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Vekillerimizin aeyahatleri 1 
---------------x•x·-----------------

Ba ş ve kil, Ticaret Vekili 
Kırıkhana gittiler 

------------------------x4x---------~-------------

Başvekil yollarda 
selamlandı .. lktrsat 

coşkun 
Vekili 

tezahüraf.14 
Trabzonda 

Antakya 3 (A.A) - Başvekil doktor 
Refik Saydrun bu eabah 9 da refakatle
rinde ticaret vekilf, vali, komutan, parti 
müfct~i ve Hatay mebusları olduğu 
halde Kırıkhnn, ve Reyhaniycye hareket 

· etmişlerdir. Şehrin bUtün caddelerinde 
toplanan hnlk snym misafirlerimai coş
kun tezahüratla sel!lmlamış ve elkışla
mı~tır. 

Rize 3 (A.A) - 1ktısat vekili Hüsnü 
Çalı::ır <ltm -Okşaın Hopadan vapurla Ri
zeye gelmiş ve \•apur-O:a vali vo mcbus:
lardan haşka hUki.imet erkanı, parti ve 
belediye l'\!isi ve azaları tnraf ıhdnn is
tikbal c<lilmi§tir. 

Ciimhııriyctin ve Ciimhııriyet escri7tin bekri...-i, ıabahUırı ~ıkar aiyasi gazetedir 

Nüfus •ayımı ve Devletin 
buyrukları 

Sayımın biltün yurtta bir günde başnrılması 
Sosyal Birlik ve çalışmanın cn güzel bir bel~esi 
olacaktır. 

Bu büyük günde Devletin buyruklnrınn hepi
m"z uymalıyız. 

BAŞVEKAL~l' 
lstatisUk Umum Mildilrlüğü ~ 

YENİ .A-SIR m:ıtban.sında basılmıştır 

M 
HA 

ovyet er bütii 
Alman hudu

duna asker 
yiğıyorlar . 

Belediyeyi 2iyarct eden ,•ekil Rizeli
ler ve memurlarla memleket işleri hak
kında gürüşmüş, vakfjn geç olmasına 
rağmen sclırin muhtelif yerlerini gez
dikten ~onra belediye tarafından şere
fine verilen 7jyafette hazır bulunmu5-
tur. 

1ııgiitere ii=crmdc:' düfiirülen ııe hlr enkaz yığını haline gelen Alman tayy~t'clcri 

Almaıı a;ya e~JJa sevili· 
:wa~ını da azalttılar 
Bükre§ 3 (A.A) --- Buraya r;ç_

len Polonya muhacirlerinin verdik
leri haberlere göre Sovyetler Po
lony.ada J..endi İJ~alleri albnda bu
lunan mıntakadn l;tle halinde tah
~id~l ; - --aktadırbr. Şimdi Ka~
patlaraltı Rötenyasında buna müşe.
bih tnh§idat vardır. Motörize bir çok 
Sovyct cüzütamları burada yerlet
miştir. Kovnoya gönderilen mühim 
kuvvetler Alman hududu boyunca 
tahauüt etmifJerdir. 

ALMANLARIN HÜCUMU BE ALİN 1 HARP NE ZAMAN BİTER? --·- • 
Başvr.1~ilimizin soıı rcsiwlcrimlen lıiri 

Vekil cEge» vapurile ı:abah !Mt 7 de 
Trabzona gitmiştir. 

Yeniden on Al
man tayyaresi 

düşürüldü 

e şiddet Alman hava 

Almruı tehlikesi hakkındaki propa
gandalar Sovyetler birliğinde tesir yap
maktadır. Alrnmıyaya e.."Ya nakliyatı da 
nzalmıştır. 

Bugünkü 
dünya ve biz 

Uzak Şarkta 
harp kızıştı 

e bombalandı taarruzlan har

-·-Büyük Şefin1izt.. ve 
kahraınan orduınuza 

güvenimiz tanulır -·--•• Mümtaz ÖJımeıa'in 
dünlıü lıonferansı 

Şehrimizde bulunan Ankara mebusu 
B. Milmtaz Ökmen dün saat 18 de İzmir 
halkcvi salonunda (Bugünkü dünya Ya
tlyeti ve bltlm durumumuz) ınc,-1.ulu 

-•·--
HASAR. ÖLÜ VE YARALI AZ, 

YANGINLAR SÖNDOROLDO 
--... ---

Çinliler müteaddit 
noJıtalarda hücum 

ettiler 
Londra, 3 (A.A} - Hava nezareti 

, ~u tebliği neşretmiştir: 

Çung-l(ing 3 (A.A) - Kiyungsu 
ve Ov<'y cy:ı1~tleı·i arasındaki hu
dudun şimal kısmında Çin - J::ıpon 
kıUl::ırı :ırasında kuvvetli muhare
beler olmuştur. Çinliler Hungtset 1 
gölünün ct'nup sahilinde a ... hücuma i 

1 geçmi~ler<Ur. Şiddetli muharebeler j 
1 clevrun c1mektcdir. Çinliler tıl'Tli za-

1 
mnnda Nankinin cenubu şarkis:nde ı 
de taarruın g('çm.işlcı-d'r. - ------- - .,.___ . 

Ça11ambayı Perıembcye • bağlayan 
gece :ı::ırfında d~manın esas hücurrJan 
yine Londra mıntakasma ve ingilterenin 
cenubu farki mıntakasına tevcih edil-
mekte beraber, mcmlehetin diğtt kısım
laı, üzerine de hücumlar rapd~br. 

lskoçyndn :iki nolaaya yangın hombn
lnrı atılmıştır. Bombalar az haıım mucip 
olmuştur. Şiddetli infilak bombıı.ları da 
atılmış ve bunlnT bir binnyı tahrip ctmi:-
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(Ok mühim ve nluka uyandırıcı bir kon-, J; ""' · 
fol'ans veımiştir. . J, 

Konf cransta \•alimiz B. Fuad Tuksal, 
Parti mi.ifetti i B. Galip Bnhtiynr Göker, 
Parti başkanı B. Atıf Inan, parti erkfım, 
lilayet idare heyeti nzası, muallimler \'C 

bir çok ıntinev\•cr halk bulw1muştur. 
Hatip evvela beşeriyeti büyük ıstırap 

Ve endişeye se,·keden bugünkü buhran 
karşısında hUkümetimizce alınan tedbir
ler Ynnmda vatandaşlnrm da uyanık \'C 

'Vazifeye hazır bulunmalarının lüzumu
nu ve partice tertip edilen bu nevi. kon
f eranslnrın v:ıtruıd:ışlar arasındaki fikir 
Ve rnak.snt birliğjnın tezahürüne vesile 
~!mak dolayısiylc fo!ı dalı olduğunu, Tür
lllYc cünlhuriyetinin milli misakı tahak
kuk ettirdikten sonra bir taraftan yurt
ta geniş inşa prograımnı tntbik etıneğc, 
diğer tarnftan dış siyasetinde sulh ve iyi 
kOrnşuluk esnslarım takip ctmc.ğe çalış
tığını. Balkan pal tı ile Safıdahad jjaktı
llln, ilk günlerden beri devam eden So\•
Yet Rusyu dôstluk munhedeleıinin ve 
b\ıtiin diğer devletlerle yapılan ademi 
t<:!cavüz \'e all.\ı\'cı'işe müstenit mukave
l~lcrin l'üı-1 iye cüınhuriyetlnin bu sulh 
•~nsetinc f;a..o;madan dc\•aın ettiğinin hir 
llişanesi olduğtımı, &yrıca milletler arası 
rtı~nasebetlcrimizde büyük küçük her 
bıilletin hakta, şerefte ve istiklale chli
Yettc müsa\•at csa!>mı kabul ett.iğiıhizi 
Ve milletler nra ;ı ihtilafların mi.izakere 
Yoliyle halline taraftar olduğumuzu. nc
lekim Tilrki.h! cümhuıiyetinin hoğazla
l'ın tahkimi ve Hatayın ilhakı gibi iki bü
YUk milli gayesini bu yoldan tahakkuk 
ettirdiğini tcbartiz ettirmiştir. Bundan 
i>nra harpten önceki Avrııpanın ,·nziye
dtne işaret cd..!rek Avrupacla totnlitcr ve 

ernokrasi namlariylc anılan iki mnnzu
~enin teşekkül cttigini, baı.ı Avrupa 

1 
evlet adnııılarının ve ınatbuatıımı mil
etler ara<;ında kikük milletler. büyük 
rnıetıcr, ~nayici 'milletler gibi t, nif
er Yaptıklarını \ c h3yat sahası ile diln-ra hnrit. smın ) .... ııid n çızilmesi iddın-
a:ının ~ıttik~c 'ü• et bulduğunu •öyle
~1 \'e dün) .ıyı tehlikeye maruz b!ı-a-

lngili: lıüküınct erkanı bir tören esmısımla 

ROMANYADA DEMİR MU- İNGİLİZ KABİNESİNDE 
HAFIZLA.Rl~I TAŞKINLIGI DEGİŞİKLİKLER YAPILDI 

Bir Ini!İliz gece 
yarısı meçhwl 

bir yere 
kald!rıldı 

Çemberlayn 
istifa etti, harp 

kabinesi ge
nişletildi 

B gOk lnf illkla ' 
anoı . ıar oldu 

INGILIZ PILOTLARI TARA· 
FINDAN VERiLEN ŞAYANI 

DiKKAT TAFSiLAT 
Berlin. 3 (A.A) - D. N. B. Ajanai 

bildiriyor: 
Bir kaç İngiliz. tayyarui Bcrline Tar-

llll§br. Bomba atılmıuruştır. 
tNGILtZLERIN VERDiCI 
TAFSiLAT 
Londra, 3 (A.A) - Hıwa harekatı 

hakkında şu haber verilmel:tedir: 
Salı gününü Çaqambaya bağlayan 

gece Berlin üzerine yapJan akınlara ~
tirak eden bir liıgiliz pilotu ıehrin ıi
mali garbi.inde bi.r elektrik fabrikaa 
üzerine yapılan hücumları fU ıuretle 
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llDllllDIDllDIDIUllWlllllllllOll 
SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Almanlarda ye
ni model tayya

re kalmadı 
ALMAN TAYYARELERINDE 
EMNiYET TERTIBATI DA 

NOKSAN 
Londra. 3 (A.A) - Roytcr hava 

harbi muhabiri ~unları yazıyor: 
Alman kuvYetleri zamanı ı~ bir 

ftZİyete girmek tehlikedne marmdar
lar. Almanl&r aervise yeni modeller ko
yacakları yerde eaki modeller üzerinde 
ba.D deii§iklilderle iktifa ediyorlar. Bu 
ubada lnailiz bava kmetleri diifmana 
kartı mubakJ..ak bir faikiyd elde etmif
lerdir. 

Bfr k.aç güne kadar faaliyete geçecek 
olan tekemmül ebnit yeni aiatem avcı
larınu.2la hu faikiyetin idame ettirileceii 
ümit edilmektedir. A1man tayyareleıi 
aakcri tayyare olarak zamanı geçmiş 
makinelerdir. 

Muhabir diyor ki: Bir ektperin bana 
söylediğine g~c kullanılan malzeme 
iyidir. Malumcnin işlemesi mükemmel
dir. Fı:ıkat ynpıcılar harp tayyaTcsinin 
~sas ''n&flımna o kadar dlemmiyet ver
miyorlar. Alman hava kuvvetlerinde cm· 
niyet, avcılarda tıÜıat ve bombardımnn 
tuyyarderinde bomba isti bınn feda edil"lln bu holler kar • ında Türk willc tinin ı E 1 1 1 DEN ~uknc,dcratmın tf\lı \'(' tcs.-ıdüfo 1 .. rkc- BAŞVEK L GEN RAL AtJTO· HARP KAB NES NE YEN 

t~e~iyeceğini. h nı clcri önceden gi3riip MESKO DEMiR MUHAf IZLAR· ALINANLAR MALiYE VE Kışın O '~ıl harp 
1 

hır nln•nnın Cumhurivet lıiıküınetı- n o:1 

~u~~"~1~~t~~·-sı h r vazircsi 
01du~unu DAN ME~ıt•UH GÖRÜNMIYOR MESAi NAZIRLARIOIR... Akdenizde olacah 

mi~tir. 

USık sık süre] li : !kışlarla sözleri ke- Londra 3 (A.A) - Royter njansı Lonclra 3 (A.A) - İngiliz başvekfı- N k !!l (AA) N k T 
1 B"k · ·ı b d' lctı· tar-rından bu sabah n .. !i:rcdlien bir e·.-yoı ·, 1 

• - evyor ay-
1L en hatip konferansına devamla. İngi- u ·reştcn ıstı ı ar e ıyor: uı ...,. mis caz~tcsıne göre bu kış muhnre e 
~ Ve 1''ransızlar1a Ankara nmahedec;i- Başvekil general Antoneskonun demir tebliğ Cörçil kabinesinde ibaz.ı makam- Akdenizde devnm edecektir. it }yan 
~llı bu scheplcrlc yapıldığını, bu muahc- muhafızlar teskilatı fıwlarının ta~kın- larda değişiklikler yapıldığını bildir- kuvvetleri bütün fonliyetlerine T ğmen 
._eiliıkarckterinin ~ın tecm•iiz.i olmnyıp hk1arından endişe ettiği bildirilmektedir. mektcdir. Bu değişiklikler §U suretle . d' k d K"" "k M it d h' C 1 "\: f'•• A t R o·ı K ·.. 1 1 hUluA r.a ol""''abı'l'ır.· ı:ı .. m ıye n nlr rduçu . a ııyı I!. 1 e ce 
1..• uı oldw"•un.;, ~0, .. ·et Rus•·a - Tür- ' s ra om:-no ı umpanı ... pe.ro _ ...... 
~ " J J • 1 1 1 b" tng·ı· Sabık b"""ekil B. Nevil Çem.. ber]"vn ugratamnmııı a ır.. . 
dl~~ .dostluğuna hiç hir halel iras etme- ır"ctinin mec isi ic are nzası ;r 1 ız ~· "'J H 1 H 
.. n"'ını ve <liger bUliin devletlerle miima- gece yarısı hükümcle mensup dört kişi ha§'·ek5.let lordluğundan istifa etmi~ ve arp Akdenızde ha~ arsa ıt-

b1 bitiremez -·-B. VILKI INGIL TEREYE YAR· 
DIM EDiLMESiNDE MUSIR ... 

Londra, 3 (A.A) - Mii§ahitlerin 
kanaatine göre Alman bombardımanla
rının harbi bitittmiyeceği hakkında tn
gı1tercde mevcut olan kanaat Amerika 
umumi efkİlrmda tesirini göstermekte
dir. 

B. VtLKtNtN BEY ANA Ti 

Vaşington, 3 (A.A) - Cümhuriyet 
partisinin Reiıicümhur namzedi B. Vilki 
Klevland da aöylediği bir seçim nulkun
da Amerikanın aulh içinde muhafua11 
azmini tebarüz ettinnİ§tir. B. Vilki icap 
eden müdafaa tedbirlerin.n almmıumı 
talep etmiş ve Birlqik Amerika devlet
lerinin ıilahlanrnaıı aleyhinde de olsa, 
lngiltereye her yardımın yapılması hu
ıusundA garanti •ennİ§lir. 

Hatip Birle§ik Amerikıı ile Kanadn-
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ınalltere . Japonga -·--
iki devletin 
münasebatı 
nazikleşiyor 

Sovvct icra Komirc~i Reisi B. l\1o!otof 

Japongada bir istifa --·-
Genel kurmay 
başkanı ansızın 

istifa etti 
-•- -m-

lngiltere yalıında Bir• Yerine ~irnaJi ÇindeJıi 
manya 37olunu açı37or· Ja!)on ordusu baılıu· 
.Japonların bir tevkifi mandanı tayin edildi 

Londra 3 (A.A} - Royterin diplo- Roma 3 (A.A) - Japonya ordu~ ı 
mııtik muharriri yazıyor: genel kurmay başknnı prens Kanin is-

Önümüzdeki 15 gün içinde Bir- tifa et nh:•fü. Stcl. ni ajansının Tokyo 
manya yolunun teknr açılmasına muhabiri tarafmdnn bildirildiğine göre 
karar verildiği zaman lngiltere ile yerine sabık harbiye nazırı ve şimali 
Japonya arasuldaki münasebetlerin Çinde japon orduları baş kumnndanı 
nazik bir aafhaya ginuesi muhte- gcnCJ-al Lobian tayin edilmi§tir. Yeni 
meldir. genel kurmay reisi 60 yaşındadır. Prena 

Şanghay 3 (A.A) Birleşik ~n~~ ise :.G ya~ında idi. ~:smen. bilfü-
Amcrika bahriye mak.amab amiral rıldigıne gore prens Kanının istifasına 

· • b" f · · sebep ohm h!ldiseler, Çinde muhascm -
gemısınc mensup ır ne erın Japon safh • lm J 
· d la fi d k.f ed'l tın son asına ~c; o ası, npo .. 
ıan arma rı tara n an tev ı ı e- yada yeni bir ınilli büıl"ye teşekkUlü ve. 
rek fena ?1uamelelere maruz hı~a- üç taraflı paktın imza edilml§ bulun
kılmasını ıapon makamları nezdın- masıdır. 
de protesto etmiştir. 

~ anl:ışmnlnr yapı~n~a mani teskil et- t~rafmdıın tevkif edilm~ ve otomobille yerine §imdiye kadar dahili emniyet na- lcrin zaafın~ bir alamet gil>i tclil' -
l>'lediğini, munhcdcnin akdind~ki isabet ~ötürül:nUştHr. Şimdi nerede olduğu zın olan B. John Henderson tayin edil- ki edilecektir. 1 
~e rnuahedeve derce<lile:n ihtira7.i kayıt- nnl(ım del!ildir. İngilfa konsolosu bu miştir. la. e nazın B. Herbert Morison ' 
arla dn Ciimhul'ivd hiikümetinin çös- '1:ıdi•e hakkında tahkikat yapmaktadır. dahil! emniyet nezaretine r·E't;ı :J:ııi~lir. ıuuuuınumuı :UUIJIOJID 

- SO!\ U ~ ım·i S.l\ ı: :t-'AU.\ - - SO!':U ~ ÜNCÜ SAldFEDE - - SONU 3 tlNCO SAHiFEDE -

](l]W> ?m·.11 a<-- . <>yllu7darı 1,, •• !izlerin Uz.ak ~oı·ktıJ.-i C11 1ııii1ıi ı .. 
iıslcri Singoptı.Tda bir alış t:eri~ • ' 
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Ramazan Müsahabeleri: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eski Ramazanlarda 
idare Meclislerinde 
görüşülen en mühim 

meseleler nelerdi? 

-----

Şe ri izde ma- Şimal memleket!:~ile ticaretimiz 

Bugünkü 
dünya ve biz -·--- BAŞTARAFI 1 ine! SAYFADA 

den kömürü çok E k. T· . :~ oldujju basireti tebarüz ~--·- s l ıcaret ateşemız Mevzuu Türkiyenin iç durumuna in-
Fiatl i ~•.. M tilral ettiren hatip, Türk milletinin öz 

er n y-aelece_. 1 •• d ı topraklarım mudafaa için, istilrW ve şe-
şayia.sı da 11aıan sveçe gon erı· ··yor reli için her şeyi yapmağa hazır bulun-

lzmirde mide. ltöınüri mevcut ol- duğunu, milletin bilnyeslndeki salabetin 
madıjı T• fiaıler:in yiibeltileceii hak- ve irst karekterin Atatürkün irşadı ile 
hodaki ,.y;.1.ana doiru olmadıiı ula- X•X son yirmi senede daha çok tenıniye ed!l-
plmıştır. Halen lmıinle 10.000 tota B NıatıL Ziya l•mı·r..1• t tkı·k tla J diğlnl, ayrıca zilmrelerin menfaatini ınil-y AZAN: Salihettin KANT AR mldu ltömüıü meTetıttur. Sömi kok. • lf. .. g-., 'f! a mef gu , ıı menfaate üstnn tutan ve harici cere-

2 _ ban. pzı ko1ı:u ve Karabük koku ..ııa- yakın -'a l•tanbula ve Stokh l g·d·yor yanlenn emir ve tesiri albnda bulunan 
!ara müteaTİyen Te tonu 24 lirada& gı o ma f f muzır partilerin mevcut olmadığım, 

EUJ. .nımaranların İzmirde tesiri yal
ııız tslAm • Tllrk kısmına mı aitu? Ra
mazanın yaptığı, dün biraz. bahsettiğim, 
bu başkalıklar yalnız Türkler tarafın
da mı olurdu? 

Hayır; romlar tarafında da olurdu! 
- Nasıl! diye hayret etmeyiniz. Baya

ı}ı ve mükemmelen olurdu. 
Çilnkü ramazanın gelmesile beraber 

Milsliimanlar arasında içki ve hovarda
lık bir ay için tatile uğrardı! hattll. en 
bekriler bile arefeden bir gün evvel son 
rakılannı içerler, arefe gilnil ağızlarını 
çalkayıp bayram arefe.sine kadar bir ay 
için tövbe istifar ederlerdi! 

fşte rumlar tarafında ramazanın tesi
ri ve yaptığı de-· ik1ik bu idi. 

Ne münasebet! MiliJümanların sofıı
luğundan rumlara ne?.. Demeyiniz .. 
Çünkü meyhanelerin, davernaların, kol
tukların, gazinoların, barların, kafeşan
tatılann IJAh .•.. En başta mildavimfori 
lürk müşteriler m. Ramazan gelince 
bunların da karlarına kesat gelirdi. Hat
ta ramazan sebebile bir çokları, bayram
da açılmak üzere kapanır, sahipleri ade
ta kan ağlarlardı. 

Köylere varıncaya kadar Türk ınem
leketleriııin hepsinde ramazanın ötekı 
aylardan başka olması tabii idi. Fakat 
lzınlrde ifrat derecede ileri idi ki bunun 
da ııebebi rumluktu. Bu M~ta bir milli
yet meselesi idi. tslAınlyet kisvesi altın
da tecellt ederdi. Çünkü Müslümanlar 
wlliyette idiler. tslAmlar, Uç yüz bine 
varan 1zınir nilfusunun üçte birini teş
kil ediyordu. Mutaassıp olan rumlara 
karşı daha fazla taassup göstermek la
ı:undı. 

Hattı 1zınır Türklerinın raınau:ncılığı 
romlar arasında darbımesel hükmüne 
g~ Çatık yilzlü, g(ilm~ı. abu•, kav
gacı kimselere runılar, kendi aralarında 
da cRamazanlis Türkas> derlerdi! .. 

Rmnazan1arda şehrin içtlnuıt, ticari, 
ılrtısadt eğlence ilAh ... Bütün hayat şe
killerinde görülen bu tehavvilller resmi 
hayatı da lrökUnden de~irdi. Hükii
met, belediye ve saire bütün resmi de
~ ve milesse.seler gündilz kapalı, ge
ce açılı: idi! .. Yeni Osmanlı ttsmiyetlnin 
marifetlerinden bir yamam da yılın bü
tün bir ayında gündüz!! gece geceyi 
gilndUz yapmaktı!. 

Deveir teravihten sonra, yani günU
nümürlin ııaatile, gece yirmi birde açı
lır, sahur topunda, saba}ı dört buçukta 
bpanudıl.. 
~!er nasıl görü]Urdil? Si.z tnsavvur 

edin! V ıılisinden odaeuına kadar bir 
•Ramazanlı Turkau olan yahut o şe
kilde görünmek mecburiyetinde bu.lunan 
her memur iftarını ettikten, yatsı veya 
teravih namazını kıldıktan, yahut şu
rada burada eğlendikten sonra elinde 
ı.:s1>ih, pkırdata salına dai~e gelir, 
lok develer gibi makamına kurulur, ilk 

ış olarak dıazım kahv...U ile mı.lir devamla Terilmeltteclir. Bu fiat koonli- "'•x- bunların }'erine siyasi bir partinin dar 
ağulardı! Gelsin arUk laklakiyat!.. nuyoa 1'eyetiace tahrrür ettirilmittir. Türk - Alınan ticaret ınlaşması henüz vel piyaqmızııı ihtiyacını ve vazlyetlDI çerçevesinden çıkarak bütün vatandaş-

Hele meclisi idare toplantılarını ..:;r- -·- meriyet mevkilne cirmemil olduğu için tetkik için Ankaraden İzınira ııel.ml.t, 1ann menfaatlerin! telif etmeği bilmiı 
o- ply•sammn muhtaç olduğu belli başlı ticaret mıntaka mildürlüğtl ve tlcam ve bütün memleket çocuklarını bağrına 

meliydi. Kahve, çay, çubuk, nargile, Muallı· mlenn· itha.lit maddelerin! Finlandiya, İsveç va birlikleriyle temasa başlamıştır. basmııı ve toplaını.ş olan bir tek vatan 
gırla ... Şimdiki lı:öy biirosunwı yanıba- ------- diğer şimal memleketlerinden temin için Dlln öl!leden sonra ticaret ve sanayi part!ııi mevcutolduğunu ve bu durumun 
~ daire, vilayetin kahve ocağı idi. • f • Ticaret vekAletince tetkikler icra edil- odasında biltün itlıalli.t ve ihracat birlllt- dahi Türk milletinin mukaYemet kudre-
Bir ocalrcısı, iki tlbisi vardı. zıya eti diği malthndur. Velrllet aynı zamanda !eri idare heyetleri azasının ıctıraklyle tini arttırdığını söylemiştir. 

Vilayet lzalarınm kahve ocakları ise b mi k ti ahsull · · · ibra ~ B dan Dün gece maarif müdü• u me . e ~. ere m e~ . - yapılan bir toplantıda B. Atıf İnan, B. . un sonra, \'alan müd~aasında, 
~~rıda:..dii~ına 0

0
f"sun,buvalizatlaryl, ,ymahecut- cını temın ıçuı de bazı tedbırler ittihaz Turgut Türkoğlu B Natık Ziya B bilhassa müdafaa muharebelerinde ya• 

~~ PÜ "'ePeflne IJip lleda etmiştir. M hm t Ali Et h' 
0

bul l ,dır. pıştığı topraktan hiç bir suretle sökül-
birbirlerlııi zivarete olsun ----'1 eler·ı ile '!il' D · uJ"tı.c.dan uhta lduğu c e en azır unmuıı ar · · d"- akdir ·--ı·"'-• , u.u5u • 

1
_.. Udi emır mam a m ç o - . . . nuyen, u.uyanm ı ve ha~·--

giderlerdi. Bunları yanlarındalci u•akl:ır zıya çu l1er muz bazı itha!At maddelerinin getirili- Bu l~ada, şım.al ~emlek7t!eri3:'l~ ti- kazanmış olan TÜRK ordusunun ku-
ellerindeki çantalarda taşırlardı. Mide- İzmir maarif mensuplan tarafından mesi imkfınlannı aramak üzere İsveçe c~~:ınuzı ~ ıçln Uenye ~~n manda heyeti, subaylan, talim ve ter-
leri her su_yu kabul etmiyen bu azanın dün gece Ankarııpalasıa, Konya maarif giden demir ithalatçılarından bir heyet düşunceler. ve dılekler ifade e~tir. biye.;i ve teçhizatı itibariyle tarihin hiç 
\'eya paşalardan baıJlannın nargile çan- müdürlüğüne nak!olunan İzmir maarif müııbet neticelerle avdet eylem!ş_tir. ~· Na~. 2'.ıyanın şimal memleketlerıyle bir devrinde bu derece tekemmül etme-
tımnda kendine mahsus su ile dolu bir müdilrü B. Ali Riz.~ ô.ırut şerefine 90 Ticaret vekaleti tacirleriınizln lsveçle tıc":'"etim":ı ırrf:lırmak yolun.da sarfede- diiini ifade etmiştir. 
ırlirnhi yahut testi de bıJunurda! ldşllik bir .-.da ziya!eti \'erilmiştir. ve diğer şimal memleketleriyle mevcut ceği. mesaıye tuccar ehcmmıyetle sarıl- Hatip bugün TÜRK milletinin başın-

Gelsin şimdi meclisi idari! içtimaı!. Ziyafette vali B. Fuad Tuksal ,.e ha- ticaret münasebetlerini takviye için es- ınıştır. da olan Milli Şef İsmet İnönünün en 
Akşam §eriller hııyrolsunlardmı, Alliıh yanı, maruiI müdilrü ve bayanı, ilk ve ki Stokholm ticaret ataşemiz B. Natık B. Natık Ziya Pazarteııl günü İstan- müşldil ~rtlar içinde Alatürkün de ken
ömürler versin efendileriınden, keyf':.lli- c.rta okullar direktörleri, muallimler bu- Ziyayı Stokho!ma göndermeli! faydalı bula gidecek, orada da temaslarda bu- ılisine dediği gibi milletin malriıs tiıliini 
niz mütenelıni mi ınfitenehna mı !ardan lunm~ur. görmüş ve kendisini tavzif eylemiştir. lunduktan sonra Stokbolma hareket yenmeğe muvaffak oldur.unu, sulh ma-
sonra kahvel ... hörpüldemeğe, nargile- Ziyafetin ortalarına dogru öğretmen B. Natık Ziya İsveçe hareketinden ev- edecektir. sıısında beynclınilel şöhr~t kazanmış 
lcr tokurdanıağa başladı mı: B. Ahsen söz alarak, B. Ali Riza Özku- kırk yıllık politika kurtlannm elinden 

_ Nasıl beyefendi, bu akşam iftarda tım, İzmir maarif müdürlüj;'Ünde bu.lun- POLİSTE MAHKEMEI,EJU>E: Lı>zan muahedesini çetin bir cidal ile 
iştihayialiniz mükemmeldir insaallah? duJ:u müddet içeri.sinde İzmir muallim- almafa mu\·aliak olduğunu \'e Milli fie-
dün biraz midei~linizin n&ınizaçİığmdan !erinin dalına sevgi>ine mazhar olduğu- Denizden meçhul bir Emniyeti umumiye ne• lin bütün dikkat ve takatin memlekette 
bahis buyrulmuıtu? nu. muallimlerin ondan aldıkları her di- kımunını hiıkim olmasına, vatanda.ı;la-

rektifi blr vazife te!Akkt ederek aynen ceset çıkarıldı zaretlnden kaçtığı için nn halda vo şerefte müsavi olarak hu-
- Teşekkürler ederim paşa hazret- tatbik elliklerini söylemiş ve araların- --Jt.-- --Jf.-- zur ve emniyetle refaha kavu.şnıasmıı 

!eri. Hali siyam, malumu devletleri. dan ayrılacağı için İzmir muallimlerinin Dün öğle vakti kışla önilnde sahilde Emniyeti umumiye nezaretinden kaç- valıfettiğiııi, utana :elecek her tehlike-
- Maamııfih biraz imsak buyruha. mlltttss olduklruını hildiıınişt!r. dalgaların sürüklemekte olduğu otuz maktan suçlu Tepecikte Alınan kulesin- ye karşı koym kin icap eden .kndret 
Bir ba5ka aza süze kamarak: Maarif mildürü B. Ali Riza Özkut beş ya.şiarında tahmin edilen bir insan de oturan Ali oğlu Süleyman 29 gün ". ehliyete sahip böyle bir şahsiyetin 
- P~ hazretleri, beyefendi bir~ verdiği ce\'<;J>ta. İxnıirden, İzmir mllal- cesedi görülmii'!. keyfiyet adliyeye ve hapse mahkfun olmuştur. TU4K milletinin baı;ında olması - ~>ğer 

rimize bendenizde kaç dcfalu rieııda linılerinlıı cak samimiyetinden ayrıl- zabıtaya haber ve~. Bir hırsız mahkUm oldu mevcut ise - yurdumuza ka~ı be:.leuc· 
bu.lundum. Malumu sıımileri mide ve maktan miitevelllt ı ürlcrini çok can- Ceset hemeu denizden çıkarılarak Çorak.k .. pıda bir otelde yattığı sırada bilecek her tildü tcaıvüz emellerini kös-
em'a meselesı nazı'lc bir me~ledir. Fa- J, kelimelerle ifade etmiş ve onlara va- memleket hastane:;iııe nakledilmiştir. İbrahim oğlu Sabit Keeedurun adında tckliyca başlı batına bir teminat oldu-
kat ne çare ki beyefendi biraderim'z ...! incle b{Jyük başarılar dilem tir. Üzerinde kahve ı-cngi bir pantalon ve bir müşterinin ceketini çalıp kaçmaktan ğ"unu anlatn br. 
n• ıl arz~deyim, blr:ız ckül hareket edi'. ~ sonra \"ali B. Fuad Tuks;i!, maarif bir gömlek bulunını cesette hüviyetini suçlu sabıkalı Yusuf <>ltlu Arif Bicilin H:ıtip ~ok allcı•lunan hu nutkıı ~u 
yorlar. Mesela h"1" iftarda no utlu ku- müdürü B. Ali l!iza Özkutwı izmirdeki aydmlatacak bir vesika bıılunamaıruş- diln meşhut suçlar mahkemesince 7 ay •Özlerle bitirnıistir: 
lak çorbası biraz ağır düşmez mi• mesaisi .d pek memnun kaldığını. mu- ~r. Yalnız üstündtki gömleğin şekline hapsine ve 0 kadar müddetle de emni- - ı\rkad .!ar, aıüswıde ~derseniz i-

Bi- "··k , "-·] . ,_ h ınaikylıın ç..Lşkanlığı ile kültür haya- bakılarak bu ölünürt bir deniz amelesi yeti umumiye nezareti altında bulun- •İn nammız~. \n!ou ve istiklül i"ıkı l<>ıh-
• ....,, a aLa - ,,.,.,.. enız ..,r ll?layı t· d k 1 · ti · " ··ı b" if b 1 k ld - h'ikm dUm kt İ · ı·•- '--· ·. b k tercih ed . J . J • rt L..

1 
k ill a ço ıızme erı goru en ır maar - veya a ı ·çı o uguna t e e e- durulmasına karar verilmiştir. ram an .znıır ıu·r nanuna, .ı . .uuırın ü' ti 

h bil ~;:'· çınhe dyogu "" anma ç; olarak tema}•ÜZ ettiğini tebarüz ettir- dir. Cesedin bir kaç gün denizde kaldığı _ - -- hemşehrisi, TÜRK milletinin büyük' tıa· 
85(> e. USU• ın ı •U>'tına olursa, .• . zif . d h 1 af lesbit ediJ,m;•tir. BELED._ BEi. s• 15.skarı, bu anda Arnııdolu VRylıla-M•-hhım v fcL mı.., Ye yeıu va e9lD. e ayır ı ınuv - "'>{ A.llEı & ., ._ ............ 

e na ı r. fab}·ctler te.ı.nauıi etmiştir. yüksek bir ~alıikası üstünde ebedi.nete 
Sarıklı bir iiza - Küllü dalıilün y;on- Ziyafet geç vakte kadar çok ııaınimt Kızılcahavlu llöyünde MEZBAHADA ru.Jmış olaıı l\TATtl'RKE hitap edrre-

fo, velev kSne dı!da cyani işkembeye ha,bihaUerle devam etmi$tlr. kanlı bir Vaka Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün ğinı. 
gıren her şey nafid;r, hatta kurbağa do --e-- Tirenin Gökçen nahiyesine bağlı Kı- mezbahaya giderek bazı tetkiklerde bu- Ey büyüle TÜRK evladı, emin ve müs-
01""'· ı • H •• zılcahavlu köyünde kanlı bir hadise ol- lunmuştur. terih uyu. Millet kürsilsiiodco göz yaş-

GUlerlf'T .. Bir .diğer fıza: ne r Ve Z m mUŞtur. --·-- !arınla milletine enıanet ettiğin mukad-
- Efendim bırer por+..akal ~erbeti? Bu köy halkından Ali Anık, bir müd- Torbalıdaki göçmenle • des bavraiı asla çamura düırurmiye..e-

Badct.taam ç?k nafi ve ~ın oldu[:u hammalı•yesı• detten beri kavgalı olduğu Sadık Demi- re toprak verileli ğiz. 
Lokman hekıınden mervıdir. rin yolunu beklemiş ve onu bıçakla çe- - -·--

- H•y hay efendim!.. Kilo başına JJ santim nesinden ağır surette yaralamı.ştır. İskiln müfettişlerinden B. Adil Güven Torbalıda hava kura· 

YENi HEŞ iY Ar ! 
Bu sırada hadise yerine yetişen köy tarafından Torbalı hzası dahilinde ya- t..J.~ ül' 

o aralı tesbit edUdi bekçisi Mustafa, daha elim bir vaziyetin pılan tetkikler neticesinde füzull şağil- muna ...,..,...rr er 
Ticaret oda.sı idare heyeti incir ve önünü almak isteyince Ali Anık onu da !erin elinde kalmış bulunan 1000 dekar- Torbalı :ı (IIu. usl) - Kazamıza bağlı 

• • • • • • • • ~ • • • • üzüm çuvalları hammaliye tarifesi ihtila- altına alaral- on lk! yerinden yaralamış- !ık arazi meydana ÇJkarılmıştır. Devlete köy ve nahiyelcrden gelen 200 çiftdnin 
HAVA SALDIRMALARI VE BUN- hru halletmiştir. tır. ait olduğu anlaşılan bu arazi münasip iştirakiyle bi'.yük hır top antı yapıl=ş-

LARD~'l ~O~UNMA. - Tilkilik ort:ı Ealci tarife i 00 kiloluk çuvallar için Yaralılar Tire hastanesine kaldırıla- parçalara taksiın edilerek orada iskfuı tır. Bu toplant;ıla çiftçı1erimiz. sevkl'de-
~~I~ k_!m} a ogretmenı B. Turgut Ko- hamma!iye olarak f f kuru, verilme.ini rak tedavi altına alınınıstır. Suçlu Mdi- edilmiş bıılunan göçmenlere tevzi olun- cckl~ri l.'eher tütün ve pamuk balyası 
Mw-ctloglu t'1nlfından ynzılımş ve İzmir- emretti. Hamallar incir ve üzüm çuvıol- seden sonra firar etmişse de dün öğle muştur. başına hava kurumuna onar kuruş te-
de tabedilmiş 1<ıyınetli bir e<erdir. Yeni Janrun yüz kilo olmayup eheıi,ya ı 10. vakti yakalaıınuştır. Torb.~lıda islrAn edilen göçmenler bu bcrriiü karnrla•tınnıslardı.r 
~ıkm~. 120 kiloluk olduğunu iddia ederek daha iki orman yangını suretle istihkaklan olan toprağa kavuş- ALTIN MADALYA VERİLDİ 

YENİ ADAM - 301 inci sayısı zengin 
ve faideli münderccatla intişar etmiştir. 
Bilhassa •Sinan niçin TürktUr! • yazısı 
pek kıymetlidir. 

fazla ücret verilmesini istiyordu. Seferihisarın Alankırı mevkünda mu~lardır. Kazamız ha,·a kurumu ~ubesine yeni-
Ticaret odası idare heyeti hammaliye hipli palamutlukta yangın çıkmış, :,'t; --·-·- den bir ı;ok aza kaı·dedilınistir. Böyle-

tarifesini çuval hesabından kaldırarak müddet sonra söndürülmiiştür. Yangı- Veteriner müdürünün likle aza miktan r,eçen renedekine na-
kilo baıına 1 1 santim hesabiyle ıesbit nın, 16 yaşında Mehmet oğlu Ahmet Göl tetkikleri zaran bir mMi artnrak 3300 ü bulınu!f-
eylemiftir. Bu suretle hem hamalların 1 dak! lan izi k tur. Buııların 1500 il kadın, 1800 U e.r-

tara ot tem er en zuhur etti- Veteriner müdürU Tire !<azasının ba- kektir. 
hem tüccarın hakkı konınmuıı olmak- ği zabıtaca tesbit olunmn•tur. zı ı.."-·lerm· de go··ru··ıen hayvan hastalık-
1 d ~ ~~ Evvelce hava kurumuna nakten 200 
a ır. § Bergamanın Kozak nahiyesine bağ- !arını tetkik etmektedir. Yarın İzmJ.re lira te1"'rrU eden Arpacı köyünden B. 

P * lı Aşağlbey köyü hududundaki ormana dönecektir. Ahmet "'-"tü'rk adında bı"r ~;rt~ı·ye dun·· 
amuk aınbali.jları ve .pre•o ebadı b" ... -l..- hul •·--'·-dan rU vzu ~ ' 

h kk __ ._._. I ır .... ~meç wnuuı ateş ve · - - • - ha"a kurumu merkezın· den go"'nderilen 
a ınu....i ihracatçılar bir iği tarafından di~· anla '-·- y d" akı • 

1 1 "ı şı=u.otır. angın ıin geç v t Bozyaka ocam .. cla bir altın madalya \•erı·ı-: ... : •. Bu mun·· a-
ıazır anan bazı eeaslar ticaret heyetince ·· dilrU!ın'" il""'• S 1 aranınalrtadır .,-a• uw.•~ son •·~· uç u · ni • tiha sebetle kaymakamımız B. Hayn· Bın" go··ı, 
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Bugün matinelerden itibaren 
Sinema mevsiminin ilk haftası ııerefine senenin ilk 
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Şüphe Ettin.! 
YAZAN : VÇ Yii.DiZ 

tetkik ve tasdik için ticaret odaaına • ye m p 
gönderiluü,ti. Oda idare heyeti hunu da Fa -k -- B aka • d' akşam halkın hava kurumuna karşı olan yük. 
tetkik eylemi tir. ar upası llnAI d OT.yılan ocagının ıin saat 21- sek a/akasına teşekkilr etmiş ve B. Ah-

-·-- müsabakası y:J~11t!:,,1:n~; = ~ met Özütürk'ü de tebrik etmiştir. 
GELENLER GİDENLER Fuar kupası müsabakalaruıda finale nmman, Osman Denk.er, D~ Fidan, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D · ı · b KAzun S anlı De- kalan Altınordu ve Karşıyaka talrımlan İsmail Soyalı;, yedek azalığa da Osman : : 
~~~~;:,::'gelmiştir. ~dinme- arasında!ü. müsabaka 6 Birinci Teşrin Şençamlar, Musa dayı Bozyalra, Ziya Aleni teşekkür : 
busu Al! ruza Levend Aydına Aydın Pazar cUnil saat 15 te Alsancak stadyu- Urgancı, Abdullah ~eren, Ziya Ka- Müptela olduğum Nevralji roma-: 
mebusu Nuri Göktepe Ankaraya Balı- m~da hakem Ferit Simsaroğlunun !da- ranfil, murahhaslığa Riza Karımman, tizmali 15 gün zarfında tedavi eden! 
kesir mebusu Hacim Muhittin Çarıklı resın~e yaııılacalrtır. Nazmi Çetiner, yedek murahbaslığa da ve hiç bir arıza bırakmıyan, Fransız: 
Balıltesire gitmişle?dir Müsabıılra nihayetinde kazanan tara- Bekir Şenc;aınlar, Ahmet Karabiber in- hastan~si doktorlarından Bay Lebit: 

· fa fuar kupası mcrıısiınle verilecektir. tihap olunmuşlardır. Yurdoğluna alenen teşekkür ederim..: 
·,-,-.. -,-.. -,-.. -,-,.-,-,-.. -,-.. -,-.. -,-.. -,-.. -,-.. -,-.. -,-.. -,-,-,,. ~•.......,_- --•~ Palamut fabrikası baş makinistiS 

Dadı aranıyor === Bu seneki Palamut Polislere bugün dlplo· ............ mı~~.9.9.~~Ç,,.J 
--- rekoltesi malan veriliyor 

Tecıiibeli bir c;ocuk dadısı aranı-: Bu sana palamut rekoltesinin 45000 Bugün saat 18 de vi!Ayet saloııunda, Altınruva 
yor .. Talip olanlar Yeni Asıra müre- ! ton olduğu tahmin edilmektedir. Bu ra- İzmir polis kursu mezunlarına diploma- -
c-aat ederek ınaHlmat almalıdırlar. : kam, geçeri seneki rekolteden 10 bin ton ve derece alanlanna mükAfat teV7,İİ 

.. ,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,: noksandır. ınerasimi yapılacaktır. 

bahsettiklerini bana söylerdi. Onların yordum. Annem ve babam, iki.si de, çok içine kapanıyordum. Meşrebimdeki hU
arasında da cbir başka kadın> vardı. ha-..tılar. Ben, bu tabiatlerini, iki ta- zün, halimdeki •"'sizlik, tablt evin ha.
Fakat bu aile hiç bir zaman pek blrlepk rafatan ~. Çehreleri üzerinde vasına tesir ediyordu. Annem nefes dar
değildi. ve arkadaşım bundan dolayı bir maske vardı. Artılı; yuvaları mevcut lığı ve sinir &Çaı buhranlarından daha 
iztırap duyuyordu. olmadığı halde, mıun cepheainf muhafa- çok muztarip oluyordu. Babanı onun 

D~lerim.i sıktım ve güler yüz göster- za ediyor, lıaıı.a bir şey sezdirmemd< ;.,. sıhhati hakkınıla müthlf endişelere ka
diın. Annem, her şeyi bildiğimi anlama- tiyorlardı! pılıyordu. O kadar Jı:I, baz.an, bunun ca
malıydı. Gururu yaralanırdı. Artık bU- 1lk gençligin bütün imansu.lığile ha- ll mi olduğunu, yoksa, gerçekten, iki 
tün şe&atiınl ona hasredeeektim. Ba- hamı mahkilın ettim. aşkı birleştirmeğe mi muvaffak olduğu. 
bama gelince ... Artı.it akşam zlyafetimlze Annem, ben.im nazarımda, bütün dU- nu dilf(lnUrdUm. 
gelmemesini tercih ediyordum! şünceml ceıheden ve bende maraz! bir Seyahatleri ayda iki defa olarak de-

- 2 - Fakat geldi ve istedlğiın on altı mu- ali\ka uyıındıran bir mevzu oklu. BUtun vam ediyordu. Ben ondan gittikçe uzak.. 
Bunu. her vakit, annemin hastalığına ğim hayranlık yerine tarifi iınkAm mu da getirdi. Ona teşekküre mecbur hiddet ve infialime rağmen (ötekini) da lqıyordum. Hu döndüğil vakit annemin 
yormuştum.. Hlç fÜphesiz. annem has- bir isyan, husumet ;e adeta kin w.:ı kaldım. Sesimde bir ba§kalık olmalı ki düşilnmekten kendhn! alamıyordum. gözleri kızarır ve çehresinde hep o !§
ta olalı b~ri, babam onu ihmal ediyor- kaiın oldu. h~bamın bana hayretle baktığını ııör- Kündi? Babamı gerçekten seviyor muy- kenceli teeasilr ve iztırap alMmi belirir
du! Vaktile, ben daha çocukken, iki Uç Eğer bana •ırda§lık ~bilecek bir d~ !akat göılerimi çevlrdiın. du, yoksa aile yuvalarım yıkan ;eytanl di... Bu bir vehim değildi. Katiyeıı emin
gün için ek•..-iya beraber seyahate çı- kardeşiın ol.saydı ruh dak" b b"' ,. .k ~utiin akşam, karşıdan onu tetkik mahluklardan, llll!Jum kadınlardan biri dim. Babam da muhakkak bunu görU
ltarlardı... O va.ldt birbirlerine !<arşı dramın belki önU al~ ı u U} u ~tt~. Hala ne kadar genç ve sevimli miydi? Neı·ecLı yaşı}·ordu? Zaman za- yordu. Ona böylece iztırap vermeğe • • • 
hal ve tavırlarını hatırlayamıyorum, pek Fakat benden .. .. ıdı. ~ukarıda annem .kımıldanacak hal- man, benim tarumadığım bir yerden, nasıl :kıyıyordu? ne kadar kalpsizllkti _Jzmırın bu mqhur kolonyuım ffi.. 
küçüktüm. Fakat §iındi annem onun bu ablam. Belma be"; ?aş·· buyuk olan d~ bile değil~en o, arkadaşlarımla, ne Çatalcadan mektuplar geliyordu. Fakat bu! lal eczahanesinden alacaksınız. Çün-
aeyahatleri yalnız yaptığını görerek kim "k .?lruüş 

0
• h ıırı::::' rd kundakta guzel dans edıyordu! bunlar condan> olamazdl! Annem bu Yılba.<ı gelirordu. Annem beni ça- kü yalnız eczacı Kemal K Aktaş 

bilir ne kadar iztırap <:"kiyordu! 1 .en ° · . nu .a . ?:'0 • um. Çok Macide, neşe Ue, bana takıldı: mektupları keııdlsl açardı. öteki her ğırdı: yapar. • 
Bütnn k.l·lınlık ·vki tabiisile, anne- dı fa, a~~ der~ ~1~~.iln ~u .. ka- - Baban hakild bir kalp hırsızı, kız! halde babamın dıtlresine mektuplarını - Baban seyahate çıkıyor, Meliha! Türkiyenın' bu''tün' zevkini' k-- _.,_ 

Y .P~ ı.ırrı ;:ddig":" duşunmu}tilm.. Yaramın üzerine tu.ı bibeT ektiğinin gönderiyordu! git onun yol çantasıru hazırla. enw 
mln tarafını tuttum. Şimdi ha.ta diye. Şııııdı anlıyordwn kı, başka bir sebep farkında değildi. Lisedeki son yılun bu ıç•- dramla DııdalrJarında asabi bir titreyl• vardı. sinde toplamıt bir pheserdir. Takli-
onu yalnız bımkm11k. t...,.k et'Tlck ayıp le vardı A k d h d b" . . M Dans ~u • d' •~- Ç kü' ı----•~-leğil mi idi? . 

1 
· . r 8 ·~ nnm an ı.rısı, •- tık. Giildilk. &hhatime içtik. zehlrlendi. Baham, derslerimde bana Ona baktım. gözlerini çevirdi. Fakat ı yoıuur. ün yapı~ 

Babama karşı 
0 

vakte <.. ar be,Jec _ "." ;'•. ann ·ı, ~bası arasında sık sıl< fakat bü!lin bu zoraki neşenin altında daima yardım etmişti. Şimdi onun yar- kafi derece $Üratle dei!il, çünkil bir göz dır. 
n\galnr çıkt ;ını, hatta ayrılmaktan ben korkunç bir sinir gerginliği gizli- dımını reddediyor, ı:ittikçe kabuğum -BiTMEDi- ; '..LAL ECZAHANESI 
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M b I halkla teması RDMAIYADl OUUR 10- iHiUZ IABİNESllDE Ankara radyosu 
e us arın HAFIZLAtl.l TA' 1 LiGi DEGİŞI 'ti ~LEH YAPIL 1 ııy?;,3~.3t:tz~mcr1:> 8.1ö0~=~ s;::~ Borsa 

k f ıarı Y be.rlerl 8.10 ev kadını yemek listesi ve on erans . 8.20 -8.30 müzik (Pi.) 12.30 proğrıım 
- BAŞTARAFJ 1 iNCİ SAHiFEDE - - ~ASTAR.AF!} incl SAYFADA - ve memleket saat ayan 12.33 müzik 

ÜZÜM 
920 İılhisarlar id. 
511 'OzUm tanın 
438 S. SlUeymanovlç 
320 Osman Kutay 
242 A. B. 'OzüıncU 
154 t H. v enli 

10. 
14. 
13.50 
17. 
15.SO 
15.50 
15.25 
16. 
17.25 
15; 
20.50 
16.50 
18. 
28. 
22.50 

1L50 
24. 
25.50 
21. 
2L 
24. 
24. 
2L 
11.U 
17.50 
20.S.9. 
17.59 
18.50 
28. 
22.50 

.~~~~~-~--x•x-~~--~~----

Karlılareli, Isparta ve Tl'alJzonda Jıonferanslar 
uerlldl, Konya mebusları da müJlıalıota gittiJer 

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

Kırklareli, 3 (Hususi) - Mebus Ne- ferans vererek Türk ordusunun kuvve
oip Ali Kuçüka burada Türkiyenin dün- tinden, Türk milletinin Milli Şef etrafın
ya vaziyeti lcaroıaında dat politikaaını da toplanarak her fedakarlığa hazır bu-
iuıb eden bir konferans vcrm~tir. lunclub'llnd.nn bahsetmiştir. 

MERSiNDE 
Menin, 3 (Hususi) -Bingöl Mebusu 

F etiduıı Fikri Mersinde bir konferans 
venni~ Türk milletinin Milli Şefe kuv
vetli bağlanışından. Hükümet ve Büyük 
Millet Meclisi etrafında tam ve sarsılmaz 
bir imanla yek vücut olduğundan bahset
rniftir. 

ISPARTADA 
Isparta. 3 (Hu&usi) - Muğla Meb

usu HüanU Kitapçı halkevinde bir kon-

Amerikanın Bahamada 
kuracağı üsler 

Nassnv 3 (A.A) - Bahama adal:ırın
da kurulacak ilslcrln yerlerini teftiş 
edecek olan Amerikan komisyonu aza-
sından amiral Greenslatle, general De
'1ens ve üç yaveri bu snb:ıb buraya tay
yare ile gelmişlerdır. Teftişlerine yarın 
başbyncaklnrdır. 

-"-Av stlır ly 
ba 

Londrn 3 (A.A) - Avusturnlya bah
riye nazırı dört mayn gemisinin silratle 
lnşn edildiğini, Frivard sisteminde iki 
destroyerin de A vusturalyada inşa edil
mekte olduğunu söylemiştir. 

TRABZONDA 
Trabzon, 3 (Hususi) - lstanbul 

Mebusu Şükrü Esmr.r Trahzon halkevin
de MilJi siynsetiınizin ana hatları hakkın
da bir konfernns veimiştir. 

KONYADA 
Konyıı, 3 (Hu i) - Konya Meb

uslım vilayeti, halkcvini, parti binıı.sını 
Or ve Kor komutanlıklarını ziyaret et
~lerdir. Mebuslar halkla temas ederek 
dileklerini dinlemek ve konferanslar 
Yermek için mülhakata gitmişlerdir. 

-----------~----------~ 
larmı 

ıtice gön e ·~or 
Londra 3 {A.A) - HUki.imeJ; deniz 

aşın memleketlere gönderilmekte olan 
çocuk kafilelerinin sevklerini tamamen 
durdurmuştur. Hükilmet bütün arzusu
na rağmen co 1.-un fırtınalar mevsiminde 
deniz aşırı memleketlere çocuk sevki 
''U' clesini deruhte etmemektedir. 

sa a ıdr 
eş~ ·ı tı I< 

Belgrat 3 (A.A) - Yugoslavya Dahi
liye nezareti diln akşam neşrettiği bir 
kararname ile bütün muhacirler teşkila
tının feshedilmesini ve kapatılmasını 
emretmiştir. Bu teşkilat arasında İstri
yo, Triyestc ve Galiçyarun Sloven mu
hacirlerine ait tcşkilfı.t ta dahildir. 

KAN, ~UVVET 

Beyoğlunda 

BRiSTOLT OELI 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ild otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehaum bay Ömer 
tfti Bengü' dir. 
Briatol oteli elli odalı hu odada soğuk ve aıc:ak akar auları, banyoları 

e kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
Uanaörü ve bwusi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz o1an bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e lıtanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilnveten fiyatlar rekabet kabul etmi
Yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay Ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
nıcydana kovar. Bunun için bütün Egeliler, lı:endinin tahb iaticarında 
h .. ı,,.,nn otellerde buluturlar. 

To ak mahsul eri o~isi İzmir şubesinden: 
Şubemiz tarafından tzmirdc peşin para ile ve aşağıdaki §arilarla yalnız 

llllistahsillerden buğday ve arpa mübayaasına ba!;lanm~: 
1 - MUbaynalarda müstahsil addedilecek kimseler zahire ticaretile iştigal 

ebniyen ve doğrudan dot'l'UYO veya bilvasıta buğday ve nrpa ziraat! yapan· 
llU'dır. Ayni %amanda zahire ticareti yapan mUstahsillerln mallan satın 
alınmaz. 

2 - Buğday ve arpa satmak :istiyen milstnlısillerln, satacaklan buğday ve 
arpaların kendi mahsulleri olduğuna ve zahire ticareti ynpmadıltlanna dair 
bulundukları mnhnllin ziraat mUdUr veya memurlarından alacakları vesika
ları ibraz etmeleri 15zundır. 

3 - Birinci ve ikinci maddeye uymıynn müracnatlarla bilvasıta yapılacak 
teklifler nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

BUCDAY FlATLERt: 
Ekstralnr: (6) altı kuruş (50) elli santim. 
Normaller: (6) altı kuruş. 
K17.Jlca ve silntcrler: (5) beş kuruş (75) y~ b~ santim. 
Mah}(itlar: (5) beş kuruş (50) elli santim. 
A«P A F!ATLERt: 
Ekstralar: (4) dört kuruş (35) otuz beş santim. 
Bcyaz.lar: (4) döı1 k~ 
Siyah ve çakıı laı-: (3) Uç kuruş (85) seksen beş santhıı. 
Buğday ve n pcıların evsafı hususi bareme göre tayin olunur. Fada maltl-

lllat almak isti~ r 1!cr subemize mUracaat etmelldlrler. 4191 (205') 

İzmir inhisarlar baş müdürlüğünden: 
Çamaltı tuzlasında kfiln hazineye ait fınn, kahve ''f! dilkktınların 940 mall 

l'ılı kiraları nçık arttırma.ya komnuştur. 

Ş Muhammen kira bedellerile muvakkat teminat pa111ları aşağıda yazılıdır. 
attnameleri levazım şubemizde görülebilir. 

1 
.tstc;kliletin 16. 10. 940 tarlh!ne müsndif çarşamba güııU saat 15 de baş mü

c Ür}{ı-(Jmil?.d<'V \•oıni!:yono gelmeleri !ll\n olunur. 
Muhammen senelik Muvakkat 

kirası teminatı 
Cinsı Lira K. Lira K. - ---
Pırın ---

1805 00 135 38 
Berber di.lkkanı 70 00 5 25 
~p dUkkfuıı 57 00 4 28 
Aşçı dilkldinı .ıo1 oo 30 08 
~tçU dUkkanı 30 00 2 25 

hvehane 120 00 9 00 
4, 8 4145 (2051) 

Denızıı Vlldyetl Daimi Encümeninden : 
d ~e.nizlinin Saraylar mahallesinde Gümülcüne sokaiında - Nişli - fabrikası 
t e~ılmekle maruf huıuıi idareye ait hududu tapu senedine bağlı planda gös
I ~blrnif bulunan Un fabrikuı mülkiyeti satılmak i.izere 18/9 /940 tarihinden 
: •ren 9 /BirincitCJrin/940 Ça1'8mba günü nal 14 de kadar 21 gün müd.. 

etle açık arttırmaya konulmu,tur. 

1
1 - işbu fabrikanın muhammen bedeli - '4000 - lira olup muvakkat te

l?\ nat akçeai - 300 • liradır. 
"'İl 2 - Artbrma ve ihale muamelesi 9/10/940 Çar mba cünü saat 14 de 

A79t daimf encümeninde yapılacııkbr. 
~ - Taliplerin §artlarını görmek ve knimcsinl görmek üzere Denizli vila· 

Y' ~ iıuauat muhasebe müdürlüğüne veya encümen kalemine müracaat eyle• 
llltıtu§ IA%ımdır. -

'4v- Bu ire ait ilan ücreti ile dellaliye pul veaair resim ve harçlar alana ait
•ır " fi ey l}'et ilan olunur. 28, 1, 4, 7. 4039 (2002) 

Bu nevi taşkınlıklar ve bilhassa ya
imdi aleyhtarı nUmayişler dün gene-rnl 
Antoncsko ile demir muhafızlar te~i
latı şefleri arasıııdaki görüşmelerin ınev
zuunu t şkil eylemiştir. Demir muhafız. 
lar bu hadiselerin kendi teşekküllerllc 
alfıknsı olmayan şakilerin eseri olduğu
nu beyan etmekte iseler de general An-
tonesko bu taşkınlıkların her halde 
öniine geçilmesi hususunda. israr et
m~tir. 

Demir muhafızlar teskilatı reisi Hor
yetiu'nun tcşekkUlU tMfiye hususunda 
general Antonesko ile mutobık krı!dığı 
söylenmektedir. 

DE.1\11R MUHAFIZLAR 
NÜMAYiŞ YAPACAK 
Bükre~ 3 (A.A) - Lejyoner hükü

metiııln 30 uncu gününU kutlamak için 
pazar günü demir ınuluıfızlar Bükrestc 
muazzam U?zahürat yapacaklardır. Bu 
tezahürlerle demir muhafızlar başvekil 
general Antonesko ile tam mutabakat 
halinde olduklarını isbat etmeği ümit 
ediyorlar. -·-

T~dıyat kont~olorU yncont ~bron, kadınlaT küme heyeti 12.SO Ajans ha
Vikont Kaldıkott yc.rıne <lommyonlar berleri 13.05 müzilc:halk havalan 
nazırı olmuştur. Vik?nt ~dikot istifa 13.20 - J 4.00 müzik (Pi.) J 8.00 pToğ
c.den lord Ha:rert ycru~e. hfl~ı?ılcr ~eye- ram ve memleket saat ayan 18.03 mü
tı şef lordluguna getirılmiştır. Tıcaret zik radyo «Svıng> kuarteti 16.30 mil
ııazın B. ~?drev D~nkan. iaşe nazırı zik alaturka l 9.30 memleket saat ayan 
omltcytur. Yuzbaşı Oliver Lıtilton onun ve Ajanı haberleri 19.45 müzik fuıl 
yerine :Ucnret nazın tayin edilmiştir. heyeti 20.15 radyo gazetesi 20.45 tem
Nakllye nazırı Sir Con Rayt Nafia ve r;il 21.30 konuşma (iktısat saati) 21.4S 
inşaat nezaretine ge1Jrilmiştir. Bu neza- müzik radyo salon orltestruı 22. 30 
rctin mzifele.ri neşredilecek bir dekla- memleket saat nyarı. Ajana haberleri; 
rasyonla tcsbit edilecektir. Sir Con bonalnT ( fiatleri) 22.45 müzik radyo 
Rayttruı açıhuı nakliye nezaretine yar- salon orkestrası proğrnmının devamı 
bay Moor tayin edilmiştir. 23.00 müzik (Pl.) 23.25 - 23.30 yann

B. Ç<irçil maliye nazın Sir King.5!ey ki proğram ve kapanı~. 
Vud ile mesai nazırını harp kabinesine 
girmeğe davet etmiştir. Bu suretle harp 
kabinesine i§tirnk eden nazırların adedi 
7 ye çıkmıştır. Diğer iştirak eden nazır
lar B. Çörçil, Lord Halüaks, B. Grin
vud, B. Atli ve Lord Biverbnıktur. 

Londra 3 (A.A) -Harp kabinesi aza
sııun ndedi nltıdan sekize çıkarılmıstır. 

ÇEMBERLA YN NEDEN 
lSTlF A EITI ~ 
Londrn, 3 (A.A) - Çcmberlayn 

Başvekil Çörç.ile gönderdiği bir mektup
ta altı hnftn evvel ameliynt netice::inde 
zayıf düştüğünü ve bu zafiyet hı:ırp ka-

Adanada bir sabıJıalı 
öldiiriildti 

Adana, (Hususi) - Şehrimizin Kar
şıknya mmtak::ısında Güneşli mahalte 
mümessilinin koza tarlasında kurtlanmış 
ve kokmu~ bir ceset bulunnıu~. kısa bir 
z manda cesedin hüv:iyyeti ve katili tes.
bit edilmiıtir. 

113 P. Pacl 
67 Ş . .Remz.i 
4:f Abck1 bank. 
40 M. Ali kardeşler 
27 Aptullah Maydo 
17 ÖztUrk 
16 Albayrak 

4 Faik Soydan 
12 Necati Beşikçi 

2924 
42039j 
44963! 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

İNCİK 
556 Çu. Fümige incir şir. 9. 
433 " M. j. Taranto 13. 

81 il Şerif Remzi 8. 
62 11 S. Süleymanoviç 9. 
45 ıı M. H. Nazlı 8. 

13.50 
15.50 
17.'15 
22.75 
28. 

41 • j. taranto ınah. 16.50 

17. 
13. 

8. 
10.SG 
8. 

16.50 
1218 Yckfuı 

r bincsi gibi mühim güç bir vazife}; ifasıil? nı:ı mani olduğunu bildirmiştir. Bir müd-
det için i tirahat etmesine müsaadesini 

Cümhuriyet müddeiumumisinin nezn
reti altında yapılan otopsi neticesinde 
katlin jpf e boğıızlanmal: ruretiyle vuku 
bulduğu ıınla!'!ılmıştır. Maktulün Sunıri 
oğlu Kudüslü Mehmet Nazif isminde bir 
sabıkalı olduğu da tcsbit edilmiştir. 

Ce edin bulunduğu tarla civanndn 
oturanlardan Hataylı Şerafettin '"akaya 
şahit olduğunu zabıtaya söyliyerek şun
lan anlatmıştır. 

ğmı görünce Arnpçn hit p etti. Karşılat
tılnr. aralannda ne geçti bilmiyorum. 
Mahmut birden bire elindeki av çifte
sini )'ere atarak knrŞlSJndakirün boğazı
na s::ınldı. Bir müddet nlt alta, üst üste 
boğuştular. Ben kaçbm; başka bir şey 
görmedim.> 

- UASTAlt.ı-. 1 iNCi SAHİli'lillE - Tİetı etmiş V<' başvekil bu meşru mazereti 
nın müdafo11lannın koordinasyonunu ve 
Latin Am ... rika cümhuriyetiyle ekono
mik i hirl"""i lı>l:ind söz söylemi tir. 
Amenkn ın ınüdafı:ıa hnzırlıklarının ge
cikmi!I olduğunu ci.;> e;> en B. Vilki Bir
leşik d vletler tı:ı.m men hazırlanıncaya 
kadar yeni beynelmilel hadiseler iste
mediklerini aynen ilave etmiştir. 

ŞURUBU 

lZMIR BELEDiYESiNDEN: 
- Orhaniye mahallesi 65 7 sayılı l!!o

knklardn 8 l ,86 parsel 19 /20 ve 25 
cınluk sayılı evlerin yıktmlması alana ait 
olmak üzere enkazının sahsı. yazı işleri 
müdürlüğündeki lcctif vo şartnamesi 
\'cçhile nçık nrtbrmaya konulmuştur. 
Keşif bedeli 26 lira 60 kuruı muvakkat 
teminah 2 liradır, taliplerin teminatı C. 
M. bankasına yahrarak makbuzlnriyle 
ihale tarihi olan 14/ 10/940 pazartesi 
günü sn at f 6 da encümene müracaatla-
n. 29, 4. 9, 13 (20~ 1) 

1 - Kültürpark dahilindeki sergi sa
rayına ait binanın ihale tarihinden itiba
ren 30/4/941 tarihine kadar kiraya ve
rilmesi, ynzı i!!leri müdürlüğündeki şaTt
namesi veçhile kapalı zarflı arttırmaya 
konulmuştur. Muhammen bedeli ican 
7000 lira muvnkkat teminatı 525 lira
dır. lhnlcsi 18/ l 0/940 cuma ğünü saat 
l 6.30 dadır. 2490 sayılı kanunun tari· 
fatı dahilinde hazırlanmış teklif mek
tuplan ihale günü saat 15.30 a kadar en
cümen riyasetine verilir. 

2 - Aceze ve muhtaçlara tevzi edil
mek üzere otuz bin kilo odun kömürü 
sntın alınmaııı yazı işleri müdürlüğünde
ki prtnarncsi veçhile açık eksiltmeye 
konulmuotur. Muhammen bedeli 1350 
lira muvakkat teminab 1O1 lira 25 ku· 
nıştur. Taliplerin teminııb C. M. ban• 
knaına yatırarak mnkbuzlariyle ihale ta
rihi olan 18/10/940 Cuma günU eaat 
16 da encümene müracaatlan. 

4, 9, 13, 17 (2052)' 
3 - iki yüz gramlık pidelerin üç ku

ruşa satılacağı ilôn olunur. (2Ö5 3) 

KEMALPAŞA. tCRA MEMURLU
CUNDANı 

lzmiTden Şefika 4 77 lira ve masrafa 
borçlu Ulucaktan Muaa oğlu Mustafanın 
Ada alanı mevkiinde 3 1/5 /9 39 tarihli 
1 6 numaralı tapuya müstenit prkan 
Mustafa garben yol §İma.len Naciye ee• 
nuben Hacı Hüseyin bağlariyle mahdut 
1 O dönüm 600 lira muhammen kıymet
li çekirdeksiz üzüm bağı satılmak ilzere 
müzayedeye verilmi:ıtir. 

25/1 O /940 tarihine müsadif Cuma 
günü saat 11.12 de Kemalpaşa icra dai
r 'nde yapılacak birinci arttırmasında 
teklif edilecek bedel muhammen kıyme
tin yüzde yetmiı beşini bulduğu takdir• 
de ihale edilecektir. Nokaan bir bedel 
teklifi halinde mü;,terinin teahhüdil baki 
k11lm k şartyle arttırma on gün uzabla
rak S / 1 1 /9'40 tarihine mü.adih Salı 
günü ııynı saatte yapılacak ikinci arthr
mada en fazla ve en son teklif edileeck 
bedel mukabilinde ihale edilecektir. 

Almak isteyenlerin muhammen kıy· 
metin yüzde yedi buçuğu niabetinde te
minat akçaııı veya milli ve muteber bir 
banka mektubiyle ihale vaktitlerinde 
hazır bulunmaları ve fazla iuhat iste
yenlerin bu günden itibaren açık bula
nan §Brtnameyi görüp tetkik eylemeleri
ni ve bu mülk Üzerinde bir güna hak v~ 
alacak iddinsmda bulunanların 20 gün 
içinde veeikalariyle birlikte müracaat et• 
meleri aksi halde haklan tapu ıicillile 
•ahit olmayanların µaylaomadan hı:ı.riç 
lutwacaldan ilan olunur. 

4162 (2049) 

kabul ederek yerine dahili emniyet na
zırını getirmi tir. -*-o tevki~ 

BUkreş 3 (A.A) - Eski matbuat ve 
propaganda milsteşarı İteanu hakkında 
tevkif ınUzckkeresl isdar edilmiştir. 

« - lbrahim Hocanın tarlaSJnda nr
kada~ım Süleymanla birlikte çift sürü
yordum. Bir aralık Güneşli mahallesin
den Znkir oğlu Mnhmut göründü. Aynı 
dnkikadn Karataş yolundan bir adam to
pallıya topallıya geldi. Mahmut, bu ada
mı yanına çağırdı. Berikinin aldırmadı-

Zabıta, bu jfode üzerine Mahmudu 
yakalamıştır. Mahmut önce inkar yol~ 
na sapmış, fakat sonra suçunu ikrara 
mecbur kalmı~. ancnl:: 

« - Ben öldünne!c iatemiyordumb 
demiştir. 

FOSFAltSOL, Kanın en hayati kısmı olan lanmzı yuvarlacıklan tazeliyerck çoğaltır. Tnth iştah temin eder. Vilcuda 
dCTiımb gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak nsahi buhrruılan. uykusınluğu giderir. l\luannid inJabazlarda, 
barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zntiirrieyr., Sıhıuı nekı\hntlerinde, Bel gevşe.kliği ve n emi iktidarda ve kilo ahnakta 
şaynm hayret foidclcı· temin eder. 
FOSFARSOL'iiıı: Diğer bütün ku\"vet şuruplarından üstünlüğü DEVAl\ILI BİR SURETLE K 
TEMİN ETMESİ \'C ilk kullannnlarda bile tesirini derhal gö tcnncsidir. 

Sılıhnt Vekaletinin resrn1 müsaadesini imizdir. Her eczanede bulunur • 

................ , .................................................................... . • • • • 
i Devlet Demir Yollarından E • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Evvelce cksiftmcai gazetelerle ilin edilmit olnn ve talibi zuhur etmediğinden 
münakasa.sı yapılamıyan Derince liman tahmil tahliye i~i bu defa yeniden mü
nalcasaya Yazedilmiştir. 

11 Ameliyeden ibaret olan ve 36984 üra 98 kuruı muhammen bedelle n 
226404 ton mulıaınmcn manipliisyon tonajlı tahmil tahliye işi bir sene müd
detle ve kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Her ameliyenin beher to
nu kaçar kuruşa yapılabileceği ıartnameye merbut listesinde göııterilmi,Ur. Mü
naka"' 1 S. 1 O. 940 tarihine rastlıyan aalı günü saat 1 l de Haydarpaşa gar 
binası dahilinde birinci iııletme komisyonu tarafından yapılacaktır. Taliplerin 
2 77 3 lira 8 7 kurut muvakkat teminat Üe ayni gün ıaat 1 O a kadar komisyon 
kalemine teklif mektuplannı vermeleri lllzımdır. Bu işe ait prtnameler Anka
ra ll inci işletme müdürlüğünden, lzmirde VIII inci iıletmc müdürlüğünden. 
Haydarpnşada liman müfettişliğinden parasız olarnk alınır. 

24, 29, 4, 9 3951 ( 1972) 

!. BELEDİYES DEN: 
Haseki, Cerrnhpnşa, Beyoğlu ve zührevi hastalıklnr hastnnelcriyle Zeynep 

Kfunil doğum evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 13.200 kilo sade ve 1970 kilo 
tereyağı kapalı zarf usuliyle ek&iltmeye konulmuıtur. Mecmuunuo tahmin be
deli 19. 918 lira ve ilk teminat mikdarı 1493 lirn 85 kuruştur. Şartname zııbıt 
ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale 11/10/940 Cuma günü 
saat 15 de daimi encümende yapılaeakbr. Taliplerin ük teminat makbuz veya 
mektuplan ve 940 yılına ait ticaret odası vcaikalariyle 2490 sayılı kanunun 
tnrifata çevresinde hazırlıyncaklan tek lif mck.tuplannJ ihale günü sııat 14 de 
kadar daim1 encümene vermeleri l&zımdır. 26, 30, 4, 6 3949 ( 1994) 

İzmir sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüğü 
alım satım komisyonu baıkanhğından: 
Alsancaktald sağır, dilsiz, körler müessesesinin 1940 mııll yılı ihtiyacı olan 

azı 15 bin çoğu 22 bin ıkilo birinci nevi ekmeğin beher kilosu 11 kuruş 25 san
tim tizerinden muayyen gilnünde talibi zuhur etmediğinden ihalesi 7. 10. 940 
ı>auırtesl saat 15 de sıhhat ve içtlmat muavenet müdürlilğilnde müteşekkil 
komisyon huzurunda yapılacağından taliplerin muayyen günde 185 lira 63 
klll"U§ muvakkat teminatlarlle birlikte kQmisyon başkanlığına mUracaatlan 
ilAn olunur. 4050 (2050) 

TlRE ASUYE HUKUK MAHKE
MESlNDENı 

Müddei Tirenin Dere mah&lleainden 
Kaaıın Küçük oğlu tarafından karw lz .. 
mirde Karııyaka tramvay caddea Hü"" 
riyet sokağı 8 numaralı evde oturmakta 
iken mezkQr ikametgahı terk ederek 
yeri belli olmayan Hanife Küçük oğlu 
aleyhine Tire asliye hukuk maJıkemeU
ne kanaının scbepsiz hanesini terk eyi .. 
diğinden vo saircden hahille açtığı ihtar 
davasının cari muhakemesinde: 

MUddeialeyha tebligata rağmen du
rU§maya gelmediiinden hakkında gıyap 
karan ittihaz gıyap karannm mahkeme 
divanhanesine talik edilerek tehligatın 
lzmirde mUntctir Yeni Asır gazetcaiyle 
illnen icrasına ve müddeinin tahitleri
nin istimaına ve ahvali ıahıiye sicil ka
yıtlannın .istenilmesine durulJUBnın 
16/ 10/940 Çarşamba gÜnÜ eaat l O 
muallak olduğundan mliddeialeyhanın 
yapılan muameleleri tarihi ilandan itib ... 
ren bCJ gün içinde itiraz etmeai akai tak· 
dirde bir daha mahkemeye kabul o)una .. 
mıyacağından tebligat meıkamına kalın 
olmalı: üzere ilan olunur. 

BERGAMA ASUYE HUKUK MAH
KEMF.SINDEN: 

Sal; .ncı kö) nden Feyzullah karısı 
Zeliha tarafından aynı küydo mukim 
iken tegnyyüp eden Lnngazalı Ahmet 
oğlu F eyzullıı.b aleyhine ikame edilen ih· 
tar davasının icrayı muhnkem · 

GA YRt MENKUL MALLARIN 
AÇIK ARITIRMA 11.ANI: 

BERGAMA tCRA MEMURLU· 
CUNDA.Mı 

Açak arttırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: Mukaddema 
arsa halen yağhane. 

Gayri men1ı:u1Un bulunduiu mevki, 
mahalleli. aolcağı numaruı: Bergamanın 
Atmaca mahallesi hastııhane eaddem 
sokaiı noı 14. 

Tkdir olunan kıymet: 8q bin lira. 
Arttırmanın yapılacağı yer, giln, 11aat: 

28/ l 0/940 Pazartesi saat 1 O - 12 Ber
gama icra daire&. 

1 - ltbu' gayri menkulün arttırma 
,artnamcsi 8/ 10/940 tarihinden itiba
ren 1156 No. ile Bergama .icra daire
sinin muayyen numarasında hcrkeııin 
görebilmesi için açıktır. Ulnda yazılı 
olanlardan {ula malumat almak iste
yenler, iıbu prtnameye ve 1158 closya 
numarasiyle memuıiyetimiu müracaat 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya i,Urak için yukarda 
yuılı kıymetin yüzde 1 .5 niabetinde 
pey veya milll bir bankanuı teminat 
mektubu tevdi edilec.ektir. ( 124). 

'' UM DA L u -- ,.--
UMUl\ıt DENİZ ACENTELfOt LTD 

HELLEN1C LİNES LTD 
IZl\UR - 1'"EVYORK ARASll\"DA 

Hnftnlık ınurıt zam hareket 

HOLLANDİA vapuru 1 • 5 birincitet
rin arasında İzmlrden doğru Nevyorlra 
harclcet edecektir. 

ANCHYRA vapuru 12 - 16 blrlnclteJ
rin arasında İzmirden doğru Nevyorka 
hareket edecektir. 

NOT: Biltiln vapurlanmızın ambar 
içi elektrik vnntil tör tesisatı ile mil· 
cehhezdir. Gerek vnpurlnnn muvasaUit 
tarihleri, gerek vapur isimleri ve nav
lunları hakkında acentamız harp dola• 
yısiyle hiç bir mnhhilt altına gırmez. 

Daha fazla tafsilfıt almak le.in Bırind 
Kordonda l52 ııumaroda aUl\1UAL• 
wnumt deniz centeliği Ltd. müracaa1 
edilmesi rica olunur. TELEFO : 4072 

.......................................... , 

OUVJER VE 
ŞVREK Si LTD. 

APUR ACENTASI 
A'l'ATORK CADDESi Ree! btnuı 

TELEFON: 2443 
Londra ve Lh·eJ'POl bııtlan tçln 

plyıısanın lbUyacuıa göre vapurla- : 
nmrz fer varıncaklardır. : ................... ._.-..................... .. 
tZMtR sıcıu TICARET MEMUR

LU~UNDAN: 

• jak M. Eskinazi - Ticaret ünvaniylo 
1zmirde Yemiş çar~ısında 22 ve Cezayiı 
hanı okağında 25 numarada üzüm in• 
cir veaair emtia alım ve sahmiyle iştigal 
eden jak M. F.akinazinin i§bu ticaret ÜQ .. 
vanı ticaret kanunu hükümlerine gör• 
sicilin 2831 numamsınn kayıt ve tescil 
edildiği ilan olunur. 418S (2046) 

olunurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağnJdıktan sonnı en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak artbr• 
ma bedeli muhammen :kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmaz veya şatıt isteye
nin alacağına rüchani olan diğer ala
caklılar bulunup ta bedel bunlann o 
gayri menkul ile temin edilrniJ alacalc
lannın mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
en çok arttJranın teahhüdü baki kall!Wlk 
üzere arttırma on gün daha temdit ve 
onuncu günü aynı ~natte yapılacak art• 
tırmada, bedeli ııatış iııteyenin ala.cağına 
rüchanı olan diccr alacalcldarm o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacaldan mec.
ınuundan fazlaya çıkmak,prtiy]e, en ço~ 
nrttırana ihale edilir. Böyle bir bedel el
de edilemezae ihale } apılamaz ve satıt 
talebi dütıer. 

l 7/10/940 tarihine müııadif gün at 
O O K T O R l O tayin kılınmıı olduğundan mümni-

Demir Ali KAMÇIOOLU leyhin yevmi mezkurda Bergama a li3e 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diier 
alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üz.erindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddia
larını i~bu ilan tnrilıinden itbaren on 
gün çinde evrakı müııbiteleriylc birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu siciUle sabit ol
rnadılcç.a aatı1 bedelinin paylaırnasmdnn 
hariç kalırlar. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale karan fes
holunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmi, olduğu 
bedelle almağa razı olursa ona, razı ol
maz veya bulunmazsa hemen yedi gün 
mUddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
nrttırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen gilnler için yüzde 5 den 
hesap olunncak faiz ve diğer zararlar 
aynca hükme hacet kalmakauın mcmu• 
riyetimizcc alıcıdnn tahsil olunur. 
Madde ( 133) 

Cilt ve TennsUJ hnstalıklan ve hukuk mahlcemt-.sinde bulunması veyn 
ELf~TRİK TEDAVİLERİ musaddnk bir vekil göndermesi aksi 

Biriod Beyler Sokaiı No. 55 .• hmlı takdirde hakkında gıyap kararı verile
Elhamrn Sinem ı arkasında sabahtan ceği tebliğ mabmuıa kaim olma\: üz.ere 
aksama kadar hnstalannı kabul eder. ilan olunur. 4 J 87 (2045) 

4 - Gösterilen gUnde arttırmaya iş
tirak edenler arttırma §artnamesini oku
muş ve lüzumlu malumat alma, ve bun
lan tamamen kabul etmit ad ve itibar 

Gayri menkul yukarıd göııtcril~ l 
yağhane tarihinde Bergama icra memw .. 
luğu odasında işbu ll&n ve gösterilca 
arttırma oartnamc i dairesinde aatılacı• 
ğı ilim olunur. 4 l 89 ( 204 7) 



Almangada kıtlık Hintler - ınılltarı 

Bakır ve petrol Gandi her itaat
çok azaldı, di- sizlikten vazı(e-
ğer maddelere çilmesini 

gelince... istedi 

AMERllADA HAZIRLll -·-
Donanma yeni
den teşkilit
landınldı 

SOi ROMA MÜLİIATI 
-ıt:--

ispanya dahiliye 
nazırı yann 
aynlacak 

~a~ --•--
DtNIZALTILARINA KARŞI GALiBA ISPANYAYt KANDI· 

Londra 3 (A.A) - lngillz iktısat mı- Bomhay 3 (A.A) - Roytcr mulıZtbirl YENi DEVRiYE GEMiLERi RAMADILAR, SANSASYONEL 
an Dalton beyanatında Almanyada ba- bildiriyor: HAZIRLANIYOR ŞEYLER YOKMUŞ 
kır e.ksi~inin h!ıd bir şekil nldığını Mahatmn Gandi dünh.-ü tebliğilc kon-
lllylemlştir. Nazır Almroılnrın işgal et- gre partisi lı.zasından sabırsızlık göster- Vaşington 3 (A.A) - Bnhriye neza- Romn 3 (A.A) - fspanya dnhiliye na
tılder1 yerlerde petrol ataklarını yağma memelerini Jstemiştir. Gnndi demiştir retinin diln nkşam neşretmiş olduğu be- zırı Suner hru:ekctini tehir etmiştir. Cu
·~ bulunmalarına rağmen, Almanya- ki: yanata göre Birleşik Amerik~ donan- ma günü hnrelıet etmesi ınuhtcıncldir. 
da petrol fikdanının da kendini hissettir- - Haı.ırlanruı plan her ne tar:zda olur- mnsı yeni te.şkilAtlandınlmış hır lnıvvet • • . . . 
~e b~ladığıru ve bunun feltıketli bir sa olsun biltün milletin değilse bile, bil- vücuda getirecektir. Pasifikte bulunan Sal!ıhıyctlı nmlıfıllcr mıh\·crlc İspanya 
pana .ebcp olacağını !Öyliyerek ~nlnrı tün kongre rızasının birleşmiş az.imlerine mühim donnnmadan mnnda Atlantik de- nrnsındn snnsasyonel şeyler lıazırlandığı
fIA,,-e etml§t!r: • istinat ederse yine mükem."Tlel bir plUıı nizinde de 125 parçadan mürekkep bir na dair İngiliz lr:aynağındıın gelen haber-

- Bu k~ Avrupada heyeti wnumiye- olacaktır. Buna göre bUtün pnrti fı?.a- donanma bulunncaktır. Yeniden fanl biz- lcri tekzip etmektedir. 
.n. Açlık olmıyru:aktır. Mevcut er-.ıak smn doğruda.'l doğruya veya sivil füıat- mete nlınan gemiler amiral Elisin emri 
1toklan lyJ tevzl edildiği takdirde her sizliktc bı.ılunnınmalnrını tavsiye ede- alt.ııu -verilecektir. 
kese 7etecek kadardır. l_şgal altındaki rim. Ottava 3 (A.A) - Amerika bahriye 

Roma 3 (A.A) - Stefani ajansına gö
re, İspanya dahiliye nazın Sarano Suner 
Cumartesi günü Romndruı nyrılacaktır. 
Naz.ırm resmt ziyareti dün nihayet bul
muştur. 

meınleketlerde açlığa mani olmak için -x- nnzırı deni%. altılanna karşı devriye ge-
lzacilterenbı ablokayı gevşetmesi talep- ık i 1 n•,.iliz tayyaresi misi haline ifrağ edilmek üzere 15 bü-
~. ~ seçmesine mUsaade edile- M yük yatın Knnada bahriyesince satın 
•k yiyecek maddelerinin Nv.ilerin kur- G j ri de i od i &lındığıru bildirmiştir. 
ak.lanna gftmes!ni temin edecek olan *--- ----1:-f---
tl\ç b1r yenl U!Uİ ihdas edilemez. Atina 3 (A.A) - Motörlcri arıuıya 

---..fr uğrıyan \'C benzinleri biten iki İngiliz 

l d tayyaresinin Giride inmek nıecburiyc-
0 D raya yapı- tinde knldıkları ve mürdtebatımn snğ 

ve salim olduğu bildirilmektedir. 

BiR FRANSIZIN AGIR VE 
ÇOK ACI iTHAMI 

ALM LARDA iTIMAT-
SIZLI B ŞlAz;I 

1 h •• Londra 3 (A.A) - Roytcrin Atina an ucum muhabiri bildiriror: ttinındn lftyık bir "A . l D l h l l l d k · / 
-•--- kaynağa göre ~cçcn Pazar gUnü Ciridin mıra OT an arp fgO 0 fın O 1 yer er• 

1 l O Kandiya limanına inmek mecburiyetin· ı · d b / Al' GEL ş G ZEL ATlLAN BOM· de kalan 2 tayyarer.in pilotları Atina ci- donanmasını tes zm e u unan man-
BALAROAN BAZ' EVLER vm·ına gclmi.şlcrdfr, sağ \'C safündirlcr. ı · "d • lar endt"•e Je 

Bunlar İtalyruılarm i<ldin ettikleri gıbi etmeme l l l,, y aı 

YIKILDI 
ha\'a harbinde hasara uğramış tayyare-
ler olmayıp bcnz.inslzlikten yere inıneğe 

l.ondra, .J (A.A) - Jngili.ı: hava ve 
tlahil1 emniyet nezaretleri tebliği: 

Buailn dUtman münferit tayyarelerle 
muhtelif :hOcumlar yapm11tır. Saat 1 7 ye 
kadar ıelen raporlar Londramn bazı 
aıabaUelerlne seliti ıüzel bombalar atıl
&laiını ve muhtelif evlerin yıkıldığını gös
termektedir. Zararın ağır olduğu tahmin 
edilmektedir. Taymjs vadiainde Essen, 
Kent ve Comauaillea muhtelif noktalar
Cla bombalar dütınüı iıe de ciddi bir 
hasar olmamııtır. Bu mıntakaların hiç 
birinde ölü yolı:tur. Bir ıehire yine aynı 
mıntakada diğer kiiçük bir ,ehirde bir 
uçı ölüm deresinde olan yaralılar var· 
~ır. Bu ,ehirlerde evler yıkılml§t.Jr. Ba~ 
•aca hasar azdır. Bir trene mitralyöz ile 
hücum edilmiJ ve bir lcaç kişi yaralan
llUDhr. Münferit uçan Lir düşman tay-
7aresi Londra civarındaki Kontluklar
C!an birinde bulunan bir tehire bomba 
n mitralyözle hücum ederek bir kaç ki
tinin &lmeaine, bir kaç lciıinin de ağır 
yaraJanmuına sebep olmuşsa da bu dü~
man tayyare!t düşürülmüııtür. -·-

mecbur kalmıslardır. --*-
BERLIN 

Yeniden şiddet
le bombalandı 

- BAŞTARAFJ 1 inci SA \'FAUA -
nakletmif tir: 

Bombardımanlara son derece mü
St\İt bir gece idi. Belki de dü~mnnın av
cı tayyareleriyle işbirliği yapan mühim 
projektör grupları mevcuttu. Bir nok
tada on beıı kadar projektör bizi dur
durdu. Fakat dii~anın n\'cı tayyareleri
ne tcsndüf etmeksizin projektörlerin 
büzmesinden kurtulmnğn muvnffnk ol
duk Ye bombalarımızı attık. Arka top· 
çumuz dört ~iddetli infilak saymıştır. 

E,,.foyt fabrika!'ı üzerine yapılım hü
cumu anlatan bir pilot da şunları nıık
letmiştir: 

ıs bin ağır Fransız yara· Almanyanın harbı kaza· 
tısı serbest mıntakada nacağını ummıyorlar 

Londra 3 (A.A) - Hür Fransız do- Londra 3 (A.A) - Şu haber verllmck-
nanması kumandnnı nmiral Müselye tedir: 
radyo ile bUtün dünyaya hitaben söy- A.lıruın Gestapo şefi Himlerin Şvortse 
!ediği nutukta, eski !miri amiral Dar- Korı:o gazetesi idarede vazife ~bul et.
lanı donanmasını Fra.nsanm teslimini menuş Almmılan §kldctlc takbih etmek-
imza etmiş olanların emrine vermiş ol- tedir. . . . . 
duğu için en muazzam hatayı işlemiş lşgal edilnuş arazı~~ .yer~e.şmış olan 
bir §mir olmnkJa ltlıam etmiştir. Almanlnrın :miktarı mühımdlr. Polonya-

ON SEK1Z BiN 
FRANSIZ YARALISI 

Vi~i. 3 (A.A) - Havns: 18 bin ağır 
Fransız yaralısı serbest mıntakaya nak
ledilmektedir. 

---~---

1 N G iL iZ HÜCUMLA~I 

Krop fabrika
ları ve bazı 
üsler yakıldı 

daki Almanlar arasında bedbinlik hü
küm sUrdüğti haber veriLnektedir. Se
bebi Almanların bu hnrpte muzaffer 
olacağına itimndlannı kaybetmiş olma
larıdır. Bunlar yakında bulundukları 
memleketi terk etmek mecburiyetinde 
kalacai:rınıfan korkmaktadırlar. 

--~·'- --· 
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Sovyetlerin • 
.yenı sefiri 

--------x.x-----------
Milli Şefimize itimat 
mektubunu takdim etti 

x~x·~----------

Merasimde Hariciye Vekili B. 
Saraçoğlu da hazır bulundu 

Ankara 3 (A.A) - Sovyetler birliği 
tarafından Ankara büyUk elçiliğine ta
yin edilen ekselfıııs Vinogradof bugiln 
!aat 16 da mahsus merasimle Çankaya 
köş1rllnc gJ.de'rek Rcjsicümhur ls:ınct 
lnönü tarafından kabul edilmiş ve itimat 

mektubunu takdim etmiştir. H.:ıricly. 
vekili Şükril Saraçoğlu merasimde ııa.: 
zır bulunmuştur . 

Eksclfuıs Vinogradof gelirken ve p. 
deırken Çankaya köşkünde bir nsked 
müfreze tarafından seliunlanmıştır. 

Almanya ve Şimal memleket/erile ticaret 
----------------x•x---------~ 

Abnkaradaki Alman 
heyeti Istanbula döndü 

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

Tediye 
delerin 

şek /i ve mübadele edilecek mad-
kıymeti · hakkında uyufulamadı 

lstanbul, 3 (Yeni Asır} - Ankarada 
hükümetimizle 2 1 milyon liralık ticaret 
anla§lllaıının tediye oekilleri ve mübade
le edilecek maddelerin kıymetleri \ize
rinde müzakerelerde bulunan üç lü~ilik 
Alman ticaret heyeti ıehrimize dönmüt-
tü 
.. r. 

Müzakerelerden henüz müabct bir ne
tice alınmamııtır. Müzakereler bilhasaa 
Alinanyanın istilası altında bulunan 

memleketlere ait paralara verilecek kıy
metler üzerinde cereyan tmiştir. 
ŞiMAL MEMLEKETLERiYLE 
TiCARETiMiZ 
Diğer taraftan hükümet, şimal mem

leketleriyle ticaretimiz.in inkişafını temin 
ic;in yeni kararlar vermiştir. Bu meyanda 
dış ticaret dairesi raportörü B. Natık 
Ziyanın yeni direktifleri hamilen faveçe 
gönderilmesi kararlaatınlmıştır. 

Şarkta verilen zelzele felaketzedeleri icin • 
iane bef milyondan fazla 

Ankara 3 (A.A) - !O Eylül günü ak~amına kndar şark viluyetleri zelz~lesi 
1.anesi olarak Kızılay umumt merkezine yatınlan iane yek\lnu 5,316,626 lira 
60 kuruştur. 

Simav felaketzedelerine yardım 
Ankara 3 (Hususi) - 30 Eylül gecesi Simavdn vuku bulnn büyük yangında 

evleri yanan yüzlerce yurttaşın en mübrem ilitiy~çlannn saıfedilmek üzere 
Klzılay telgrafla 1500 lir::ı. göndermiştir. 

On birinci Bal- Museviler Türk
kan oyunları çe konuşacak 

lstanbul 3 (Yeni Aeır) - 11 inci 
Balkan oyunlarına iştirak edecek 

Çemberlaynın 
istifası 

• 

Yangın bombalanmızı attığımız za
man yangınlar esasen bütün ~iddetivle 
büküm sünnekte idi. Oç dört dalcika 
tonra yüksek infilakli bombalarımızı 
nttığunız zaman infilakler husule ce1di
ğini gördük. Avdet ederken, diğer bir 
tayyare de hamule&ini attı. Topçumuz 
bütün boınbaların patladığını mii!ahede 
etmittir. Yangınlann tiddetle arttığını 
ve a1.'det ederken, kilometrelerce \•:ıak
tan müıııhede edildiğini gördük. Alev
ler çok yükseğe kadar çıkıyor '\•e infi
laklar hala devam ediyordu. 

istasyonlar ue gemiler İtalyanla:- Afrllıalarına olan Y~nan ~tletleri bugün §ehr~~i-
flcmbalandı 11· ·· d i I ze gelmışlerdır. Yugoslav atletlerımn 

lıtanbul, 3 (Yeni Asır) - Şehrimiz

deki Müscviler bugün büyük bayram)~ 
rını kutlamışlardır. Bu münasebetle iba
det için ·Havralarda toplanan Museviler . 

Türkç~ konu:mak için and içmi§lerdir. NahalazakAr parti re· 
lsliğine Çör~ilin geçmesi 

muhtemel 
Londra, 3 (AA) - B. Çcmbcrlny

ıun muhafanklr partisi reisliğinden is· 
ufa ettiii haber verilmektedir B. Çem
berlaynın bu karannı bildiren mektup 
planda lçtimaa davet edilecek muhafa
uklı partiye mensup parlamento aza
lannın parti reisliğine namzet göıterilen
Serbı partinln millf teıeklcül icra komite· 
111 azaJannın huıuai toplantısında okuna· 
ilaktır. Toplant.Jda müteakıben reis in
tihap edilecektir. Pres Asosyete naz.n
.. e B. Ç~rçı1in intihabı muhakkaktır. 

----tr·---

ltalyan tayya-
releri Alman
yaya gidiyor 

. 
Jıaıyan pilotları Alman 
za31iatını dolduracalı 

. -"'-
ALMANLARI HÜCUMU 

--·--BASTA RAFI l inci SAYFADA 

tir. Ve az mikdarda telefata sebebiyet 
vermiştir. 

lngilterenin §İmli şnrki mıntakaeına 
bir mikdar yüksek infilak bombaları ve 
yangın bombaları atılmı~tır. Bir çok yan
gınlar çıkmı,sa da hepsinin eöndürül
mcaine muvaffak olunmuştur. Oç ev yı
kılmıştır. Diğer bazı evler '\'e binalar da 
hafif hn!ar vnrdır. ölü ve yaralı da az
dır. 

Londra nuntaknsmda. bazı yerlere ye
niden gcli1İ eüzeJ bombalar BtıJmıfltr. 
bunlar bazı evlere ve dükkanl~ra hP.Sar 
ika etmi§tir. Fnkat !imdiye kadar alman 
haberltt ö1ü ve yıu-alı olmadıimı n ha
aann ıenİJ mahiyette bulmımadıimı 

Londra 3 (A.A) - İngiliz tayyarelc- meydana rıkarmıJtır. 
rinln Berline \'C diğer 20 ,ehrc yaptık- lngilterenin cenubu şarki mıntnkaıunda 
lan hava hilcwnlanna ait son hava ra- bir çok noktalara yüksek infilak ve yan
poru bu sabahki Amerikan gazetelerin- ı::ın bombaları atılmış, bir kaç yangın 
de büyük harflerle neşredilmiştir. Bil- çıkmıcıııa da ıüratle &öııdürülmüştür. 
ti.in Amerikan gazeteleri İngiliz tayyare- Gerek bu noktalarda, gerek di~er y«-rlcr
lerinin Almnnya içerilerine nUfuzunu de telefat mikdarı yüksek deiilldir. Gc
ehemmiyclle kaydetmektedirler. niş mikyasta hiç bir hasar vukua gelme· 

Oneyted Pres ajansına göre beş hin miştir. 
ltalyan pilotu \C mürettebatı Almanla· Bu harekiıt esna,ında bir dü§man tay
nn pilot ZB:\ iatını telafi için Alnıany:ıya yaresi avcı tayyarelerimiz tımıfından 
citmi~lcrdir. l{aımroni sisteminde kii- düşürülmüştür. 
çUk italyan filotillnlan da Almnnyn is- DOŞOROLEN ALMAN 
tikaınetindc uçmu~Jardır. TAYY ARELERl 

f., ERAKLI ŞEYLER ................. 
Lo~drn, 3 (A.A) - lnr::iliz hava ne

zaretinin tebliğine göre dün nkşam diiş
mnn tayyareleri Suseks ehrine bomba-

""ğ l 1 !ar atmı~lnrdır. Bazı evlere ve dükkan-
EsJıi ha ıt tJI" top anı)10D' lnra hasarat ikn edilmiştir. Bir mikdar 

Bugünkü harp Şartları yüzünden 1s
viçrede harictcn ham madde celbi mliş
kül ve mnc;r.ıClı olduğundan paket kağı
dı \'e mukavva jmali için halkın elin
deki eski ve lüzumsuz kağıtlar toplnn
ınaktadır. Bu i' eskici esnafı teşkilatına 
lnrakılm ıştır. 

Muayyen bir gün ve saatte her kes 
"ki kAğıtları kapısının önUne yığmakla 
•u eı;klcllerl beklemektedir. Bu sayede 
~Ur!.h ~ehrlnde 150,000 kilogram eski 
Hkıt toplanmı.ştır. 

B1J uyede paket kağıdı ve mukavva-
1U.n lptld11f maddesi ele geçirildiği gibi 
aı.tom e;k ı kAğıtları satanlar, hem de es
kictler Ur ten~ tmektt?dir. Bu u Ul 
ltı.A• dt' ~klıla tatbik olunabilir. 

ölü ve yaralı vardır. 
Dün cenıan on dii§man tayyıuesi dü

§Ürülm~tür. Bunlardan dokuzu nvcı 
tayyarelerimiz tarafından, biri de dnfi 
bnta.")'alar tarafından dütüriilm~tür. 

Su!cks üzerindeki tanrruzda hava da
fi bataryalarının barnj ate;i iki dü .. man 
tayyaresini tnhrip etmiştir. 

tNGILtZ F ABRlKALARI 
SAP SAöLAM 
Londra, 3 (A:A) - İngiliz ıi

lah fabrikalarının mütekiıif ol
duğu York~ayra dütmamn bütün 
hi.icumlarına rağmen oradaki f ab
rikaların kamilen faaliyetlerine 
devam ettikleri bildirilmektedir. 

-CD- ırşey goı.ıs :rem yor ar yar~n (bugün) gelmesi beklenilmek-

Londra 3 (A.A) - Hnva nezaretinden Londrn, 3 (A.A) - Deyli Telgraf tedır. 
bugün öğleden sonra tebliğ edilmiştfr: gnzetcsinin Kahire muhabiri bildiriyor: 

İngiliz hava kU\•vetleri dün gece Al- İngiliz hnva ,kuvvetlerinin Afrikadnki 
nıany~nın işgal! rıltınclnki arazide kfıin ltalyan ha'\-a üslerine karşı müstemiren 
ns.k~rı h~eflerı, tnarruzlarına devam bombardıman gayretleri ~ok mühimdir. 
etmı~lerdır. Taarruza tığrıyan hedefler E k~ h b' · b' h · .. · d . r anı ar ıyenın ır antası uzerın e 
arasında Stetün, Hamburg ve Bott.rop bu bo b d ı t 1._ • ._ tt' J-1 • 
•- trol •~ · t il Ess d k' k f b m ar ıman nrı e ıoıı: e ım. arı· ..... pe ı.<:Sısa ı e en e ı a·op n - . . . . . 
rikac:ı Kolonyadn Mnrsandiz garı Ham tadakı 32 ÇiVi lngılız tayyarelerinin oid-
civarındn .bir demiryol~ birleşme nokta- detli bombardıman ettikleri 32 İtalyan 
sı ve bazı düşman hava meydanları var- hava üssünü gösterı} ordu. Filolarımız 
dır. Hamburg ve Vilhelmshafen rıhtım- ltalyan üslerine büyük mikyasla 66 baı
Iarile Amstcrdam, Roterdam, Anvers, kın yapmı~lardır. ASSllb hava üssüne on 
Flessing, Ostand, Kale, Şerburg ve Kü- bnskın yapmıştır. Gemiler batırılmış, 
essant limanları ve bu limanlarda bulu- tayyareler yakılmı:ı, kı~lalar tahrip edil
nan gemiler de bombardıman edilmiş- niiıı. benzin bidonları berhava edilmiıı, 
tir. hangarlar yakılmıştır. Sura tayyare is

Londra 3 (A.A) - Bir Blenhaym sis
temindeki tayyaremiz bir kafileye mu
vaffakıyetsiz taarruz eden bir düşman 
tayyaresini tahrip etmiştir. Bir Hutson 
tayyarcmiz de diğer bir düşman tayya
resini tahrip etmiştir. Iki tayynremiz 
ilssüne dönmemi~. 

ta:ıyonana 7 defa taarruz edilmiştir. A&
maraya yapılan taarruz.lar bundan sonra 
gelir. Mussolininin hava kuvvetleri EylUl 
ayı içinde muhakkak eurette5 7ve muhte 
mel surntte 42 tayyare kaybetmişlerdir. 
halyanlnr harbe girdikleri günden beri 
muhakkak surette 214, muhtemel surette 
324 tayyare kaybetmi~lerdir. • 

lNG1LtZ GAZETELER!- Yine harbin bidayetinden beri ttal-
N!N MOTALAALARI yan doğu Afrikaama bir tek obüs, bir tek 
Londra 3 (A.A} - I.ondra gazetele- varil ginnemiştir. Ve İngiliz donanmaıı 

ri paz.artesi gecesi Berlin üzerind~ ya- cleni'Zlere bakim oldukça ginniyecek
pılmış olan sürekli akınln.rdan ve Lond- tir de ••• 
ranın evelsl geceki baraj ateşlerinin 
şiddeünden bahsettikten sonra hava 
muharebelerin.in neticelerini gözden ge
çirmektedirler. Hindistan ve Mısır me
seleleri lliı Almanların Romonyada tat
bik etmekte oldukları usullerde teslim 
edilmektedir. Deyli telgraf gazetesi Al

Roma, 3 (A.A) - İtalyan tebliği: 
İngiliz han kuvvetleri Sura tayyare 
meydanına Aaaaba taarruz etmişlerdir. 
Bu sonuncu mahalde üç ölü ve bet ya
ralı vardır. 

manların lngiltere üzerindeki hilcumla- üzerinde dola~ıırak oehrin merkezine ve 
rında karşılaşmakta oldukları muvaffa- Taymis kıyılarına he.sarat yaptıklarını, 
kıyetsizliklerden ~öyle bahsetmektedir. cenubi İngiltere üzerine akınlarda yan-

Alman milleti sistcmntik bir surette gınlar çıkardığını bildiriyor. 
harbm kıstan evvel ve zaferle neticele- Aynı tebliğ İngiliz tayyarelerinin Ber-
nebileceğine ikna edilmiştir. Her halde line hücum ettiklerini ilave edyor. 
Hitler bizznt kendisi de toplu hnva hü-
cumlarının muvaffakıyetinc inanmış bu- Londra, 3 (A.A) - İngiliz havn ne
lunmakt~ .idi. ~u hat~ ise kolaylıkla zaretinin tebliği: Kesif bulutlar ve fenn 
an~abilır. Zıra. İngı.lız ~ava kuvvet- olan havn §nrtları Jngiliz hava kuvvet
lennın ndeden faık bır duşman knrşı- }erinin faaliyetini işoal etmistir 
sında .göstermiş. oldukl.nrı hayret ":'erici Bununla beraber 

0

hava tUol~ız AJ. 
muvaffokıyetlerı tahmın etmek hır az Al • ı· altındaki ··aı .. küld" manya ve man l§ga ı u ere 
muAşlmanurh. k tl . in 11 Ağus- muvaffakıyetli taamızlanda bulunmuı-

ava uvve crın d 5 . 
tostan 30 Eyltile kadar olan za ·atı iki lar ır. petcn, Hmn~urg petrol tewat!, 
b. 81 b ı· 11 1 ktadyı 1 Esen de Krob fabrikaları, Kolonya tı-ın tayyareye a 16 o ma ır. ngi- düf' • t 1 Alman • ali ı 
ı . h k tl · i "dd men er ıa aıyon an, qg a -ız ava uvve erı se oynı mu et 1.ar- t d b l ·~---'- l'---•---d-'-! 
fınd 557 k be 'şl d' ın a u mıan um.aııuıır ve ıın.ıuuar 4ILI 

a avcı ny tını er ır. emil 'c:!d 1 bo L- d dil · g er fi t't e muar ıman e DUJ-

Kahire, 3 (A.A) - fngiliz umumf 
karargfıhı tebliği: 

hara değer mühim bir hareket yok
tur. 

ALMAN TE.BUCt 
Berlin, 3 (A.A) - R~ml teblii: Al· 

man hava kuvvetlerinin bugün Londra 

tir. 
Bir Blcnhayim ai&temindeki tayyare

miz bir kafileye muvaffakıyetsiz taarruz 
eden bir dütman tayyaresini tahrip et
mi§tir. Bir Hutton tayyanmiz de diier 
bir clüşman tayyare.ini tahrip etmittr. 
İki tayyaıemi2 \i8eüne dönmemiftir. 

Makinaya 
· Verilirken 
mlli" ldH'-11 ·-

iNGILIZ 
-*-

Kabinede yapı
lan tadilat -·Değişiklikler muhtelit 

nezaretlerde vuku 
bulmuş, bu suretle 

kabfine kuvvetlenmiıttr 
Londra 3 (A.A) - Çörçil kabinesin

de ynpıl::uı değişiklikleri hülasa eden 
Royter p~rlamento muharriri diyor ki: 

Umumi efkir hükümetin takviye ~dil
diğidir. Bay Çemberlaynın sıhht vazi
yetinin vaı.ifesine faal bir şekilde tekrar 
başlruruısına milsait bulwunadığı bir 
kaç zamandır biliniyordu. Böyle mü
hinı bir mevki uzwı zaman boş kalamaz
dı. Ayni mevkide bulunacak olan bay 
Anderson ihtisası olan muhtelif idare 
vazifeleri de deruhte etmekte serbest 
bulunacaktır. Nafia ve inşaat nazırı olan 
eski Brltsh Broadcasting müdilrü bay 
Rcity şimdi· avam kamarasından lordlnr 
kamarasına geçecektir. Sir Andre Dun 
Kanın iaşe nezaretine geçişi ise hem sa
nayicilerin hem de sjyasüerin hoşuna 
gidecek ve harp levazımı imalatına yeni 
bir hamle verdirmiş olacaktır. Mukave
met edilmez enerjisile ve çalışkanlığile 
tanınmış bay Herbcrt Morison dahili 
emniyet nezaretinde selefi Andersondan 
dnha bUyük bir şiddetle tnyyarclere 
karşı pasif müdafaa meselesinde halkın 
knbiliyetine müracaat edecektir. Domin
yonlar ne-ınretinc yeni tayin edilen Vj
kont Karnborn üç sene hnriciye mi.iste~ 
şarlığı yapan ve Italyan Habeş harbin
de hilkilınetin siyasetine itiraz ederek 
bay Edenle birlikte istifa eden uıttır. 
Bay Çörçllin b~vekilliğe tayini tizerine 
muhafaı.akAr partinin idare~ini deruhte 
etmiş bulunan bay Çemberlaynın çekil
mesi ile parti lidcrliğ,i meselesi kalıy9r. 
Bazı kimşcler başvekilin harp uımanm
da her iki vazifeyi yapabileceği hakkın
da füphe etmektedirler. Bununla bera
ber parti reialiği münhal olursa bnşve
kil tarafmdan deruhte eodilmeti için bay 

.. a 

Uçüzlü pakt 
~·-

Amerikanın ı ngilterege 
gardımını art1racak --·-Japon ticaretine yapıla• 

cak aınbargo arttıkça 
İngiltere ile ticaret 

genişliyecek 
Londra 3 (A.A) - Üç tarnflı paktın 

Nazizme karşı mücadelesinde İngilterc
ye Amerikanın yardımını hnfıfletemiye
ceğini, bilakis arttmnası günden güne 
tebartiz etmekte \'C ayan azası bay Rin
gin Ameriknnın İngiltereye doğrudan. 
doğruya mali yardımda bulunmnsı hak· 
kındnki teklifi Amerika efkfirı umuıni· 
l'esinde ~örülen terakkinin bir işareti 
olarak tclflkki edilmektedir. japonya
mn iktısadi vaziy<'ti.ııdc yapılacak bir 
tetkik iki esaslı noktayı meydana koy
maktadır. Bunlardan birincisi harbe de
vam için Iazım olnn maddelerin tedari· 
ki için Jnponynnın ne deı·eccye kadar 
Amerikoya 1nbi olduAu, ikincisi de Ame-
rika kaynaklarının bir kısmını Pnsifik 
müdafaasına tahsis etmek mecburiyetin
de kalırsa bu hal İngiltercye yapmakta 
olduğu ihracatı azn!tmnıyacaktır. Çünkü 
evvelce j aponyaya gönderilmesi mukar
rer bulunan mallarııı hepsi İngiltereye 
sevkedilccekür. Japon ticaretine Amcri· 
kanın vaz'ı yed edeceği ambargo arttık· 
ça İngilteı·c ile yapılncak ticaretin hacmi 
de o nisbette artacnktır. Finansiyal ga· 
zetcsinin Japonya iktısadi. vaziyeti hıık· 
kında bir tetkik m.'1<.alcsinde Amerika
nın J aponyaya ynpbğı ihracatın eheın
miycti, binaenaleyh Jnponyanm ne de
receye kadar Amcrikayn tabi bulundu
ğu tebarüz ettirilmektedir. 

Çörçilin şiddetle tazyik edildiği ele ma· 
ıamdur. 
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Berlin, 3 (A.A) - D. N. B. Bildiri· 

yor: 
Alman ııiyasi mahafillerinde lngili3 

kabinesinde yapılan değİ§iklikler kimse
yi hayrete düşürmemiştir. İngiliz hükil
metinin bilhassa dıs ıiyaııetinöe hiç bir 
de:liııiklik Leklenu1ernektedir. BeıliP 
mahfilleri İngiliz kabinesindeki lched
düllerin hiç bir ıurrıtlc Almanyayı alt.
kadar etmediğini beyan etmektedirler. 


