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Harikalar göstcnrıı lngili=: ta!ıuarecilcri Bcrli.1i nmraffakıyetle bonıbarclwıan cılip clöndü1ctc11 sonra 

AMERiKA SON ALMAN HAVA HÜ. --·-
Tahrik edilirse 
ı:arbe 
Giı·ecektir -·-~E\ J{ET BİUiİN 

CUMLARI ÇOK TESİRSiZ 
--·--

l~ondranın mü
dafaası pek 

mükemmelleşti -·--! Dünltü A man tebliği de 
Aıncriknda efkarı mmuııiyc diinlnyı · f 1 ••b ı,... ~ l 

P<il la<.:mnk iddiıı.-.jvJc birleşen Alnımı·! az G 11e mu Gl.aga t 
ltnl~nn • Japon lıl~kunn karsı İngiltere-! iddialarda bulunmı)'or .. 
le nıiiınkiin olau her lru·dırnın ~npılmn· Lonrlı-a. 30 (A.A) - Ha\',ı nczareti
'1nı. Birle ik cünılıuri,:rctlcrin g.,_rıı ve ııin lchli~i : Diin gece Loııdra iizcrindc 
&rk nısıf lrlirclerindc kendi puyına dü· uçnn dli<.:nınn tnnurel"rinc ltnrsı Lond
~1. oğır nı sulil etler~ dcru~ıtc t•tlc:Ck rn ha\ n (}~fi hataryalanmn baraj nteşi, 
hnkiki nuııın iylc bir lıiirrı~ et lınrbınc hii.kiirııet merkezine hnı•n t:uırruzl:u:mm 
tı:ızır olma mı istemektedir. Bu tcmcn· bashıdı~'l giiııden h<'ri uçılrııı baraj :ıt•• -
'.llıler, Sİl n i tcınnyüllcri ne olursn olsun. !l·ı·inin en ~iddctl~i olmıışıur. 
Amerikan ı'117t•fo1Pl"in"n ofncli ı· "'"'nda ; • • • .. • ~ '!J 
ilk defa olarak knrnktcri tik bir rnhdet \•e cenubu m '.is indeki kö~ lerc \ c cı
rn nz.arn l iktisap ctmistir. Halbuki ya- 'l:nl"lara nlelfıcf'lC r.ı(lmbalarım • i aga 
kın giinlcrc kndar Amcriknnın harbe mecbur o1mu~krclır. 
r>lirüklcnmcktcn knt'i surette snlmrn.cn· DÜŞEN T.\ J:YAnl~LEJt 
iını znımcdeııler llöyle nıuınctli bir ~u- Londra. :rn (A.A) -- Dnti bat::u·yalc.rı-
llr tez.nhiiriine Hıtimal ,·ermiyorlanh. mız rlün dah döı t düşman tayyaresi 
Auıcrika ile 1ngiltcrcııin mukadderatı düsüımüslerdir. Gündüz de yedi tay
araımıdaki beruberlik bile ekseriya g\i~- •nrc diişUri.ilmi.işti.i. İki a-.; cı uı.yyarcıniz 
den 8İlinmekte idi. Halbuki hiiyiik. hır k;ıyıptır. Pılothırı s:ığ \'.e salimdir. 
hıilletin Iınyati menrnntlcrini tchlıkcdc Londrn, 30 (A.A) - lngiliz mnkamn-
ı:ürmccfoe rni!ıuen knrnr snatindc yılgı~- _ SONll 4 ONCO .SAU!FEBE -
lı~a dü..,erek mütcca,•iıc cürct ,·eren hır 
Politika tnkip etmesi knbil miydi? 

Bugün artık bu imkansızlık b·iden 
lyil e kendini göstcmıi~tir. 

Amerika harbe siiriiklennıiyccck, fa
kat kendine tahmil edilen 11ir lı:ırhi :ıçık 
ti.izle kabul cdccE'kfü. 

Vn7.iyct şudur : 

}tal yan ihtirası 

Ak en·z· ltal
yan ~ölü ya -
mak emelin
deler, fakat .. 

İNGİLTERE BÜYÜK 
METANETLE BEKLiYOR -·-

Isitla teşebbüsü 
· ihtimali ~eç-

· miş değil -·&f:uanfar İngilizleri 
gafil avıamall ist·yor· 
lmcsa göreeelı!e~i 11a 1 
Lonclra 30 (A.A) - Yüksek deniz 

mahfillerinin fikrine göre istila tehlike
si ronhahar ve kışın gelmesiyle muhak
kak surette ortadan kalkmnmakl;ıdır. 
Şu cihet tcbarrz ettirilmektedir ki. 

istila ıc~cbbiı Jnü g •ciktirmekle Al
WJ\,t\IPJi ~ .,t>i'4ln"''Üllt <.ı ıüf;\u·ı~ı-.iıa 
uf,rrıyacal<l:ır<lır. Çünkü bahriye müt~
yakkız vaı.iycUni bir dak:ıka bile gevşet
ınt''nıeğe azmetmiş bulunuyor. 

Mnn.ştaki istilfl üslerinde Alm:ın1arın 
hazırlıklarına devam etmeleri istila tc
s('bbfü:;ünü <lahnn imkan dahilinde gör
~eğ" scbeptlr. Bu hazırlıklara lngiliz 
tayyareleıfoin Almanya içerilerinde yn
p:ıca1darı faaliyetl~ri başka yerlere ~e: 
virm"k için liizuınundan fazla ve daınu 
surettt? devam edilmiştir. 

Suri veden talepler 

Trab usu, f-ra
lebi, Rayakı 

üs olarak 
istiyorlar 

r 
~o•'!'aan ·Et !yem .. .Japo?t 
!iifoit~ m" ı.ıııuvetıi, yolı· 
sa lııgUte .. • mmila mı 

:NcyYork, .. so (A~A) - Amerikan g:ı
::ct~ı~ İqıl}~an - ·Alman - •Japon anlaş
nuw llhkkİnda tM&irlcrinc <İeYnm ct
mel-.1.f dir. Lo:; Afıjels , Niyuz şöyle 
diyo:- : Paktın birinci neticesi. esa en 
c:>k ilcrlcmi bulunan bir İngiliz - Ame
rikan itil:l':nı-ı al dini çAbnkl:ı~hnnak 
olacaktır. 

Ncvyork Tdgrnf şöyle diyor : 
llaı be do~ru ıırhk yürfinıiyoruz, ko

şuyoru1. O derece sUratJe koş\ıyoruz ki 
yolwımzdal-i (elgnıf direklerini artık 
göremiyoruz. 

Nevyork Herald Tribwı şöyle diyor : 
Anıerikn Birl~k de\'Jetleri yakında 

harbe ı.'irecektir. 
Ne\'york Post §Öyle diyor : İngilterc

ye yardımunızı lkl misline cıkarmaklı
ğınuz, Çine yarduuınun yenJ Jstikrazlar 
ile lazlnln tımıaklığuıuz ve Japonya. lle 
bütün münascbet1erimizl kesmekliğiııüz 
JAmndır. Aıncn"Jmn kiiltürü tehlikede
dir. Vakit g~ıcden sliratle hareket 
edelim .. 

Al\IERiKA \'J KORKUl'A.MAZLAB 
Londtn, 30 (A.A) - Sunday Eks

ııresin ıunruC ınulınrriri B. Garvin Al· 
man - 1ta1yan - Jnpon. paktı İngiltere 
aleyhine olduğı& kndıır:·l\nıcrika ele.)-hi:· 
ne de miileveccih olcluğunu, bu p'akt ile 
Jnponyanın tnrihiniıı en desisekirhğı 
derulıtc dtiğini yazıyor. l\Iulıarrir di
~·or ki : Japonyanın Hitleriznıe ''e Fnşiz-
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. 
Alman ı·e ltalyanlarm biıWıı iimıtlcrini .-aptc 1 

' 'leri nnlaşılan 
smimı Çindeki lıareklitmdı ı iiç safha 

PAKTTAN 
SONRA 

--~-··~ . 
Sovyet matbuatı .A1man Hariciye na· 
manidar iktibas- zın alelacele Mos· ... 
larda bulunuyor kovaya gitti -·- . Hindistan da yeni palıtı Alman • İtalyan • Japon 

lıendlsi l~in büyiilı bir palıtına So~etıerı de 
tehlifıe addedlyol' sofımağa .çalışacalımq 

Moskovn 20 (A.A) - Dün sabah Sov- NEVYORK 30 ( A.A) - Roy
yet matbuatı?~n göze çarpan yerlerde, ter A ·anımda~: 
Amerika haricıye nazırının Almanyn, 1 . . 

_ SOI\'U 3 ONCO SAHİFEDE _ Radyo ıle. neşrıyatta b?lunan 
marul Amerıkalı gazetecılerden 

BOŞ ÜMİTLER 
ispanya yakın-
da harbe gire

cek değil -·-Madrit 30 (A.A) -Royter ejan-
ıından: Madritteki bitaraf müşahit-
1ere göre eğer Berlin hükümeti la
panyanm yakında harbe gireceğine 
inanı yona aldanıyor. 

Burada hflkim olan mütalca budur. 
Ve lsp:uıyol dahiliye nazırı B. Swıerin 
Berlini ziyareti ronunda neşredilmiş 
olan resmi tebliğ ile bu mütale:ı alaka-
dar görülmektedir. Filhakika pek r~~
siz olan bu tebliğ bir Uıkım vakayıın 
zuhur etmekte olduğwm dair Berlinde 
dolasan haberlerin esa.ssızlığını göster-

~ 

mektcdir. 
Diğer taraf tan lta1yan - Alman -

Japon mi.sakı lapanyada mihver 
devletlerinin tahmin etmi§ olduğu 

Wythe Williams Alman hariciye 
nazırı Ribbentrop'un huwıi tay
yarcsile BcrlintlP.n nlPf~;o.o~n .u,.. 
ettiğini aöyCemiştir. B. Wıllıamı, 
Fon Ribbcntrop'ıın ltalya, Alman
ya ve Japonya arasında münakit 
yeni mitaka Sovyet Rus)'antn ela 
imza etmesini temine çalışmakta 
olduğunu ilô."e etmiftir. 

Bİ PB TESTO 
oman yada 

tevkif edilen 
In~ilizler 

Londra 30 (A.A) - Lord Halifa'M, 
Bükreştc beş lngiliz teb:ıasınm tevkifi 
~iyle altıkndar olmak üzere ~manya 
mnslahatgüuırını nezarette nczdine da
vet ederek bu hUdiseler hakkında lza.
hnt isten'li§ ve İngiliz tebaasının maruz. 
kaldığı muameleyi protesto etmiştir. 

Mihverin ii(iizlü ı>alttla harp ga~ elc
lini ilan etmesi Amerikııda biitiin teh
like çnıılnrının hirdcn c;almasım mucip 
olıllu~tıır. Zira her kes, hiitiin Amerika
lılar şnnn knnnat etmişlenlir ki ~u a(,;ı· 
b 'urulnıı ntnksatlnr demokratik bir 
ftlenıin çökmesine, ac;:ırlık hiirriyetlerin 
kaybolmasına. İngiltere gibi Amerika
nın da esaretine mundildir. 

nundnn dolayı ingiltcl'enin zarcri bi
tiın uıfcrimiz olacnktır, diyorlar. Yine 
butll1an dolarıdır ki Amerik:uıın baş 
döndürücii bir süratle harbe do~'l"U git
tiğini dü iinerck maddi \'c nıane,•i hii· 
liik (cdnkfırlrklnra hazıTlamyorlar. 

Londrn, 30 (A.A) - Tayınis gazetesi Kahire, 30 (A.A) - Royter b!ldiri-
Amerikanın istikbali hnkkındn neşret- yor : Gelen habedcrc nazaran It::ılya 
miş olduğu mnknlede şunları yazıyor : Frnnsadan ~ittikçe nğır taleplerde bu-

SOHDAKiKA 
•••••••••••• 

coıkunluğu tevlit etmemittir. Bu 
pakt >,Jınanyaya seri menfaatler te
min etmediği takdirde bütün nazi 
prestiji üzerinde tesiri pek fena ola
caktır. 

SEBEBl TEVK!FLER! MEÇHUL 
Bi.ikres 30 (A.A) - İngiliz ataşemili· 

teri gec~ hafta tevkil edilen beş ln
giliz teb.'1nsına nit evrakın askeri muha
kemeye gönderildiğine dair Rumen po
lisind n malüınnt alması i.izerlııe hemen 
askeri nuıkanıl."'..rln::ı mürncaat ederek 
takibntın mvezuu hakkında iulhnt iste
miştir. Bu makamlar ndenıi mnlumrıt 
beyan etmişlerdir. Bu suretle Rumen 
hükümctinin mevkuf İngilizler hakkın
da ileri sUrdüğü tevkif sebepleri gittik
çe vüzuhsuzlıısm:ıktadır. 

nu lıcyeennlı nıiicadele hauısı i,inde 
Yükselen tenkit sesleri nncak Ingiltere
)'e Ynrdnnların nzlrğından şikayet eden 
!>eslerdir. Un ~rtlnr i,iııde Amerika 
knt'i lmrnruu \'Crmck için rcisicliınhur 
inlihnlıntma kadar bckliyeıniyrrcktir. 

Önünıiizdeki inlihnptn Ciinıl:miy<'tc;i
lcrin namzedi olan Vilki Ruz\'eltin dış 
l>c>lit.iknsım siddcllc tenkit eden nutlnm· 
da : ııl~cr ·hen rch.icüınhur seçilirsem 
lniic ir \"C zaptedilmez dcmokrntik bir 
dünla vadcdi~oruın .. dcnıiştir.u 

Bu özler IlerlinJe Roma rad~ oların
da Inİll\ erin. c ki ulemi istihlfıf edecek 
l'cni bir diin:1 :ı niı..ı.ım lmnn!!ktan Ç<•l: 
bahscttil l<'rİ 

0

lıir z;..mun:ı tcs:ıdfü etH
lO?'. 

lliç l'tÜphc edıl. ınez 1 i Ruz\ d.i De
hlokrasilcr f lcnıini zc'Jn uğrn!rr.al b it
hmıı cd~ıı \'ilki bu lınrple Arn oya 
du en rol .. t l•al.kh le ·,·iirmck ıtİ• liııdc-d" • ~ • 

tt. 

İtalynn tlı si~ asctinin ınUmeyyiz. \'as- lunmnktadır. Suriye :Fransız makamla· 
fı bn~ku milletlerin acziıı<len \C ıai'ıCm- r a soıı. ynpılan talepler arasında Saı;ı 
dnn istifaclcdir. Fransanın kuvvetc;:izli1:ri T.abhmınun 1t:ılymılnr tarafından denız. 
A' rupada zan fa düşen İtalyan DlC\'kİİ- üssü olarnk kullanılması, Fransız tn)')"ll• 

ııiıı A vrupn haricinde tavizler elde et· relerinin Rodosn =ünderilcrck lıarbin 
nıcsi imkiınlnrma dnir İtalyan ümitleri- ::.onuna kad:ır orada muhnfnza altında 
ne lıak \'Crdim1cıniştir. Alın:ıny~ıın bnlumlurulmnsı Suril·e ve Lübnnndaki 
nıilı\·cr ortn~ııın karşı ~ndığı \aı.ışet ho\'a ü~lcrindc~ Halep ve Rayakın ter~ 
ltnlyaıun nüfuzunu tak\•ıyc etmc .. ıııc k" 1. k , .. ,tl. 1• nıı··1 .. tesna bütiln 

·· •t d ~ "ld' ı, 110 ıs U\ \:... er " 
ınusaı e~ı ır. . .. • Fnın~ıı: kuvvetlerinin terhisi '\"ardır. 

İtaly:mlann Bn11mnl:ırdakı rol~ _çok ı· knmlarnun tayyarelerin Ro· 
mnhduttur. Surlycyc alelfıcele b1r Ital- ransı~. ma . • . . . n· 
yan mütarc l c koınbyonwıun gelmesi dosn gonderılnıesı~~ı reddettiklerı zn . _ 
şarki Akdcnızdc menfaatler teminine nolnnnınktndrr. Dıg~r ltal~·nn tn~~~: 
mntuf bulu!luyordu. Fakot Suriycde nin nasıl knrşılandı;.,rı malum değil • 

- SONl' 4 1'ı't'Ü SAHİ"FEDE - ---

l:._Alnı:uı J)(Jlitiknnhırı Anıcrii .. rfa ı !~ii
~clin bıı derece kt•\' etli c ~nğın• 
tnlıınin etmemi<; ol ~hır ı;erc1 •• ir. In~I 
tcreuin yıl<lırmı rarbinc rr k:ı\ eme{ 
edcıniyeccği dii ... ümcsi n:ısıl ifü.s etmiş
se Amerikanın iiçfü:lii paktla hü~ iHcne
tek kendi kobuğunn c:e!rllccc~i rlti,iin::c
ıl de al ni {ıh.ihet" u~rıyacaktır. 

Geri dönmez adını nhlnuı:tır. 
$inuli her iki taraf bumm ııdayicinc 

katınnac:ıklardır. 
1914 - 1918 hnrbinde Rus çarlığının 

lnUOıiş inhid:ınunn raj.'lllcn Amerikanın 
lınrbc miid:ıhnl i ne netice 'erdiği 
1ınutuln1amıştır. 

'r1'rilıin lıir dönüm 

Kapandığı miistaltkem üslerinden çıkmak cesareti B. M u"'sofüıi tarafnıda11 
brs'ı ncıı ctııl'llerin a<.otııt't t'e viis'atiyle makilsMı miitc">tuıııip o?on ltalycın 

Akdeniz JwJ f11oau 

Yeni pakt ve sovuetıer -·- , tspnnynya, yapılan pc.klın Amerikan 

Pravada Mos- yardımlarını durduracağı söylen~iştir. 
' Son gilnlerde cereyan eden hfıdıseler 

k b•t f Amerikan yardımının y::Unız durmal<la 
ovanın 1 ara blınıyarak gittikçe fazlalaşacağını giz-

i 
v lenemiyecek surette ispat ediyor. Sum-ka acaatDI ner Velsin bu karan ispat eden nutku 
~ İspanyol gazetelerinde iyi yer almıştır. 

söylüyor 
unun ıa ~ı, başfıcüarı 
afın an haVtbe 

mecbur ilmemefı-
Mo•kova 30 (A.A) - Pmvda gaze· 

tel!.İ Bcrlinde imza cdilm5ş olan üç taraflı 
l)nkta tahsis ettiği )'nztda, paltun' Sov
yctler için bd;lcnmedik bir eey olmadı
ğını ve bunun A manya, ltnlya ve J npon
yo. ı:mıaında mevcut fiili bir vatiyeti~ tes
birlndcn ib:u t olduğunu kaydcttıkten 
sonra Sovyetlcrin imzad:m evvel haber
dar <·dildi~i bu pakt ile hıubın yeni ve 
dahn ı ·ı bir o:ıfhayn Eirdiğin ·• Molo
tofun so ı Sovyet içtimaında hıubın uzn· 
ynrnk, geni liycrek cihan hnrbi hnlinc 
intikali tehlikesi meye.ut oldufumı ~asen 
cöylemİ'I old ğunu, l~ltctO ile A 1l:

İngiliz konsolosunun mahpuslarla gö
ri.ic;nıc teşebbüsü nefce'iiz kalmıştır 

k tırımndnki ru:kcn ig\ırrliğin çok eıkı 
bir hnlc gelm'esinin bu paktın imz.asını 
toı;ik cyiemiş bulunduğunu, Ameri)r.a
nın henüz mibvt"l' devletleri ~e Jnponya 
ile hcrp halinde olmamasının' hiç bir 
ehemmiyeti oJmndığını, çünkü bu devlt-t- 'I 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
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.Romauvacla iktidarı ele alan Deı.ıi mu1ıafı;Jar b:; r.ü ı.ay:ş esnas!nda ~Ko~e<.c 
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Dallardan sesler 
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Ba baros --·-enf aat · zdivacı 
YAZAN : iJÇ YILDIZ 

4-

·ıı· ı Şimal memleketlerile ticaretimiz cwna günü; binlerce Türk, Beşikt~ ar e ta Dede1erI Barbarosun kabrinde t!\ziı 
-----...-..--o:x~x ve takdis borçlarını ödediler. 

Şehrl·mı·ze S kh ) d b• • l BnyUk Türk denizcisi bundan 400 se-t ır tı Ca·re ne evvel Prevezede asırların uııuttura· 
aeliyor o o m a :J~s::~\s~~~!~~~~::~:: -

Kadın yurfüında bir oda kiralıyarak. hafaza etı~tim! ~' böy~e bir :ıli.t 1f. b •• 1 k line getlr~ti. 
derhal kendime bir katiplik işi aranuya düşilnce asla aklıma byı~e gel~cdı. ~n~ -- --- urosu açı aca Türk denlzcillğindeki kudreti cihana 
koyuldum. Remı.i, çocuk olduğu halde. b~ suretle i~. e~egı, kendı kentlımı B. Raif aradeniz, kabul ettiren bu bUyük kahraman ka· 
hattı hareketimi tamamiyle tasvip etil kırletmek teL=tkki edıyordum. gümrüfı IJe inhisar lf.X ~ milleti tarafından dört ytlz sene 
ve Ekremin hediyesi olan Bekar apart- * k ı·~ı-·-ı ~et._1 ... edecelı.. . -s-•~-.- ..._. değil 400 bin sene sonra da tebcil ve 

terkederek o da talebe yurdun- Muhakeme b'ilnü gelince, avu .. tım .w11 •D • N K f Ba fJürcda lzrnll'ln tanıın11q ıa .. ..-..:ru.ven uır•• tevkir edilecektir. 
~b~ır odaya g""U. ~bi. bir halde kulai,'Una fıcld.adı: .üınrük ve inhisarlar vekili B. Rai d af -a11-.- 1 '-ar-'"..._lldJ.. ,._ _ __.,__,__ t b- ük 
~sabık k~ bir mektup yazdım. - Bilmem 1-i biz ne yap:tbffrzi? O, Knrndeniz bu haftn şehrimize gelerek ne e 11GZ6 e Vcr.....cS " wr-.,ı••• DUnUn :ııarllUWU" yara an en . u?" 

ı bul sh b . '--tını k inh. l .d . d t t '- • ,_:ı F·nl d. d•w rl •t..- tı .r.- '- - _ı ---'-- wapmak deniz va kam kumandanlarını yetiştiren Sadece gürUltüsüz bir boşanma istedi- stan un en m~ ur ı~ avu~ gümrü te '\.C u;ar nr ı arcs.m e e - Mcmle~etimı;ue ı an ıya ·n . ıgcr .. uuaca \U.eruıe ~~~ •, • TUrk milleti yarının bilyük hava kah· 
ğimi ve kendisinden b~ para istemiye- tutmuıı. &y Necmi "Oneri. Henüz g ng kikler<le bulunacakhr. Skandinnv memleketleri arasında ticaret ~.ere Stokholmde bük~~ btt raınanlarını d ycüştirecektir. Bu mu• 
ceğinıi anlattım. Mahkemede ne Nina bir avukat. Faknt simdiden müthiş r:öh- İnhisarlar umum müdürlüğünce Al- münasebetlerini artbrmnk ve oralara da- buro açılın muvafık görülmll§tiir. hakkak 
Petali, ne bayan Feridenin adlnn geç- reti vnr... "' sancakta i~ ettirilmekte olan büyük h°:. fazla mal . i~raç eylem_;k. üzere bir . V~et bu b~ lzmir ihracat ta- DUıı;~da büyük adam yetiştirmek 
miyecekti. Ben, imtizaçsızlık sebebiyle Meğer bu şö1ırete ne kadar hakkı da tütün deposunun inşaatı bir hayli ilerle· muddettenberı ~care: vekn~et!nee yapıl• eirlennden tantNIUI bır zatm buhmm.~aı-- kudret v mnzharlycti Türk ırkı kndar 
boşanma talebinde bulun.ncaktım ve bu- varmış! Müdafaasını irticalen söylediği mi~tir. idareye 850 bin Hrnya mııl ~l~n makta olan tetkikler ilerle~~tır. nı vo oradan Skandinavya vo Fmland.iya hio bir ırka naslp ol.mnmıştır, bunu yal .. 
na muhalefet etmemesini rica ediyor- zaman, rilya mı görüyordum diye göz- bu depo, Türkiyenin en muazzam tutun Ya~, ~K~ tohun~lar, kuape, pa1?~ memleketleri için ll;lar yaparak mub- nız biz değil, bizi çekcmiyenlerin tarihi 
(1 lerimi ovuşturmn''k istiyordum. Bu avu- depolarından biri olacaktır. . ve saırc gıbı Sknndıncıv memle~etlerırun veleler tanzim ct:meeini eıaa itibarile ka- de söyliyor. . 

um. el, b . al knt ~kadar talakatla konuşuyor, öyle Vekil bu depoyu tetkik edecektır. ınuhtnç bulu!1dukla.n mn~~elerı. o~alara bul eylemiıtir. Bu büro vui mikyuta Hangi milletin tarihi vardır ki Tür~ 
tıı!akn~b ~ evv ~~ld:~ mantık! deliller, ahlD.ld kaziyeler orta- inhisarlar vekili lzmire gelirken Ma- ihraç etmem~ ve mukabılınde ihtıya1 cı- iı yapmnğa muvaffak oluna teıkilltı , ... tarih11cadar milll tefahilr ile doludur? 
lkad e f~ ~tı ana ~·· tU v~eğe ya ntıyordu ki nerede ise ben bUe suçlu nisada tevakkuf edecektir. mız ol~n dk:mır 

1
vde ,!'kııa~~?lı ~~h~ a Hma- ni~lctileeekür. Hangi millet gösterilebilir ki TÜRK 

ar . ~ "-ı"~ vle rdun D d olduğuma lııaruıcaktun! Ekrem, davnsını - -- mız mum un o ugu goru muıtur. u- .. Si d' mi-'- tl . milleti kndnr mazisi ancak •Harika• ke--
karar. ver(ljğıt.~i ılnrıyo alnızu. aail'\:asm a müdafaa etmek irin, en parlak bclt\p,ati. ,· alofıCO G"'1İO!ePi susi t~ebbüs sahiplerinin kolaylıklıı ba- Bılurodk ih tan uıav lmed e&;e--~~ile limesiyle ifade edilebilecek kahraman• 
bana ısıınt et ıg ~ç y e yu- hatıra gelebilecek şnhsiy<?tlerin en . - ıuı ~ 1 . b ·1 ekl . b . 1 . ıl yap aca racat ve ora ar nn mu.g,ag 
vasınm ter. ki .. değildl Aynı .. za~anda hır· l'-!-·ı 

10
• ""--p etmrsti B '!l da mı Karrıburwı hükümet t.nbnbetine ~- ~rn ı ec .. crı_, u.ı~ enn {k~ amamnaı ithalut i§leri bir cldo toplanacaktır. lıklarla dolu olsun"l 

b istihza dak tsizlik torune- ı:.uu ı.ına -. 1 l ük . et hekimi Ha~im Tnşbağ, .ız- devlet mudahruesını zarur mıştır. . t • deki Ufuklar ne kadar kararırsa kararsın; 
•De acı ır - sa a Gi1 kaybetmiş sayılah lirdim. ı~ ~ulu:nEt tababetine Kamburun hü- Bu itibarla lzmirden in?r, üzüm. ee- .. Ticare.t ~ek8;1e.tt bu .. hu:usta mur dünya ahvali ne kadar karışırsa kam;· 
~ı:=~~1Zo~~~ J:·d~~e~ p rnıaW'yle ben" hakiırl -e ;::aret kilin t dol:toru Snhh Kıvanç, İzmir de- vjz, zeytin yağı, pamuk yngı. eusam. kU.. tüccar bırliklerının mutalaasını sonnut- sın: Savaş ne kadaı· çetinleşirse çetinleş.. 
tif beni takip etmiş ve gördülderini hir rek: ,_ h h1'u_, 

1 
•• ri ve t r..n. ül hn;:talıklan dispanseri h~ pe, palamut, ~aleka ve pamuk mahsullew tur. sin; silô.hlnr ne kadar tekfunUl ederse et• 

pl B kurk - B-nınız, u r m atUlllı r. - k.mli ·Dr H;;..,amcttin Petek tayın sin Türk 1..-ı.uiret ve imanının yenemiye-
raporda to amış. u raporu o en d k b" ne . ..... • 
rii üyonım, zannedi,ordum ... Ati- ye ba- rdı. B •anız! Ka ınıL ate rr edilmis, rdir. ge ıyO ceği ızorluk• yoktur. 
nur) , otelin garsonlarından biri de, be- p.:aye: Para ui'\'runn hc>r şeyi :Y rlere c: r- __ _ - Büyük Atnnın dediği gibi : 
nim nl :s himde s hudette bulunmak üze- m ğe-, biltün mukıvidcsatı Çİ~'lleIN'~e ele e~? 6i e !e •• x.y.x - Ne mutlu Türkiim diyene.u 
re, tstnnbula çağırıldı. Kocam otelden ~~~~z entrikacı hdın tirru lini r,örüyor- Mu ~a mebusları Hüsnü Kitap~ _ve t C 1 N A H. 
çıkar çıkmaz bac;kn bir erk ğin benimle Artili dayanrunadun, çileden cıkıru~ n. Sadettiı; Cüney ~foğladan şehr~lmie ecne 1 mem- _.,.,,,,.,.,.,.,.,.,.,_ 
bulusm ne üzere ık sık otele g iğ.ni tun· billün kuvvetimle h ykırdım· clmişlerdir. Balıkesır Jnebusu B. Hi ER"'K 
ve on kol kola -<ı,. cla.lar " ktığı- ' • ş tı· B lık,,...ırc Limanlar umum 

mı iddia ediyor, bun:';cminle te;it cdi- Re:n~:i ~~d~J~k:;~~~~~::et m~~:c ~ua~iniHndıit Saraçoğh.ı istan- eketlerden •ş taleplerı• 
yordu. Bahsedilen ~m kendisi de etti. Necmi "Oncri, bir kamçı gibi sura- bulu gitmişlerdir. 
şahit olarak getirtilmişti. Bu, işsiz bir 1 1 k b l _,,,,,,,,,.,.. ,.,.,.,.,_ 
Yunan çalgıcısı idi. Ömrümde hiç gör- tınıda şaklıyan bir gü üs e, mu ·a e e 
mediğlın bu herif te, münasebclte n- etti: • Bir ltuywncunun X.y.X 

lunougumuzu <itırub tttti!. 'Ba kndar - Bır yalan mı"! Bun:ı siz yalan d~: y ğı .. • ol u ransaya mal gönderen tüccarın vaziyeti • Yu• 
ciiretktirlık klll". ında klmı karbet- ~orsu!luz. ôyl; U:1 B.~yan Gey~.? Pckı Kuyumcular çarşısında \..-uyumcu B. rn slaV ve umenJerle yapılan anlaşrnafCll' •• 

k b'I <leği1 , C oy1e ıse kcndııtlzı mudafaa ecliım! De- Enverin altı lira kıymetindeki bir kol s . . . . . . . 
:1e~de~~ alm~k :cin b~ <>:~=- diğinizi i~p:ıt ediniz! Bütün bu şahitler, .,ırt· . B H"da}'Cte on 'Dır buçuk liraya Son seferlerınde Saınt Andre, Demır :ırure getmlecektır. 
lancı şahit tın ~'tı. hepsi yalan yere Jemlp eden ahlak düş-

5
; 101;, b~· ~etle ihtiklirda bulunduğu ve Teofil Gotye 'Vtlp!1rlannda . mallan YUCOSLAV VE RUMEN 

künleri midir? HenUz Bay Ekrem Ge>y- b•t cb1miştir Hakkında meşhut suç- bulunup ta bunlara aıt bede1len alamı- ANLAŞMALARI 
Bu darbe altında e.nd ledim. Bir ya- sunun da.ktilo~u iken, sizi alınası icin ~es ~n~ununa r,.öre muamele yapılmak- )'anlnrın paralarını tah!il i~ini tanzim ve Yugoalavya ile aTamızda yapılan tt. 

lan yığını benim üzerime devriliyor, en- h"r vasıtaya ba.ıı vurduğunuzu inkür td . işgal albndaki memleketlere yapılan sa- cart anla~manın tatbikatına geçilmittir. 
kau altında beni ~z.ccek ve gömece1t gi- edebilir misiniz? lzdiva~ üç ay sonra, n n. __ ,__ tı~larla müsadere edilen malların bedel- Memleketimiıden Yusoslavyaya muhto-
bi göriinilyordu. Sessiz sadasu: olmasını hiç sıkılmadnn, utanmacl::n, onu sevme- PO leri i§ini müzakere etmek üzere bugün lif rruı.ddeler ve bu arada pamuk. pamuk 
temenni ettiğim bu boşanma davası re- diğinizi söyllyor, taL~ talebinde bulu- snat 16 dn birlik binasında ~ir t?plantı yağı ve zeytin yağı gönderilecektir, 
ziline hnalara, dedikodulara ve hatta nu~ardunuz. Tabii parn sızdırmak için. )apılae~ktır. Toplan~ya. bu ~lerıe ala- Yugoslavyaya satılacak pamuklar tz. 
nesri. ata mevzu teşkil ediyordu. Ek- Yine parn! Daima parn! Fakat aldatma- 8:J kalı tacırler davet edılmııılerdır. . mir ve Adanada teslim edilecek ve mu• 
rem Geysu, sefil bir enfr.ikncı kadınla ğa ve nldatılmağn raz.ı olınıynn bir ada- OfGS ÇGi41 ~· \~eril.ece\:. ~nro.r!ıırdan sonra tıc~ret knbilleri doler olarak ödenecektir. 
evlen.ıni,? filiccruı.p bir koca ~.,klind~ or- ma çattınız! Entrilaıhı.rınız şİ!ndi mey- Dlin ak a..'ll saat 17 .30 ~uzelyalıdan vekaleti nezdınde ıcap eden te~ebbliıler Romanya ile yaptığUlll% tieaıi anlq.. 
taya çıkıyordu. Kardeşim, utancmdan dnna çıkmıc:. Maskeniz yüzünüzden kallt.an 1G sayılı tramvay Coztepeye gel- ynpılacakbr. manın bugün tatbikine baolana.caktır. 
hasta olmuştu. Mutlak gidip Ekı·emi lo- düşmiişlür!. • digi zaman A!olof isminde. 25 ~a~ların- 't'~l V ~PUR SEF~~Rl Rumenler mühim miktarda :reytin yaiı 
b.tlama'k istiyordu. Halbuki bıı dn işle- Gözleri beni alevler gibi yakıyordu. da bir Musevı .. tromvaya b~. • K.ahıre ti~.nr~t -~~~liğimizd~n mınta• almak arzusundadırlar. 
ri bir kat daha zehirlemekten baskn ne Bütün dinliyerilerin huzurunda, beni Tram\'DY Goztepedcn iznm:e dogru la tıcaret mudurlugune gelen bır tel~f. MAL TALEPLE.Rl 
netice verE.-b.ilirdi! böyle korkunç şekilde iftiralara boyan hareket e~cc Alolof b:ı:abeıinde bu- t~ Hidiviyal kumpanyasının .. 15 günde k 
ru nHel'ey: •• 11/ıŞ ~ .. ;a ı. .. 11"'"'1' •~. lw.nim ı.. •• _.ı .. -~ft- :-..t·-:• ~.ı:.: ..... ;ı......... . , lu.nun =uotı ~ro':..n.~ ıcınd:. bırakmış Wr .... rlefın;!' .Ja'i!h-\\t.-....ıf\1"\%JI\6linul8'i'\l't ,.,Jrn~~&, ~\Iufurı~ L~uı~~~u!~gv 
~' lekelle sayı~~lıı~' T~ı g~~:ş- avu~a~ snıler~ sonük ".,e sıslı ka dı. de dav~ . ı;;tır. Kopru ~evkiinde kapı- lodi vapurunu bu sefere tahsis ettiği bin adet keçi derisi istemiştir. Bağdattan 
b• ~--.3 1._...:. r~nkıkatı ifade ediyordu. l nkat bu ha- · n zıncın mısızın nçıldıgından Alolof bilclirilmi~tir. Bu vnpur ay sonunda Mer- bir firma fıstık. eabun, zeytin. kunı üzilm 
ır ı.a.n:uen .ı.arkım kalmamı.ştı. Ekrem, bkat ~hissini vermiyordu. Yorul- tramuı ·dan düşmüş, kafası parçalanmış sinde bulunacaktır. • kuma§. ~apka malzemesi ve demir pot· 

kudretinin ne kadar hudutsuz olclua..z. mu-tum, müthic; yorulmuştum ... Kötü- .. ynca 'Vücudunun muhtelif yerlerinden AMERIKADAN GELEN rcl sabn nlmnk arzusunu izhar etmi§tir. 
nu ve ona meydan oknmıının ne tchll- lü!ün zafer kazanmac;ı mun·· •kun'' mı··ı ı·aı·?. surette -..·~-1 "--·,....·-. Yaralı imda- MA' 1 An •-e]· b" ld v b bö , .,cu~w.a. ~ Budapeştcden biT firma kuzu ve koyun 
ıK ı ır şey o ugunu .:ına .. yl~ gös- 1ftira1arn müstenid n mahkr.- edil"n, dı slhh! otomobili ile hastaneye kaldınl-
te kt k al d 

um <c Amerikadan memleketimize getiril. derisi ihraç eden firmalarla tanı§mak ar-
rme en zev ıyor u! ve neden sonra masumı·yctlerı· me~rda- t"'"'t!r. Hauntı tehlikededir. Verdiği· ifa- ek 

........ J m üzere bir vnpura yüklenen otomo• ı:uıunu göstermi§tir. lııvcçto bir firma 
Param olmadığı için avuknt tutama- na cıkan bunca masumların tarihi da- dede kabahatin kendisinde olduğunu bil yedek akııamile kamyon ve otomobil tütün eatın almak istediğini bildirmit. ih· 

mıştıın. Mahkemenin beni müdafaaya vaları, acı b·r sils·ı ... halinde hatmma söylcm.stir. lastiklerinin Basraya geldiği haber clın· rncnt tacirlerinin adreslerinin bildirilmc-
memur ettiği avuktsa taltıkaü ve tec;u. geld}! Bir Ç C fı ıı·ıı esi mı~tır. Bu ~a yakındıı lstanbula vo tz- sini vo teklif yapmalarını rica etnü§tir. 
hesi olmıyruı bir miiptedi idi. Hakiknt V• H kimler he.v.cti müzakereye çekildi- İkiçeşmelil.te Çl\·ici hamam sokağın- ---------------
b~im tarafımızda idi, fakat düşmanımın g_ı zaman, ben bm1z hnva nlmak için ye- da oturan Bn. Hidayet, kucağında tnşı
birbtrl Uzerine yığdığı parlak iftiralar rı.nden kalktım. Boğuluyordum. Kin dığı bir aylık bir çocukla zabıtaya mil
ytınında bu hakikat donuk ve ~ciz kah- ve çamur dalgaları üzerime <loKülmüş- racaat ederek. bir kadının kendisine 
yordu. Ben de, Ekreme karşı, bir <'Ok til. llfct ve ismetim, hissediyordum ki • _Yarım saat sonra alırım• kaydiy
hakikt vaknlar ortaya dökebilirdim, ~fa. b:1 çamur pıhtıları altında ebediyyen le verdigi bu çocuğu teslim etmiştir. 

u i Nü us sayı ına doğru 
' x,.x:---------

kat evlendikten sonra yaptığı kaçamak- kırlenm.1§ kalncalctı. Çocuk }'uvaya teslim edilıniş, yapılan 
lar hakkında en kiiçük bir delil bile mu- - EDI- tah'kı'"katta da Kemrilpaşada Bn. Remzi- "yetimizde azır ık
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ye.ve ait olduğu ve bayan Hidayete ev-
:•nunaan .. ••11 ....................... "': lüthk olnrak ,>erildiği anlaşılmıştır. Bn. 
: · Z : Hidayet hakkında suç tasni ettiği için 
: İLERLE İ E kanuni muameleye tevessül ~~lmi~.tir. 

············································ Yar ı . asan ol u.. e IJ"'r elı eıı işi ir kiı: dolayı haD 

ar çok . erledi 
. x•x:~~~~~~ 

ŞelırlmJzde sayımın öğleye lıadlll' IJltiftUe· 
ceğl talamln olanuyoıe .. Göztepede oturan bir karümiz, çok- m · cMermüen New.ııt tarruından 'Y • 

tan beri evlerine ekmek ıbırakan seyyar ralandığını evvelce haber verdiğimiz 
bir satıcının son günlerde yalnız tam ki- Abdülkadir paşa hnnı müsteciri B. Ha- üçUnoU wnum1 uü.fus ~uru hazırlık- ·terllmeslne iÖ'.ı yumulmıyacaktır. O 
loluk ekmek verdiğini, eskiden beri ya- san, geçirdiği bir buhran sonunda öl- larına lzmirde büyük bir hararetle de- gUn hUkti.ınet ion.nğmda 8 mıntaka bl· 
nm kiloluk kmek1ere alışbkları için müştür. Cesedine otopsi yapılacaktır. vam edilmektedir. lz.mir vilayet~ nüfus rcr telefo.na raptedllerek daim! surette 
bundın istediği zaman cArbk fınn hep rhin IJUt aal'R'UZ sayımı hazırlıltlnrında birinciliği almak muhabere edilecektir. 
~yle çıkarıyor• cevabını aldığım öy- Ödemişin Birgi nahiyesinin Kışla kö- için faaliyete btiyUk (>ir e.heınmlyetle hm1rd. 7 ilk T~lnde l>Uroda hazır.. 
lıy~r.. .. . . . . . . yünde Mehmet oğlu Mehmet Çakırdağ, &arılmı~. numarataj i~lerini bütün vila- lazıan zarflar memurlara t«s1hn edile· 

Knrıınuz, ışçiliktcn tasnrruI ıçın yal· üç arkadaşiyle birlikte Deyazitler kö- yetlerdcn daha evvel ikmnl etmi§; sayım cek: vo vnzifelıeıi kendiler1Dıe anlatıla
n~ tam kiloluk ~ek ~ı::ik u~ü- yünden on beş ya,,c;ıııda Ay~ Y.ılnıazı fişl~ tamamlam~ ve sayını m;mur- ~-tır~ Her :ım ve ıkon1:rıol memuru 
n~ !ınncılar<-:8 ıhüyar edilmiş olabıle- gece vnkti zorla bahçes1ne girerek ka- larıyle ~ontrol memurlannı tayın et- · gün~ vff1 bndl mmtaka 
cı>g~nl, halbtikı halltm nlı~ _?lduğu çırmış, üçU birden Ayşcye çirkin şekil- mi§ür sayım k • • 
şekilde ekmek bulmakta mlişküllit çek- de taarruzda bu1unmuş1ardır. Suçlular vali B Fuad TUksa.l yakın bir aWta IUU gezero .tetkik cdeook, noksan gör-
mesi doğru olmadığını bildirerek nazarı tutulmuştur. ile sa~ bürosundaki faaliyeti kontrol dUğil n?ktalann tama!"lanmMını temin 
dikkati celbetmemizi istemektedir. Ağaçtan düferelı öldü etmektedir. 20 Te~r.inicvvelde İzmir ed~ktir. Aym cm birinde ~ her 

· Ödemişin Beydati nahi'-·esinin yeni merkezinde .sayurun öğleye kadar ikmal yer~ ve mıntakalarda kDnferaııalar 
Vilô. •etin yeni idare r. J edileceği tahmin edilmektedir. verıleoelrtl.r. 

1ı i ~ Yurd köyünden Bn. HaıniCie Gün, hay- O ~ı .. ı--•-..1 A ·ı..ı-ind '"''-'L.: 
13 50 e~et uZG$1.. vaıılnrına chıl !kesmek üzere çiktığı kes- 15...... ..c.uı.uue 2700 sayını ınwnunı, Y1n on lıı;MS e, wnum ... ~-.....1• .,._ 
15 5Q İz.mir Vilayet İdare heyeti avılığma truıe ağacından kazaen düşmüş va nğır 500 kon~l ;ncmu.nı, 5~~ yodclc memur yıın i§lCTinde vazife almJf olan 150,000 
18 tayin edilen mfmnka'lat ·vekfileti heyeti surette yaralanmıştır. Bir mUddet son· ve 8 millet~ faaüyet ?österecektir. Sa- memur radyoda istasilk umum müdürü 
23 teftiş.iye reisi B. Cevnt Akın gelerek '\'D· r da hayata gli7Jerini yummu'}tur. yını yapılırken sıkı hır kontrol tatbik B. Celll Aybnrm 1'ereoeii son talimatı 
28 ~if •00 başlamıştır. Efen çulııırıında yangın edilecek, en ufak bir noktada ihmal göş. dinllyeoeltlerdir. 

18 --·-- Cumaovasmın Efen çukuru mevkiin-
15 Ankara radyosu deki Devlet orınaıunda meçhul bir se- Kuru Ü%ümler halr-
11 hepten ywlgln çıkmışsa da bir müddet L d b bl 
17 8 u G v N sonra söndürillmilştür. Rln a yeni ir te il 
14 25 Ynpılan tetkikat neticesinde 20 bek- r-1.:yd-1--''- 1- •• •• ti lerl '- ı...ı. __ 

7.30 Program ve memleket saat ayarı tarlık --L- d hn· d 200 LU ilk. ,.6• ~ CIUllZ Kuru uzum P na1UUJ1• 
15 7 35 fi.izik pL 8 00 A • haberl • 8.10 lKWA _rı ___ m_e A ç ve .. 01 da ticaret vekaletinden ataiıdaki tebl~ 
15 25 s2o Ev kadını -·Ycm~i.stesi 8.:- MU- büyük çam ağacı yandığı anla,ılmıştır. ğat yapılmııtır: 
lG zile pl. 12.30 Program ve memleket sa- ••• ... 1 •• ......... •• •• ............. 1 ... • ... 1 - Çekirdeksiz kuru üzümlerin. 
8 50 at oyan. 12.35 Müzik pI. 12.50 Ajaru : standıı.rd tipler üzerinden memlckctimia 

15 haberleri 13.05 MUzik pl. 13.20 - 14.00 Dinamik idare ve : dahilinde yn.pılncak &a~lannda, alıct vo 
15 75 Müzik pl. 18.00 Program ve memleket nüfas fJferf.. S a~bc~ talebi halinde, ihracn~ ko~tro· 

8 ~t ayarı 18.05 Müzik pL 18..30 Konuş- Nüfusun adet ve evsafını bilmeğe: lorlcrı tarafı~dn? muayene edümea vo 

Fiat miJrakabe ko
mia yonu toplanıyor 
Fiat mlirakabe komüyonu bu halta 

\•alinlıı riyuetinde toplaıw::akbr. 
T eıkil edilen ihzar! koUU.,.oa B. Mel\. 

met A1i Eten. B. Ca1ip Suw, ticaret 
odasından B. Şovkl. sebze kooı>«atifi 
müdUril B. Niyaz:i.nin itt.irakile top!an• 
mq, ithalat birlikleri me'VZ\lu haricinde 
kalan emtia fiatleriru teebit Iı;in bazı esa1-
Jar hıızırlam11tır. 

F'iatlerin teılbitine haılanmııtır . 

660 ton Bu• d 'l\ 
45 ton Arpa 

ma (Çiftçinin saati) 18.45 Müzik : Çift. çn1ışm.ak, dinamik, ileriye doğru git-• n~uaye~e neti~esı h:Jtkında alftkndıırla~a 
çinin .saati 19.00 Müiik : Ricbard Straus meğe 'karar vermiş olan bir sosyete hı~ vesika venlr:ıesı. ve bu suretle dahili 
Keman ve Piyano sonatı : Çalanlar Liko için ilk ödevdir. Türk cümhuriyeti mubayantı? e~n bır tarzda cereyanına 
Amar \•c Zuckmayer" 19.30 Memleket nUfus işini esaslı surette aydınlatma- yardım e~lm~ karar ~ılltma alınm~~br. 

G 8125 8 125 snat ~-nn ve ajmıs haberleri 19.45 Mü- ğn azmetmiştir. Bunun içindir ki 20 . Sa~c;-agı veya .. ~~cngı. &tandard tıp ~ 
4 625 zik : Fasıl heyeti 20.15 Radyo gazetesi.. .illitcşrin PAZAR günü yapıfacak olan kırd~ kuru ~m!en muııyenc ettır-

Bu eaadıı.r fiat mürahbe komisyo. 
nunda kesbi katiyet edecektir. 

60 cu\•al K. Darı 
10 çıl\·al Mercimek 

6 50 

25 çuval Kendir Tohumu 
10 ton Kendir tohumu 15 

5 ton I:Iaşlı 
51 ton Bakla 

135 ton Susa m 21 

7 20.45 Mtiz.ik : Büyük fasıl heyeti, 2120 Genel nüfus sayımında memleketin me~;~tıyenl~r lzmır ıhraı:v.~ b&.§ kontro- etandard üzümlerle bu guruba dahil oln-
10 Konusına (İstatistik umum müdürlüğü hütUn teşkilüt ve kuvvetlerinin bir- lorlugune muraca.ııt etmehd!rler. . bilecek uekilde ihzar "\'c kutularla scvkc

17 
29 
5 25 

tarafındau) 21.45 Müz.ik : Radyo salon lesıncsinc ihtiyaç vardır. Bu işin mu- .. .~ - fhraç edılccek çekırdckaiz kuru dilmek ietenilen hususi tip üzümler için 
orke trası .. 22.SO ~lemleket saat ayan, \'affokıycti için C!lele vermek en uzumlerdcn beher kutuda bulunacak sa- 11.5, torbnlarln sevkedilecek stımdard 
:::ıjaıh hr.bcrfori, boısalar, !iatler, 22.45 il ·• yur .. öd~Cfir. fi üzüm miktarının, normal stnndard veya husuııi tip üzümler için ele 25 kilo 
Müzlk : R. d\ o salon orkestra progra- B •• v c5lc.t İst.-ıtisCik umum i.izümlerle bu gurubn dahil olabilecek şe- olmnıı, tatbikatta bu safi ağırlıklar üze-

" l 25 d ''J rı 1 · · ?:1 .,, '1" ..,o ·ıc1r- ·~.. • , 1 .ı, , • - ,.· · 

-·-
Tahrik edilirse 

a be 
• 
ırece tir 

:-- BAŞ'fARAFI 1 inci SAYFADA 

Fransa yıkılmıştır. Fakat İngiltere ha· 
rikıılarla dolu bir mukavemet göı.tcr· 
mekte clevnm ediyor. Tnm bu sırada 
Hitlcrin nıilletino ~eni bir zafer ümidi 
vermek için lıazırlndığı Uçüzlii ittiink 
bnk.ilrotte Alnıan zaferini tacil eden bir 
hareket ıni, yohsn onu bilsbütün gömen 
bir yeh hnmlcsi mi oldui:'llnu zaman 
gö teretektir. . . 

ŞE KET BiLGiN 

Şirkcti.ı:nizin h.i.sst.-darlarmclan Bay 
Nuri Akif Akev'in karısı Bn. tkbal 
&ev uzun bir hastalıktan sonra lc;
tanbuldn rahmeti rahmana kavuc:- · 
tıığunu tanıyarilarn kemali teessıiı 
le bildiririz. 

Abdi :ıtuad Akev v~ şüreki'ısı f 

ıasebeci L"amyor 
Bankalar bareminin 9 uncu derecesi· 

ne intibak eden lzmir pazan muhasebe· 
elliği münhaldir. Taliplerin asgari Lise 
mezunu olması ve uzun müddet resen 
muhasebecilik etmiş bµ]unrnası şarttır, 
Taliplerin Sümcrbank yerli mallar p&J 
zarlan müessesesi İzmir şubesine mil 
racaat etmeleri 1-2 4093 (202G)' 

Z AY! 
Techn lisesinden 1937 SC'lle.si aldığ~ 

tasdiknnmeml zayi eyledim. Yenisini 
alcağınıdıın eskiBinin hükmU yoktur. 

Ertuğrul Ataoğlu 

tınruya 

hmirin bu mqhur kolonyasını Hi· 
ili eczahane1inden alacaksınız. Çün· 
kü yalnız eczacı Kemal K. Akte.ı 
yapar. 

Türkiyenin bütün zevkini kendi· 
ıinde toplamq bir pheserdir. T akli· 
di yoktur. Çünkü yapılamamakta· 
dır. • 

HtUL ECZAHANESl 

3/10/1940 PF:RŞEl\IBE G'O~ij 

L AZ Al~ 
e Sinemasınal 



1 İLK TESRIN S A L 1 lt40 

Bir yurd gezisi 
x~x:~~~-~--~~ 

Yollarda ve ~köylerde mesut kal
kınmayı müjdeliyen faaliyet 

YENi ASl.R SAHIFEJ 

1 ~
1

:~~- -BA:~~~
0

!:ADA- Paraşütçülerimiz 
B g.UnJı"' 11--f..ıetl Ve ıne gih·cnmE"Si hi~ bir ır.aman :Amerika• 

U " N ..., 3 ~·ı iirkütcmcz. Bilikis bu hareket İngi· x..,x:--------
tarihi lııflılılar lizcc konuşun milletlerin lru\"Vetll mu· K •d ff 1-.. 

-·- lul\'enıctini teşci edebilir. aysen e muva aıuyetli atla-
Avrupa kıtlık tehlikesine maruz bu· Almanya, İtalya ve Japonyanın aske-

lunuyor. Hattli Amerika gnzetelerinin rt ittifakiyle 250 milyonluk bir kuvvet malardan sonra Ank:araya do·· ndu·· 
yazdığına göre şimdiden Vnrşovada aç· tahassül ettiği hakkında Ribbeııtropun 
lıktan her giln bin kişi ö1mektedir. beyanalma cevap veren Garvin., Sovyet :x..,x:------

x•x w :ır~- Tarih Mısırda Firavm Ptolemler ta• Rusya ve Cin hariç olarak İngiltere ve &-"--~ 30 (H··-·-•) _ ~·- --1..-'- '""-'- gA!'clnln .:ı_, __ muz.afi- olaca~-· 
tmıirden Tefo.wıi'ye gidiyorwn. Bala- Dllnya kan içerisinde boguıur~ marunduı bert muhtelif meşhur kıtlık· Amerlkanın bunun ikl mbli bir Jnıv• ~• uıtuaa &1UA ..ua.u "'u.u. '<'&& ·--- U&UIMl - •-

aız istasyonuna yaklap.ıı trenimiz he- mamureler harabeye dönerken mesut Iar kaydetmektedir. Kitabı mukaddeste- vet temsil ettlklerinl yaım•ktada. Kayserlye ıeten TUrk bava kurumu saylemiştir. ! 
nUz duvağı açılmamış, beyaz tüllerle Türklyeınizde ve hele tabiatin zelzel .. ki Yuauf hlklyeal bu kıtlılı anlatmakta· tayyare ve panf\ltçQltd buıtm ortıda Merasimde haı.ır bulunan OrgeneNI,. 
6rtUlU Burdurun bakir topraklarına lerle altüst etmeğe ~alıştığı bu yurt :par- dır AL.'\IA..~LARIN PAKT'l'AN UÇ\lf ve atlama gösterileri yapmııJardır. '" Kayseri valisi sençleri muvaffaba. 
gururla süzerek durdu ve nihayet güzel çasında görülen ileı·ley~ hamleleri her Son uırlarda Fransada on nltıncı Lul MAKSATLARI Ve hava bırwnu mUfettt:i B. Emin Ali ~tll uçuşları hasebiyle tebrllt e~a-. 
vatanımızın gUmUşt gölle oyalanmı.." eş- Türk vatandaşına se\•inç veriyor. Şimdi zamaıunda bir kıtlık baş "'österm~ Nev:york 30 (A.A) _ Amerik.aıı ga· s8yledill nutukta bu ge.ıilerde gtidü1en dir. Parqüt atlama gösterilerini mtlteaı-
siz yeşil ovasına haşmetle bakarak· bil- vilôyettcn krumbaya, köye doğru gide- Fransız inkıllibının :ruhuruna 

0 

başlı~ zetelcrJ, kgiltercyl Polonya ve Fransa ma~ hAh ~ttlkten sonra Kayseri k~p ':ali ve bazı bay~ar tayyare ile 09-
tün hıziyle ilerledi. lim, ilcrliyelim. sebep olmuştur. Bu lotlık 1775 ten 1796 gibi e%ememek muvaffalayeWzliğine ah8llsinfn bugüne kııdar hava kurumu- hir üzerinde gezintiler yapmışlardır. 

Evvelce lzmire yeüşmek için tek atlı Burdurun kazalarından biri:.i olan ya kadar muhtelif derecelerde kendini uğranılmasını Alman efkarı umum.iyesi na yaptıkları ?~m teşekkür et.. Tnyya~re dUn .:Sğleyln belediye ta. 
arabalarla Bnladıza trene kavuşnuığa Tclenniye gideceğiz. Vesait soruyoruz. göstermiştir. Nnpolyon devrinde 1810 önUndc karşılamak maksadiyle UçüzlU ~ ve diğer~ gıb\ hava sllfthmı r~dan ve akşam. da ~ tarafından 
gelirken, yllce memleket ülkelerlınin ön Evvelce bir iki araba tavsi)1e ederler- da ve 1811 de de kıtlıl: olınuştm·. Fran- paktın yapıldığını, asıl maksadın Ameri· da TUıık gençliğm.ın muvaffakıyetle kul- zıyafetler verilmiştir. Filo öğle ~eri 
safından birisi de, binmekte olduğum, kc.n şimdi bu hatta işliym 14 otomobil, sada 1847 de de kıtlık olmuştur. kanın İngiltercye yardımnıa mani ol· !anacağım, b.rada, deniz.de ve havada Kayserldcn Ankaroya hareket etmiştir •. 
toz topraktan değirmenciye döndüğüm kamyon olduğunu öğı-enince hayret et- On dokuzwıcu asrın.en mühim kıthğı mağı istihdaf eylediğini yazıyorlar. TAYYARE VE PARAŞtrl'Çt}LERlMtZ 
tek ntlı arabalar yerine medeniyetin sil- tim. Derhal hnreket programı icabı ya- 1868 de vukubulmuş, Arabistanda 300 Paklan &onra ANKAIV~.DA 
ı-at vasıtalarından birisi olan trenin ka- rım saat sonrn bir otomobilin hareket bin kişi açlıktruı ölınilştür. Çinde 1877, lcriıı yüzde üçü ölmUştUr. Ankara 30 (Hususi) - Cenup '\ilA-
im olması idi. BUtUn idcnllcri sırnsiyle edeceğini haber verdiler. ~ehbcrimiz 1887, 1906 da hüyUk kıtlıklar olnıu._<;tur. Avrupanın bugUnkU kanna karışık - BAŞTA'RAFI 1 İNCİ SAHlFEDE - yetleıinde bir göstcrjye çıkan Türk h.
ve sUrııtle tahakkuk ettiren Cüınhuıi- bizi garaja götürdü. Durdurda göze çar· Hindistan bir asırda sekiz kerre kıtlığa hali ve hububat istihsalAtuun pek çok İtcl J ında kd dil ,.8 kurwnu tayyare ve para.,UtçUler:l b~ 
yet hUktımetimiz bunu da yaptı ve ba- pan ycnillklerdcn birisi de muntazam uğramıştır. 1876 da beş milyon Hintli nzaldığı göz önüne getirilirse, bu kış il 'fa.~ fi: ~on~~~ 1 

8 c ~ gün öğleden sonra Etimesut hava istu. 
şardı. bir otomobil garajının mevcut oluşudur. açlıktan ölmüştür. 1899, 1901 sençlcrin- ve JıattA önümüzdeki seneler baş gösto- ç b8tleJ m en r mevcut m - yonunn gelml§lcrdir. Burada hava kuru,.. 

Geçtiğimb: yilze yakın: yeşil, ağaçlı, G::raj~a .~ ~ze yakın _ma~e vardı. Ga- d~ ~? mi~yon insan nç ka~ştır. Ingiliz recek kıtlı~ şimdiye kadar görülenler- ~8-:~tı açığa vurduğu hakkındaki mu erkfuu tarafından kar.şılanmışlardır. 
ormanlıklı yurd istasyonlarınd .. n yega- raJ mı.iduru bu makinelcrın Antalyaya, hükumeti b~~ın ancak yuzde onuna den pek vahim olmasından korkmamak b es dan baş~eşr~:ın~diriı~atb~t Tayyarecileriıniz 2500 ikilometrell'k blı 
ne busus'yeti, lacivert sularında çalkn· A~ ona ve 3\_cncll kazalarına işledii'ini yardım edebilmış, nçlığa maruz biçnrc-- mtlınkiln değildir. . ~ d ml ahir ~ r:t v h:': - uçuş yapmışlıırdır. 
nan güncc:in oynak ve cana ~·akın ışık- yalnız Tefennı kazasına rut 14 otomobi- · ın eva tl ı sure. a ıgı. . ın- --------------... 
ları içinde, her sene güzelle.en 'l>e diri- lin mevcut bultmduğunu söyledi. Biraz lar ... Köprü başında toplanan işçilere, Tefenni kazasm.ın 52 parça köyü var- ~ ~1~~~clıresm1 nı~,~liabııinln NAZtLLt ASLtYE HUKUK MA&. 
len ve uyanan Burdurn doğru süzillme- sonrn yolcularla ve seyyahlarla dolan usta ve mUhendislere emirler veren dır. Birbirlerirlden gilzel. yeşil köyler. ır e C16.. nı n row.•U9' ır.. KEMESI:NDEN: 
ler idi. Nihayet orm.anlaşan gardan efo- otomobilimiz Tefonniye dornı yollandı. mUtcvnzi bir vatandaş bize çok sıcak bir Kırmızı yilzlil arslan gibi köyliller iş- Moıkova 30 (A.A) - Bır Sov- Nazillinin Karaçay mahnllesinden AJ1 
ccsine sallrı :lrnk binlerce halkın seyir- Ne güzel ve ne muntazam eenlş yollar .. dille hiU.p eder k: lcrinin, oraklarının, tarlalarının başın- yet gazetesi Amerikanın Pasifikte Rizn oğlu Rd:ik. Cilenglr tarafından ru,. 
gfihı olan Burdur istasyonuna geldik. l!.'vvelce, hnrnp yollardan bata çıka gi- - Hoş geldiniz arkadaşlar! Bu yolu dadır. Gördilklcri iş insana gurur veri- deniz üstünlüğü olduğuna dair bir zenin orta maballesind~ balen ikamet.. 
Değlc;en bir ş h"r, bir çok modE'rn is- dC"Il yaylı nıaba1ar yerine şimdi, dümdüz eskiden içinizden bilenler var mı? Gö- yor. İsviçre gazetesinde çıkan yazıyı net· gfilıı meçhul Hasan kızı Ferlde Çilenglr 
tasyon binalnrı, havuzları, süslli güıe1 şosel ıden, büyült köprülerden otomo- rüyorsunuz ya Ciimhuriyet hükümeti- Otomobilimiz bir çam ormanına, ra- tm" tir nleyhine acılan bosmımn davasının mu• 
parkı. :lstnsyonu şch , b:ığlıy.ı.n araçlı bill r n akı ı, cidden insana do~·ulmaz mız kcn n v.cçmcz diye söylenen bu hnt dağlıırına doğru tı.rmanmağa baş- re ış • hnkemesinde müddeialeyhin ikrunetgi,. 
genis, .tertemiz bulvar, bulvmın ctrnfın- bi. .~ev~. ü~ertici bir heyecan veriyor. yolu ıı fa!t bir sos"' haline soktu. Yol ke- ladı. BUyUk ormııniru:~ ~is gi~i ~ :ı(~~tN) S~(A tKE) Milll hı meçhul bulunmakla kendlslne gazete 
da zarıf aparbnnnlar. lV>prulC'rm bac;mda kırmızı levhalı narmtl.-ı sıralann;1 köylerimizdeki yeni kokulu çamlarından gok ~ gorUlmi- . . .A :- ile mahkemeye gelmesi için il&nat ya.. 

Bilhassa bnnz.eri az görUlUr büyük direkler görUyoruz. 'Ozerlerindeo yrnyor: ve bii~ :ık binaları P,ördünüz değil mi? yordu. 2 saat bir çam ormanında ilerll- ~beral fed~:fyonu reı~l gazetecılere şu pıldığı hnlde muallfllt bulunduğu gtinde 
ve tam teşkilatlı bir hastanenin tamnm- 15 tondan fazla geçemez. 25 tondan faz. Onlar yeui köy yatı okullarımızdır. Da- ycrek yaylada cennet gibi Dirmil köyil- eyanaı~ umnt uşltur. J akb gelmediğind2D mahkemece i~ ile gı. 
iarunı.~ oluşu, yapılmakta olan ve ica- la geçemez. ha çok şeyler yapacağız! ne geldik. Ağustoo i~de karlı dağların .-. an - ta yan· apon P ynp kararı tehliğ}M brar ~ ve 
hında liseye ifrnğı kabll olan geni!] orta Kazaya 10 kilometre yakın bir mesa· tş başında bize canlı bir ders \'eren eteğinde fışkıran bın gibi çam kokulu su Hındıstan için tehlikelidir. Düıman muhakeme 21-10-940 tarihb:ıe malal.
okulu. Cidden §ehirler iç.in yurt için feye geldiğimizde bir kaynaşma gözli- bu muhterem zatın, Burdur mebusu lnrını 1çt.llr, içtik. Köyiln muhtan bize Hindistana yBklaşmaktadır. mış olduğundan ilA.n tarlhlnden itibaren 
öğünUlıne~e defcr birer eserdir. müze çarptı. Burası yolun tamamlanan Mehmet Sanlı olduğunu öğrendik. köy okuma odasını, gtlzel mektebini, Reis, 111.gilterenln Amerika ve Sovyet- ~ gün içinde itiraz ederek muayy• 

Burdurda nedense bu yıl her yıldan en büyük köprüsU idi. Otomobil durdu * mesirelerini, bağlarını ge:r.dirdi. Ne ka- lerle bir anlaşma yapmasını ,.e Çine gl. olan gUnde mahkemeye gelmediği ~ 
daha fazla canlı bir imnr hareketi \'ar ... köpril yanında, Clağlarn göğüs vern~ 'fclennide ycnilıkler gözümüze çarp- dar güzel yurdıımw: var. Türkiye no den Birmanya yolu ha.klonda Amerika rette muhakemenin gıyabında görlll.-
Kudretll ellerin titiz ve lıassas emeği büyUk bir çınarın aibindc buz gibi nknn tı. Yeni hUkiimct !konağı, elektrik sant- kadar mesut... ilo .istişare edildikten sonra bir karar cef'f 1-5 gUn müddetle ilfm olunur 
her yerde hissedilil•or. ~eşmeden yolcular su iç:meğe koyuldu- ralı, bir ço'k y~ binslar güzel bir park.. M. ÖZ alınmasını istemiştir. 4088 (2021) · 
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D. DEMiRYOLU 8 NCt iŞLETME KOMlSYONUNDAN: 
idaremiz ihtiyacı için şartnamesine tevfıkan 320 ton odun 14/10/940 

Pazartesi gÜnÜ saat 15 de açık eksilhne usuliyle Alsancakta komisyonumuzca 
sııtın nlınacaktır. 

Muhammen bedeli ( 4000) lira olup isteklilerin 300 liralık nıU\·.ıkkat tt:
minat makbuzlariyle mun.)'Yen vakitte komisyona müracntları rı .. ımdır. Şart
namelerle mukavele projesi işletme kaleminde görülebilir. 

28. 1, 5, 10 4048 (4004) 

Denizli Vllti~eti Daimi Enciime inden : 
Denizlinin Saraylar mnhnllesinde Cümülcüne sokağında - t 1işli - fabıikruıı 

öenilmekle maruf hususi idareye ait hududu tapu senedine bnğlı pllında gÖı· 
tcrilmiı bulunan Un fabrikası mülkiyeti sntılmnk üzere 18/9 /940 tarihinden 
itibaren 9 /Birincite§rin/940 Çar~amba günü sant 14 de kadar 21 giln müd
detle açık nrttırmnyıı konulmuştur. 

1 - işbu fabrikanın muhammen bedeli - 4000 - liıa olup muv:ıkknt te
minat akçesi - 300 - liradır. 

2 - Arttırma ve ihale munmelesi 9/10/940 Çarşamba günü saat 14 de 
vilayet dııimt encümeninde yapılacaktır. 

3 - Taliplerin ~artlarını görmek ve kaimesini görmek üzere Denizli vila
yeti husust muhasebe müdürlüğüne veya encümen kalernine müracaat eyle
meleri li'izımdır. 

4 - Bu işe ait ilan ücreti ile dellaliye pul v~.ıir resim ve harçlar alann ait-
tir. Keyfiyet ilnn olunur. 28, 1, 4, 7, 4039 (2002) 

JZMJR TELEFON MiJDtlRL (;iJNDEN : 
1 - İzmir Telefon ırontralına bit~ik muhafaza duvnrının temdidi, knpı ve 

pençere inşaatı isi 2490 mnnara1ı knnun hükümlerine göro açık eksiltmeye 
çıkanlmıştır. 

2 - Muhammen keşif bC'rJcli {864,52) sekiz yii?. ı ltmış dört lirn elli iki ku
ruştur. 

3 - MU\·akkat teminat aı.çesi (64) lira (84) kw·uştuı. 
4 - İhalesi 'l birinci :te~itı 1940 tarihine rastlıyan pazartesi günü öğleden 

• onra saat 15 te İmıir Td.•fon müdürlüğü binasında müteşekkil komisyonda 
icra edilecektir. 

5 - Talipler bedclsiL olau. keşifname, fcnn1 ve idaıi şru'lnamelcrlc kroki
leri her RÜD İzmir Tclafon mildürlüğü levazım servisinôe görebilirler. 

6 - Eksiltmeye iştirak edecek olnnlar Devlete ait en az bin liralık inşaatı 
veya tamirau hüsnü suretle; vaktinde ve dürüst bir ..:ekildc yap::ıbilcceklcrl· 
ne dair Nafin Mildürlüi:ıünden alacaklan vesikayı ve knnunt teminat kli.ğıt-
lannı komisyonu ibraz etmcğt! mecburdurlar. 22 - 1 - 3889 (1963) 

İS'J'ANBUL BELEDİYESİNDEN: 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve züh rcvi hastah'klar hnıtaneleriyle Zeynep 

Kamil doğum evinin yıllık ihtiyacı için nlınacak 13.200 kilo sade ve 1970 ik.ilo 
tercya ~ı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin be
deli 19.918 lirıı ve ilk teminat mikdım 1493 lira 85 kuruştur. Şartname zabıt 
ve muameliit müdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale 11/l0/940 Cuma günü 
eaat 15 de daimi cncümehde yapılncaktır. Trıliplerin ilk teminat makbuz veya 
ınektupları '\'e 940 yılınıı al't ticaret odası \"csikalariyle 2490 sayıh kanunun 
tarifatı çevresinde hazırlıyacalı:ları teklif mektuplannı ihnlc günü saat 14 de 
kadar: daimi encümene v~rmeleri lazımdır. 26, 30, 4, 8 39-49 ( 1994) 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN: 
• Taksim - Sıraservilcr caddesinin asfalt ~ose, nsfnlt teı·nlWLr ve saire inşaatı 
bv;xılı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 52099 lira 96 kur~ 
\'e ilk tcmirnı.b 3855 liradır. l\1uknvele, ekSiltme, b:ıyındırlık işleri genel, husust 
\'e fenni şartnamelcrile proje keşü hUHlsası ve buna miltefcrri diğer evr:ık 
261 kuruş mukabilinde fen işleri müdilrliiJ:tilndcn verilecektir. lhnle 3. 10. 940 
Per!embe günU snat 15 de daimi encümende y~pılacaktır. Tcıliplerin ilk temi· 
nat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 8 gün evvel fen işleri ınüdiirlü· 
iürıe milra~atla alacal~ları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile 
2490 numaralı kanunun tarlfatı çerçivesinde hazıl'lıyacnkları teklif mektuplan
llt ihale günü sant 14 f! kadar <laimi encümene "·ermelcı-i lazımdır. 

18, 23, 26, 30 3800 (1924) 
.... ---------------~--~~~---~~~~---~~ 

Vakıflar müdürlüğünden: 
Evkafı miilhalcadan Kara Osmanoğlu Valcfınclan hanuı 499 lira 33 kuruşluk 

keşfi ve şnrtnamesi mucibince tnm!.rl yapılmak üzere 14/9/1940 tarihinden 
itibaren 20 gUn milddetle münak:ısaya çık:ırılmıştır. Yevmi ihale 3. 10. 1940 
tarihine mUsadif perşembe gUnU sabahı saat 10 da Yakıflnr idnxesinde müteşek
kil komisyon huzurunda ynpılaC':ığı idari ve fenni şartnamelerinin her gün me
aaı saali dahilinde görU1eceği ve talip olanların yilzde yedi buçuk tcminatla
l'lle benıb"r mezk\ır giln ve saatte \•akıflar idaresine milracaatlnrı ilan olunur. 

18, 23, 27, 1 3860 (1919) 

İZMİR DEF'J'ERDARLIGINDAN : • 

, Fatma Fchminin Başdurak şubesine olan millt cml~k satış bedeli borcundnn 
Clolayı haciz edUen Salhane tramvay cadesindc kain 500 tnj NoJu ve 2240 lira 
~Ymetlndelti evi vllflyet idare heyeti kararı ile 21 gUn mildclcıtle mili:nycdcye 
~karılmıştır. Taliplerin 11 birinci Tcsrin 940 P<'rşembe gtlnU saat 15 'tc vilAyet 

Beyoğlunda 

BRiSTO T OELI 
Sirkecide 

O f\IIA iYE TELi 
Bu her i~; otelin mü teciri 45 senelik otelcilik mütf!hassısı bay ömcr 

Lütfü Beugü'dir. 
Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak nkar ıulan, banyoları 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve hnrici müteaddit telefonlan olduğu pi 
sörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün am 1.-onforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e latan bul cihetine de neznreu feVkalitdeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlerc iliiveten fiyatlar rekabet kabul ehni
yeceı, derecede ucuzdur. Çünh-ü bu ote1 Türkiye otelcilik mütehuaııı 
b3y Ömer lütfü Berıgünün idarenindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
reeydnna lıovnr. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh iSticarmda 
hnlmmo '.ltrllerde bu)u urlar. 

İiz Kooperatif· 
le i irlilıi en : 

Birliğimizin 1:>nrnğnçta şarap fa'briknsının arknsına ilavci in~aat olarak 
ynpılacnk ve on bir bin lira keôfli binnnın İnşaatına yüzde 20 noksanile ta• 
lip vardır. 

Bu tenzilattan daha aşağı yapacak müteahhitler, en ıız on bin liralık i§ yap· 
tıklanna dair Nafiıı müdüriyetince vcrilmi§ vesiknlarile birlikte 3 teşrinievvel 
1940 tarihine müsadif perşembe güniine kadıır birlik umum müdürlüğUne 
müracııatlnrı ilan olunur. 4105 (2022) 

İZMİR DEFl'E.RDA.RL GINDAN : 
Ahmet oğlu Ali Rizıı Uğurun Basmahnne şubesine olan Millt Emlak satıJ 

bedeli borcundan dolayı mumaileyhi11 hazineden et.tın aldığı Cöztepe ma· 
hallesinin İsmetpa~a sokağında kain 5-791 eski 9 taj ve 384 lira kıyınetind ... 
ki evi vilnyet idnre heyeti karorile 2 1 gÜn ınüddetle müzayedeye çıkanlmıt
tır. Taliplerin 26 birinci t~rin 940 cuma günü saat 1 S de villyet idare he-
yetine müracaatları ilan olunur. 1, 8, 15, 21 4110 (2023) 

İZMİR DEFTERDARL! N AH : 
Recep oğlu lsmailin Bııımahııne şubesine Millt Emlak eatıı bedeli bor· 

cundan dolayı mumaileyhin hazineden satın aldı~ı memduhiyo mnhallesinin 
Kuyulu aokağındn ldiin 8 eski 6 taj ve 960 lira kıymetindeki evi vilayet 
idare heyeti karaıile kat't ihalesinin icrası için on giln müddetlo milzayedeye 
çıkanlml§hr. Taliplerin 11 birinci t~rin 940 pergcmbe gijnil saat 15 de vi-
layet idare heyetine müracaatl:m ilan olunur. 4106 (2030) 

İZMİR DEF'J'ERDARLIOJNDAN : 
Ahmet oğlu Hasan ilo Sabri kın Ancnin Baıturak ıubcsino olan. Millt 

Emlak sabı bedeli borcundan dolayı hazineden aktın aldıldan ikinci Karatq 
Tramvay caddesinde kiin 331 eeki 35 1 yeni ve 1200 lira kıymetindeki evi 
vilayet idare heyeti kararile kat't ihalesinin icraaı için on giln müddetle mü• 
zaycdeye çıkarılmıttır. Taliplerin 11 birinci tCJTin 9"40 perıembo aünU saa& 
1 S de vilayet idare beyetino müracaatları illin olunur. 4107 (2031) 

İZMİR DEF'J'ERDARLIOINDAH : . 
Urlalı Mehmet Eaadın Karpyaka ıubcsine olan Millt Emllk sabı bedeli 

borcundan dolaya mumaileyhin hazineden satın aldığı Kaqıyaka Alaybey 
mahallesinin Çoraklı aokaiuıda Uin 66-86/ 1 eski 100 taj sayılı v• ı 920 
lira ktyınetindeki evi vilayet idare heyeti kararilo 21 gUn müddetle müza· 
yedeye çıknrılmıııbr. Taliplerin 26 birinci tC§Tin 940 cuma günü saat 1 S de 
vilayet idare heyetine müracaatlan iliin olunur. 

l,8, 15,21 4109 (2029) 

İZMİR DEFrERDARLIOINDAN : 
Fatmllnın Baemnhano §ubeaine olan Millt Emlak eatıı bedeli borcundan 

dolayı mezbureııin hazineden sabn aldıiı Tepecik mahallesinin Çeşme ao• 
kağında ka.in 11 sayılı vo 1200 lira kıymetindeki evi vila,yet idare heyet! ka
rarilo 21 gün miiddetle müzayedeye çıkanlmışbr. Taliplerin 26 birinci tepin 
940 cuma günü saat 15 do vilay~t idare heyetine milracaatları ill\n olunur. 

1, 8, 15, 21 4108 (2028) 

lzmlr Valııflar Mt~dürnüğünden: 
Evkafı mazbutndan Salepçioğlu ham müştemilutından ganıj binuının 

1333 lira 60 kuru~luk ke-:if ve idart ve fenni şartnnm~ mucibince tamiratı 
yapılmak üzere 27/9/940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Y C\'mİ ihale '7/10/940 tarihine mUsndif perııembe günU sabahı aa.t 10 
da Vakıflar idaresinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. Talip 
olanların yüzde 7 ,5 teminatlarile birlikte mezkOr gUn vo saatte Vakıflar lda· 
resinde müte~kkil komisyona müracaatlan ·ve prtname ve keşfinin her gtln 
m~eat ııaati dahilinde vakıAar idareeinde cöriilcbileceii illn olunur. 

.. 
endiniz e veya çoçuklan-

nızda gördüğünüz 
Htılsizlik, )\:ansızlık. Hamnsızlık. JC ımıı aüılım, Karın ~cleri, Burun 

maktul kaşınması, Oburluk, Baş dönmesi, Salyn akması, Sar'.aya bcmcr 
sinir halleri, Gece korkulan, Görmede, j itmede bczuklUk, gibi gayri 

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

larda yetisip llreyen ve kanlnnmız.ı emen solucanlann tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için eczaneden bir 1..-utu Santa nlı . Ve içindeki tarife muclbln
co kullanınız... Derhal kurtulursunuz .. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR .. 

lsıhİne 

Dikkat 
· zmir · nhisarlar aşrm.kliirlüğW en : 
940 Mali yılında Aydın vo öd~mi~ hzmıli.sinden gcti:ilcccl: tahminen 

5,000 ton hurdn incir. anason, ve sair !İptidai maddelerin Alsancnk fimendil
fcr istasyonunda yerden arnbalnra yüldeme i~j pazarlığa konulmll§tur. 

Bir senelik muhammen hammaliyc ücreti tutan 500, teminab 75 liradır. 
Şartnıımesi levnz.ım §ubcınizde görülebilir. lsteldilerin m 4/ I 0/940 tarihine 
mü adif pazartesi günü sııat on b~te ba,tmüdürlüğümüzddti lcomeyona 
gelmeleri ilan olunur. 405 1 (2016) 

Karıfyalıa örnefı lıöy Tarını KPedl Koopera· 
filinden: 

kartııyaka örnekköy Tımm Kredi Kooperatifi binnsı.na yapılacak tamirat 
için Kooperatifte mevcut projede yanl1 oernit tahtında eksiltme çlmıştır. 
Eksiltme birinci tegrin 6 mcı pazar günil sant 14 te Koope:ratifto yapılaca
ğından taliplerin bedeli ltqif 720 füa olduğuna göre yüzde on teminat alr,. 
çelenle hi~te Kooperatife müracaatları ilnn olunur. 4116 (202S) 

1ZMtR BELEDlYEStNDEN: 
1 - Killtür mahallesinde Şükrü Ka

ya bulvarında 63 ncU ndanın 552.25 
metre mumbbaındakl 72 sayılı arsam· 
nın ·eatııı ye.zı iŞleri mUdürlüğilndcki 
şartnamesi mucibince kapalı zarflı art· 
tırmayn konulmuştur. Muhammen bedeli 
5522 lira 50 kuruı muvakkat teminatı 
420 liradır. lhaleai 2/ 10/940 Çarpın· 
ba günü saat 16.30 dadır. 2490 sayılı 
kanunun tarifntı dahilinde hazırlanmış 
teklif mektupları ihale günU azamt eaat 
15.30 a kadar encümen riyasetine ve· 
riJir. 

2 - İsmet kaptan mahallesinde 34 
ndl ndıının 25 O metre murabbaındaki 61 
sayılı arneasının satı~ı. yazı i~lcri müdür
lüğUndekl prtnamcal mucibince açık 
artbrmaya konulmu,tur. Muhammen 
bedeli 1750 lira muvakkat teminatı 132 
liradır. Taliplerin teminab C. M. ban· 
kuma yatırarak makbuilariyle ihale ta• 
rihi otan 2/ 10/940 Çar§amba günO nat 
f 6 da cncUmenc müracııatlan. 

f 8, 22, 27, 1 090) 

!smetkaptan :rnahalleai l.8S7ncl sokakta 
17 ncl adanın 177,25 metre mUl'llbbaın
d.nki 9 s:ıyılı arsasının satışı. yazı işlerl 
mildürlUğUndeki ~esl veçhile 
nçık nrttırrrul}'a konulmuştur, Muham
men be~ 886 lira 25 k~ muvakkat 
teminatı 67 llrac1ır. TalipleTJn teminatı 
C. M. Banla.ısına yatırarak: makbuzla
riyle ihale tarihi olan 16-10·940 Çarşaın
ba günil saat 16 da enclimene milracaat-
ları . 1-5-10-15 (2018) 

Belediyemiz vııridat servis.inde açık 
olan iki memuriyet için 3,10,940 tari-

uUMDAl.n 
-+-

Ul\lUMİ JlENİZ ACE :TELilzt L11> 
IIELLEl\iC LİNES Lm 

iZMİR. IBVYORK ARASINDA 
Haftalık muntazam hareket 

HOLLANDİA vapuru 1 - 5 birincilet
rln arasında İzmirClen doğru N evyorka 
hareket edecektir. 

ANCHYRA vapuru 12 - 16 birincltef
rin arasında İzınirden doğru Nevyorlı:a 
hareket edecektir. 

NOT: BUtiln vapurlarımızm ambar 
içi e1cktrik vantiHltör tesisatı ile mn. 
~hhcutfr. Gerek vapurların muvasallt 
tarihleri, gerek vapur fslm!eri ve nav-. 
lunları hakkında acentanıız harp dola
yı.siyle hiç bir tnahhUt altına girmez. 

Dnha lula tafsilat almak için Birincl 
Kordonda 152 11umarada •UMlJAL• • d .. umunu eniz acenteliği Ltd. müracaat ı 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 4072 

···········································ı 

SATILIKTI 1 
• 

Kemualtmda Stll\IER oteli mobıı-ı• 
yesiyle devren satılıktır. Otel mnst. • 
cirinc milracaat edilmesi.. : ........................................... 

DOKTOR 
Demi,. All KAMÇJOCLU 

Cilt ve Tenasill hastalıklan ve 
ELEKTRİK TEDA v1:LERt 

Birinci Beyler Sokait No. 55.. hmtı 
Elhnmra Sineması arkasında sabahtu 
~amn kndnr bsstnlannı kabul eder. 

hine milsadif Pcr§embe gilnil .sabahle- Z A Y 1 
yin saat 9,30 da milsabaka hnti.hanı ya- İr.m.lr İttihat ve Terakki mektebinin 
llılnca~ındnn lise ve orta mektep mezu- dokuzuncu sınıfını bitirdiğime dair olan 
nu olup ta askerlik fili hizmetini bitir- vesikamı lkaybcttinı. Yenisini alacağım
'lliş ve y~ı 85 şl geçmemiJ olanlarm dan eskisinin hUkmU yoktur. 
"vrak ''• vesalki resmiye ve mllsbite- lzmlr ınıntaka Ticaret müdtirluttl 
' rile riyaset makamına müracaatları raportörU &rcl Sabit özler 



• 

• 

• 

. ~ENi ASIR l İLK 'l'ESRI S A L 1 JQ40 

Dün a e yaz.ıtte bir 
konferans verildi 

Ağrı valisi ve 
kumandanlar 

Beyazitte 
B. CEVD ET KERiM INCEDAY ı . 

HAlKA HARICf POLiTiKA· 
MIZI ANLATTI 

·\nkara 30 (Hu•usi) - Bugiin Ağrı 
vaH i kumandanlarla birlikte Bcyazide 
gclmi~tir. Burada B. Cevdet Kerim lnce
Jayı tarafından halkı Ali.kadar eden mc
!lf'}eler Üzeıinde bir görüşme yapı~mı,, 
TUrkiyenin harici politika51 izah edi1n1i,. 
yurtta sulh ve cihanda 1'Ulh si)·aı.ctine 
b:\ğh olan cümhuriyet hükümetinin bu 
güne kadar elde etti~i b3şarılar a:•Jat1l
n11,tır. 

Toplantıda hazır olnnh.r • !\!illi Sefe 
ve büyüklerimize aarsılma7. ba~Iıhklarını 
bildirmi,lerdir. 

- --f.---
Macar Zi r aat nazırı 
Yugosıauyada.. 
Bel"rad, 30 (A.A) - Cuma günü kral 

naibi Prens Pol tarafından kabul edilen 
• Macaı· Ziraat nazırı J.'1.io;el Teleki Yu
goslav ziraat nazıriy le birlikte Ni~e git
miştir. Mişel Telekinin bu z.iyareti sırf 
bil' nezaket ziyareti olup geçen nisanda 
Budııııcşte Ziraat sergisini z.iyarete gi
den ·y·ugoslav zirru:ıt nazırının ziyaretini 
iac!c icin yapılmı<tır. -·--Son Alman hava 
hücumları çok tesirsiz. 

- BASTARAFI 1 inci SAYFADA -

tı Alman bombalarından evleri yıkılan
lara süratle binalar hazırlamaktadır. 
Cumartesi gününden beri on binlerce 
kadın \'e çocuk Londradan daha emin 
yerlere nakledilmiştir. Bu tahliye ev
velce hazırlanan bir plan mucibince 
yüzleree ııöniillünün yardırniyle yapıl
mıstır 

.Al.~IAN 'IEBJJCI PEK ;\1UHTASAI: 
Berlin, 30 IA.A) - Resmi tebliğ : 
Hava kuvvetlerimiz bugün L-0ndra ve 

L ivt.·rpula hlicum ehnislerdir. Bu iki .f(e
bir linıanları ha~ari.ı u"r~tı.lnn'Ştır. l\ıfer"' 
kezl İn!"(ilterede bir sılah r .. brikasın::ı 
hücum edilerek hasara! yapılqwt· 

ltal yan ihtira~. 

- Bı\STAR \Fı 1 inci SAUlFEI>E -

Cümburiyetçi nam· 
• 

zedin vaadleri --·-
Eğer ·Cümhur

reisi olursa 
-~--

8. Vilfd geniş bir de· 
mohrasi v e yeni bir 
d ünya vadediyor •• 
Ne\·york, ~O ( A.A) - !toy ter bildi-

riyor : Ciimlıuriyetc:i partinin rei~icüm
hur namzedi Vilki cümlıuriyctçi parti
nin kongresine gönderdiği bir mesajda 
~üyle dcniİ~tir : Eğer hen reis.icüniliur 
"-CÇİlirser..1 yeni bir diin_ya ,-:ıdcdiyonlDl. 
:\liiessir, zaı>tcdilm~z Y C geni ·!iyen bir 
demokrasi vad•dil orum. 

ViH;J. Ruzveltin harici ~iyasetini de
nıol.rat dünyayı par<:aJaınağa yardım et
tf~in<lı•n dro!u)·ı tenkit etmistir. 

___ J~---· 

iTALYAN TEBLİGİ 

Bir ltalyan !{e
misi torpille 
batırıldı 

Bingazi civarında ita!· 
yarı t ayyarel eri İngiliz 

harp donanmasına 
hücum etmişler 

Roma, 30 (A.A) - İtalyan tebliği 
Sarki Ak<leııızde bir düşman denizaltısı 
iOO tonluk bir İtal~ an gemisini tDtpille
!nistir. Gen1i ey\·eltt yana j utn11s \·e son
ra batmıştır. 

Bir kru\'azörüınüz. ınezklır denizaltı 
genıisini topa tuta~ak batU"nuştır. 

Bingazi eivarında tayyare teşekkülle
rimiz bir dü~n1an Cleniz filosuna taarruz 
etmişlerdir. Bir t .. ~·arcmiz dü.şfu·ülmüş
tür. Bir düşınan hdva gemisinden hava
lan;.~n \iç düşınan avc~ı dü_~ilrülrnü~tür. 

Hayfa üzerindeki ha,·a ınubarcbele
rindc bir İngili-z t~.yyare:-;İ cHisül'ühnüş· 
\ilr. __ ,.,..,...,,,__ 

Yeni pıkt ve SovEetler 
--- .. --

AFRİKA CEPHELERİNDE 
SÜKONET VAR 

Avusturalya 
kıt'aları da 
l\'lısıra geldi 

ITALYAN TAYYARELERi KEN· 
YAYI BornBALADI, FAKAT 

BiR ŞEY YAPAMADı 
Kahire 30 (A.A) - !ng;Hz umumi 

kararg~hmın dünkü ı cbliği: 
K~nyada düşman tayyarc!e:-l burayı 

bombardıman elmişlerdir. Telefat yok
tur. Sudanda, Mısırda ve Filistinde kay
da değer hiç bir ~ey olınamı tır. 

AVUSTURALYA KITALARI 
MJSIRDA 
Kabire 30 (A.A) - Re•men bildi

rildiiine göre Avusturalya kıtaları ıim
di çölde bulunmakta ve ltalyanlara kar
ıı harekete İ§tirak etmek Ü"!ere lngiliz, 
Hintli ve Franaız kuvvetlerine iltihak 
edinceye kadu talim ıönnektedirler. 

---..t;,-- -

Dakavdaki 
Fransız müs

temleke asker
leri takbih edildi 

- -·--
«GENERAL DEGOLE MUKA· 
VEMET EDECEGINIZE ŞECA· 
ATINIZI ALMAN VE ITALYAN· 

LARA KARŞI GOSTERIN!)) 
Lonclra 30 (A.A) - Hatlı üstiiva 

Fran.oı.z umumi valisi general Delarmi
na Dakaı·daki ınilstenıleke askerlerine 
hitaben radyo ile verdiği bir mesajda 
general Dcgolc kaı-:ı yaptıkları hare
keti takbih ctın~, mafevkleri bulunıı.n 
gencr~.1 Degol'ün sildh-sız ınurahhasla
rıııa kaı·şı güsterdildeı·i secaa(i hava ve 
deniz tisicri tes:S etmtğ~ p:eJecek olan 
Alman ve İtalyanlara karşı da gr;ster
meloı-i Dakarıloki Fransızlar için bir şe
ref borcu o1du{tun~ı 5Öyleınjş "ve Fr:ın-

pra·vad,.. R1' '"'-«:!- sız gnrbi Afri!<a valisinin şerrinden •a-
Ot lliu~ kınınalar1nı~ pek kurnaz biı· adam olan 

k h"t f onu di!iına ncur~fl~ri altında b:J1nn-
OV8Dlll l a a 

1 
durmmrı.ı tav ıye e ın~tir. 

kalacai{ını : 
söylüyor 

Bunun şartı, ba~haları 
tarcıfın!Zan h!!r:lse 

.... ··ı ~ mec&0ur eoı.nıe:neu •• 
- U.\~'!Al /\Fi 1 iu.-ı S,\Yt,\llA 
le1in mÜ"'-tcrek dü§n)anlar!le bir şafta ol
duğ-.ınu anlattıktan eonra şöyle di~1 or: 

Fransal1ı 

Yere sBren başlıca sebep 
ha aıara hakim 

oımauışıdır 
-·G-

General Degolün bir · 
• • • 

emrı yevmısı 

- - ·--
Fransız asker

leri Mısırda -·İngilizlerle yanyana 
ital11anıara harşı 
lıarbediyorlar ••• 
Kahire .30 (AA) - Roylcr bildiri

} or: öirenildiğine göre hür ·F ransız.lar 
şefi general Deı:ol orta ıarkta harp eden 
hür Fransı;c kuvYcllerine son günlerde 
''l ~ünlük emti ı;:Öndermiıtir: 

« Hür Fransız zabit ,.e ~rleri. mütte
fiklerimizin yanıba:ında mii1terc:k düş
manrı. k"r:ı mücad~Je-ye devanı ediniz. 
F rarısıı: bayr~ını f~reFie yuksclteceğini
zc erninim. 

Franaı:z: lejyonuna bayrak ,-~rilelidll'!n 

beri bu cüıütı.m talim &Örmektedir. Kı· 
talardan bir kwnı garp çölünde hali ha
zırda cercy&!l e.lmelı..i.e olan bar8:ita iı
tirak dmiıler ve ıtalyanların Sidi Bar
rani ileri haı dl inde ingı1iz ku?vetJerine 
kıymetli yardtmlarda bulurunuflardır. 
Harba girmeğe hazır Mısırda talim dev
resini bitinn.Mı: üzere olan mühim bir kı
sım ihtiyat daha vardır. Bir kuım Fr~n
•ızlar da lngiliz ha.va kuvvetlerU.de hiz
met etmekte ve tarki Afrika üz:erind~ 
kqif uç.,Pan yaparak kıymetl i rnalô
mat getirmektedirler. 

---·..t;,---

TOKYODAN RIR SES 
Japonya yeni 
bir harp iste
miyor ~ibi ••• 

Hücum niyetler! yolı· 
muş, yalmz İngiltere 11e 
A.merilıa yeni nizamı 

tanımalı imişler .. 
Loııdra, 30 (A.A) - Roytcrin Tokyo 

muhabiri bildiriyor : Jnpon hariciye ne· 
ıareli nanıma söz söy!cıncğc salillıiyct

Başvekil ve Ticaret Ve
kili dün akşam 

Hataya hareket ettiler 
~--------xşx~-----~--

Ankara 30 (Hususi) - Başvekil doktor Refik Saydam yanında Ti
caret vekili Nazmi Topçuoğlu oldui?;u haWe ak am sa;ıt 9.40 ta Hataya 
gitmek üzere şehrimizden ayrımlı~ ve Ankara garında Vebller, me
buslar ve bir çok zevat tarafından hararetle uğur! nmıştır. 

Vekillerin tetkikatı 

inhisar ar Tekili yakın
da Manisaya geliyor 

iktisat Vekili Hopa yolunda 
--~~-~.x.x-----~-

Bolu 30 (A.A) - tnhisarI ... r \'ekili tütün mübayaahnı gözden ~tç.İrecektir. 
Raif Karadeniz tütün mıntakalannda tet- DAHiLiYE VEKiLi 
kiklerinc devam tderek Gerede, Düzce ISTA:-JBULDA 
ve Hendeki ıiyaret etmiştir. Vekil Hen- Dahiliye vekili Faik Öztrak Trakyad~-
dcltte vali tarafından kar,ılanmıştır. in- ki l ~tkiklerini bitirerek tchrimize dön
hisarların tütün depolarını ge:zmi.,, inhi- mÜftÜr. Dahiliye vekili yolda Çorlu Y~ 
sarlar idaresinde tetkikler yapmııtır. Sa- Lüleburgazda halkla tema•larda bulun
at 16 da lzmite harele.et ecjon vokil ıe- muş. dertleri ve dilekleri <lilemi•tir. 
yahatini Buna. Balıkesir ve Manisaya iKTiSAT YLKlLIN!N 
kadar uzatacağını •Öylemiıtir. TETKiKLERl 

Giresun 30 (A.A) - Hopaya ıit-
l•tanbul .3 0 (Hususi) - Vekillerin mekte olan lktısat vekili Hüınii Çakır 

yurt içinde yapn1akta oldukJan lctkikl~r Cümhuriyct vepurile dün limanımıza 
devam ediyor. l nhiıar vekili İzmitten (:elmi~. ınemlf>ket j~leri hakkında a18ka• 
sonra Bilecik, Bur.ea, Bahkeaire ~idcrek clarlarla ~ÖrÜ!!mÜstür. 

Istanbul ilk 
okullarında 

'\"'erli mensucat 
fiatleri 

or hir zat Japcııy;uun Bcrlin paktiyle l stanbul 30 (Hu•u•i) - lstonbul ilk 
her han~i bir nıentleketi tahril< "'eya okullarında derslere bugün başlanmıştır. 
ona hi~cınn .. bu~u~taıda hi( bir ... ni.yeti Bu sene ~ehrimizde ilk okullara ""t:nidr.n 
oJ~~dı;:ını 't1:ilem1'! \'C ~unları ıhıvc et- yazılanların eayıı;:ı 7500 c:ocuktur. 
nu~hr : :t:~ 

Ankara 30 (Hmu•İ) - Pamuklu ve 
yünlü mensucatla ip~kli kuma~ların. ea!ıt 
fiatleri ticaret vekôletincc te~bıt cdılımt"" 
tir. Bu husu~i\ dair hazırlanan tebliğ ya
xın (bugün) re!ımi ı.::nzl'!tede neşredilf"
c.ektir. - Bu pakt b:takis ln~iltcre - Japonya -

ı.ıiin~sebct!erini · itbtirme•i l.Uım- Diyarl;akr:c hoslef'ine 
dır. ingillere için yeni n"iıamı tanımak- radyo tevzi ediliyor Tüt "!n nı:istahsiline 
tan l·bar"t olan hir tek 'ekil kalm,.tır.. "'~'"'"S ve ... ~l1°''0r ' ~ Diyarhakır, 30 (Hu,-usi) - Diyarba- ""'"'""''" ··~ .v •• 
J2ponya. Aıııcrika He ınihınscbctlerini İ".Jrda köyliücri tenvir ve irs;;.t ın."lksadi- Ankaraı :JO (llur.u~i) - İnhhjarlar 
t?c bu ~eni uiz.-ıuın adnptc etmek fikr ini l b k I H lk d •-- ·ıdar~ı· Tı·,·,• .. ·'· ' ıı "e Pol.ath·-e<l- tu'"tiln e azı ·öy er" ~ e\·ince ra yorar ve- -. •• v • ~· < 

lıl• bit· "ınıın tcrkclmeuıt•tir. rı"hııe·.ı' kaı·aı·la•tu·ıln1ı.·.tır. ilk ı~d,·o c·ı·- ·· t .L il ·n ,,. n• tc,-ı·ı·ne lıa•la-"' 'f ,.. 'o/ .... " .7 ınu a11'". :..·rı ·• u ,., ·'" "' 

SOVYETLE..'t VE JAPONYA lıazı Km·aba' köyün~ ı;önd~rilıniştir. • ml'"!ır 
Huriciyc n~t.rorctinin ~öz.eiisii, Sovyet-

leı- birliği ile bir adcnıi tecr.\iiz paktı 
akdcdilmc~i imkanları hak!und:ı beya
r.aHa bulunmaktan imlin:ı ctnıi~tir. 

Ni~i Ni~i gazetesi pakttn malız;.\ So\1-
)·etlcr birligi ile nıünnscbctleriıı tanzinıi 
i~in 1':-.Ci bir lıere~ct ıe,kil e~·lediğini 
telıariiz eHirmektedir. 

Tayyareciliğ·n ehemm::;c.: . . . . . . . . . . . . -. -. . . . ~ . ~ ~ 
Frünsız müstemleke gı,.rW't..I«ı.::-ı hiı.lil 
l asaması İtalyanın •arki Akdenizin strn
t.jık vaziyetine at!ettiği eheınmcyeti 
göstenncktedir. İtalyanın biricik mU\·af
fakıyeti İngiliz Somalisinde olmustur .• 
Faht İtalyan ihtirasl::ırı şimali ıarki 
Afıikada durmıyor. Akdenizi bir İtal
yan ı:Ulü haline koymAk için İtalyonlnr 
biitün ~imali ACrikaJı İtalyan kontrolü 
oltına almak istiyorlar Almanya i'c 
çoktan Fasa göz diloııi~tir. Bu meydana 
vurulmamıs rekab.:t İ panyanın nıilwc
rin nü!uz daire-sine alınına-çını i.)kaı edi
yor. Framız müstemleke imparatorlu{tu
nun parçall\nması meselesi esaslı bir 
" e~cle olarak kalacaktır. Fı'"'""' mGs
ı · ılckelerinden general Dcgolun ha.e
~ c•inc i~tirake karar vermiyeıılerin 
Jl:azi nüfuzuna düşecekleri muhakkak
t.r. İtalyan cfkArı uıııurniyeııinio lıiiyük 
• kı<cdyeti l\Jussoliuinin ~ansını yanlı~ 
ııu:ıı:ıraya lıağlayıp bal!lamadıkmı sor
ı ...• ktadır. 

« Alm~nya, ltalya ve Japonya; Şarki 
Asya ile Avruı:a nüfuz s~hııı:larmı Ara
k.rında payl"''vorbr. F .. ı.at lı·:nda mu
vo_'falc olop olmıy,,caldım me.~lc:i hiç 
ıüphesiz ~arşı karfıya olan devit! kuv
'·etlcrinin hakiki ni;bf"tİ..~e Ye &İ!tikçe 
inkişaf eden bugünkü harbin cereyanına 
ve neticeıine bağ!ıtfu-. Pt.h,ta So,·yetler 
birliği için yapılan ihtirazi kayıt Sovyet
lerin bitaraflık ıiyasetine riayet demek
tir. Sulh ve b!tarafhk siyasetine bağlı 
olan Sovyetler buliği bu ıiyueti:ı keneli 
elinde olduğu ni.betıe değiımc: kald:
ğını ve öyle kalacağını teyid edebilir.• 

FRANSAYI HITLERE TESLl~1 • ..::, . 
EDENLER KiMLERDiR? Amerıkanın bır ayda 

Vatanımızı nası! müda
faa edebiliriz? 

BİR '.t'ETKiK . . . . . . . -. . . . 
Türkiyeae tütün icenler 

~ 

o-ittikçe azalıyor 
----~-xşx~~~-~~~ 

Ha•t:ımızın 11e gençleri m izin t ütüne rağbet et· 
memelerinin sebepler i nelerdir'! • Tütün içmeli 

m i , i çmemeli m i '! .. 
ı·ülün ic.;enlcı·in sayıeı azalıyormu~. Bu 

nel ice iyi n1~dir. kötü müdür) -
lnhi.-ı.arlar idarf"a;ne göre. tütün içen

ler ı rtmalı. sıhhat ve hp men~upll\rına 
ı:öro d~ azalmalıdır. Fakat tütün: öyle 
Lir mevzudl:r k~: dimağa huzur Vf' ra-
1 tlik v~rdiğini iddia eclenltr az clr-)Ci!
d~r. f::Ski sa.irYı·r nrasında çubuk ,c- tü
r· j ... in k~ ide1rr yazanlar olmuştur. 

Fransız !~ rl3.:~ d ,,:d,üncü Lui, fi~..;..,Q o 
~ d;;ır seYcrn1::J ki. Fransada, fngiltı-ı-e~ 
n·;ı i jin .ı t ... L nü kokusunu tels•rac:ık 
ıütu' ~·eti. ir n~cri '"":giden af ed ccği
ni i1 · eır . 

O n\.s!:llı pad" .ı.hları a.ra!L'l , tü.:ün
lc DTI!.' hi İyi olmıyan dördÜ!:CÜ rvfu
r tur, L)oro ne j ~!;ırat; tütünden. rakJ
,ıcı .. \ e her ti lü i ltıc!cn o kadar nefret 
ed~rr. ;ş ~-. t .ili.inli ,.e içkiyi m~net.onişti.-. 
Kt-nd i. gc'"cleri k1ynfctini değtş:i:crek 
•okak tck•k dolaş:r, ka'Pılan çalar. çı
k.;lrıların n "•ız!:ınnı koklar, evlerini ar.ış
hnr. tütün btı:du m1ı bu i. i yapanı de•hal 
,; ,:dü. :Oruı .. 

* R;r zam ... :ılar ra~!Jet. bir zamanlar r:ef-
,,.t ş::ören tütün. bugiin bizde bir D"Ylet 
inhitı1n maddeftidir. Dünyanın en ,..i;z.el 
h;t:'n1tri ·rürkiy<-d,.. .} eti,ir. (Türk tGtU
ııü ) lıir tabir halindr. Alman.)a '~ İnv;İ· 
lizı:-""'" ~ c,imıiştir. Tütii~ ihrac).f.t mac!dr.le-

P ekl; bu kadar güzel ve iyi vasıfları
na rağmen n<>ilcn tütün içenler azalı
yor? 

Bunun sebebi, bizce başlıca iiçtür: 
Tiitün içimi. bo;ı vakitlerde ··ı;renil

miye ba~lıyan b;r itiyattır. Buglin genç
J,.rin dünküler kada" bo~ vakti yoktur. 

Tütiin eskiden ye.saktı ve içenler p~k 
hoş görlilnı•zdi. !manlar kmdilerUl~en 
esirgenen şeyler<.> k:ırşı harL.tirler. '.ru
tün içmek isteı:-ıiy<ın!er bile, birbiri;ıd:m 
lakarak ı:'.zl• i)c-•· y2pml' olmak iç:u 
bunu içerlerdi. 

Üçilncü sebep t• iktısadidir: B·,cjn, 
tiryaki olan bir vatan J.:ış, günde ık' pa
ket sigara iç::.e \~e v;ı; ati olarnk bir pa.. 
ket sigaraya on l:eş kun·ş verse. a~·dn 
dokuz lira'ık bir t•eklın tut:.::ıktad:r. 

* üniverflede docrnt ol?n lıir de ·tıım 
y~""rni be. talehe :ıı~:nda!l c.ı:ı~a-1~ doku
zurun sir.anı ~ .. ti,..fn~, on altısının içme
d:j;;ni s)yl;y<>rdu. Liscleı·de bu nisbet 
sigara l~Jniyenler lehine daha yüksek
tir. öyle zwnediyoruı ki lıugün, on bc
~·n·len :tj-cığ. y~-.::ta _ı;;J~arn jc;Pnler c::ok az
dır 

Buna ınukabil pipo içenler çoğahyor. 
F.--oknt bu, di~er ;ıı;al ı ~a n.isbetle çok 2z
dır. Ç.hkü p'po da, puro ıı:ibi. rlaha ço-:. 

Fransayı !Tk"l~h"ıbiycte sürlikliycn ~~

~plt!r1L" hunlaı· a iıınil olanları bulup 
c:e:1.aldI1dırınrıi'!a ;nE"n1ur c.dilen Rioın 
yüksd: adalet divanı henüz cıddi hir 
şekilde i·ı• ba,lamaınış olduğu halde 
FrallSll ınatbuatı n1~suliyetlei bah~i 
Ü7.Ptinde devan1lı ne~riyı:.tta bulunmak· 
tadır. Ve bu neşriyat arnsında üzcı·inde 
en çok durulanlaruıı havacılığın son na
zırlan teşkil etmektedir. 

Kandid nıecınuas. H ağustos tarihli 
sayısında Franrnnın harbe başladığı gün 
modern olını.k şartiyle 16 bombardıman 
tayyaı-esi ile 500 avcıya malik olduğu
nu yazıyor ve bundan sonra eski parla
mento mlinakaııalannı hatırlatarak h::ı
vacılık n1esaisindC'n ınernnun ohnıyan 
mebuslanıı eski naı.ırlardan Piyer Kot.ı 
ve ondan sonraki mızır Giy La Şambra 
yaptıkları hücumlara ve bunların vazi
yetin iyi olduğunu bildiren nikbin be
yanatına dikkati celbcdiyor. Mecmua 
ayni zamanda, havil ordusuna bir tara
fın adamı olmak zr.iıfını soktuğunu, bu 
suretle bir çok loymetli şeflerin vazife
den çekildiğini veya sözleri geçmez ha
le düşürüldüklerini söyliyerek hav:ı oı-
durunda malzeme kalitesinin geri kal
mış oldu"unu kaydediyor. Grenı;uvar 
ııazetesinde ise Giy La Şaınbr hakkında 
daha ~ok ağu· ithamlar vardır, 

Lö mo d'Ordr gazotesinde mebus 
Rob ·un parlamentoda elinde çok kuv
vetli hir itham dosyası olıluğu halde ko
nuştuğu ve bu mebusun, Ahnanyanın 
yüzde altmı~ı bomb:ırdıman tayyaresi 
olmak iizcre 4000 birinci •ınıf. 4000 
ikinci sınıf tayyareye malik olduğu hal· 
de I-'rana3nın çoğu nvcı olmak üzer~ Bil• 

cak 800 tayyare çıkarmak ·vaziyetinde 
olduğunu parlarr.~ntoya biidirdiüini ya
zarak hun~· ra kar~ı Giy La ŞaL"l.Lr' ın Lir 
takıın karı~ık mal\ımat vererek ı\ln1.an 
la)) a.rcleri11i11 ( 4.000) ve Frar,,ız tay
yare mevccdcnun hepsi modern olınak 
üzere 2 300 old~ii:unu söylediğini ve bll 
mevcuda Büyük Britnnya tzoyyareciliğir.i 
ilave cdt:n parlame:ı.tonun huzur duyduı: 
ğunu fak t hiıdi.,,Jerin mütekabil iddia
larda Rob'u tey>t clli!:ini i.,aret ediyor. 

Frossaı imzalı olan Lu )-·azı, aldatan 
nazırın Guy La Ch:ımbre olduğunu '\'e 
ıual edilme!"İ irAbettilli ıtöz?eriyle hiL
mt-ktedir. 

Esk: Fr;-o1SıL. lınva n.a.tırı P~->rr"' Kot. 
bilh;ıc:~a Pe•a.in ile Vcyga~1dın Ffd:l-o;~:·ı 
Hitlere· k'slim dLiklt:dni söylcmi~tir. 
Kot. Fransız bilyiik erkanı harbiyesini 

sattığı tay y areler 
Vaşington 30 { AA ) - Birleşik 

Amr"rika Ağu~toa içinde otu.ı:: milyon do
larJık tayyare ıatmıştır. Bu miktar tem· 
ınuz satı~ındRn on milyon dolar faz
ladır. --·--MACARİSTAND.A 
İKİ PARTİ BİRLEŞTİ 
Budapeşte, 30 (A.A) - Macar Sag 

gawtesine göre, Oklu haç partisi Ma
car Na,yonal Sosyalist partisiyle birleş
miştir. Bu birlc~mc 6 teşrinievvelde ta
mam olacaktır. --·--KOH'E CİANO 

KOMAYA DÖNDİİ 
Roma, 30 (AA) - Kont Ciano i.>tas

yondan Venedik sarayına giderek der
hal Mussolini terafmdan kabul edilmiş-
tir .. --·--iran • Alm an t icareti 

Tahran, 30 (A.A) - Tas ajansı bil
diriyoı· : Almanya ile bu sene yapılacak 
tic::ıret mübadelesinde İran eşyası ihra
catıııın kontenjan listelerinin tanı.inl.İ 
için alakadar daireler ınüm .. sillerinden 
mürekkep bir heyet Berline gitmiştir. 

-""""'1ılV .........,..,_ 

TRABZO.NDA 
Yeni Yol!ar Gçılıyor 
Trabzon. 3() (A.A) - Siındiye kadar 

yol uz kalmış olıın ve elli hllometre me
ı;u!ed~ b•.:lunan D.,~başı nah iye.lııi Sür
ıum ye, sahild.n 40 kilometre içeride 
buh. ><ın Salı pazar nn!ıiycsini Vakfikc
birc ı;e oluz k•Jyı; ı.;üzergah teşkil edc
l"".:.k ol:ın Uğuz ınıntnkasını Yoına nDhi· 
v<""S 0 nc.: bağ? y;ıcak olan iiç ı;,\.ihinı ~osc
rjn ;"', ılmn ına başlanmt ... tır. 

ra dtjn: tlr ki: 
«Veyg •. ıd" tarafından verilmi~ ol,n 

Nııirler, ileride ne"redildiklc::i unnan 
bütün dJn~·c.da hokiki bir hayret ur•n
dıracaklır. Ft.ııns.mın kafi miktarda ha
va kuvnti olm.1clığı doğrudur. Fakat 
Amerik.1 halkı Frensız tayyareler:n;n 
:ıncn~ y:ı.~·ı:;:ının harlıe scvkeclild!ğlni )ıP
nüz h;lınernek~,cl;r. Framaııı:-ı 2000 ilk 
hRttıhaı-p t...1~1yn~si v~rdt. I"i\!~at bunl:.ır
da:ı on:kk 130!1 ii k~Uanılmıstır. Alnı; 11 

ileri hareketini durdltrnıak için hiç bi: 
'Y tahrip c-O;Jınemiştir. Ne bir köprü, 

~------->~x~-------~--

H er şeyden evvel çoi: ve iy i tayyareci ye• 
teşıirmefl ıtizımdır. Evueıa tayyar eci, 

sonra t ayyar e ıazımdıi" ••• 
-"-----x•x 

Harbin ilk aylm·.n<!a idi, bir İngiliz 
hava kumandanı, bir Fransız gazeteci
sine •Biz bu h::ırbı havalarda bitirecc
giz• demişti. Almanya; Fransaya varın
ca.ya k adar Fran:~ız kara cırrlularını az 
zaman içinde i~lcmez bir h~!c getirdi Ye 
bu kaı'a ordularının sürnt!c ınağlı.ibi
}etine sebep olan haı-p unsurlarından 
birisinin de tayyaı:der olduğu görüldü. 

Son zanıanlar<la İngillz ovaları üze
rinde cereyan eden hava ha!'plerinin 
~ekli bize gösteriyor ki, bu asrın en kuv
vetli, en müessir silahı artık tay)·aredir. 
Tayyare harpte muavin bir silah olmnk
taıı tanıaıniyle c;ıkırıı~. bbşlı başına bir 
cüzütam haline gehn~:ir. Bu suretle, 
İngiliz hava ku:nandaıunın harbin ilk 
aylarında söylediği sözlere in~Jlllwn1ı::k 
için hiç bir sebep kdınamı.<;tır. 

Tarihi tetkik edersek, her deviı-dc mu
zaffer olan orcluların ve kuınand:ınlnrm 
başlıca ınuvr.ffakı)'ttlerini ten •. dn eden 
şeylerin yeni bulunmu.~ bir •illh old•ı
ğunu görürüz. Ata ge.-n vurma, ok kul
lanma usulleı-iııi ilk dd.. t tbi!.. eden 
Türkler cihanl\ hii.L'll oluvl'ru-ı!clerrl·. 

* 
Düşın.;.uu1 kt. şı, l nl • .11 • \ a.sıtal~-

riyle sil!ıh!anı!nı.a; ı 1. ,~wn.ı d:n kitapla
rında bile ı:örüliir. 

Osmanlı impar~to·Ia ~ .,,. ~:...~ ÇOK!llC,:,ı.
ne sebep olan cy:1_rdeıı birisi de, Ko
nun! d;•\'Ti gibi en 1'arlak asker! bir de
virde YL•ıiçcrılt.:rin~ A\•rup& oı·Jul:ır.o
da kuJ!anma· .i Urlı;;ia.nılan ttift·nklt.::ri 
k~lanı~.3.ITULı: husus•ınd'1 : ösL d-.1\.Teri 
iunttan, }UY v,· oku bun1al·n te!.'"cih et.ı1c
ler.:.Udt:•1 ileri ge!<liğinc şüphe :ı. oktur. 

Her yeni silah yeni bir fiftuhatın arıalı
tarı olmu..,tur. Bunun kin ham sililılrı
rına çok chcmıniytt vcrmckliği ;ı l:"t
zım<lır. Bu silôhlan kullanmak ı.•e•elc
~ine ~elince co':: müWın bir çalışır.a ruc
ıcdu kn.r~ısın•Jıı kendimizi bulm~ktay1'. 
TnyyarPyi müc~ir bir cc!·i1de kullruıa
bilrnek için. ~: ... lm;: <:c~arete dcgit olduk
ı:a ceni~ bir bilgiye ihtiyaı; yru·dır. 

Para.c.ı, fabt"kae-t o1.tn miJ!t"t!ı::r it:;:in !C

halinde tayynr~ ya pmak ~:~:ı; b~r !lt}'"

at Ü olr.n bu t~ ·varPleri 

lnı.;iltere F ransızlarc!an ba""lıca ikı ~.CJ-' ie
t~di. Biri:.i donanma.sının İngiliz adaları
rı:ı gönderilmesi, ikincisi de e!'İr edilmi7 
olan 400 Alınan pilotunun iade edilme• 
ınesi idi. ln~ilterenin ne Franı.ada Al .. 
manların eÜne gec;<"cek taY} arelerdcn 
ve ne de tayyare rahrikalarından bir j«

teii:i olmadı. 1- akat İngilteıe yeri~mi~ pi .. 
lotlann 'Üzerinde durdu. Bu o demektir 
ki tayyarenin kıyn1cli fiayı!ıında değil ı 
tay,.arPyİ kullanacak olanları~ livaknt ,-e 
lktidarlarındad ır. 

* Bu ~he::mn1iyctli silAh uı.crine bilha.tısa 
Türk ~~nçliğin!n nazarı tlikkatini celbe
deriz:. Türk ~encinin, karada. denizde, 
at üzcrindcli cc~areti ne kadfl.r eş~iz i:!ıe 
ha,·adaki ce!~rctinin de o nisbetle oldu
"una şüphen1iz :ı oktur. '\' ..:.lnı7. bu cesa• 
reli fen "-e bil~i ile birlr~Ü:mct !58tltJr. 
tnı;iliz tnyyarrlt>rlnin, Aln1an to\j'ynrele
rir.d<e"n actct itibarile daha az olmasına 
raVmen çok k~rre Ü5tl.İn kalma~ını·1 
tıe:bebi. lngili7 tny;arc-lerini k~Han n 
ilotlaıın gc!ek tahS.:!, bilf(i 'e r.erek 

beden terbiye i İliLa~iyle Alr~1an pilot
lznndan daha Ü!tÜn oln1aldrınd~ n ileri 
~cf,J!~i MÖ} lenmektedir. 

Bir t fa he Ti.irk gc:ı:.c~ :ç: . ., \·:t~an ve 
·nilli~r& du:r '·rının l!!nıntl.ı. d':kkat 
c ~C"'l ih 11 n')!· ... far var~ır. T.' 1 ınlar
da:ı ı-· i h.atü.d... r tı rlil rrı~i '°';-lita 
....,, '-t0\.'\;1-Tlf">t ('I ""h l C ;r \"Ü('Ut ar-
i3m}tfİ sa! ) c.' ı o 1 urı.ı~n l~in ite 

J . J' 'l'k' ~pnre, (· l('"l1!TI';)'Ct \•( ~I .~ J" ~.1 l.I 

ve m. n vi kuvv, •le" di l • 1- sııretle 
bı, f !'t.menıeye d kka., e• d'r Ve 
sonrı h~ ti.h.-k g ·nf"' .&-• ... ·z J;.ava~ara 
vük· ~lm yi mut aı. bi!' rr•·c \ e '\'k hi!
;,, lidiı-, çünkü, •ikbalin o;.J rı, nı:
kll ,--·• 1arı ~rtı\ F" ,.nzünd~k· ehe o
nıiyı"tlerır- ht.v~1 ;-rt tçı,,., ~'m : üze!"l'· 
d ;,· • 

TJ:-k gm-:·rün bu husustct otsla 'll;·,te

reddit 0Ln01d:~ı, h;. ,~alaı-a ('o~- h Vt s!i n!
duklarırıı h'.r ç0~· ves~lelcrle gi"ı·dük 
ApJlar ve Lnl-ır?~u: rlü ço~u'klr.rmı btm~1 
t.ect·=k et-nr1 rd> 1· ı-. 'ilirk \";;:an~~· .. rnü- -
c1af::. !'l anc k, yc'li n 1 

.... ~:ı,·;;larda 
s:ft"-1: !' cefi 1·ya'.' \1 • h ~ .. ~ ·ı 1-njl ı .. 


