimle mu. Diyetim yoktu. Fakat •vt dönmet• de - Mektebe gttm&lt f.stemiyorwn. n.. çtml kalmış. Ayakk:apiırrun d.a. heı· adım 
- . . • . . cadele ediyordum. Fakat. bUtlliı gayret- Juu:1cuyomum. Mektebe gitmek ı.tem.. mek mediğim bu. Bu kadar paTamız ol.. attıkça, korkunç bır gUrUl~U ~ıkarı):or. 

Ben daima alıngan bir xızdım ve fakirli- ğuk rilıglr hafü robumun ıçıne dolarak lerime raimen. aktilu. OOtttıı kızlar al• d1jimJ. duyunca annem memnun olma- nwlılmı bilinin. Bir daha bu mektebe gıtrnıyeceğım, 
ğime ait her telmihten Adeta iztrrap du· beni ~yordu. . ladığımı gördµler. yaeıaktı. Listeye ibaktm:ı. Pek bahalıya _ o bmlm jpn. Kitap aatıa almak vessel~! 
yardını, fakat li8ede benden daha zengin tl'~e, aadece belimden yukanda Bekledlğ~ holden .uratle uıaklat- mat olacaktı. n.rhal aklıma bir fiktr icap edeceğtnl bilmiyor mıydım ıanı· * o\mıyan, diğet fakir talebeler vardı. Şim. kalan küçük bir bolero vardı ve açıkta mak 1.sted" Fakat J.ki pençelqm~ ayak geldi. Dönerken yolum bir kitapçı dülıı- yonun? 
di de öyle olacatını sanıyordum. kalan kollarım soğuktan morarm~ı. kaplarmıd1: gUrUltüler glcırttlar çıkı- kAnınm önüne dll!Uyordu. Girer, bUtU:n _ Fakat, falııat bitim bu kadu pa-

Anncm biricik ayail.aplaruna yeni Mektebe girince rahat bir nefes aldım. yor ve her adımım bana: alır bir huztlll- bu kitapların Jlatini sorardım. Bel'kl an- ni.tnlZ yok ki ..... 
pençe attırmışu ve en iyi tuvaletim olan Fakat etrafıma bakınınca, vual rop giy- suzluk veriyordu. Biltün göz.lerln bana nemin bunt.n alacak par.uı olmryacak X~'keliyordum. Annem cıük6netle ce-
emprime voal Tohumu yıkamıı Ye itina ~ olan benden bajka kimse olmadığı- dikildiğini hissediyordum. Yerin dibine ve mesele, mlln11\taf*l319, kendlliğin.d~ vap verdi: 
ile ütülemişti. Bir gün evevl yağmur yağ- nı gördilm. Hepsinin üzerinde tayyörler geçnıeği tercih ederdim. Kaçmak iste-- halledilecekti. • - GJ.der, kttaplaruu .satıR aLırşın 
mrştı. Cök yüzü hala kapalı idi. Yolda, ve :rahat mantolnr vardı. elim, fakat tam bu Anda sınıf kapw öntı- .Mağazadan çıkarken, artık en~eye Artık dayanamadım: · 
Soluk bir rüzgar esiyordu. Ben yine ha- Ben bütün bu kızların en fakiri idim. ın.Uzde açıldı. Deraler ba§layıncaı, daha lüzum kahnadığını biliyordum. On ~ - Gitmlyeceğim! diye ba~ıroun. Bu 
fif ,.azlık robumu giydim. Zira baıka el- Gençliğe hb bir zalimlikle, bi7J. birbiri- dyade rahatladım. lira kitap par&!l! Bu kadar parayı bir mektebe gitmek istemiyorum. Nefret 
hlsem yoktu. rnizden nyıran farkı bana hissettirmekte * arada görmek lblze asll nulp olmam11- ediyorum ondan .... 

Mektepten, ayakla yarım saat mesa- gcçikmediler. Müstehzi ve tczyifkAr bn- Annem - hayalen - beni mühim bir tı. Annem çamaşır sepetine eğilml§tl, fa. 
1~ idim ve erkenden yola çıktım. So- kışları beni tepeden tırnağa süzüyordu. iabrikntörlizı husus! katibi mevkUnde Annem, avluda çam~ırları sen.pekle kat telcr.v dolnlJdu. Dudak:JMs araaın-

- Dinle beni. Se%a. Böyle saçma söı
lerl bir daha duymıyayım. Mektebe gi
deceksin. İcap cdrese, küçük bir kız gl
bt, her sabah elinden tutarak götüril
rüm, vallahi! diğer kızlar ne giymi.şll'rıli. 

- Koyu roplar ... Yazlık şeyler değil . 
- Haydi, çamaşırı acımRk için bana 

yardım et. Sonra çaqıya inerit. Sana 
öte heri alacak kadar param vaı·, sanı
ronım. 

ltimat!ız b ir tavırla oıta bakıyordum. 

ll/f#flBITNEDI~ 
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Jıılahlıemelerde 
•••••••••••••• 

arısını niçin 22 yerin
den vurup öldürdü? 

~~~~~~~~x.x.~~~~~~~~~ 

~,,. ceza maldıemesl dün, Karşıyalıa cinayeti· 

,~Kısk= S~'!nl.!:Clf!f!m~~!, !!r~f!_~ul~!4!.csı ~ 
~rl resmt aynlma neticesinde Karfi· Remziye dinlenın4tir. Kendisl Tilrkçe 
(.~ada Emniyet sokağında karısı Bn. bilmedi~! için saıniin arasında bulunan 
'!f..uniyeyl 22 yerinden biçakla yaralıya- ve Arnavutça bilen Sü1yman Fehmi 
f,jlı: öldilrmekteıı maznun ve mevkuf adında birisinin tercümanlığı delaleiile 
~ıbın muhakemesine dün ağır ceza demiştir ki: 
mahkemesinde devam edilmiştir. _ Uç senedir evli bulunuyorlardı. 

•Mahkeme salonu ve koridorlar mu- tlk senele-r iyi geçindiler. Fakat .son 
,irıkeme safahatını ta.kip elmeğe gelenler günlerde damadım, kızuna şurada bu
ile dolu idi. rada küfilr ediyor ve kızıma bakmıyor-

Dünkü celsede, evvelce celplerine ka- du. JlfaksadJ, kızım Nazmiyeyi benden 
rar verilmiş olan bakkal Ali, Maktulün ayırmaktı. 
annesi Bn. Raziye, tavukçu Cemal. ka- Kızım bu yüzden kocasından ayrıl-

ı Bn. Emeli ve Raınazan oğlu Resul eh, beraber mağazada çalışıyor ve geçl-
Şahit sıfatile dinleıımişlerdir. niyorduk. 

Bunlardan Bn. Emeli vakayı görme- Kızımın hoppolaştığını söyliyen şa-
dlğlni, yalnız kan kocanın geçimsizlik bitler yalan söyliyorlar, onu bugün ma
yüzünden kavga ettiklerini bil<j,iğ inl halleye sorsunlar, eğer fenalığını söy
söylemiş ve demiştir ki: ler!el'Sf' bende kızım gibi ölmeği isterim. 
-Biı· gün Bn. Nazmiye <?Ve gelerek Onların §8lıitliğini kabul etmem. 

bizden kira ile Uç oda istedi. 1ki katlı Heyeti hfildme, maznun vekilinin gös
olan evimizin altını kendisine verdim. tereceği müdafaa şahitle-rinin celbine 
Eve taşındılar. Aradan bir kaç gün geç- karar vermiş ve duruşmayı bu ayın on 
tl- Bn. Nazmiyenin kocası eve gelmedi. altısına talik etmiştir. 
l!erak etUm. ·· ·rede olduğunu sordum. 
l<adın bana: 

- Kocam kaba çobanın birisi, artık 
onu istemiyorum, 

Dedi , ben kendilerini barıştırmak 
, ollanna gittlmsc de o kocasını i•teme
ıekte Israr etU. 
Bir gece evde e.~lence olduğuna del&. 

· t eden gürültüler işittim. Nazmiye, 
komşularile gü1üyor, eğleniyordu. Bun
ların arasında bulunan ve kıskançlığa 
llebeblyet veren adamın yalnız mı, yok-
8& ıılşımlısı ile beraber mi olduklarını 
bllınıyoruın. Ertesi gün ı.~te bu kanlı M
dise oldu. 

Bn. Nazmlyenln hususi hayatı hak
kında reisin mrdu~u suale Bn. Emet! 
şöyle cevap vermiştir. 

Bir ha't.aret davası bitti 
Kemer altında Giln hanında oturan 

yağcı Ahmet oğlu Konyalı Hüseyine 
hakaret etmekten suçlu Kayserili Ahmet 
oğlu Ali iki ay hapis ve elli lira ağır 
para cezasına mahkfun olmuştur. --·--· Eylülde işlenen suçlar 

Eylül ayı içinde İzmir vi!Ayetlnde po
lisin tesbit ettiği 211, jandarma mınta
kasında da 97 suç işlendiği anlaşılmış
tır. 

Altnuş altısı kadın olan 103 suçlu ta
mamen tutulınu~ ve adliyeye verilmiş
tir. 

YENi ASIR SAHIFEJ 

Borsa 
-Jf--

'OzöM 
686 İnhisarlar !da. 
624 Üzüm tarım 
205 A. R. ÜzUmcü 
192 M. İzmir 
145 N. Üzümcii 

94 S. Silleyma. 
91 P. Paci 
84 F. Solari 
77 Haydar Dilııdar 
77 Alb8yrak 
75 Akseki bank. 
76 H. Alyoti 
67 Ş. Remzi 
62 D. Ardilt 
61 j. Kohen 
57 s. Erkin 
55 Vitel 
48 Sami Saraç 
44 Osman Alta,y 
35 F"ık Paker 
18 Raşit Kıısakçı 

2873 
603941 
63267! 
No. 
No. 

1 
8 
9 No. 

No. 
No. 

10 
11 

İNCİR 
1325 Çu. Tarım 

321 • M. H. Nazlı 
261 • Fümioc 
234 • Şerif Remzi 
199 • F . Solari 
1ro • A . R. Bark! 
105 • H Be· lkçi 
88 • B. S. Alazraki 
20 • M: İzmirlio~lu 
16 • •A. P•pagno 

2677 Yekfuı 
50885 E.•kl 
53562 Umumi 

ZAHİRi!: 
15 ton Burçak 
60 Ç. 
40 ton Susam 
20 ton P. Çekirdeilt 

221 B. Pamuk 

9 50. 
15 
14 50 
12 
ıs 
21 25 
13 50 
18 !!O 
19 
15 
15 
13 50 
20 50 
25 75 
18 75 
22 
19 75 
12 50 
15 
14 
16 50 

11 
7 50 
8 

15 
12 25 
7 50 
9 50 

17 50 
16 50 
12 

19 50 
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PETROL Taşköprü panayın acıldı 
x'*x 

Vermiyecek 
11 50 - BASTA!MFJ 1 inci SAHİFEDE -
~ 50 yanın pek ziyade muhtaç bulwı-
20 duğu pamuk mukabilinde Türki-
14 50 yeye petrol vermeyi teahhüt etmit 

Kastarnoni valisi topla-
nan halkı tenvir ·etti 

24 olduğu kaydedilmel<tedir. x•x:------
24 
20 75 NE ZAMANA KADAR PETROL Panayırı on 'binlerce ltbl ziyaret ediyor 
23 50 V E R E C E K L E R ) Ta~köprü 10 (A.A) - Uç gündenberl verdiği bir ~onferansta vııllıniz dünya 
17 Bükrq, 1 O (A.A) - Royter bildi- devam etmekte olan Taşköprü J>AQYln vulyetı n bunun karşısında hüküme-
18 ıiyorı Yunan elçisi Yunaniatina petrol dün de bir çok ziyaretçi tarafından ge- tlmlzin gütti!ğil $1yaset etrafında bu Y&• 

26 50 ihracının men edilmeıi münasebetiyle zilı:niştir. Panayirde kenevirin kilo1111 tandaşları tenvir eyle~tir. Valimizin 
21 50 Rumen hükümeti nezdinde teocbbüsat- 55 - 80 kuru§ arasında muamele gör- bu konferansı halkm Millt Ş•f tnönllye 
26 50 ta bulunmuıtur. Bu t*bbüı üezerine mektedir. . ve cümhuriyet hilkilmetlne kaqı olan 
18 75 Rumen hülı:ümeliyle aktecfilerek beş Bi- On binlerce yurtt"iın panayirde top- sevgi ve sarsılmaz bağlılık hiıılerinin bir 
23 rinciteJrine kadar ta.edik edilmiş olan lanmış bulunmasından Jsti!ade ederek defa daha teyidine vesile olmuştur. 
21 50 bütün ihracat mukaveleleri tatbil:: edile-
21 celı:, fakat bu tarihten ıonra hiç bir mu-
19 kavde jnızalanmıyacalctır. Bu karar Yu-
23 50 naniatana Tetrinievvel nihayetine kadar 
16 50 klfi mikdarda petrol ithal imkanını ve-

TAS AJANSI il ÜHIM Japonlara kalırsa 

14 
16 
19 
23 
27 

13 
13 50 
18 50 
19 
17 
11 
13 
17 50 
16 50 
15 50 

5 

20 50 
5 
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recektir. -·-lngiliz hava hücum-
ları pek ~iddetlefiyor 
- BASTARAFI l inci SAYFADA -
duğunu yazıyor. 

Brüksel ıehri her türlü t..ıilli.tiyle bir 
Alman ıehri olmuştur. Burada şimdi Al· 
manlar o kadar çoğalmışlardır ki sokak· 
!arda bir Bdçikalı gördükleri zaman 
hayret ediyorlar. Belçikada yalnız düt
mana kaqıı değil, vatan hainlerjne kar
ıı da kin a:rtmaktadır. 

BiR TEKZiBi -·-- BAŞTAllAFl 1 İNCİ SAHİFEDE -
lar. 

•Taıı• njansı bü!iiu bu haberlerin ha
kikate kat'iyen .uygun obnayıp tahrik 
maksadiyle uydurulmuş olduğunu bil
dirmei'e me .. ındur. 
POLONYA • ÇEKOSLOVAKYA 
DOSTLUÔ:U 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
ği politikasını açığa vurmuştur. 

KalkUta 10 (A.A) - Hlnt ınilll kong. 
re:.i reisi Mevlana Abu! Azad şu beya
natta bulunrn~tuı-: 

- Biz Hinililer hepimiz Çine giden 
Birmanya yolunun tekrar açılısını hua
retle karşılarız. 

Londra 10 (A.A) - Royter ajana 
$anghaydan verdiği bir haberde şöyle 

Londra 10 (A.A) - Polouya reisi- demektedir: Sanııhaydaki Amerikan 
cümhuru B. Rakceviç ve Çekoslovakya konsolosunun yakında. resı_nl bir teblil 
reislcüınhuru B. Beneş ikl memleket neşrederek $angbay bölgesınde bulunan 
arasında dostluk baj:ılarını inkişaf ettir- 300 Amerikalıyı, müstacel işleri olma

-------------- mek maksadiyle Polonyalılar kulüblln- dJğı t:ıkd.1;ı·d~ . Cinden _ayrılmağa davet 

Ank d de yapılan bir toplanhda görüşmüşler- ede-;eı:ı bildirilmektedir. .. . ara ra yosu dir . Polonya başvekili general Sikovskt Çınde ~~et eden ~~tün Aınerik~
--Jf.-- ve Çekoslovakya başvekili B. K:ronsek !arın tahliy""~ keyfiyetının mevzuubahia 

ve her iki memleketin kabine azalan bu olmadığı, zira bunun ic;ln lüzumu kadar 
. B V G U 11 toplantıda b1121r bulunmuşlardır. V?Pur ~·".~ut o~rı'.?dıi(ı ~dedilmekte-

8.00 program ve memleket saat ayarı, İki memleket istihbarat nazırlan söy- dır. ~numuzdtl ı uç R.Y ıçın Amerikan 
8.03 Müzik: (PL), 8.15 ajans haberler!, !edikleri nutuklarla şark ve cenubu ŞU'- P;""z~dt;.n kumpanyasınm vapulannda-
8.30 MiWk: (Pi.), 8.50-9.00 Ev kadını - ki Avrupada hUrriyet ve medenlyetl ih· ki butün yerler tutulmu.tur. Bununla 
Yemek listesi, 12.SO program ve memle- ya azlmlelmi tebaM ettimıltlerdir. İn· beraber, milstacel bir vaziyet tehadd\11 
ket saat ayarı, 12.33 MU.zlk: Alaturka, gilteren!n zaferine ve kendi milletleri- edecek ol~ bütUn Amerika tebaala-
12.50 ajans haberleri, 13.05 Müzik: Ala- nin de bu sayede boyundunı'.ktan kurtu· nnı tahliye ıçın kAfl miktarda vapur sev
turka, 13.20 - 14.00 Müzik: (PL), 18.00 lacağına dair itimatlarını da bu mllnase- kedlleceği zannedilmektedir. Amerlb-
program ve memleket saat ayan, 18.03 betle beyan etmişlerdir. lıların tahliyesine dair olan haberler 
Müzik: Radyo ıSwing• kuarteti, 18.30 $anghay borsruunı altüst etınlş ve bir 

Bütün bir tarih boyunca Şark dünyasının en büyük ve ıne~hur AŞK 
Müzik: Fasıl heyeti, 19.00 Müzik: Muh- YENi NEŞRİY Af' ı;ok kıymetlerin sukutuna sebebiyet Vel' 

telif ~kılar, 19.3~ memleke~ saat ayan, • • ••••• • ,. • • • • tn\fumoE BAŞKA NE 
- Nazmiye, bir sene evvel.kine naza

ran biraz d~, yani hoppalaşmıştı. 
Kıııkançlığa sebep olan adam çok defa
lar vakitli vakitsiz eve gelip gidiyordu. 
Fakat dışarida kol kola gezdikJe.rini 
görmedhn , va kayı da bilmiyorum. 

macerası T:ceBJ':: :;:~~! 1t~!t!;:dl:. ENDÜSTRİ - Eskiden ıSanayi ve DERLER K 1 ) 

Şahit bakkal Ali ve Resul, maktul 
Nazm!yenin hiç bir fena halini görme
diklerini söylemişler, \"aka hakkında da 
ademi malô.ınat beyan ct~lerdir. 

LEYLA .ile MECNUN 
15 Radyo gazetesi, 20.45 Temsil, 2L30 Fen ve Sanab ismiyle çıkan •Endüstrh Berlin 10 (A.A) - Birınanya yolunu 
konuşma: (İktısat saat!), 2L45: Radyo aylık dergisi 26 mcı yıldönümllnU idrak İnÇankayşek'in si!Mı münaka!Atına açmı 
salon orkestrası, 22.30 memleket saat etmiştir. Çok uzun öınürlU olmasını te- gilterenin bu hareketi Çin - Japon U.. 
ayarı, ajans haberleri, borsalar fiatlerl, menni ettiğimiz ıEndüstri• nln 26 mcı ti!Mındaki bitaraflığı ile gayri kabili ı. 
23.00 Müzik: (Pl.), 23.25 • 23.30 yarınki yıl l lnci sayll>ı güzel mllnderecatla çık- lif olduğu Bcrlin resmi mehafillnde söy-

=-···················································································: • • 

i Devlet Demir Yollarından ~ 
···············~······································································ 

- 9 ncu işletme ihtiyacı jçin bir sene zaThnda döktürülecek olan ve alel-
rnü&edat mikdarlBTiy!e muhammen bedeli aşağıda yazılı bulunan Izgara aabo 
Ve makine vagon parçalarından ibaret döküm işi 24292.40 lira muhammen 
bedelle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Münakua 24/10/ 940 Pel'}Cmbe günü saat 11 de Sirkecide 9 ncu ı,lotnıa bl 
naaında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin 1821. 9 3 lira muvakkat teminat ve kanuni veııaikleriyle teklif 
mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını aynı gün saat 1 O na kadar ko
nıiayona vermeleri lclzımdır. 

Şartnameler panuıız ola<ak komİ•yonıla n \'erilmektedir. 
\1Uı:dar Kiloğram Nevi Muhammen' Bedel Lira 

31935 

103600 
6800 

lvfak.ine ve vagon par .. 
çaları. 
Sabo. 
lzgnra. 

9, 11. 13, 15 

7664. 40 
15540, -

1088, -
423) (2082) 

SALiHLİ MAL MVDVRLUOVNDEN : 
Salihli kazası hududu dahilinde Marmara ııölü naıniyla maruf gölde 

1/10/940 tarihinden l / t 0/941 tarihiı1e kadar olan müddet zarhnda balık 
avlamak hakkı mültezimine verilecektir. 

A - Avlanacak balıkların beherinin sıkleti 500 gramdan fazla olmali 
üzere iki yüz elli bin lcilo tahmin edilmiş olup bu balıkların kilosunun mu
hammen kıymeti 2 kuru~tan beı bin liradır. 

B - Şartnameler bedelsiz olarak bu ilinın yapıldığı mal dairesinden veri
lir. 

C - Arttırma 15/10/ 940 tarihine ınüsadif Salı ııünü oaat 11 do !alilall 
ınalmüdürlüğünde müteıekkil komisyon huaurunda icra edilecektir.• 

D - Arttırma açık ıelcifde yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat mikdan muhaınınen bedelin yiizde 7.5 ~ olan 

c375. liradır. Talip olanların yevmi meıkOrde Salihli malmildUrlüjiinde mU.. 
teşekkil kom~yona müracaat eylemeleri li8.n olunur. 

5, 8. 11, 13 4194 (2062) 

Viliyet Daimi Encümeninden: 
lzmir • ~me yolunun 5 1 +000 inci lı:ilometreaindeki 5X7.50 açıklıiında 

bulunan ahşap köprii ile 23 +300 Üncü kilometrede bulunan ilci menfez ta
miratının 2336 lira 5 kuruş keıif bedeli üzerinden 1 1/10/940 tarihinden iti
baren 15 gün müddetle açık elı:oiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
s a y ı 1 ı yasa hülr.ümlerine göre hazırlıyacakları teminatlariyle birlikte 
28 / I 0/940 Pazartesi günü •aat l 1 de vilayet daimi encümenine baı vurma• 
lan. 11, 20 4321 (2096) 

İzmir Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
Alaşehirli Mustafa kızı Emine namına mukayyet bulunan Kaqıyakanın Do· 

nanmacı mahallcliııin Nuh bey ıok.ağında 44 numaralı gayri menkulün mü· 
terakim vergi borcundan dolayı mülkiyeti haciz edilmiş olduğundan verginin 
tediyesi. akoi takdirde blmiizayede aatılacajı hakkında tebligat yapılmak ~ 
tenilmit ise de mumaileyh Eminenin vefat etliği ve Reşat ve Mehmet adla• 
rında oğulları ve vaİialeri var ise de bunların halen ikametııilılan meçhul 
bulunduğu zabıta tahkik.atiyle taayyün ettiğinden müterakim vergi borcunu 
gazetelerde ilin tarihinden itibaren on gün zarfında tediye edilmediii tak
dirde mezkm gayri menkulün mülkiyetinin bilmüzayede satılacııiı ilan olu-
nur. 4320 (2102) 

Viliyet Daimi Encümeninden: 
Cezair hanı altında 855 inci sokakta 22 sayılı hanın tamiri 803 lira 2 kurut 

keşif bedeli üzerinden 15 gün müddetle açık ekailtıneye konulduğundan io
teklilerin, nafıa müdürlüiündeki keıif ve §artnamesinl inceleyerek 2 490 sa
yılı yaea hükümlerine göre hazırlayacakları teminatlariyle birlikte 28/ Birinci 
teşrin/940 Pazartesi günü saat 11 de viliyet daimi encümenine ha~ VUTma• 
!arı. 11, 20 4322 (209S) 

Turistik Yollar Mıntaka Mü~ürlüğünden: 
idarenin her nevi silindir ve motörlerinde çallflırılmalı: üzere 90 lira ücretli 

bir nıakini•t alınacağından isteklilerin tahsil derecelerini ve iktidarlarını gö .. 
teren veailı:alariyle beraber 15 Birincite,rin 940 Salı gÜnü ak9amına kadar 
lzmir turistik yolları mıntaka müdürlüiüne müracaat eylemeleri. 4312 (2098) 

program ve kapanış. ımştır. lenmektcdir. 

••' ···· ••• ••••••• •••• ••• ••••••••• •••• • ••••: ~M:'!llC--ıı."'.":ı.-a:aa•••••- •••••••a:ı=m•11r1-•ı .. 
TURGUTLUDA 

Dikiş Yurdu 
Turgutluda bir müddetten beri faa· 

liyetini tatil etmiş olan. 

Atıue Pekonag'ın 
Ditlt yurdu daha müeait ıartlar 

içinde 
İatikli.l mahallesinde ı 34 nu• 

maralı binada açılarak kayıt i,. 
lerine batlamıştır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tzMtR 3 NCO SUUI HUKUK HA

KIMLICINDENı 

Kendinizde veya çoçuklan-
nızda gördüğünüz . 

Halsizlik, Kansızlık, Hıızımınzlık, Karın a.tnlan. Karın t!şmeleri, Burun 
makad kaşınması, Oburluk, Baş dönmesi, Salya akması, Saraya benzer 
sinir halleri, Gece korkulan, Görmede, işitmede bczııkhık, ıribl pyrl 

tabii haller; 
Bunlar yeyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamasından dolayı barsak· 

!arda yetişip üreyen ve kanlarımızı eıneıı aolucanlann temrıdir. Bunlardan 
kurtulmak için l!czaneden blr kutu S~ta alınız .. Ve lc;lndeki tarife mucibin
ce kullanınız.. Derhal kurtulursunuz. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUŞTUR.. 

8an·ıa, ismine 
Dikkat 

-·--lCVMDALH ·-Ul\ıtmıl DENİZ ACENTEIJ~I LTD 
HELLENIC LİNES LTD 

İZMİR • NEVYORK ARASJNDA 
Baftahk muntuanı hareket 

KATİXÇO HACİ PATERA vapuru 
15/16 birinci teşrin arasında İzmlıden 
doğru Nevyorka hareket edecektir. 

ANGYRA vapuru ayın nihayetinde 
İzınlrden doğru Nevyorka hareket ede
cektir. 
ATHİNAİ vapuru ikinci teşrin iptida

sında İzınirden doğru Nevyorka hare
ket edecektir. 

l"·; ~ · 
lı:mirde Mekka yokuıunda 4 aayılı 

evde Remzi kar"' FatınA velr.U! avukat 
Abdurrahman Akalın tarafından lzmlı.. 
de Deiirmendaiı Sellmiye mahalleoin
de Necip efendi sokak 2S No. lu ovd• 
oturan Bekir Zihni vo rüfekaN Mithat 
Nihat ve Melımet aleyhlerine ikame olu
nan izaleyi ıuyu davuının cari muhake• 
meli sırıuıında müddeialeyhlerden Beldr 
Zihni namına çık.anlan davetiyede ika· 
metg&lıınm meçhul buluruıwıı lıaıoebiyle 
tekrar zabıta marifetiyle yaPJlan arattıl'
ma netieea.inde yine bulunamadıitı m~ 
7.elı:kere münderecatından •n'•Plmı,ta. 
Talep yeçhile müddeialeyh namına bu 
kerra yeniden çıkarılan davetiyenin teh
~at makamına kaJm olmak üzere U... 
nan teblipt icrasına mahkemec. karel' • 
verilınit oldıılundan yevmi muhalı:eme 
siinü olan 7/11 /940 tarihinde lzmird• 

NOT : Bütün vapurlarımızın ambar 
içi elektrik vaniilôtör tesisatı ile mtı
cehhezdlr. Gerek vapurların ınuvasallt 
tarihleri, gerek vapur ls1ınleıi ve nav
lıınlan hakkında BCC!rltanıız harp doJa. 

_______ .. ____ "-'"" yısiyle hiç bir taahhüt altına glrmaz. 
Daha fazla tafsi!At almak için Blrind 

Kordonda 152 numarada ıUMUAL• 
umumt deniz acenteliği Ltd. müracaat 
edilmesi rica o!ÜnUl'. TELEFON : 407I 

3 ıu:ü sulh hukuk mahkenıeeinde ham 
bulunmaaına veya bir vekil göndermeel• 
ne aka! takdirde hakkında ilJ'ap karan 
taıtlr lı:ılınacaiından teblii ınalı:auıma 
l:ainı olmalı: üzere il&nen teblit olunU1'. 

4323 (2101) 

IZMIR tKtNCt SULH HUKUK HA· 
KtMLU:INDEN ı 

Davacı Orman idareai vekili Avukat 
Murat ç.nar tarafından lımirde Sinekli 
eadd<einde Hacı Hıuıan ıokaiiında Gi
ritli lbrahim oğlu Milınin aleyhin• 
940 '1445 No. ile açılan tazminat dava• 
sınd"n dolayı müddeialeyh namına 
gönderilen davetiye varakasının ikamet• 
ııarunın mec;huliyetiııe mebni bil& tebliğ 
iadeııi üzerina ınahkameeo ilAnen teb· 
ligat icrasına karar verilmiı ve mahk .. 
mede 21/10/940 tarihine müsadif Pa
zarte•i ııünü saat 1 O a bıralı:ılmıı oldu• 
ğundan müddeialeyhin yevmi ve vakti 
mezkilrde bizzat i•batı vücut etmesi ve
yahut tarafından bir vekil göndenneei 
aksi takdirda hakkında gıyap kararı ve· 
rileceii lüzumu teblii makamına kaim 
olmak ve bir nüsha!! divanhaneye t•lik 
kılınmak suretiyle ilin olunur. 

4318 (2101) 

tzmhe Vak•llar NiklblHünden: 
Yol bedeetaninde klin mazbut Köprii!U 'l";;dı( Ahmet p- vakfından 30 

No. lıı dillrklnm kan aeneYÜıl 170 liıa llzeırinden P"7 altına alınarak milz!Q'e• 
deye konulm..,tur. lhalc8' 21/10/940 Pazartoal gllnll eaat ondadır, Fafluına 
talip olanlann valuflar ldarMine mUrcaadan. il, l S, 20 •O 1' (2099) :-·········································ı 

! OLİVİER VE 1 
Devlet Umanlara hmtr fubesl mtklürltlHnder .SVREKASI L'l'D. : 

Mahuebe eervİIİmizd• münhal 40 llCTetll mmıurluk !ela 14/~tqrin v APVR ACEMTASI ! 
.940 Pazarteel sGnU pıbemb bma-d.a mu..bab lmtilıanı yapılacaktır. Mü- ATATtlRK CADDESİ a.. lılnMa 1 
..baka imtihan- chhul prtlanı DeYlet memuru olabilmelı: için matlup ev• ~ 
1afı n orta mektep mezunu olmak ~dır. Talip.ler tUıkç., h.ap, hendeee, Londra ve ~~= ~ i 
aoinıı,.d... lmtilı... edilecelıl..tir. imtihana dahil olınalı: isteyenler mazlı:Gr · pl,yaanın !htl öre ......ı-j 
l!Gn eaat 10 a kadar tubemlza mtncaat etmelidirler, 11, 12 ~224 (2097) nmıı: ~ yacı.na g va...-..-

.. •••• ,,,,,, •••• ı;ı:~••••••••••• 
İzmir P. T. T. Mtldblüünden: 
1 - 500 lira 1 O kurut b...ı.li lı:otifü . .U~~d;,lan P. T. T. blnaamın tamiratı 

11/10/940 taılhlndu itib- IS slln mUddetle miln•kaMya konulınuttur. 
2 - lluıleııi 25/10/940 tarihin. mU..dif Cuma sUnU eaat 14,30 da lzmir 

P. T. T. mUdtlrlillt blnuında t.,..&klll edecek ko~oD huzurunda açık ek
.Utıno ile 7apılacaiından ıartnaınc8' ve buna mllı.Eeıri evıala ıörmek ilt!l)'en 
talipleria miidllriy• levazım kalemin. milncaatlan. 

3 - Eluiltmeye ıirebilmek için '7 Ura S 1 kunıtluk muvakkat teminat 
vermderi ve nafıa dairaindeıı bv ite ııirebileccklerlno diar alınmıt ehliyet 
veııilı:aeı ibraa etmeleri J&zımdır. 1 l 15, 19, 23 Ol 9 (2 l 02) 

1ZM1R BELED1YEStNDEN: 
- lkiçqınelik cadd•l 929 ncu ıo

hl ilo polia karakolu arasındaki parça.-
1tnda had olan yol bozukluklannın ta• 
ınlri ili fen itleri miidürlüifuıdeld keşif 
ve tartnameai veçhile 18/ 10/940 Cuma 
ırlinü saat 16 ya uzalılDUfbr. Ketif be. 
deli 4735 lira muvakkat teminatı SOS 
lira IS kunı,ıur. Taliplerin teminatı 
C. M. banlı:aaına yatırarak tayla edilen 
ıUn ve saatte encilmene müracaatları. 

(2094) 

DOKTOR OPERATÖR 
SAMI KVLAKÇI 

Kulak. burun, Boitaz lıastalıldan 
Mutebessısı 

Muayenehanesi : Birinci Beyler 
No. 4!. TELEFON : 2310 

EYi : Göztepe Tramvay Cad. No. 8M 
TELEFON : 3168 

OPERATÖR DOKTOR 

ARME2' CEMfı. ORAL 
Fransız Hastanesi Operatörü 

Ooıdandl'ls Brotllers 
;y.. 

(BELLAS) LİMİTED 
P İ R E 

İOANNİS GOULANDRİS vapuru 
doğru Nevyork için mal almak üzere 18 
teşrinievvel tarihine doğru gelecektlr. 
PETROS GOULANDfils vapuru dol
nı Nevyork ic;ln mal almak üzere 20 
te~ tarihine doğru gelecektir. 

Gell!ı tarihleri hakkında bir mesuliyet 
• deruhte edilmez. Navlun ve sair tafsillt 

için ATATtlRK caddesinde Cendeli ha
nında 22/26 numarada : G, J. B. ARKAS 
yazıhanesine mUracaat olunması rica 
olunur. TELEFON : 280% 

IZM1R iKiNCi SULH HUKUK HA.
KIMLICINDEN: 

Davacı Orman idaresi vekili Avukat 
Murat Çınar tarafından Manisanın Göl. 
celi köyiinden Ahmet oilu lsmail aley. 
hine 940/2259 No. ile açılan tazminat 

DOKTOR 
CELAL YAR.KIN 

iÇ HASTALIKLAR! 

Her ılln öj!leye kadar Fransız hastane· 
sinde, öi!leden sonra Birlııd Beyler so
ka!ında- No. 42 .. TELEFON : !311 

davasından dolayı müddeialeyh namına 
gönderilen davetiye varakasının ikamet .. 
glhının meçhuliyetine binaen bili tebliğ 
iade edilmesi üzerine mahkemece ilinen 

TELEFON : M79 

İzmir memleket hastanesi dahil! has-
0 O K T O R talıklar seririyat şefi. 

Demir Ali KAMÇIOCLV Pazardan maada her giln hastalarını 

Dr. Süleyman Çoruh 
Çocuk hastalıkları mütebassıg 

TELEFON: 2310 

tebligat icrasına karar veriJmi ve mahke
mede 7-1 t-940tarihine müsadif perşembe 
günil saat ona bırakılmış olduğundan 
müddeialeyhin yevmi ve vakti mezkur· 

Cilt ve Tenasill hastalıklan ve kabul ve tedavi eder. 
ELEKTRiK TF.DAvtı.Eıtl TELEFON: Evi: 2545 

Birinci Beyler Soketi Nn. 55.. bmlr Muayenehane: 3956 
Elhamra Sineması arbııuıda salıahtu MUAYENEHANE adreı.i: İkinci B~)"· 
a~ma bdar hastıılarııu kabııl eııler. ler sokak numara 25 

l\fuayene hanesi 42 Birinci bevler So. • 
EYi: Görlepe Karakol 1wıısı 83411 
Lond.ramn (The Hospltal For Siclı 

Child.t'eıı) lıutsı=-ind>D ~ tahsil et· 
~-

de bizzat isbatı vücut etmesi "·eyahut ta
rafından bir vekil gndermesi ak i takdir· 
de hakkında gıyap kararı nrileceği lü
zwnu tebliğ mnkamına kaim olmak ve 
bir nüshası divanhaneye talik kılınmak 
..,etıyle ilan olunur. ~317 (2100) 

ı 

' ' 



SAHiFE ıf 

Türkiye bisıklet birincilikleri 
~~~~~~~~-:x.x~~~~~~~~~ 

Müsabakalara Bursa -
Müdanyada devam edildi 

~~~~~-x.x~~~~-~-

.. Süraı ve mulıavemet yarışlarını 
ııazananlar 1ıimler? 

rinci: Mehmet IIarlıey (Ank;;ı·a), :; W· 
at 1 O dakika, 2 nci: Afi ( E.ki~ehir), 
3 ıaat 20 dadiko, 3 üncü Ü•man (Esk.i
~ehir), 4ncü Hikmet (Bursa), 

Bursa, 1 O (A.A) - Bisiklet Türkiye 
blııncilikleri yarışlanna bugün Bursa
Mudan)·a yolunda devam edilnUıtir. Va
li, Parti müfetti§İ, Parti Viliyct erkanı 
ve kalabalık bir ha.Ik kütlesi yarışları ta- Akşom kulüpde sporcular ıcrefine 

Beden Teıbiyeıi bölge ba~kanı tatafın
kip etmişlerdir. Alınan neticeler tunlar- dan bir ziyafet verilmi!f, bu münascbet-
Clır: le vali bir nutuk söylcy;rek eporun genç.-

Sürat yarı~ı .. Birinci: Hasan Çiner lik üzerindeki büyük faidelerini, kıymet 
~(Ankara), ikinci: Ali (Eski~chir), ,.e ehemmiyetini tebarüz ettirmiştir. Bu 
9'.}çüncü: Şevket (lıtanbul), mevzu üzerinde ıöylenen güu] sözler 

100 Kilometre mukavemet yarı ı - Bi- hararetle alkışlanmıştır. 
·7'. ...... ,,,.:;'-: r~ 

beyanatı 

Müstahsil memnundur, 
Bunu umumi refahın 
müjdecisi sayabiliriz 

Ticaret Vekilinin 
' 

~~-~--x~x.--~----

İtlıalfıt güçlülıleri • hububat lııymetıerinin artışı 
Ankaraya dönen ticaret vekilimiz B. ren büyük zorlukla kar~ılaşmı~ bulunan 

Nazmi Topçuoiilu, Hatay ıeyahati hak- ithalat işini bir az daha ağ1Ilaş\1Imıı bu
kında ıu beyanatta bulunmuatur: lunmaktadır. Buna rağn1cn ithali.t t>şya

c - Sayın Bqvckilin Tefakatinde Ha- sındaki zorluğumuz komşu mcn1lekctle
taya yapnğım ıeyahatte tüccar, köylü ıin içinde çırpındıldarı müıkülata nııza
Te müatahıille temaslarda bulundum. ran fazla endi§e tevlit edecek bir halde 

Bu ııeneld mııhaul fİyabndan herkes değildir. Dünyanın diğer ak•amiyle mü
memnun cöriinmektedir, Buıünkii fiat- nasebetleıimizi temin ·eden bugünkü 
ler köylü ve müataluilin kalkınma arafe- yolların, nakliyat §artlarında bir sürpriz

' ainde bulundujmıu teb~ir ebnektedir. le karşılaımadığımız takdiıde, yakında 
!Memleketimizin lktıaadi refahı ancak lngilizletle yapacağımız umumi anla•ma
köylü ve milstalıail refahından doiabile- dan soma bugün azlıiiının i'tırabını çek
ceğine göre, bualinlrii Taziyeti umumi mektc olduğumuz bazl ithalat malların
refabın müjdecisi teli.kki edebiliriz. da da bir geni~lik husule getireceğini 

Toprak iatibııal&tımızı az&mi haddine ümit etmekteyim. 
)"Akla~tırabildiğimiz niabette refah bu- HUBUBAT KIYMETi.ERi. 'I!\ 

1 Cludumı geni§letmiş olacağunızdan çift- A R T 1 Ş 1 
' cilcrimiz azimt gayrctle~;ıi aarfetmeklc Toprak mah,ulleri ofisinin ınübaya.ap 
~' keneli refahları kadar mukaddu bjr va- ya başlamış olmasiyle hububat kıymet
~tan vazifesi ifa etmi~ olduklanndan emin lerinin bir az daha artmış olması, müs-
1:.ulunmahdırlar. tahsil he'!ıabına memnuoiyctlt- kaydolu-

ITHALAT GOÇLOKU::.Rı nac•k bir hadisedir. 
Fran!"anın inhidamından ve onu taki- Fevkalide ahval müstesna; fiy.1t '\'e 

J>en lıalyanın harbe girmesinden beri satış bakımından btikbale emniyetle ba
~derUz ticaret yollarında vukubulan karak istihsalin azimi haddine çık<ırıl
teb~ddüli.t harbin başlangıcından itiba- ma!'=iını temenni ederim.> 

-----·------·--·-·------ -·------ -·:· 
Romangada vaziget 

- BASTAR.\.FJ 1 lnri SAHİFEDE -
! Londra 10 (A.A) - Royterin Bükreş 
fsııuhabirl blldlriyor: 

İngiliz - Rumen münasebetleri 
ı ııı.azik safhadadır. Roman yanın ln
ıriliz elçisi tarafından yapılan leteb
büae cevapları Büyük Britanya se
faret heyetinin Bükreıte kalıp kal
mıyacağı meselesini tayin edecek
tir. Romanyada Alman gamizonla
nnın bulunmadığı hakkında Rumen 
hükümeti tarafından verilen temina
bn hakikate mutabık olmadığı an
latılmadıkça münasebetlerin inkıta-

Af rikada son vaziget 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFAUA -
henüz de,·am etmekte idi. 
Dü~man tayyareleri Adm üzerine akın 

yapmışlarsa da ha,ar ika edememişler
dir. 

Cenup Afrikası Lava filoları düşman 
toprakları üzerinde bir çok ke~iflcr yap
mışlar ve Elluak'taki dii•maıı mitralyöz 
karakolunu bombardıman etmişlerdir. 
Bütün ta~:yareh"'rimiz üslerine diirunüş
lerdir. --·--Almanların yeni ha-

va akınları 
ina sebep yoktur. - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

Ayni ajansa göre İngiliz elçisi tarafın- müştiir. MuhtcliC nuntakalarda evlere 
dan çekilen on iki telgrafın adreslerine isabetler vaki olmuştur. Bir kaç ıana
varmamış bulunması ıayanı dikkattir. yi binası da lıasara uğı-amıştır. insanca 
Biikreşte Saray krali civarında bulunan zayiat hakkında henüz malfunat yoktur. 
büyük binaların Alman fırkaları için Loııdrada yüksek infilak kudretli bir 
karargah olarak intihap ve tamir edil- bomba düşmfü;, bir binada bazı kim
mckte olduğu söylenmektedir. 6cler yaralanmıştır. YaraWann bir lıı.s-

Roma 10 (A.A) - Stefani ajansı Bern- mı ölüm halinde yaralanmışlardır. Hiç 
den ·şu haberi vermektedir: bir tarafta imanca ehemmiyetli u)·iat 

Londradan alınan haberlere göre koydedilmemi~tir. 
24 saatten beri, lngiltere ve Roman- Batı cenup bölge>ine ve cenubi Galin 

d 1 tik L bir şehrine bombalar düşerek evlerde 
ya arasın a dip oma ' münueoct- hasara! ika etmiştir. İnsanca zayiat yük
ler çok nazik bir safhaya gİnnittir. sek değildir. Bir kaç k~ ölmüştür. Do
Londra siyasi mahafilinde Roman- ğu senupta bir bölgede bir kaç ölü ve ya
yanın badema fngiltereye dütman ralı vardır. Başka yerlerde pek az insan 
telakki edilmesi liztm geldiği ıöy- yaralanmıştır. Hasara! pek hafiftir. Batı 
lenmektedir. şimal bölgesinde bir §"hirde ve komşu 

bölgelere bir miktar yangın bombası düş. 
Dün Londra hlikümetinin Bükı·eşle müştilr. Yangınlar silratle söndilriilm\1§

diplomatik münru;ebetleri katetmesi ih- tür. Ciddi hasarat mevcut değildir. iJl-
tim:ıJ:nden bahsedilmekte idi. sanca cilz.'1 zayiat vardır. 
• YA ~FRF.DEN GEÇT!LER ACABA? Londra 10 (A.A) - İngiliz hava ve 

Burlapr<:t~ 10 (A.A) - Macar ajnnsı dahili emniyet ncıaret.lerinin tebliği: 
bi 1d'ri7or:· Dün İngiltere iizerindc çok yüksek-

Alman askerlerinin Romanyaya Ma- ten uçan avcı ve bombardıman tayyare
caristandan geçerek girdikler'11c dair !erinden mürekkep küçük düşman filo
olar haberle' clojiru değildir. Alman or- lan tarafmdan yeniden hücumlar ynpıl
dusuna me::ısup h'ç bir t"'jckkill :ıl:ıcn- nu•tır. Düşman tayyareleri Kent ve Es-
ri ... tan 1nnrakla"";ndan g~memistir. ~eks Icontlukkırından ileri g~erncmis1erp 

DOBRICA \'E BUKOVlN DAKt dir. 
AL'!:\ .. LARIN MUHACERET! Bu kontlulkarda bazı şehirler ve köy-
B'f ş 1D (A .• ) - · ~'ıılıtelit Al.na'l lrr üzerine bombalar düşmüş ve tali de-

- R. ' n n •onu Bi.ikrrştc, cenu',i 'recede hnsar olmu~tur. Bir diişman tay
Bukcvin2'1a •"k. 4'j bin Almanın mu- y'l!'esi~lıı şark sahilini aşarak Niblenk
haccr ti lı.:ıkkırda ı:· · "!!elcre ba;b- te bir fabrika üzerine attığı bombalar 
mı<rtır. Bunlar k re · ~ ticarerJ,. m0•~ul az hasar yapmıştır. 
idile'. Bukov n-mın büyük bir kısmın.· Cenup sahilinde bir .şehir üzerinde ya
Sovyctlr"c ı •L·: ·c!en sonra hayat ~~rt pılan hllcumda bir çok evler yıkılmışsa 
ları gUc\ • '·.ıU:. da zayiat :ızdır, Bir kaç düşman tayya-

1lk ı lm~T\ köy1~i kafile1 ... ri Kala!'n gel- rc!i Londra nııntakasına geçmişlerse de 
mişle•c''.r. Bunl<"n s ,·kleri Alman lıii- nz bomba atmışlarcur. Zayiat azdır. Bir 
cum k •~lar1 t~rafınd.an idare edilmek- kaç ev ha.5ara uğran1ı~tır. Bir dü.Cjman 
teclir. Simall D1bricach yerlc~miş bulu- tayyaresi diişürülm~tür. Bir avcı tay
nan 15 bin Alınanm da muhacereti le- yaremiz kayıptu'. PHotu sağdır. 
n,. 1 edilecektir. 

nana• t.ı 250 bin, Tran~i1vanyada 3:,0 
bin Alman kalacaktır. Alınan konsolos
bğu Doğu Karpatlarına dağılmış olan 
170 bin kişinin muhaceretinin teminile 
ınc ,guldür 

bil-

diriliyor: 
Hükümelin neşrettiği bir tebliğde es

ki hariciye nazırı Tatareskonun bugiln
kü vaziyete kar§ı alyast mahiyette bir 
hareket yapmak tasavvurunda olduğu 
tekzip ediliyor. 
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lngiliz hava hücumları Son Alman resmi tebllğl 
Krop fabrika
ları ve Alman 

torpitolan 
bombalandı 

lngiliz akınlan
nın yaphğı ha

sarı itiraf 
ediyorlar 

Elazığ - Iran Demiryolu 

--·--
1-iAMBURG, HAVR VE DICER MALTA HALK! BiR TAYYARE 

BiR ÇOK YERLER . MUHAREBESiNi 

ilk kısım ihale edildi, 
inşaat başlamak üzere 

TAHRiP EDiLDi SEYRETTi 
~~~~~-x.x:~~~~~~-

Londra, 1 O (AA) - Hava nezareti 
tebliği: lngiliz bombatdıinan tayyateleri 
Hamburgda petrol tasfiyehanelerine. 
Hollandaya emtea depolarına, kanal 
köprülerine. bir çok askeri ve sınai he· 
dcflere, kaTa yoUarına ve tayyare mey
danlarına 1-lavrdeki tice.ret gemilerine 
gündiiz ha .... ·a hücumlan yapılmı~, bir İn
giliz tayyaresi dönmemiştir. 

Betlin, 1 O (AA) - Alman tebliği: 

Ankara. 10 (Yeni Aeır) -Elt.z:ığ - itan denUıyolunun ilk 70 kilometrelik 
kısmının inıası ihale edilmiıtir. lnıaata pek yakında başlanılacoktır. 

Van rölü kenarına kadar olan mütebaki 330 kilometrelik kısmın da harita
lan çizilip hazrrlanmı~tır. Dün tayyarelerimiz lngiliz Paytahtına 

fasılasız hücumlarına devam etmişlerdir. 
Bu hücumlar biter bitmez ağır muharebe 
tayyarelerinin gece hücumları başlam1§ 
ve Onuncute~rin aahahına kadar .Unnüt
tür. Şebıin merkezinde bulunan demir
yo}u teslsatına mühim hasar verdirilmit
tir. Gece bir çok yangınlar mütahade 
edilebilmjştir. C~nubi lngiltere üzerinde 
münferit uçu~ yapan muharebe tayyare
leri, limanları. kampları, demiryolu ram
palarını ve esliha fabrika1annı muvaffa
kıyetle bombardıman etnUşleıdir. Cenu
bi ve merkezi lngilterede müteaddit 
tayyare meydanları bombardıman edil
nUŞ ve tam isabetleı kaydedilmiıtir. 
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Fena havalara rağmen tayyattlerimiz 
Almanyada muhtelif ıehirlerde petrol 
ta.sfiyehanelerine, alminyum fabrikaları
na, elektrik aantrallanna, bir cephane 
fabrikasına, taurw:larda bulunmllflar, 
knıp fabrikalanru bombardıman etmİ§
lerdir. 

Kuru üzüm ihracatı 
hakkında yeni bir karar 

~~~~~-:x.x:-~~~-~-

Kutu ve torbalara rdııam ue işaretler 
n(Ud Jıonulacafı? 

A .. a 10 (Hususi) - Çekirdeksiz kararlaştırılnuştır. Bu kararın tatbikine 
15 giln sonra başlanacaktır. Düs•eld10f ve Brük&elde emtea gar

ları bombardıman cdHmi~tir. Bir çok 
isabetler kaydolunmuştur. 

Breıtde ticaret remileri ve atelyeler 
bombardıman edİlmifıir. Düıman torpi
to muhriplerine isabetler kaydedilmiıtir. 

---.~---

Bulgaristandu Al-

Oeniz1:le tahnUnen dört bin tonluk bir 
dü,man ticaret gemisinin ortasına bir 
kaç b~mba isabet etnUştir. Gemi alevler 
içinde dum1u' ve hatmağa ba§lamıştır. 

Bir denizaltı ccm·an yedi bin ton 
hacminde jk_j düşınan ticaret gemisi ba
tın1mıştır. 

Ticaret \'ektıletince çekirdeksiz kuru 
üzüm nizamnamesine eklenen maddeye 
müsteniôen, tel buhranı ortadan kalkın

Uzerine içinde bulwıan safi üzüm mik- caya kadar tatbik edilmek üzeı-e, ihraç 
tarını gösteren rakam ve işaretlerin Iru- edilecek çekirdeksiz kuru üzümleri ha
tulara kızgın prese tıletleriyle, torbala- vi kutuların tek tel ile sarılmasına da 
ra boya ile yazılması Ticaret vek5.letlnce müsaade edilmiştir. 
·================~...cr~==~=========~.;ı-...oooıı-~JCK 

kunı ilz.ilm ihracatının miirakabesine 
dair nizamnameye m~den çekir
deksiz kuru ilz.üm kutu ve torbalannın 

man zabiti yokmu~ 
Sofya 10 (A.A) - Bulgar or

duıım&a Alman zabitlerinin mual
lim olarak bulundukları hakkındaki 

haberler resmen tekzip edilmek
tedir. 
MACARİSTANDAKİ 
MUSEVİLER 

Gece bir düşman tayyaresi tarafından 
garbi Almanya ve iıgal altında bulunan 
mıntakaJara atıJşn bombaların yptığı 
mddi hasar süraıle tanUr edilmiştir. Düş
man on tayyare kaybetmiştir. Döıt Al
man tan·aresi üssüne dönmemi,tir. 

Trabzonda 
konferanslar 

MALTADA TAYYARE Tı-abzon 10 (A.A) - Cümhuriyet 
M U H A R E B E S t • halk partisinin kaza ve nahiyelerde ver-
Malta, 1 O (AA) - Dün gece ay ışı- diği konferanslar büyük bir alfıka uyan-

ğında Maltaya hücum eden düşman tay- dırnıL~tır. Binlerce halkın konferansları 
yareleriyle bir hava muharebesi binlerce takipte gösterdiği tehalük bu konferanıı
kişi tarafından seyredilmiıtir. lngiliz ha- !arın kıymetine güzel bir misaldir. Böy
va kuvvetlerine menst•p avcılar düşma
na hücum ederek bir dü§man tayyaresini leee halkımız, hAdiselerin inkişafını ya
d!işürmüşler ve diğeılcrini ağır hasara kından takip etmek imkanını bulmak-
uğratmıs!ardır. tadır. 

Maarif Vekili 
Antalyada 

Antalya, 1 O (Hususi) - Burada bu
lunmakta olan Mauif vekili Hasan Ali I 
Yücel okulları ve kız sanat enstitüsünü 
ıiyaret etmiıtir. Hasan Ali Yücel yeni 
yapılacak olan kız enstitÜ8ÜnÜn temelini 
atm11tır. Akıudaki köy enstitüıünü ziya .. 
ret eden vekil, enstitünün yapılan bjna .. 
lariyle yapılacak olanları görmüş, eğit
menlerin §crefine verdikleri ziyafette bu• 
lunmuştur. 

Budapeşte, 1 O (AA) - Başvekil 
Kont T elek.i yahudiler hakkında sade ve 
vazih maddeleri ihtiva edecek o1an yeni 
bir kanunun yakında meclise arzedilece
ğini beyan etmiştir. ---1;;--- -··--·-·- ---·--·-·--·,----·-·-----·--· 

AMERiKf'VE HARP 
VİLKİNİN SÖZLERİ 

"Biz muharebe 
Makineye 
Verilirken 
m;a .. w /I Japonya - Ame

rika harbı pek aramıyoruz, Romanga ve Almanlar 
• k ? fakat ... " l 

~I ya -ın. B. Villıi reisicüml:u;o Altı vapur dolu-
Amerı'!a liaflrıye nazırı ol11rsa difıtatörfer-... 
'"!nu ııımse IJ!lemez yumuşa'lılı1ı su Alman Tuna-
dıyo~ • Pasifıfıte göstermiyeceıı ... 
tedbırler Vaşington lO (A.A) - Cüınhuriyct dan geçti 

Vaşington, 10 (A.A) - Ame- partisinin rcisicümlıur namzedi B. Vilki Nevyork, 10 (A.A) _ Belgratdan 
rika bahriye nazırı B. Knoks Pa- Bost?n.da ~öykdiği bir nutukla ezcümle gelen haberlere göre altı Alman vapuru 
sifikteki Amerikan donanması deBın_ış.tır ~: 1. . 1 . b' b' bugün Twıada Belgraddan geçerek şar-

ızun ~•:) a<.c ıruız uç ır zamruı ır .. · · B 
kadrosunun derhal ikmal edilece- yatır;tırına <iyaseti değildir. Ve böyle bir ka cllarogru yobrl~a delavalnı ebnd iştir. utıva
• 1 • • N b · t J akt D'kt t•· 1 k pur ın ne ın or arın a .seyre me-gini söy emıttir, azır on et gü- sı}'asc o nuyac ır. ı a or ere arşı . • T 'k' ahT d 
ne kadar Amerikanın japonya ile bir yah~lırnıa •iyaseti takip etmiyeceği- suıel r~:~n.Almanunanın kı ~ s. ~ ın ı~~/a-

miı: gihi , ... a~ingtonda ve başka yclrcrdc pur ar .. ı as er erının or-
harbe girmek ihtimali hakkında bulunan komünistlere karşı da böyle bir ma!arı muşahe<le o~unmuştur. B_u asker
ne düfündüğünü soran gazeteci- siyaset takiı> etmi)·cccğiz. Eğer ben rei- lerın Romanyaya gıtmekte oldugu sanıl
lere «Hayır» cevabını vermit ve sicüınhur seçilirsem, milli müdafaamız ma~dır. 

için Jazınıgelen imııliıta hız vcrecı.-ğim. Bukreş 10 (A.A) - General Anton'.'s-
bunu kimsenin hilemiyeceğini Biz muharebe aramıyoruz, fakat muha- ko ve gene! K~may başkam bugün 
söylemiftir. rcbeye giriııirsek r:ıfori elde edinceye Rumen. milli müdafaa nazırlarının yap-

B. Knoks Uzak tarkıa vaziyetin Ame- kadar döğü~tteği~. tığı lçtimaa l§tirak etmişlerdir. Neşre-
rikan donanmasiyle oilah endazlarının --·-- dilen bir tebliğe göre ordunun yeniden 
vaziyetinde bir değişiklik vücuda getir- y • t• t• • tanzimi ve tensiki için mütemmim yeni 
meğe aebep olmadığını ilave etmi~tir. enı ye iŞ ırı- tedbirler alınmıştır. 

--·-- Kararlaştırılan tedbirler arasında bü-
Portekiz açtklarmda iki len pilotlar yük miktarda Alm'."'y~dan .gelmekte 
Yunan vapuru batırıldı ?1an harp malze'.'.'esı ıçın yenı dep~~ar 

Lizbon 10 (A.A) _ Stefani ajansının Hem Auusturalya, hem ın§a"' ve .hava hucumlarına kar~ı.Buk: 
bildir,'·· ·· 6700 t nl k A N' • aı J 1ı lı ti reşte yenı sığınaklar vücuda getırilmesı wgıne gore o u - yos ı- ımpar or u uuve e • vardıl9 
kolos ive 8P50rt0 tko?lukhillAnt~nyoıkls Yunadn ri arttırılı"OI' 1941 •ınıimın antrenman için normal 
vapur an o e ız sa erı aç arın a -' ] k 1941 d ilfth ı ğı la k 
torpille~ir. GemHerin mürettebatı Melburn 10 (A.A) - İmparatorluk ko arn20 T .. c s 'd a tğınalça tıkaca -
kurtarılmıştır. pilotlarının yetiştirilmesine mUtedair en eşrını sanı e ça ırı ması rar-
BİR KOLLEJE pl5n mucibince Kanadaya gidenlerden laştırı!mı§tır. . 

maada Avusturalyada tayyarecillğe alı- Askeri sahalarda bilhassa havacılıkta 
BOMBA D'U$T'U ııanlardarı her ay kırkı tallın görmek •abotajın önüne geçmek için de tedbir-
1..ondra, 1 O (AA) Londranın üzere Rodezyaya gönderileceklerdir. ler alınıruştır. 

merkezinde bulunan bir kolleje bir bom- Bu ıruretle Avusturalya hava kuvvet- ----&---
ba iaabet etmiş, kolleiin büyük ıalonu }eri artını.~ ve Avusturalyarun lrnpara- Romanyaya giren Al
ile yüz bin ciltlik kütüphaneai yıuunış- torluk hava kuvvetlerine yardım edil-
br. ~ olacaktır. manlar ne kadarmı,? 

---·-&·--- • --~-&--- Londra 10 (A.A) - Royterin 

General Degol Mısır bir türlü Moskova muhabiri bildiriyor: 
Sovyet gazetelerinde çıkan ha-

Ef rikada Kame- .kat'i karar berlere göte yalnız askeri ınü,avir-
ıerıe Alınan -ordusundan bir kaç 

rona ,itti Veremiyor••• ::mune lntuı Romanyaya gehni!-

ViJi Fransız hiilıümeti Parıanıentonun hemen 1 1 1 B 
Dalıara yeni lıumandan toplanmasına lüzum ta yan genera ı ono 

tayin etmiş göPmiyoPlar Madride gitmiş 
J,ondru 10 (A.A) - Hür Fransızların Kahire 10 (A.A) - Royter bildiriyor: . . 

reisi g ııeral Dcgol'ün son 48 saat zar- Kabinenin dünkü toplantısmıla Saadi$t Madrıt 10 (A.A) - İtalyan gen~r~lı 

1 
Mans sahillerinde 

• 
dünkü şiddetli harp 

Uzun menzilli 
Alman topları 
isabetsiz bir 
ateş açtı 

İngiliz tayyareleri bli 
top mevzilerini IJomlJaPoıı 

dıman etti 1 
Londıa, 1 O (AA) - F ıansız sahil1 

leıindeki uzun menzilli Alman top!~ 
gün batarken Manşin bir tarafına yanmı 
saat ate§ etmişlerdir. Hiç bir ha!ar ve bici 
birl ölü ve yaralı yoktur. / 

Londra, 10 (A.A) - Alman 
uzun menzilli toplarının bombar• 
dıınanından bir az sonra lngiliz 
bava kuvvetlerine mensup büyü!< 
filolar bu top mevzileri üzerine 
muazzam bir hücum yaparak mez• 
kur mevzileri bomba yağmuruna 
tutmuşlardır. Aynı zamanda Kale 
üzerine de bir hücum yapmışlar• 
dır. -*-Mare§al Peten Al-
manyadan ve Fransız~· 
fardan neler bekliyor? 
Vişi 10 (A.A) - Devlet reiöi Maı·eşal 

Peten yeni nizam hakkında Fransaya 
hitaben neşrettiği ınesnjda ezcümle şö;· · 
le demektedir: 1 

"Yeni nizanı n1illi oLnak istiyorsa is· 
mine aııanevl denen dostluklardan veya 
diişmanlılkardan kendisini kurtarmalı
dır. Yeni rejim her ~yelen evvel milli 
birliği, yani ana vatanı ve den.iz aşırı 
Fransayı müdafaa edecektir. Su cihet 
malfundur ki Avı·upanın ve dünyanın 
siyasi lıaı·itası her ne olw·sa olsun mazi• 
de bu dereee eheınmiyetsiz surette i.ize• 
rinde durulan Fra11$1Z - Alman nıünaseJ 
betleri meselesi istikbali yakında devam 
edecektir. Filhakib Almanya siliıhları
mıza karsı l::ızandığı zaferden öOnra bir 
ananevi tahakklim rnlhu ile bir yepyeni / 

işbirliği sulhu ara')ından birisini tercih 
edebilir. Ma7~dekine bcnziyen yeni bit 
sulhun getireceği ,cfalct anla~m zlıkları· 
na Almanya ga!ı•l,., için canlı ve her kes 
için refah yaratıcı bir sulhu tcı·cih L·clc· 
bilir. Tercih hakkı E\"Vela galibindir, fa· 
kat bunda mağlubun da tesiri olabilir. 

fım!n Fran.•ız kaoıcront•nda bulunan partisi reisi Mahir paşa harici işlerin Debono tayyare ile buraya gelmıştır. 
D••alayn ı:ittiğine dair intişar c:den gaze- müzakeresi için parlamentonun derhal 1taly~ kralı. adına g~e.ı;al Frankoya 
te h.~bcrleri salahiyctfar Londra mclıa- toplantıyn davet edilmesini istemiııtir. Anonçıy~de nışanının büyuk kordonunu 
!ilinde buı:ün teyit ed'lmiştir. Başvekil hali hazırdaki vaziyetin böyle verecektir. 

Eğer bize bütün yollar kapanacak 
olursa beklcmeği w ıstırap çekmeği bi· 
leceğiz. Eğer bilakis cliinya üzerinde bir 

Macaristana ge~en l Umit yükselirse hacaletimize ve yel>le· 
General Degol'Un hiir Fraru;aya ilk il- bir tedbiri L>tilzanı etmediğini ve pnrla

tihak edenlerden biri olan büyük müs- mcntonun her halde bir ay içinde topla
temlekeyi ziyareti tabii görUlmektedir. nacağını bildirmiştir. Rllmenlerin ti1ııbeti rimize ha.kim olmağı bileceğiz. 
30 Ey!Ulde, Dakar hadisesinden sonra, -*- Biikreş 10 (A.A) - Romanya başve- Zaferine hfık..inı olmağı bilecek galiP 

kil muavini Horia Sima bir nıituk söy- karşısında biz de mal:](ıbiyetimize h~· 
Yunanistanda terhis ve liyerek Transilvanyadan Macaristıına kim olacağız.• general Degol Siyera de Leove'de bulu

nan Royter ajansı muhabirine Fransız 
üstliva Afrikasındaki hilr Fransızlarla 
en kLo;a bir müddet içinde temasa gir
mek arzusunu bildirmiş bulunmakta idi. 
VİSİ HÜKÜMETİNİN BİR TAYİNİ 

Cenevre 10 (A.A) - Vi.şiden bildiril
diğine göre general Viand garbi Afrika 
topçu ve Dakar şehrinin müdafaa kuv
vetlerlııe kumandan tayin edilmi§Ur. 

yeni ceza terk edilen arazide Rumenlere yapıları Kanada askeri dolu bil" 
Atina. 1 O (AA) - Resmi harpte fena muamele!Prden bahsetmis, Roman- Vapurun battığı yalan 

hükümetin eerarmı ifşa edenler hakkın· yada yaşıyan Macarlara muam~lrnin dc-
dak . .•. . • . Londra 10 (A.A) - Royler ajaıL<ınıJI 

i cezalan arthran bir kanun layihası ğı.şmed.iguıı 'e bunun adalet ılham etti- Ottava<laıı istihbanna göre Alman )<u• 

neşretmiştir. ğini söyledikten sonra Macar .Jıakiıniy<;ti manda heyetinin bildirdiği veçhilc bit 
1933 ihtiyatlarına menaup olup ailah altına geç~ 1 l\filyo.n 400 hın 'J'.ran.•~I- Kanı.da asker nakliye vapurunun batı• 

albnda bulunan efrat bugilnden itibaren vanyalmın ınsanca bır hayat geçırmege rıldığı hakkındaki iddia tmnamen asıl• 
terbiı edilmektedir. haklan oldu"'·- ıı• tmı_..-,.~u .. ve e .~. 51z bulunmaktadır. 


