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İmbva:ı <ınhıbı : ŞEVKl:.'1' HiLGIN 

Başmuharrir ve umumi oesriyat mUdUril : 
UAJ<.KJ OCAKOCLU 

ABONE Ş~RAITI 

UEV A.M MÜDUETİ l'ürkiye için Hariç tein 
Senelik....... 1400 2900 
Alb avlık........ 150 1650 

GUnU sı:eemis nü:lhalar (25) kunı$tur •• L r t.: ı. t<; •· c. N : 2197 

5 ta ....... Camartesl 1940 
BÜYÜK MEMLEKET MESELELERi i 
• BUyük memleket meseleleri önümüze çJcbtı 

zaman yaptı~ gibi, önUmUz.deki 20 1LK 
TF.ŞRiN'd• yapalacak nüfus aayunında da yurt
d.tlann yuifesi, o aUn için kencliaine .. yan 
memurluiu &!evi veriline buna kahul .elenir 
unla bq1a yapmak, eter böyle bir vuİfeJe 
davet eclilmemit ile evinde aa)'DD memua.J.rau 
bekleyerek onun -ıterine en doinı cenplan 
nnnektlr. B A Ş VE K AL ET 

&atatistik Umum MüdürlUiü ı 

ılan münderecatındnn gazetemiz mcsuliyet kabul etmez . Cüm1mriyetin tıe Cüınhuriyet Herimn be1c~iai, ıobcıhlan çıka,. ı111ul ocuewdi,. YENİ ASIR matbaasında basımu§tır 

llatayda halkın di!cklerini ve ü.tckle.rini 
dinZ:yen ba.wekilinıiz Dr. fü~fi1c Saydam 

Başvekil halkı dinledi 
"•x 

Rey haniye ve Kırıkhan-
da büyük tezahürat ve 
· alklşlarla . karşılandı . 

---""---~.;.....~.x----~-------

DoJttOI' Ref ih Saydam islıenderuna gıttUer •• 
Rcyhaniye, 4 (A.A) - Başvekil dok- dün s::ıbah 11 de şehrimizi ~ereflendir- KE!:i 

tor Refik Saydam dün sabah onda şc.h- mişler ve şehir methalinde kaza ileri 
rimize gelmiş, halkın samimi tezahürlc- gelenleri, mektepliler, gençlik teşkilAtı Jngiliz haı·cı bombardımanlannm Alman gazetelerin. göre Bmiwd• Hb Olduğu tehribattan manmraZ.r 

ri "\""e aJkışları aı·asmda belediyeyi şere!- mensupları ve halk tarafından karşılruı
lendirmişlerdir. Sayın misnfirimiz mey- mıslardır. Sayın misafirimiz belediyede 
danda toplanan halkın sürekli alkışları- halkın dileklerini dinlemişler ve ~ehrin 
n? balkondru~ m~b~lcd~ bulunı:ı';1şl~- ihtiyaçJarı ile alakadar olmuşlardır. Bi
dır. HaJkm dıl\'.'klcmnı \'C istcklerını dm- Hihare refakatinde ,ınli komutan me
ledikteı: 5onı·? nyni tcznhürlerle Kırık buslar ve Parti milfetUşi olduğu ' halde 
h~n .ıstıkaınctınde yo1farına devam et- Soğukoluğa gelmişler ve burada bir 
ınıştır. müddet istirahat ettikten sonra İsken

Kırıfdıan, 4 (A.A) - K:ırıkhanlılarm deruna müteveccihan yollarına devam 
sabırsızlıkla bekledikleri baş,·ekilimiz etmişlerdir. 

DENİZDE 

7 Alman tahtel
bahiri battı 

llGILIZ HAYA HOCUl
LARIKll DEHŞETi 

HAVADA 
Alman hücum---·-Alman istila lan zaif edi • 

--------~---------------------------------- ·-------~--·------------- planlannı altüst UZUM MENZlfil AL_ --·-
ITALYANLAR DA YENi MANS 

"' ·--*--
Sahillerinde 
istila hazırlıkları 
Devam e • 

ıyor •. 
Fakat Almanya nihai darbeyi 
başka bir noktada indirme 
çareaını arattırmaktadır. Al
man hayal ufku yer değiştiri
yor ... 

ŞE\' Ki':T HİLGİN 

ZAYiATA UGRADILAR etti TOPLARI TEŞ AÇTI -·-- -·- --·-INGILIZ TAHTELBAHIRLERI Almanların Fransayı BU ATEŞ BOŞA GiTTi. HiÇ 
ADRIYATIK DENiZiNDE işgalden doğan sevin~· BiR ZARAR VERMEDi 

ıerı sılııntıya 
Londrn, 4 (A.A) - Amirallığın teb- Londra, 4 (A.A.) - İngiliz dalült em-

liği : Son haftalar içinde yedi Alman n lnlııltip etti.. niyet ve hava nezareilerlnln tebllll : 
iki İtalyan dcnizaıtısınm b:ıtınldığı, di- Londra 4 (A.A) _ Nevyork Di1ıı cece ~üşmanm İngiltere tizerta. 
ğer b:m dcnizaltılann da hasara uğratıl· T . . L. ı..~ uh b. , a. L_ deki faaliyeti son hUcumlanndan ~ 
dığ"ı bildiriliyor. aymısm ızgon. n.' a ırı .n.un~- küçük mikyasta idi. Taarrmlar h~ 

Di.işman dcnizalblarmın taarruzların- yadan Bordo tarikiyle gelenlerm hemen Londra üzerine toplanmıştır. 
da harbin ilk ımfhalnı·mdan daha bUyilk verdikleri haberlere atfen lngiliz ha- İngi)terenin bazı işlek mıntakalarmt 
neticeler elde etmiştir. Fransanın su- va bukınlannın §iddetinden bahse- da az mikdarda bomba atılmıştır. 
kutundan ve Atlas sahilindeki Fransız diyor. Bu haberlere göre eg"' er Jng!•!- Cenubu garbi İngilterede iki yen 

- SONU 4 \)NCÜ SAHİFEDE -- ~ bo bal lmı H baakınlan Ahnanyanın İngiltereyi m ar ntı ~tır. asarat ve insanQ 

............. 
~itHen--rJA ssolini 
Mülakatı 

~ ... 

Uç Saat Sürdü 
• 

• ti•lA ebb.. .. .. _.,....!-.... b u.yiat azdır. 
ıs a teş usunu tamamen mwu ı- Fransız sahilindeki uzun menzilli Al-

- SONU 4 ÜNctl SAHİFEDE -- - SONU 4 'ONC'O SAHiFEDE -

BİNİ REDDETTİ Mi? 

Bell"Ut hükümet d4irHi ve Wr 
Fmuı.r taMı 



Ramazan Müsahabeleri: 
................................................... 

Tilkilik kahvelerinde. bir 
MANŞ 

-··--

Yeni muallin1ı tayinleri 
--------------------x•x:--~~-------------

kahve bahsi ••. Eskiden 
kahvenin kilosu kaça idi? 

Pamuk hastalı
ğına karşı yeni 

bir ilaç 

Sahillerinde 
istila hazırlı klan 
Devam ediyor .. 

lzmir ve ha valisinde ya- - 116ŞlAKAPI ı - SAYFADA -

ı d ki ki 
le _..m,, olacak ki Alnwı harici~·· "' · · · er Ulll'l ·albal saferi· 1ra..,,. ... içia Bü-aornoua Zll'aaf lstas• pı a 0 egışı ) yük Britanya adalarmm istili edilmesi 

---.-..~ .......... " bt'I lalr unuet ohmıallmı söJiemıeie 

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

Y AZAN: Satihettin KA.NT A.R -·-
-3- ,,___ -----··· ...... ıönnil$tür. . acaz idi' Dc1ç llazll'lanclı , • .,_ ldR a BitJerin şlmdJ ölüm darbesini ..,_ 

Ser phıuA kmıdine göre bir takım Vaktiyle :kahvecilik yap~~; Evvellerı Adana, Aydın, Bergama pamUklarm- Kat'iyet lıeslleden '~..F-· ue na er- b yerde indirme çanılm:bal ........... 
lluPtn, Wwtleri olur. Benim de huyla- kahve nasıldı. Kaç para ıdi . . da büyük zararlar yapan yeşil kurt ile 1stanbul Universitesi fen fakültesi lundan Nadire Avaman Seferihi3ar U cllıa ftlpbe edilemez. Ancak 'böyle Wr 
nmaa biri sabahlan nden neşeli çık- Ahmet ağa başınJ salladı. Öyle bır ta- mücadele için devlet her yıl Avrupadan kimya §Ubesi mezunlarından Bn. LB- Eylül okuluna, Seferihisar Turgut kıs. dube muvaffak o1tfuiu takdJrWir ki 
maldır. vır aldı ki hoparlörde konferans vere- on binlerce liraiık Hcrsinya özü almak- mia Bağevli İzmir Tilkilik orta okul ta- yünden hınall Hakkı &en Seferihisar buun bunaltıcı tesiri ve sikletf a1bMa 
Bwdeıı netes'ı ayrılmak bana o gün celc zanneUim!; . •V • .. ta ~di. biiye -sitajyerliğine, Denizli lisesi hesap Doğanbey okuluna, Uşak Gazi okulu Brituya adalarmı istill etmenin ,m. 

İfİnllll l'lllt ~ hbsbıl verir. Bu- - Kahve mı? dedı. Geldiği yere gore Üç seneden beri bu ilacın karşılığını memuru B . Hamdi Oktay İzmir ikinci öğretmeni 1khal KuUu.haıı Urla birinci kahil oJacaiuu d~y.tar. 
aua ip. elimden ge)eııi yapanın. Cip deği§irdl. Amerikadan gelenlerin ~~~ hazırlamak için Bomo\•a ziraat mücade- erkek lisesi hesap memurluğuna, İzmir okul ötretmenJ.iiiM, 1rmir Zafer oku- Yani Alman hayal ufku .-.;Hk yer 
olmene Wr fe7ler icat ederim. n, cinsine göre, 2 seldilikten 4 sekizlıge le istasyonunda son yapılan denemeler lsmetpaşa oku1undan Nimet Aydos 1z- lundan Güzin Amasyalı brnetpaşa oku- deiittfnnekle meşguldtir. 

Dadya teadnflbı yardJm1an olu- kadardı. öteden beri hazırlanmakta olan 50 ka- mir İstiklal okuluna, İstiklalden Ahmet lunn, tsmetpaşa okulundan Zehra Çın- ŞEVJCB!' BiLGiN 
~ BNJ1 amh t.m çıkmak tizere idim Yanı başımızda oturan ve bu eski ba- dar HAçlariyle bir tanesinin maksada Bitin !smctpaşa okuluna, lsmetpaşadan Iar Zafer okuluna naklen tayin edilm~- e 
ki inılfm ahba-1-...:1-- kotnmı bir ba- hislere a1lka g&terdiği anlaşılan birli- uygun olduğunu ve Hersinya ile ben- D'ld Güll Kahramanlar okuluna ı rdi - ~-
yan .U 9ftine içeri glrdi. Daha aellm genç, '"fia&Un ma e çocu - zer erin en a müessir • u un ugunu Kahramanlardan Ali Riza özdamar İs· İstanbul ıkı.z öğretmen okulu mezıµıla-....-~ --ır- seli Ahmet -ıı...... hali k 1 d d ha b 1 d ~ 1 ar aç ' e r. şı·maı 
ftl"IDeden fıkır fıkır gUlerek: larmdan biri: gösterm.iştir. tiklat okuluna, Çeşme maarif memuru rından Muzaffer tçdem Kemalp~q Si-

- Bu! haberiniz var mı? dedi. Kah- - Ahmet ağa amca, iki sekizlik dört Erkmen adı verilen bu yeni toz Türk tsma"ıl Koçtürk İzmir Kahramanlar oku- 1 L " .. Edi kız ··:ıı... tm Memleketlerile k ,,.,_,. ed ., O da dd ı d msali d nancı ar ı\Oyune, rne o5.e en 
veyi yUz kırk bete aldık. On ikun1§ ka- sekizlik, amma aç ......... ~ er. nu ma e erin en ve e ne nazaran a· lu baş öğretmenliğine ' Tire üçüncü okulu mezunlarından Şahende özatalay 
uındık. söyle ki anlıy8lım. Diye '?.ndahale etti. ha ucuz hazırlanmaktadır. okuldan Ahmet çığ Çeşme maarif me- Foçanın Çakmaklı köyUne, İzmir kız 

Bizfmldnde surat amldı. Çüııkil Ra- - Senin anlıyacağın, dort kuruş se- --•-- murluğuna ve Namık Kemal ilk okulu öğrelını?n okulu mezunlarından Milnev- Ticarelİmİ2 
mazan hazırlığı yaparken kahvenin ld.- kiz kuruş. . . ? Dokuma ve iplik baş öğretmenliğine, İzmir Kesre köyü ver Tozkoparan ödemişin Zeytinlik kö-
Josunu yüz elli beşten aşağı alamanıı§tı. - Knhvenın kilosu ha . ciğl'ctmcni Hikmet Bali Tire üçüncU yüne, Kt\mran Pala ~a Foça Kozbeyli 8. Natalı Ziya De B. Atıf 
ftte §imdl kOlllfU bayan bunu telmilı - Kilosu değil. OkkaSl, kara okkn "zam" ı·atıer•ı okul öğretmenliğine, Öd.emiş Çaylı öğ- köyüne tayin edilm~lerdir. İnan du''n j_.an•aJa 
ediyordu. dört yüz dirhemi! . a 1 1 ·etmeni Esat Kıtcr ödemiş Adagün1e .a• il 

- Ayol nasıl olur? Bir yerde böyle, Liseli.genç hemen bil' kağıt kalem çı- e oJ.."Uluna, Torbalının Çimenler köyü öğ- Yeni açılan Antakya akşam kız sanat gittUer-
bir yerde öyle . .. Bunun hep.si kahve de- kanp hır hesap yaptı. Sonra cemaate - •- retmeni Ali Riza Yurdakoş ödem.iş Çay- mektebi muallimliklerine Adnna İsmet- Şimal memleketleriyle ticaretimizi 
ğil mi? dönerek BU HUSUSTAKi HOKUG MLER lı okulw1a, Torbalının Dirmll okulun- paşa ak§am kız sanat mel.."tebinden Sal- h 

Behi han gil .. elli Ha · Yan· 1282 nranu ha? me Ardıç. Kayseri akşam kız sanat mek- arttırmak için lazım gelen esasları n· 
- ·ce ınıil d Yı~ 'by~, .. yrlıli: - Eve~ ya ; e zannettin? NASIL TATBiK OLUNACAK? dan Hayriye Yurdalıın Torbalı Çimen- teblnden Neriman T1.1la, Bursa Necati- zırlamağa ticaret vekhkallmetince memur 

ye hanım teyze g e Su.uı gı ı yuz e - ' · 1282 • ler okuluna, Menemen 'Musabey köyün- • .. ff edilmiş o1an eski Sto o ticaret ala· 
beşe almışlar. - Aman ~~! deli olacağ~m! . ., Ticaret vekaletinin, mensucat fiatleri den Şeref Yavuz Torbalı Dirmil okulu- b~· kız cnstitüminden Muza er Kur: şemiz B. Natuk Ziya İhracatçılar birlik-

- Daha da çılcacağını söyllyorlar. gram kıhveyı dort kuruşa venrler mı. hakkında ne~rctmiş olduğu karan üze· na, Bucanın Uzundere köyünden Neı- man1• 1~U1~~ya !1~t 11n k:~::~tkmektebtı lcri tarafmdan haurlanan nümunelcri 
Bakkallar blıveleri ııaklıyorlamuJ. - Şimdi vennezler. O vakıt verirler- rinde vekaletin alakadar dairesine mü- dim Yen.ikcnt Torbalının Kaı·aot oku- mua ım ıgıne ~aya ~· ız .san~ alarak dün İstaubula gitmiştir. 

- 1!2ı ne. yapalım! d~. Hem ne k~hve. Halis, burcu b~ racaat ederek halkı ve tüccarı tenvire luna, Uzunadadan lsmai1 Hakkı Ada- mektebinden Saime Aldru§, ~ebır İhracat ve ithalatçılar birlikleri umu-
GOı. gi11e ayrıldım. Bereket versin bır koktu mu, .ınsanın burnunun kemıgı medar olacak mütemmim malumatı al· tilrk Bucanın Uzundere okuluna, F.clir- akşam kız sa~t mektebi ~~iline mi katibi B . Atıf İnan da dün Bandırma 

ki .. bp-acak bir ba1ıia değildi. sızlardı! ' ? dık. ne Alaşahin okulundan Zahire Türesoy İmıir cllmhunyet kız eMtitüsUnden Le- ekspresiyle İstanbula hareket etmiştir .. 
.a.ı....... , --1

..!
1erd " ] b" - Ya Yemen kı.ıhvesı. B k b. f · h 1 dil 1 ör •-'-~- •-'- ·'-"·- k t __ ,_ · b 1daki • 1 1 F ' '-r""• oıunca ~ en şoy e ır tr d"rder kkalık k" "k vl u arar ır tara tan ıt a e en ma • Uzunada <ıkuluna, Kemalpaşa en man. ~.-u, uıwr ~ ız: sana ~- Her ikisi Istan u tacır er e ın-

kaç aamlmt lşbıaya rastgelsem de biraz 1 - ~r ~ 0 
Ok.kas ~ g~ik- lan ve diğer taraftan yerli mamulatımızı okulu b8§ öğretmeni Nurettin Göktut tebl muallimliğine İzmir cUmhurlyet landiya ve İskandinavyaya yapılacak ih-

mJ llemlerden bahsetsek, diye dolaş- er !ç e . . 1 ı se ' alakadar etmektedir. Bayındır maarif memurluğuna ve mer- kız enstltü.stlnden Vecihe Barutçu. Ba- racat ve oralardan getirtilecek ithalat 
mala bafledım yanı on, on iki kuruştu: Yerli mahsuller için şimdilik yalnız kez okulu ba~ öğretmenliğine, Cumao- lıkeS!.r akşam kız sanat mektebi mual- e~v:ım Uzerinde temaslarda bulunacak-

Teadflf yine yardım etti. Tilkilik Tam bu ar~lık :-':dY~· . . . kaput be.zleri ile pamuk iplikleri hak- vam okulundan Şahap Görk Kemalpa- llmliğine İzmir a'qam kız sanat meJde.. !ardır. B. Natuk Ziya, 1stanbuldan İs-
bbvele.ıinden birinde, eski lmıiri ben- - Say:r1 dirileyıciler. Simdı orkestra. kında tatbik edilecek uauller vazedilmiş- şa ören köyU baş öğretmenliğine, Ber- binden Belkıs Paşalı ve Adana İ!ımetpa- veçe gidecektir. 
dm çok daha iyi bilen bir eski dostu Çaresazttn sensf~' anaı.k tir. Bu usullere nazaran, fabrikalarımızın gamanın Poyracık köyünden Lütfiye şa akşam kız sanat mektebinden Hatice Şimal memleketleriyle yapılacak ti-
Uimle koJmUI gibi bWdum.. ' Opcras~ çalacak. dedi: imal ettikleri kaput bezleri ile pamuk Sarçın Cumaovası okuluna, Bergama- Özavcı, İstanbul Beyoğlu akşam kız sa- caret için Sovyetleı· bir~i~i V<'ya . ~una 

Daha Si üç arkadatla derin derin ko- Sabalıleyı~ kahkahve bahsbahsiry~elçık::u1 bka- iplikleri memleketin her tarafında fab- nın Musacalı köyünden Hatice Ayas nat mektebi muallimliğine İstanbul Sel- yoliyle Almanya nrazısınden ıstıfode 
-l--3. t \.-1-..:1, '-- d na ak.,.~m yıne Ve ye gırme ' 'k t }' ' f' ti Ve b fiate ancak 1- k 1rul ,_ .. 'L kız __ _.:tn..::-3-- T e.ıe Eınzen tdilmesi milınkün gÖı·ülmektedir. DUfUYO("IUQl. çim UUl'lll..U. aca1111 e- kavak dibinde okkalı bir Yemen kalwe- rfı ba 'kes ımı ıa lnalel . h u .. d h k'k Poyracık okuluna, Urut i inci o un- :ru.. • C1J.>t,.l u:nuıucn ,,..... , 

d.im. yine siyuiyattan mı bahsediyorlar! · · · · 'bi k •'f . . ·şti1 a r:ı a satı:ı ma 1 en arıcın e a 1 i dan Halide Gökçek Jzmir 1sınetpaşa Kars akşam !kız sanat mektebi mualliın
YIM ndyolardaki havadislerden mi sı ıçmışım gı e)ı \e 1:şe •ermı · nakliye. masrafları ila~·~ edilebilec.ek.tir. okuluna, Menemen Doğa - Yanık oku- liğine Elazığ akşam kız sanat mekte-
dem vuruyorlar? • --·- • • . yerlı k~put bc;xl~n. Üe ~a~uk ıplıkl~- lundan Bedia Snua Urla ikinci okuluna, binden Muzaffer Akkor, İstanbul tl'Skil-

Çok şUkUr öyle değilmiş. Siyasiyattan Pof ıs kursunu bıtı- r1ın~n fa~rı~a t~~~ı fd.tlle~ı 1.ktıB~ veka- Torbalının öz.bek köyilndcn Memduha dar kız sanat enstitüsünden Fatma Otçu 
delil, kahveden bahsediyorlarmı.c;, / d.. J • / 1etıhtara 

1

1
nfabn .ı_1 adn e ~ .mıştı. . ~kna1enat- Gören Menemen Doğa - Yanık okuluna, Konya akşam .kız sanat mektebine, İz-

İfte bir güzel tesadüf daha! Sabahle- Ten ere Un lp 0• ~y • ma a rıu an tuccara mtı. a. e i Seferihisar Zeki Dündar okulundan mir akşam kız sanat mektebinden Zehra 
• kah bahs" 1 km ~ De k / "/d • tikten sonra, top ve paket olarak azam Ahmet Ersoy ve Kenan Tunçer Seferi- Duru Kastamonu akşam kız sanat ınek-y~- cheikah ~~ı·l ı. ~t" me fflO QTl VeTI l ~tış fiatini bulmak için iktıttat vekaleti- hisar Zafer okuluna, Zeki Dündar oku- tebine tayin edilmişleroir. 
·~l d ~çinlve .... 1.. ıJ eekgır .. l ınıt ' nin tesbit ettiği fabrika fiatleri "sas alı-

- 08t , ~e ç e soy en yor- Dün vilayet salonunda, polis kursu- kt 

du: nu bitiren 50 genç polisimize valiıniz B. nalktıs
1

;~ vekaletince jlan ~dilmiş olan Tohtıın lok bugv day 
- Pahalılığından geçtim. Kahve olsa Fuad Tuksal tarafından diplomaları fabrika teslimi satış fiatleri, malın cin-

bul. s.t.h tapa taze kavurup çekiyor- merasimle tevzi edilmiştir. sine, imal eden fabrikaların bulunduğu b 1 ı o n ıyor 
MIDUZ, .Jqaır.a varmadan samana dönü- Emniyet müdürümilz B. Sait Özgür, mahallere nazaran muhtelif zamanlarla U l a ) 
J'OI'. kursta muvaffak olan polislere kısa bir ifnde edilmiştj, Fiyat kontrolörlerine ko- -•-

- .Ne kokulu kalıyor, ne İezzeti. .• hitabede bulunmuş, huna polis B. Mus- !aylık olmak üzere ticaret vekaleti, her Jzmir ve hinderlantındak.i muhtaç 
- Kuzum, timdi kahvelerin tohumu tafa Çetiner cevap vererek arkadaşları mıntnkada imal edilen her çeşit kaput köylüye tohumluk buğday tevzii takar-

da insanlar gibi bozuldu, Ne mene şey adına teşekkür etmiş, polisleı·in vazife- bezi ve pamuk ipliklerinin fabrikada rür etmişse de piyasada tohumluk buğ-
bu b8yle. !erini fedakarlıkla göreceklCTini söyle- teslim fiatlcrinin, basit bir barem haline day bulunamam~tır. 

- Kahveyi toplayınca kaynatıyorlar, miştir. koyarnk kontrol te kiliıtına bildirmek Ziraat bankası köylülere tohumluk 
kafein dedikleri HzUnU alıp öyle ihraç Vali de kurs mezunlarını tebrik et- üzeredir. buğday vereceğine ikrazatta bulunmuş, 
edlyor1annış. miştir. Bize verilen bir kaç misale göre, Sü- fakat para alan köylliler tohumluk buğ-

- Haydi be sen de!. Böyle olsa bile Kursta birincj ve jkinci gelenlere al- mer bank fabrikalnrı mamulatının fab- dayı bulamamışlardır. 
almasınlar, &lUsUnU getirtsinler. tın ve gümüş~~ ~çlincüye de bir dol- rika teslimi az.iımi fiatleri, Nazillinin 20 Yapılan inceleme sonunda bazı zahire 

- Annen gUzel mi? Acaba o vakıt ma kalem verılm~tır. numaralı Vater ipliği 655 kunış, Kay- tacirlerinin ellerinde mevcut buğday to-
b6y)e halis kahve kaça mal olurdu? -·-- seri fabrikasının 12 numarası 565 kuruş, humunu sakladıkları tesbit edilmiıtir. 

- Eskiden ne:ve yapmıyorlardı! Şefatlndze gelenJer- 16 numarası 620 kuruş, Ereğli fabrika- Bunlar haklunda tahkikata baılanmııtır. 
- Bab.! Hanı o eski !kahveler.. Deniz.ti mebusları Dr. Khım Saman- sının 24 numarası 750 kuruştur. Keza, 
- Mlatl mtlbarek mls! h ve B. Tahir Berkay Denizliden, İnhi- Koyseri fabrikaaının D tipi 7~ ~ntimlik 
- Hem de para ile mi! sarlar müfettişi B. Ati Pelin Alaşehir- kaput bezi 775 kuruı. 8'> santımlık kaput 
- Alnnet -ıa, sen daha iyi bilirsin. den şehrimize gelmişlerdir. bezi 845 kuruştur. 

ELHAMRAsmemasınc1a 
Bagtin matinelerden itibaren 

1940/41 Sinema mevsiminin ilk haftası ft?ttfine senenin ilk TÜRKÇE 
SÖZLO' filimi 

Şu halde bu malların ticar~te intika
linde top ve paket olarak azami satıı 
fiyab, yukardaki fiatlere yüzde 3 çü ila
vesiyle bulunacak fiatlerden ibarettir 
Ticaret vekaletince yapılmakta olan ba· 
reme nazaran kontrolörler ve tüccarlar 
azami satış fiatlerini kolayca bulabile
ceklerdir. Bu haremde, yüzde 3 ilavesiy
le bulunan fiatlar da yazılırdır. --·--2' 0 R BAL l DA 

Bu Rece saatlerinizi 
bir saat geriye abnız 
Bu gece saat tam 24 te (12 de) sa

atlerinizi bir saat geriye alarak 23 
(11) yapmağı unutmayınız. Eğer gece 
yarısından evvel yatacaksamz bu işi 
uyumadan evvel de yapmanız ınüm
kilndür.. Aksi takdirde, bu gece ya-
1·ısından itibaren klş saati başlıyacağı 
için, işleriniz aksar. 

ltıilya bakırları 

geri verdi --·--Bir müddet evvel İtalyanlar tarahn-
dan tevkif edildikten eonra serhe.t bıra· 
kılan Sakarya Şilebimiz dün limanımıza 
vasıl olınu§, Antalya, Mersin ve lıken
derund an yüklediği külliyetli mahsulü 
getirmiıtir. Bu vapurdan italyanlann 
müsadere ettikleri 300 ton Bakırın iade
si için hükümetinUzce yapılan teşebbüs 
müsbet netice vermif, Dumlupınar Şile
bi Laroedaki rnezlu\r Bakarlan alarak 
dün sabah Merşine götünnüıtür. Bakır· 
lar Meninden lskenderuna ıevk edile
cektir. 

\ __ ,,,_,,,_ 

.Nüfus sayına lçill 
son llaz•ldılal'. 
Umum! nüfus sayımının yapılacağı 

20 ilkteşriıı yaklaşmaktadır. Bu mUna
sebetle dün vali B. Fuad Tubalm reis
liğinde bir içtima akdedllerek yapalan 
hazırlıklar gözden geçirilmiştir. 

Balçova. İnclraltı, Mersinli, Salhane, 
Bayraklı, Turanlar, Kar41yaka ve Bos
tanhda İzmir merkezi sayım mıntakası 
içine alınmıştır. 

POMPE!NİN 
SON GÜNI ERİ 

TAHSİi. iŞLERİ.. ,. iN 
Torbalı, 4 (Hususi) - Kazamız mu· TAYYARE S EMASI T•l• 3646 

hasebe! hususiyesi geçen eylül tabsiltı- ~ ~ • 

On binlerce figüran • Dünyanın en sefih şehri-Lavlar altında mahvolan 
mua:nam bir medeni,.et. Programa ilave olarak • Amerikadan yeni 
gelen tabii renkli en yeni SONBAHAR MODASI fiilini. FOX JUR
NAL'da - en son ve mühim haberler. 
SEANSLAR HER GON 2-3.31-;>.3();.7.30-9.30. Cumartesi ve Pazar giinleri 
11.38 da be~r. 

DiKKAT - Haftanın bOtün giinlerinde ilk başlama seanslan UCUZ 
HALK MA TiNELERt'dir. Fİ. 20 - 25 - 30 

:·········ı·································································~·········: 

~. i BÜ"tÜK H!KAYE ~ ~ . . . . 
1 ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••• : 

Şüphe Ettinı! 

bnı 5458 lira 8 kuruşa çıkarmağa mu· BiNLERCE tZl\dmJNtN GÖRÜP TAKDta E'ITtö 
vaffak olm~·. 

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

Dadı aranıyor 
Tecı-übeli bir çocuk dadısı aranı· 

yor .. Talip olanlar Yeni Asıra müra
caat edcn:k malCmat almahdlrlar. 

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

ALi 
İLK TO&K AVANTVR FlLMtNt GÖRMEYİ GEclKTtRMEYfNtZ 

BU GtlZEL F1LME İLAVETEN (S bıonhlı: K.OMht) 
MATiNELER : 3 - 5 - 7 - 9.15 TE ... 
Cumartesi, Pazar-== 1.20 DE İlıii'iiiAiiVEİİİISiiF.iıii.AiıiıiiNıiSil.İI. ____ ......... 

kard<!§im! Bunu hiç akluna getirme- bizden evvel, yılb~ını kutlamıştı! cöte- AJmemln, menklı bir 9esM owıabt fU 
mişlim! Babamın kalbinde annemden ki> nin çocuğuna kim bilir ne güzel he- oldu: 
baş'ka bir kadın bulunması kafi derecede diyeler götünnu,tü! - Beni ite, bil&kbı, lü.&umunduı faz.
menfur bir şeydi. Fakat bir de çocuk Şimdi de, beni sevdiğini bana inandır- la öpUyor. NeıedeyM öpUleri altında 
olması ... Eyvah, ne iğrenç hal! Babam· mağa mı kalkışıyordu? bojacak ... Tabii bir hal dejill Barek~ 
dan nefret ediyordum! Fakat, bu derece Annemin gösterdiil tahammül ve ce- tinde o kadar prlp b1r JeY var ki ldeta 
kıskançlığa düştüğüme göre, onu hlll saret şaşılacak şeydi. Bir aralık, beni endifeye düşUJonmı. 
çıldırnsiye sevdiğimi his.!tCtmckten de kendi yanına çajırarak, niçin böyle su- - Yok ~ Ulviye, Allah qbna 
kendimi alamıyordum! rat astığunı ılzllce sordu. lü:zamu.z meraklara ikap&Jmal ıtıs on 

------------~---x.x-------------------~- --~-~-•t Resmi yerine koydwn. Allah vere de - Babanın başında bin blr dert var, altı YAfWıWIQ.ll". 
YAZAN : ıuÇ YILDIZ annemin eline geçmese! Her §E!Yi bilse Meliha! Onu ne~dirmele çalışmalı- Bu ya,ta her teY halrkmda edda ael-

3 - bile bu son hidiseden belki de haberi sın! Ona biraz giiler yüz göstermek bor- miyecek fikirlere takırlırlar ... tık pnç-
- yoktu Bunu öğrenmesi ne müthiş bir cun olduğunu zannetmiyor musun? O tikte böyle bir buhran geçirmlyea var 

yqını benden gizleyemedi. Zavallı, sev- rirdim! darbe· olurdu! Fakat nereden öğrene- senin için heWt oluyor! mı? Gtireoebiıı, bu kendiliifnden zail 
gl1i. cesaretli anneciğim! DJşle.rimi sı- Fakat mektup yerJn: .~im ~uldt~. celtti! Resmi ele geçirmesi için hiç bir Fakat hissiyatımı gizlemek elhnden olaCU:... Ona çOk spor yaptırmala ça
karak içimden kaynayan bir hiddetle Pann~ltlar_ım brto~ ı~ınce ~ıtr~ı~ ihtimal yoktu! EVvelA, yataktan hemen gelmiyordu. Annemin de, babamın da lıp~, yeni arka~ bulacaiım ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JJ6 Doğumlulara : 
İZMİR As. SURESİNDEN : .. 

336 doğumlu \:e bunlada muamele
ye tabi doğumlu ve yüksek ehliyetli 
kısa hizmet hakkını hô.iz miikellefle-

• rln 25/10/ 910 tarihinde yedek subay 
okuluna sevkedilmek üzere şuheye 
mUracaatleri ilan olunur. 

* ÖN YÜZBASl HAKKI l\IETEYE 
17 inci tUmenden emekliye ~1-: 

ı~ olup lınlen İzmirdc bulunduğu : 
arllaşılnn emekli ön yüzbaşı Hakkı i 
Metenin şubeye gelmesi lüzumu ilfuı: 
olunur. : ............................................ 

Yapılacaıı fıöprü 
ue yollar .. 
Dün vali B. Fuad Tuksalın riyasetin

de toplanan Vilayet Daimi encümeni, 
İzmir - Ödemiş arnsındaki ~osc üzerinde 
i~a edilmesi icap eden köprüyü 1200 
lira mukabilinde bir müteahhide ihale 
etmiştir. 

Viliyet turistik yollarının 300 bin li· 
ra keşifli ~altlama işi pazartesi günkü 
toplantıda bir müteahhide ihale oluna
caktır. 

BUGON 

YENi' NiN 

1940/41 MEVSiMINtN 1 iaci 
DEMİK HAFTASI 

Sersm Kral (riirlıçe) 
IZMIRDE İLK DEFA 

. ASI KAHRAMAN 
EN YENİ FOX JURNAL 

SEANSLAR : JZ - Z - 5.30 - t 
DA ... Cumartesi, Pazar sabah t DA.. 

Albnruya 

babamın odasına gittim. tik defa olarak c~elcı~. n~ çehresını g~recekt.ım. ~c; hemen hiç çıkmıyordu. Sonra, annem kendilerine kallı hal ve tavnmdeki de- Çok fula rompn okuyor. . . 
anneme açılmak, karanlık bir odaya ka- şuphesız. guzel olmalıydı ... Tehlıke hıssi 0 kadaı· ince .ruhlu 0 kadar magruv rdu ır.t..U.Jiğin farkına vardıklarmı anlıyor- İçimden acı acı gillerek çekildim. Be- •-· • b · -L kolon H" 

Ll- ---
3 ruh ha 1 k k d . 1 . . ' 6 i.... n1 eda . ed--1- ·ıı d vild" F kat aammn u m~.ur yasını ... puum ~""' ~ gibi uma pis o an verece a ar gUze ! Resmı çektım ve ki başkasuıın cebini imkinı yok karış- dum. Babama k~1 gittikçe daha zlva- t vı ~ ı Ç spor eg 1• a ı~ı ah !-.J I k Ç" 

... brkunç iJI aydınlatmak iniyordum. ı.5ık altına geçerek baktun ... Hayretten, tıı'..nazdı ... Ben dcendi hesabıma ~erefsiz de uzaklık tevlit eden bir soğukluk. ve bundan b?yle, aMeml .m~raka düşür- a. ecz aneılllQen a aca sınız. un
l'aht cesaret edemiyordum. nz .~alsın onu eli;m~en ?üşürüyordum: bir iş yapmıştım. Fakat ne de olsa, buna anneme karşı ise muhabbetli, mübalA- me~ek. içın, daha ternkinlı hareket et- kü yalnız eczac1 Kemal K. Aktat 

Babamm odasına onun banyoda oldu- Önumde duran ktlçuk bır çocuk resmı sebep olan babamdı. galı, ildeta ınarazl bir şefkat. Bir akşam, me~ i~! . yapar. • • . 
... im- auada girdim. Mukavemet edil- idi! Çıplak \'e tombul omuzlu bir yav- O yılbaşı benim içln kederli geçti!. anneme c:Allah rahatlık versin!> demek Filhakika, daha tab~ hır tavır takın- Türkiyeniıı bütün zevkinı kendı-
IDft Wr tahrike kapıldım. Bana telkhı rucak büyük ve manasız gözlcrile bana Her vakıt gibi, babamın yanma yeni el- için merdivenden çıkarken, babamın fkl•·ı~a çok neıet gos~~eğe k~v~- ıinde toplamıt bir §aheserdir. Takli
edllmlf olan bUtUn şeref prensiplerini bakıyordu. Bunun bir kız mı, oğlan mı bi.sıclerimle geldim. Fakat elini tutmak- ona şu sözleri s8ylediğinl duydum: a b 0

1 
um. ,:nrıe;:1 ~~~d rme F 1~· di yoktur. Çünkü yapılamamakta-

unutarak babamın kostilmünün bütün olduğunu anlıyamıyordum! tan, dokunmaktan, gayri pbJl s6zler - Mellha şu son zamanlar<fa ellini ha am a sa ya ı e ~ un. a t d 
ceıılerbıl arastırdım. Her halde bana ha- Geniş bir heyecanla gözlerimi resime haricinde onunla !konuşmaktan sakını- öpmt>l.."ten Meta sakınıyor ... !§te ikl ay ır. 
kiY:!U lfp ed~k b.lr ;r;Qektup ele geçi- diktim. Babamın bir çocuğu, benim övey yordum. Biliyordwn ki, öteki ailesiyle, ohıyor ki e11mt öpmem~tir. -BiTMEDi~ HiLAL ECZAHANESI 



İstanbulda bir cinayet Amerikadan POLIS'l'E Nüfus sayımı 
~•x Ç ki Denizden çıl:ardan HazırJıfıJar fler 7erde Borsa 

B•r tu••tu•• amelesJ• metre OCU anınıza ~~;:~~~lal~~~ vapur is- llımal edUmlftll' .. ] n 4 , ~ Yardım kelesi yanında denizden bir ceset çıka- Poeta ve Telgnıf ldare!lliln nilfus sa-
rıldığını yazmıştık. rımı hakkında J:azrrladığı d~ puldan 

- .. ·-
'OZ"OM 

840 İnhisar idaresi 
808 ttzUm tarım 

10 
14 

ıın 
Z5 

deli• k deşı• k ettı• 2928 ffra iane gönderildi lb~oğulant adamına· "tl~itApaza.rli ldın_?a septar ~~fe S:X::ıl::r diinden ıübaren- te-
•\ N K A R A 4 ( A.A } _Çocuk e ısc ~a ıcısı ı~ı ı o ugu z.aııı a- M Mft De isli A.- _ 

~ : ' . . . ca tc;-,-bıt edilrniştır. u,..., n • ~· Te ~unmıun 
E.sıı·;::tcınc kurumundan . Amerıkada Bı- N tl d . d''şt•'ğU . d"llk bazı kazaları hariç olmak illlere memle-

d. 1 . k nı t . 1 e sure c enızc u u şun ı ke . bU .. k 1 d L--...:1.,_ 

• 
sını 

• 691 S. SUleymanovf.t 
411 P. Pacl 
484 M. j. Taranto 
f'ZO Alae1d Bankam 
208 iri. İmıir 

11 'J5 
u 
14 

25 
1171 
25 
21 --~~~~~.x*x--~~--~ 

Katil kaçarken merdivenlerden düştu, 
afır aaretf.e yaralandı 

t.tanbul, 4 (Yeni Aaır) - Bu sabah ğından tehlikeli surette yaralanmı~ ve 
.. at d&rde doğru Ortaköyde Faik admda hastahaneye kaldınlmı,tır. 
bir tütin amelesi, bet aydan beri bera- Cinayetin ~bebi. luakançlıktır. Faik 
her J'll'8dlfı Hacer adında hir kadını J laceri isticvr.ba b~larnı~. t.ltmin edici 
oturduktan evde bıçakla delik deşik cevaplar alamayınca hiddetlenerek bı
ederek öldürmüştür. Katil kaçarken 
merdivenlerden düşmüş ve dindeki bıçak çağına aanlmıs ve feci cinayeti işlcmiş-
bu esnada muhtelif yerlerine saplandı- tir. 

po ı çocu ~ csırgeııık;1 l' ~nu ~ı :sıy c anl~ılamamıştır. Maamafih cesette hiç tın tun aza arın a Myım DmMI" ._ 

yurdd_aşadlar~~~İ·ı u~ Y ti ~~~~ bir yara ve bere görülined4,'11nden bir lan mahallen tetkik ettirilm1t ve ikmal 
~ınerık 8 1 ~,rıt 1 er cer;;~yel n d kazaya kurban gittiği sanılmakta, tah· olunmtJşlur. 
lı.ra n 4~_ku~·~sk, ayrıca Ay-~.:_,'-a~~~~,mız adn kikata devam edilmektedir. Bu .sayılan kazalarda da kontroller en. 
13401 ıu·a ~ uı·uş, .nııocaıaaıwuu yur - as- ,, ,, ı geç hır haftaya kadar taınamlmuıcalct. 
daşlanmızdan ikinc-i defa 504 lira ikJ _.. iZ "flrllıanM ~ ı.. Sayım evrakı her tarafa yetlştirilmıtttr. 
ku~ gönderilmis, cemnn 2928 lira iki Cumaovasının Oğlan anası köyUnde Baı.ı munzam ihtiyaçlar Erzurum E1f,. 
kuruş kurumumuza teberrü edilmiştir. Mehntet oilu İsa ~dirin, Ahıl'M:t Akm 21ğ, Diyarbakır, Ankara ve Afyo~dald 

Genel ınC'rkez yur<ldan uzak ya.şıyan 28 ya.,,cnnda Meryeını kaçırdıAt şıhyet ~tok merkezlerinden temin olunnıakta-
bıı yurdd.\slara aleni tc~ckkUrforini hil- edilmiş ve ikisi de tutulmu~lur. dır. 
diı me ~i b:r \'ccibc tehkl,i eder. Bunların evlenme ınuamelelel"ini bir 
- - - an CV\•el bitirmek için İzmire geldikleri MOFl.JS FEYZi HAKi VE Ş(JRE-

102 j. Tcanto lhla. 
102 j. Koben 
243 Abdullah Flltl 
91 ÖztUrk 
63 Hanrllıco Alyoti 
63 Davit ArdiU 
62 M. Beşikçi 
51 N. Elbirlik 
44 jiro ve fü.rek&sı 
41 R. Püngür 
15 Ş. 1liz.a 

ıs n 
ıaas 
l• 

" 17 
18 IO 
18 50 
].$ '° 
ıs 
10 

iT •• 22 ,, 
18 
11 
22 
18 
ıa 
18 
151t 
19 2S 
1'l A k d \"e kızın kardeşi taraündan her ikisine KASI ŞtRKETt tFLA! MEMURW-

l\!. ara ra YOSU de suç isnat cdild~i anla ılmı.ştu·. CUNDAN: 
Sana .. 1j Odası Meclisi Kızın kardeşi hukkında tahkikata gi- ifla., idaresine ait bazı i,ler ha1tkında 

.y - + ıh rişilmistir. müzakere ve karar ittihaz etmek üzere MABK.EMELERDE: 
14 H. Uyar 
14 Etem Kantar 

4829 Yek<ın 

ıs 50 
16 
16 50 
17 so 
13 50 

17 51 
ıs 50 

top!anıyor.. B U G u N G O R E C E sıra defterinde alacakları ltayıtlı bulu-
Bfr hırsızlığın sona.. Önümüzdeki salı günü s~at 15 te S~- 7 .. ';O l'rogrnm ve meınlckct s.-ıat ayarı, Köyünde IJir ualı'a 'nan alacaklJarm 22/ 10/940 ~~ine 

44963 i Elld yÜ(ia 
49792 i Umum! yekQn 

Kemernllı mevkiinde bir palamut de- nnyi odası meclisi, Ticaret od::ıs.1 salo- 7•3.'i Mü?Jk pl. 8.00 Ajans. babe. rleri 8.1 .. 0 Cumaovası nahiyesinin Görece k~ rastlıyan Salı günU saat 16 da lzmırde 
nn• .... dan 20 "''\ral. bir caket. bir pan- nuııda bir toplantı yapacaktır. k d y ı 1 l 8.30 "' Saman iskelesinde emJAk usunda 1 2 ,...,_..... ...- B 1 d "hr t ı bi rr• 8.20 Ev ·n uıı - eme; ıs esı l' .IU- yünde Yusuf kızı 15 yaşında Fatma • 

No. 1 
No. 8 

14 
16 
19 
23 
21 

Won ve bir gömlek çalmaktan suclu u • ~-~Pt.apl~~- a ık acaaçıbarag·larurn!"s~ zik pi. 13.:ıo Program \ ' C memleket saat Zeybeği ayni köyden Veli oğlu Kadir sayılı yazıhanede hazır bulunmaları lll-
Cevadın iki RY 25 gün. bunları bilert:'k umwnı .l\li ı ıgmce araı .. . 13 ~..3 Müzik pl 13.50 Ajans ha- 8 .. ~ ad d bir' . k k zumu ilan olunur. 4204 (2065) 
snbn alan Hüseyin Kesenin ele 36 gün 3rZU edilen b:ızı meseleler \'C pamuk iş- n.ı;an . •• • .. . i 14.20 Mil 'k. Ri onmez m a Jsı açmJUI ve ço ~· ... 

No. 9 
No. 10 

hap~ine ve 14 lira ağır para cezasına lc-ri hakkında müznkeratta bulunula- ~~:~~~:'lt!cfosu.. 15.00 ~ is.3Ô geçmB~ yakalaf ~;;r. 
maht..1'\miyetine krırnr vcrilmirfir. caljt.r. . l\T ' " ·1 J 18 00 Program ve memleket "!faz ÇJ e yangın tNcta 

No. 11 

P.srearc11 hn!dnndalıi 1 Z M 1 R j ~ . ı.~~~·;y~r~ ıs.'o3 Müzik : Radyo caz or- ,~ TirenFinh~oğaKziçi nahiyesiınde kH~s~ 226 Albayrak 
it ErLÜLDEKJ iHRACAT ke ·trası J8.4'l Müzık : Alaturka 19.00 A?..ı:ısı •n rıye uyuc?nun c one pışır- 223 Fik Paker • 

' 
lT 
11 

tl arllf'.. Geren C'·lül İ"inde 1imanımızclan cc- p onuşna (Bihlio~l'afya) 19.15 l\'Iüzik : ddıgı sır~?a ~ıçrıdekiY1!11 birzlarkıtuv~ yüzUniki- . 77 M. İzmir oğlu 
zerinde esrar bulundurmaktan suc- b" " "ı k 1.. 1677 000 1· l Türküler J0.30 M<> nleket saat ayan ve en ev uzcrın sa ·~· .. uş. 41 S. SUleymanovlo 

17 15 
9 

17 Ti 
10 

lu Osman ~u Havrinin muhnkemc-si ne ı mcm e et ere · · .ra :ıy- . ~ . -• M'" · ı . Al k oda ile mutfak kfunilen yanmıştır. 28 M. H. Nazlı 
sona emds bir ay 20 gfin mliddetle haı>- ıı inde 3.461.169 kilo muhtelif mahsul < ıa n<: h'1b-rlcrı 19.4~ O ~ı ~iüzikatu~ a orman "aftglftl.. Sa~lı"-- kıvmetinı· takdir ed-- Ba- 24 Necati B~ı...ı 8 

12 50 
8 

8 
17 
18 ıdne, bir li'ra on 1rnnış para cczac;ına sevkedilmiştir. Bu mahsullerden bir ::W.15 Rı:ı~l~~, g~ze;e51 2 . ., . .. : . a- .. . ıl . • • . ,.., p;u• "" ~'CA!r 

mahk.6.mi tin ~ , Uddetl d milyon 456.841 liralık lnsmı Amerikaya ·l h V( h 1 .ı Kor.u . 3 (Gilnuıı me- Odemışte Adagıdc nahıyesının bıçak- yanların Adet 28111anlannda seve se- 22 iL Çolak.oğlu 
U 

•• dvilıne e. \•ek. U} 11!1 i~t e e 65712 liral·>'<ı Finlandivrwa 26?00 lira: ~·Ht-ri } " " .JO Hüzı!. : Radyo salon or- çı köyünde Kız dağı civmmda yangın ve kullanacağı mikropsm, ufak, yu- 6il Yeldllı 
8 rcrnn e esıne Arar ven m ::-ı t'. 16 ,,.,, ' - ,., M _,_,_ t t kmı.ş Ü h k __ , dahilind kik şak hht biri el --L-- 43548 Eski ~ 
B~ ,.A fmT a • lıltt Yugoslavynyn, 2~790 liralıgı Kana- J .. !.' ·t.ı· ~ ı ? 2 .. )0. • . nuc=e . saa ayarı, çı · , ç e tar ar~ v e u- mu ve sı en n ı.nıwn:uı ye 

1ı,;1!WU ""!} n. f/.~ daya. 22970 liralığı lsviçreye, 11730 li- :-jıınc; ha1 lerı ~ : aLır, fıatler 22.50 ru ot ve çalılarla zc:ı,.'tin agaçlan yan- tuvalet bezleridir. En ince elbiseler •U87 Umumi yeldm 
Slvasi anar.. ralıtı lsveçe, kalanı da diğer bazı ecrıe- KonU.Şll' "l (~Cl1( bı ct ı llcrd: : yalnız kısa mışt;ır. . altında blle belli olmaz. 
Sofya, 4 (A.A) - Bulgar miJll bay- bt memleketlere ihraç edilmiştir. <lruı;a postasıylc) 22.50 Muzik : Cazbant . Zıy~n az:dır. Yangın~ se~bıyet ver- FEMİI. VE BAOI ZARİRE 

rarnı ve cenubt Dobricanın Bulgaristana Ayrıca Yunnnistana ela 72800 lira ele- pi. (Saat :~3.10 n kadar yalnız uzun dal: dıklerı iddia ol~an lsmaıl o~u Meh- Her eczanede, kadın berberlerinde 4oz ton Bakla 
iltihakı mUnasebetlyle kral ilç bin siya- ğcrindc l5102 baş muhtelif canh hay- ı ~a posksiylc) 23.25 • 23.30 Yarınkı ~et _uzun ve oglu Şevket Adliyeye ve- lcvıiellİtiiulııviiilalieiııt ıiiiiii5iiilianiinidiiaiııibıiuliuniiiuriil ... 90725 ~~Pa--·1-
st mahko.mu affıe~. vnn gfüxl~rilmişür. program ve kapanış. rılmişlerdlr. .uoa,y• lUW\. 

----~~---~~!!!!!!!!!!!l!!!!!~B!!!!!~l!!!!!!!!!Pl!!'!!!!!!l!!!!!!!!~!'!!!!!!l!--l!!lll!!!!!m!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!l!!!!l!!~~~~~~~~!!!!!!!!~!!'!!!!"!!!!!"!"!~~!!!!!!!'~~9m 

Beyoğlunda 

BRiSTOL T OELI 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
8a '-iki otelin milteciri 45 seoeiik otelcilik mütdıua111 bay ömer 

~llllKJl''D Beap'dir. 
Briatol oteli elli oclah her odada soğuk ve ıw:ak akar ıularıJ banyoları 
lalorifai nrdır. Dahili ve bmici müteaddit telefonlan olduğu gibi 

11111-lilı'ii. ve buauli lokantası vardır. 
BGtla 11111 konforu haiz ohn ba otelin Haliç ve Marmara denizine 
htwrhd cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 
Altla ._ ........,eliyetlere ilaveten fiyatlar relcahet kabul etmi

eaık ....._.. ucmdur. ÇBnldi bu otel Türkiye otdc:ifik mGtehaııns1 
'f ömer l8tffl Bengtinün idareaindedir. Bir defa ziyı.ret hakikati 

-.ı~1n1.- 1myar. Bunun Çil bltün Egeliler, kend"min tahtı isticannda 
"'nnan otellerde buluıurlar. 

-. ...................... ~ .... •r•ı•ıa .................. ~ 

İZllDl İSKAN lftlDCJRLtJOVNDEN : 
Urla kmaı merkezinde sıöçmenler için 100 evin insaaı 26/9 /940 tarihia

den 10/ 10/940 tarihine kadar 15 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile cbilt
nıe,-e ~anlnu,tır. 

Muhammen keoif bedeli beher evin 599 lira 48 kuruştan ceman 59946 lira 
10 ku11Jftu1'. ihale 10/10/940 günii saat 11 de Jzmir i.skln müdürlüğünde 
.rapılacakbr. Pl&n ve prtnameler i9kAn müdürlüğünde her gün görülebilir. ls
teltliflerin ihale günü muhammen bedelinin yüzde yedi buçuğu olan 4497 liralık 
teıninat mektUbu veya maliye makbuzu "c ticaret ve anai oduı ve ehliyet ve
llkalariyle birlikte 2490 •ayılı b.nuna göre yapacakları teklif mektuplarını 
ibateden bir saat evvel iskan dairesindeki komisyona tevdi etmeleri ilin olunur. 

26, 29. 2. 5 -4005 ( 1991) 

fzwdlc YaJnfltll' Hüdürlülftlıden: 
E.trah mazbutadan Salepçioila hanı miiftemilltmdan garaj bina•ınm 

1 ))J lira 60 Jumıtlok keoif ve idari ve fenni prtnamesi mucibiaco tamirata 
1'aPllmak üzere 2 7 /9 /9-40 tan"hinden itibaren 20 gün müddetle eksiltmeye 
ko.almuttur. 

Yevmi ihale 1 7 / 1 O /940 tarihine mü.adif pertembe günü .abalıı saat 1 O 
da Vabftar idaresinde müte,eklı:il komi.yon buzuıuada yapalacaktır. Talip 
olulana ytizde 7,5 teminatlarile birlikte mezkilr gün ve saatte Vakıflar ida
resinde mütqeldtil komiıyona müracaatları ve prtname ve ketfinin ha tr6n 
ıneeaf saati dahilinde vakıflar idaresinde g&rülebt1eceii illn olunur. 

1. 5. 10. 14 4CM9 (2017) 

Dil.ta SJHBA'J' VE ıcrJMAI lfl1AYENE'J' 
lltlDCIRLVCCJlfDEN : . 
964 numaralı eczacılar ve eczahaneler hakkındaki .kununun 26 ncı mad

desi mucibince tertibatı saydalaniye yaparak toptan satan Jlboratuvarlar n 
imalathaneler abhat ve içtimai muavenet vekaletinin müsade.iyle açdmak 
llz..n gelir. 

Bunlar meyaıunda Comprirne ve Ampul yapan imallthanelerin de ayna 
8'1retle müsaade almaları lizım geleceiindeo bu şekilde milatahzer yaptsklan 
halde fimdiye kadar mü.aade almamıı olnlar t 940 senesi fk.inciteırin nihaye
tine kadar bulunduldan mahallin en büyük sıhhi amirine bir beyanname ve
ntrek imalathanelerinin bulunduğu yeri ve kullandıkları Comprime ve Ampul 
tloldeınıa makinelerinin adet ve kabiliyetlerini ve yaptıkları müstahzeılerin 
İ9bnlerini ve ruhsatname tarih ve numaralarını bildirmelidirler. Bu ıekilde 
beyanname ile müracaat edilerek kanun bükümlrine tevfikan müaaade.& alın
ntayan Comprime ve. Ampul imalathanelerinin ven1en müddet bittikten 
SOnra çalı!lıınalarma izin verilmiycC"eği ilfuı olunur. 5, 6 4202 (2061) 

SM.fHf.i JIAL MUDVRLVOCJNDEN : 
Salibli ka:zuı hududu dalUlinde Marmara aölü namiyfe maruf gölde 

1/10/940 taı.ibinc:len 1/10/9'4 I tarihine kadar olan müddet zufmda balık 
•vlamak hakkı mühezlınme nrilecektir. 

A. - Avlanacak:. balıkların heherinin sık.leli 500 gramdan fazla olmak 
Üzere iki yüz elli bin kilo tahmin edilmiş olup bu balıklann kiloaanan mu
hammen kıymeti 2 kul'Uftan bq bin liradır. 
ı· B - Ş.rtnameler bedel.ix olarak bu ilanın yapıldığı mal dairesinden veri-
tr. 

C - Artb.rma 1S/10/940 tarihine mü.sadif Salt günü aaat 11 Cle Salihli 
ınalmüdürlüiünde müte,ekkil koaÜ8yon huzurunda icra edilecektiT. 

D - Artbrma açik tekilde yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat mlkdan muhammen bedelin yiizde 7.5 çuğu olan 

«375> liradır. Talip olanların yevmi meı:kurde Salihli rnalmüdlirlüğünde mü
teşekkil komisyona müracaat eylemeleri lii\n olunur. 

5, 8, 11, 13 4194 (2062) 

1ZMm SiCU..1 TICAR~'T MEMUR-
LUGUNDt\N: . 

Tescil edilmiş olan (ünyon harik, ha
yat, kaza sigorta kumpanyaları 1unir 
B. acenteliği} içbı bu kerre Osmanlı 
bankası İzmir şubesine verilen temsil 
vek.aletnaıncsi ticaret kanunu hUki.im
lel"ine göre sicfün 2833 nwnarasına kayt 
\'C tescil edildiği ilan cılunur. 

l: V ekfılctname 
2: Bcyann:ımc 

VEKALETNAME 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
: 1 : Devlet Demir Yol/arından : • • ...................................................................................... 

D. DEMtRYOW 8 NCI iŞLETME KOMtSYONUNDAN: 
idaremiz ihtiyacı için prtnamain• tevfikan 320 ton odan 14/I0/940 

Pazartui günü .aat 15 de açık ekailtme usuliyle Alaancakta koüyonumuzca 
aatın alanacaktır. 

Muhammen bedeli ( 4000) lira olup isteklilerin 300 liralık muvakkat te
minat makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona müracatları lazımdır. Şart· 
namelerle mukavele projeai i~etme kaleminde glSriilebilir. 

28, 1, 5, 1 o 4048 (4004) 

ZIRAA'J' BAlfKASIHDAN : 
Deniz yolu ile 1.ıanbula SOO ton pamuk sevkcdilecek.tir. Nakliye itleri ban

kamızda mevcut prtnameie göre en müsait fiat teklif eden firmaya· verile· 
cektir. Teklif mektuplan 7/10/940 Pazartesi günü eaat on bete kadar ban
kamqoa kabul edilecektir. Fazla tafsilat İsteyenlerin bankamıza müracaatla• 
n. 4208 (2064) 

.tzaııa DEITEJIDAJU.IOJNDAlf : 
Muaa oğlu Günetoilunun B.,durak ıubesine olan milli emlak aabı bedeli 

borcundan dolayı mümaileyhin hazineden aabn aldıfl ilçfincii Karataı Env.,.. 
riye sokağında kain 89 eski 91 yeni aayıh ve 288 Ura kıymetindeki evi vila.
yet idare heyeti knrariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmııtır. Talip
lerin 2 9 /Birincitcpin/940 Pazartesi günü saat 1 S de VÜayet idare heyetine 
müra~atlanilanolunur. 5, 12, 19,26 4112 (205') 

Biz aşağıdaki imza sahipleri, Pariste 
ınütcşck'kil 'Onyon yangın, kaza ve muh
telif ınuhatarata karşı sigorta kumpan
:ı·:ısı ile 'Onyon Hayat sigorta kumpan
yasının Tilrklyedekt umum! vekili bu
lunan, 1stanbulda, Galatada 'Onyon ha
nında dairei mahsusasında ldin c!ttiha
dı Millb Tiirk Sigorta şirketi idare mec
lisi nzasından A. Mattlinger ve mez.kftr 
şirket müdürlerinden Vefik Sertel, bu 
kerre Osmanlı bankası İzmir şubeslnl 
kendisine gfuıderilen tavzif mektubu 
mefadına t~fikan 1Jnyon yangın, kaza 
ve muhtelif muhatarata karşı sigorta 
kumpaııyu!yle 'Onyon Hayat kutn
panyasmm tunir şehri c B > acC'll
tcliğine nnsp ve taybı eder ve kumpan
yanın nizamnamei esas~ine ve nizamatı 
sairesine ve kendisine vlrlen veya bilA- İZMJR DEF'J'ERDARLICINDAll : 
hara verilecek olan talimata tevfikan Mehmet oğlu Mustafa Bedrinin Baıdurak tubeaiııe olan milli emlllc aatıı 

HUMDALtt 
UllUM1 DENtz .ACEN't&iJCI l4D 

mun.1c LfNm Lm 
. tZMia • NEVYORlt AWINDA 

Haftalık matuım hueket 
HOLLANDİA vapuru 1 • 5 blrincltet

ttn arasında İmıirden dolru Nevyorka 
hareket edecektir. · 

ANGHYRA '\.-apuru 12 - 16 birincitet
rin arasında İz.mirden doğru N evyorb 
hareket edecektir. 

Nar: BUtu.n vapurlanmızm ... 
tel elektrik vantfl8tar tesisatı fle mtl
cehhezdir. Gerek vapurlann mllftllalM 
tarihleri, gerek vapur ls1mleri ft na9" 
lun1arı lıaJdanda aceutaam haııt dola· 
yısiyle hiç bir taahhüt altına girmez. 

Daha fazla ta&ilM almak için Blrinal 
Kordonda 152 awnarada •UllUAL
umumı denh acentelill Ltd. ın6raeut 
edilmesi rica olunur. TELEFON : te'1I r· .. ;u:;i;;;·n: ............. , 
i ftlUKÜI 1.TD. i 
! V APUB ACEllTAIJI 
! ATATORK CADDESi Rees binam ! . ......~ . : ... ~vaıı: M4I • 
: Looc1ra ve U9WpGI ballan '- ! 
5 piyasanın ihtiyacına ~are vapurla- : 
: nmı~ 9PE.r vım.eakludıı. - ; ................... ~ .................... ...ı 

ve dalrei vekMeti dahiline mUnhasır bedeli borcundan dolayı mumaileyhin hazineden satın aldığı Göztepe Şafak 
olmak Uzere, h'U.$usatı Atiye için kum- sokağında klin bet aayılı ve 240 lira kıymetindeki m Tillyet idare heyeti TtRE tCRA MEMURLUCUNDANı 
panya nam ve hesabı.na vekAlet verlrls, karariyle 21 ıün milddetle müzayedeye çakanJIDJfbr. TaUpleria 29 8irinc:i- Aktdür l>aaku,.. 9736 lin. 8S k. 
ş<syle ki: tetrin 940 P.zarte.il pnO ... t 1 S d• ~et idar. heyedM •UtMaadan illa ıat b.İkiye daha tahakkuk edecek fak ft 

YANGIN KISMI tÇlN olunur. S, 12, 19, 26 4111 (2056) masrafa borçlu Tirenin Cümhuriyet M.. 
Ali Pllfll oğlu Refiğin •'-cekh AlqeWr 

Teklif edilecek yangın slgortalarmı bankasına birinci c:lerecede ı 4000 lira 

~:r:11har::ı;er~ ~ İZllJJI Dl:ITERDARLIOIJfDAlf : ve ikinci derecede •ooo lira ipob1k ... 
mer'i tarifede muayyen fiyatlarla kabul Abdurrahman oilu Mehmet Raaim1n Baplwak ...._ ol• mib emllk tirdiii Tirenin Bmpz köyii cinnilııla 

Mbf bedeli borcundan dolqı mumaileyhin hazineden aaba alcUiı Biriac:i ve Güllüce ç:kl~j mnkiiadeki d!.1..-o. --ve bu bapta sigorta mukaveleıwnesl Ka p 0~ un..--
tanzlıni ile imza ve itasına ve takarrür rataı o.w:a Ali Riza 90kalmda k.lia eaki 31 yeni 3S/t ..,.ılı Ye 864 lira ça tada Te merıdanu :ilhu hakiye~ 
eden sigorta Ucuratıru ahzU kabza ve ta- kıymetindeki evi il• düllln vill)ret idare heyeti karariyl• 21 sün müddetle dan dolayı •tdm•MM kanır weıilmiıwdı. 
lep vukuunda sigortaların kısmen Ve)'ll ınilzayede70 çıkanluuetu. Talipleria 29 /Birincitepfn/940 Pazartesi 8&&t 1' E'Yftlc.e 2280 No. la kaaw tevfiıba 
tamamen feshine muvafakate ve ledel· de villyet idare heyetiae mUr11eeatlanilan o1 ..... '· 12, 19, 26 41 f)(20S7) ~:= e:;. vu~ar~1J:~~ 
icap bunların .kumen veya tamamen • ...-
feshini resen if'ara veya yangın ~uhu· IZMIR BFJ.fDIYESINDENı ÇAVlJI ZADE MUSTAFA NURi a~. (Tire tapu idaresinin Ma.,./928 
runda kumpanya hukukunun muhafaza İsnıetbptu maJ.aUe.a 1J3Tnd IObkta tFLAS lDAR& MEMURWCUNDAN: tarih ve 63 numaruanda kayıtlı 1700 
ve vikayesi zınuunda memurini millkı. 17 ncl adam m,25 mM:re murabbaın- UIU WareeiM ait baza itler hakkmcla dönüm de boıçlUDan naaf h-..ı ol~ 
ye ve adliye 'H zabıtaya ve sair maka· dalti 9 SllTJlı a,neenm •tlil. )'al lflerl müzakere ve karar ittihaz etmek üzere 850 dönUm tahviJen 78 hektar 1.07 
mata müracaata ve siaorta eahabuun mUdürlfiillndeki ~ veçhilt •ra defterinde alacaktan kayıtlı bulunan M. M. 3600 laymedi mera n •)'m la. 
beyanatım ahz8 ı.t1.maa ve ~ açık artbrma7a koaulmqtur. Jılullam- alacak.lılann 22/10/940 tarihine rast- rilı ~e 64 namarada kayıdı SOO dhlaa 
dan talimatı mahsua vUruduna dejln men bedeli 886 lira 25 Jwnıt muvakW an s.lı s8n8 ..a '' de lzınirde sa- taltwen 45 hektar 965 1 M. M. 4600 
zarar mlldarımn ~zayUdUne mani ot.. tenılnatı 6T llı:adır. Tallpleda teminata m.. llblelinde F.mlak hamnda i8la lira kıymetli tarla Ye a~ !~ n 71 
calc ve bil&lds tmakusunu temJn edecek C. M. Ban1casma yatırarak makbuzla- idare memuna awkat Nuri Fettah Ese- numarada kayıtlı 1 000 dooum ~-
tedabiıi tahaffuziyeye tev~Ole. rlyle ihale tarihi ola 11-1~ Çaqam- nin 1.2 auaanla pınhaa-... selmele- 91 ~k!- 9302 M. M. ~ lin kıp. 

HAYAT KISMI tÇtN ba 1Unü laM 18 da eDCilmene milnıelıllt- rl lüzum• l&n alans. 42M (2066) metli diler mera aynı ~ ~ 7J ..,. 
lan 1 1015 (2018) manda kayıtlı ft yalnız birma dengı•e 

~yat sigortalar~ tedarlkl :ıuonında . -5- - hububat dahili ticaretiyle iıtigal eden ipotekli 800 dönüm tahvilea 7 3 hekw 
teldifat ve. teıebbüsatta bulun.mala ve Zeki Gönçiln itba ticaret üırRat ticuet 5442 M. M. 2400 lira laymetindec:lir.) 
bu baptakı tekllfnamelen bllkabul ev• lZMlR s&CtL TlCARE.T Mi'lılUR· . . .. . . . Haciz edilen yukarıda tafaı1atı •Öyl.. 
rakını ihzar Ue mlldUtlyetlmlze irMle, UJ<au_NDANı . . . lianunu hUkümlerlne gor~ sıcılu~}~l2 nilen muhammen kıymetli ve horçlu Ha-
p y akçesi tahsili ile mukabilinde inak· Zeki Gasnt üearet ün•~ lmurd. nwnaru1na ÜY't ve tucil edidiği illn Al" p "'l R fi•• b ta ubclei t.._ 
buz itasına ve mubvelenamelerln ıl· S.llnik bankası ü9tiinde U numarada olunur. 419S ( 2063) ;:,fu~d~ ot~ıuneangın m:.a:i veya gayri 
gorta eshabiyle teati.si hakkındaki mu- menkuller 23/10/940 tarih.ine müaaclil 
amelAtr • mutadeyl ikmale ve kumpanya ZUll meclis.t idare aıasınclan A. ıılattlan- kaza sigorta işlerlle ~1 olmak ve bu Çarf&JDba ıünfi znali mt 11 de Tire 
mildUrlyetfnce imzalı makbuzlar muka- Not.er mUhrtı 'Yt lmz:ul itlerden dolacak davalarda, bUtün mah- icra dairesinde ihale edilmek üzere 
bilinde Ucuratı tahsile ve ind~lhacce ha- Bu 8Ul'etin dairemde dasyumda 8-8- kemelerde müddei, milddeialeyb ve 13/ ı 0/940 tarihinden itibaren ve açmk 
Iadn muharrer hususattan dolayı TUr- 940 tarih ve 9256 No. ile mahfua ulma UçUncü §Ahıs sıfatlerUe hazır bulunmak arttarma yoluyle •tıta çıkanlmıttır. Şut. 
kiye CUmhuriyeti mehaklıni aideslnde mutabık oldufwıu tudlk ederim. ili.ere Osmanlı bankası tzmlr ıube.ini name vesair evrak mliteferriui 
ve de-ı-ecafı mehakimin klffesinde müd- Beyollu dördilncli noterlJil resml tayin eyledilini bildirmiştir. 13/ 10/9'40 tarihinden itibaren heıb
dei ve müddeialeyh ve şahsı salis ve iti· mUhrü ve imzası Keyfiyet sigorta ılrketl~ teftiş sin görebilmesi için açık bulundural 
razillgayr sıfat ve suretleriyle hazır bu- 43 kuruşluk damga ve 10 kuruşluk ve mUrakabe.sine dair 25 Hazırım 1927 maktadır. 
lunarak muhakeme ve muhasamaya, tayyal'e pulllın ili:erlnde 8 Atustı>e tarih ve 1149 sayılı kanunun hUkUm- ihale günü mal muhammen kıymelia 
tebliğ ve tebellliğe, her nevi haciz vaz 1940 tarlh. lerine uygun görUlmil§ olmakla bu be- yüzde 75 ini balduiu sUl'ette ihale yapto 
ve fekkini talebe ve ilamalı mtıstahaile· Harç pulları dairedeki nUshaaına ya- ya.nnamf' verildi. lacaktır. Abi halde son pey aahibinbl 
yi mevkii icraya vaz ile tenftz:l ahklmı· pıştırılmıffır. Ticaret vekili N. taahbüda baki kalmak üzere arttuma 
nı talep ve ifaya ve indelhacce hukuku Ankara: Eylill 1940 (Bir imza) on ııün daha temdit edilmit olaeaimdaa 
şirketin muhafazası zımnınğa muhake- T. C. T.C. Ticaret veklleU İç Ticaret Umum onuncu süne müadif 2/ 1 f /940 tari· 
me ve muhasama için av\ıkat tayin ve Ticaret veklletl mUdUrl~ :reSlllt mUhUr ve bir imza hinde Cumartesi gijnü aynı saatte en çok 
azline ınc?.un olmak üzere Osmanlı ban- İç Ticaret Umum mi.tdtirlUğtl Umumi No. 2899 Hususi No. 1-107 arthrana ihale olunacaktır. 
kası İzmir şubesini vekil tayin eyleriz. Sig, İşbu beyanname · ömeğinln dairemiz. ipotek sahibi alacakldarla diğer all-
Ancak, Osmanlı bankası İzmir şubesi, Genel Öz.el Eski milbrez dosyasında sakb ve milbrlzinin kadarların gayri menkul üzerindeki bak. 
gerek namımıza, gerek kumpanya na- - -- --- imzasını ıa.,ıyan 1-10-1940 tnrih ve 2849 lannı buaus.iyle faiz ve masrafa dair olan 
mil he.ımbına bono. poliça veyn havale- Sayı: 4/ . umumt numaralı nilshasına uyITTUl oldu- iddialarını evrak.ı müshiteleriyle yirmi 

-------------- --------------.. nameyi ve yahut her hangi bir taahhü- BEYANNAME fu bittaslik alakadara veı·ildi. Bin dokuz ~n içinde icra dairesine bildirmeleri 
İ dil ınutazammın senedatı imzava sal!\- yilz. kırk senesi Birinci teşrin ayının aksi surette haklan tapu sicilleriyle ııabit 
zını,. Ticaret Lisesi Müdüf'lü§önde n: hiyettar değildir. . Türkiyede yangın ve kaza sigorta iş- Uçiincü Peı·şembe gtinil. 3-10-1940 olmadıkça satış bedelinin paylaşmaıın-

•• AKSAM KVRS'LARI •• Pul tarih imzalar !erile me5gul olmak üz.ere kanunt hU- K.AC: dan hariç kalacakları ve irtifak hakkı 
. Memur ve ticaret müataıdemleri için mevcut parasız akşam kursları ted- Klişe kümler dairesinde tescil edilerek bugün İzmir ikinci noterliği resmi mührü sahiplerinin de aynı suretle hareketleri 
rıaatı 1 /Teırinievvcl/940 tarihinden beri ba~lamı§tır. Bu bin dokuz yüz kırk senesi Ağus- faaliyet halinde bulunan tl'nyon yangın, 30 ku~uk damga pulu üzerinde S icap edeceiti ve taliplerin muhammen 

K-.yıt ve kabul devam etmektedir. Kurslarda okutulmakta olan daktiloi- tos ayının 8 inci günU tarihile olan bu kaza ve muhtelif muhatarata karşı si- Birinciteşrin 1940 tarih ve fz.mir ikinci kıymetin yüzde 7.5 nisbetinde pey ak-f:ft, atenoğrafi, türkçe. ve muhaberat, muhasebe. matematik, İngilizce ve vekAlet zirine mevzu imzalar şahıs ve gorla kumpanyasının Tiirkiye umumt noterliği resmt mOhrü. çası veya milli bir bankanın teminat 
ranaızca derslerinden birine veya bir kaı:;ına dvam edilebilir. hüviyetleri dairece maıı.ıfum 't.tnyon sl- vekili bu kerre mUracaatla tzmir c.B> je ile mildür Vefik Sert ·lin olduğunu mektubunu icra dairesine teYdileri ilnn 

Daha fazla malumat için okul idaresine mliracnat edilmesi. '4166 (2058), gorta kumpanyaları namına imzaya me- acı>ntelcl?ine şirket namına ~an2ın ve taldik ederim. olunur. 4 l 9i (2060) 



SARIPE• 

Ankarada müsabakalar llGILIZ HAYA HÜCUMLA- AFRiKADl YEll llGILiz 

~Yarın Hipodromda mü- · 
him güreşler Yapılacak 
Mülayim ile Tekirdağlı, Pellinen ile de 

Kara Ali karfılafacaklar 
olan Mülayim pehlivanla Tckirdnğlı Hü
seyin arasında ve geçen hafta milli ta
kım aabılc antrenörü Pdlinen' e mağlup 
olan Kara Ali ile Pellinen arasında ya
pılacaktır. 

RI DEVAM EDiYOR HAVA AlllLIRI --·--
Almanlar da 
hasar atı 

itiraf ediyor 

--·-
Limanlar ve 
kışlalar 
bombalandı 

~-~ --·~ Hollandanın bir çok Garp çölüne ve İtalyan· 
yerleri şiddetle ların şarki Alrikasma 
bombardıman edildi da hücum edildi 
Amsterdam, 4 (AA) - Çarşamba Kahire 4 (A.A) - İngiliz tebliği: 

Istanbulda mühim bir içtima 
x.x:........---------------

H ava Kurumu varidatını 
arttırmak lizım .•• 

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

Kurum bugünkü varidatile yüksek mesaıaını 
layıkiyle temin edemiyecek 

Ankara, 4 (Hususi) - Geçen haf ta 
ifürkiye ba~ pehlivanı T ekirdağlının da 
lftiraki ile Ankara şehir hipodrumunda 
başlıyı:ı.n aerbeat göre~ müsabakaları 
bu hafta Pazartesi günü saat 1O,30 Cla 
19 Mayıs Stadyumunda tekrar edilecek 
tir. 

Bu müsabakaların açılışı milli takımı
mızın kıymetli elemanlarınCian Celal ile 
Yaşar Doğu arnsında yı:ı.pılacak bir kılr
şılaşma ile olacaktır. 

gününü Perşembeye bağlayan gece ve Garp çölünde Buğbuğ üzerine akınlan
Per§Cmbe günü :r.arfında sabahın ilk sa- mızda bir su deposu hasara uğr:ı.tılnıış
atlerinde lngiliz tayyareleri yeniden tır. latanbul, 4 (Hususi) - lstanbul Ha- · datı arttırmak, mümkün olduğu kadar 
Hollandanın bir çok mıntakalarını bom- ltalyan şarki Afrikasında Maygelaka va .Kuru?,"unun bugünkü toplantısında Kuruma fazla azli kaydetmek ve Hava 

Bu ha!taki müsabakalar geçen aene 
J<ırkpınar görqlerine iJtirak edememiş 

bardıman etmişlerdir. üzerine hücum edilmiştir. Bombardıman vali LutEu Kı!dar Cla hazır bulunmuştur. Kurumunu müstakar bir bütçeye maz-
ALMANLAR DA iTİRAI<' EDİYOR neticesinde vuku bulan infilWarla ka- Toplantıya nyaaet eden Hava Kurumu har kılmak icap ettiğini söylemiştir. Bu 
Derlin, 4 (A.A) - Alman ajansı bil- ra bir bulut tabakası müşahede edilmiş- reisi Erzurum mebusu Şükrü Koçak top- maksatla bir faaliyet planı hazırlanmll-------------~--~------~--~--------------

lkhsat Ve Inhı•sar vekı•ııerı•nı•n diriyor: Çarşambayı perşembeye bağlı- tir. Hücuma sonuna kadar devam edil- lanlt,ı_nınkmaksladını izah etmali::ı hakvalTardka aı taknnür etmiş ve tefrik edilen encü-
y ... YO gece ve perşembe gun·· il sabaha kar- mişf.ir. Bir düşman avcısı 320 metre ir- çe İıı; anat arımızı çoğ tına • Ür 1 ..,. - l h t k k d men mesaisine ba~ amııtır. 
şı İngiliz tayyareleri Hollandanın birçok tifadan tirb;~n 8eklinde yere inmistir. genç iğinin avacı ı u retini mütema-

hkl t tk•k t ~ · · el" "'k 1 k · · 1-· d Hava Kurumu Cumartesi günü. (bu-yap an e ı a mıntakalanna taarruz etmişlerdir. Bir bombardıman tayyaremiz düşmUş- ıyen yu se tme gayesını taıup e en 
Hallem şehri mütezarrır olduğu gibi tür. Kurumun bugünkü varidatla bu yüksek gün) yeniden toplantı yaparak encüme--

x•x . . . . diğer bir şehirde de bazı hasarat vuku Assap bombardıman edilmiştir. Men- mesaiyi layikiyle temin edemiycceğini, nin hazırlamakta olduğu raporu gözden 
f'.r \nra, 4 (Hususi) - Karadeniz sa- J?avar ~natının ın~şafı ıçuı ~u_n va- bulmuştur. Lfıhcyde, Barantta da düş- direklere, limana bombalar dilşmüştilr. g~lir kaynakları üzerjnde joleyerek varj- geçirecektir. 

hlllcrinde tetkik seyahatinde bulunmak- delı krediler a<.,.'llacagını vadetmiştır. man tayyarelerinin bazı hasarat yaptık- Kışlalar üzerine tam isabetler kayde. --------------

=.~u~:ltt-i1":~= . .,~ckilF.,gc,·opuruHclstanbulagitmiı;- Janö~r. * di,'lm'i~lr. "tr .. j Son beş senedenberi nü-
~ ve hUkUmet erkAnı tarafından kar- İNHİSARLAR VEldUNİN INBil JEREDEIİ SON BRE1111ER MUL IAJI . 
wıJanmıştır. TETKiKLERi.. n n 11 f ' k d tt ? 

Vekil tacirlerle temas etmiştir. Hal- Bursa, 4 (Hususi) - DUn Uluda~da DEGV "'"ILll usumuz ne a ar ar ı 
kevinde şerefine bir öğle yemeği veril- bir gezinti yapan inhisarlar vekili dö- iyi VE ALMANLAR • 

'tniştir. VilAyeti, askeri kumandanlığı, nlişte. tütün istihsal eden köylere uğn- lstanbul 4 (Yeni Asır) - Şim- iki milyon arttıgv ı tahmin edilmek· 
l»artiyi, Belediyeyi ziyaret ettikten son- yarak tetkiklerde bulunmuştur. B. Raif 
it. 250 yataklı yeni hastaneyi gezmiştir. Karadeniz, ,·ali Refik Karaltanla da ay- A •k J J F k ) Ad • diye kadar yapılan istatistiklere göre tedir. 20 T eırinievvckle yapılacak 

Tı·abzon elektrik şirketinin işletme rıca vilüyetin bu seneki tütün rekoltesi merJ 8 1 ar.a ev a 8 e tarı• nüfusumuz binde yirmi iki nisbetin- umumi tahririn hakikati bildireee-
vaziycti hakkında şirket mUdUründen ve tfüüncülerin dilek \"C ihtiyaçları hak- •• de artmıotır. Buna göre 935 umumi 
,izahat alnu.ştır. kında görüşmüştür. gore Çörçil hi hadiseler mi nüfus aayımındar;ıberi nüfusumuzun ğine §Üphe yoktur . 

. Devlet Demir ve Deniz kuvvetlendi olacak? 
A 

mesaı zamanı yollarında 
Ankara -' (Huausl) - Devlet demir- }erinde günde : saat kadar fazla mesai 
llarınn ballı lf yerlerinin hafta tatili yapılnıasınn ve bu yerlerin hafta tati
.unundan istisnası Koordinasyon h~- linden istisnasına da aynı~ heyetçe ka-

tince kararlaştınlm~ır. Devlet denız rar verilmiştir. 
lları ve limanları idarelerinin iş yer- . 

Balkan oyunları bugün 
lstanbulda başlıyor 

--~----~xax------------
1stanbul 4 (Yeni Asır) - Yarın (bu- feti verilmi~ir. 

) bqlıyacak olan Balkan oyunlan- Yarın (bugün) Balkun oyunLrına 
i§tlrak etmek ilzere 26 atletten mü- başvekil nrunınıı bnden terbiyesi genel 

ep Yugoslav heyeti bugün şehri- direktörü gener::ıl Tanerin bir nut1:iyle 
gelıntşler ve bUyUk bir sporcu ka- ba5hınacaktır. 

lığı Urafmdan karşılanmışlardır. MUsabakalnra Yugoslavya, Yuruınis-
••H~rlerlmlz Taksim lbidesine bir çe- tan ve 'l'ürkiye iştirak edecektir. Mi.isa-

lroymUllar, tereflerine çay riya- bakalar Pazar günü bitecektir. 

Bitlerin zafer ümidi Aln;anıar mülakat 
nerede?Dalıar lltidisesl neticelerini IJüyiilt· 
izah olunacak- rneğe çalışıyorlar .. 
Nevyork, 4 (A.A) - İngiliz kabine- Berlin 4 (A.A) - D.N.B. bildiriyor: 

sindeki değişiklikten bahseden Nevyork Berlin matbuatı Brennerde yapılan 
gazeteleri Çörçilin vaziyetini daha ziya- mühim mülakatlardan bahsetmektedir. 
de kuvvetlenmiş olarak görmekte müt- Alkemany Zaytung ga,.etesi iki bü
tcfiktir1cr. . .. . yük şef nrasındn yapıl:ın her görüşmeyi 

Hernl? Trıbun ve ~evy.or~ Taymı: fe\·kaladc tarihl hadiselerin ta!dp ctti
?azetelerı 9embc;I~ynın . ıstıfasındakı ğini yazmaktadır. 
ıcra ınahare:-ı~? te1~ ed~yor1ar. Hamburgen Fem Benblad gazetesine 

Herald Trıbun clıyor kı Çembcrlayıı "'Öre mülfıkat esnasında sulhun tanzi
ve on~ı r.ejiminde':l ~iti kala~ar .. ha~- ~inden oldui:'U kadnr harpten de bnhse
kındakı hır çok .~e~!dtlc!" bel!d mubald- dilmiş olması muhtemel ise de harbın 
galıdıı:: ~~.?t ÇorçlJ mUstcnıırren. ş~a- yeni bir safhaya girmek üzere bulunma
sını. ~o~ o~und~ tutm~k. mc:burı!'etm- sı ihtimali daha fazladır. 
cledır. J:ı ~!tı.:rm ;s:ı; ~abı~esı 1?g~~re- Gnzete, Breruıcr mülakatı hakkında 
d~ Vışı hukümetı gıhı hır hUkümetel ş;mdiden tahminler yapmanın lüzumsuz 
müncer olncn~ ?lan. hoşnutsuz!~ ~"ftsl olduğunu, çünkü Brenncrdc '\"agonda 
~tn1~~ır ve Hıtlenıt zafer umldı. de verHen kararların nelt"rden ibaret oldu-
uAVA~1 KAMARAS! ğu öğrcn~lmcktc gecikilmiyeceğini ilave 

TOPLANDlôl ZAMAN etme1dedır. 
Londra, 4 (A.A) - Royter Parla- --·--mento muhabiri diyor ki: J 
Avam Kamarası toplandığı zaman nailiz -Rumen 

ba§vekilin harbin inki~afından bahse- ~ 

Basra yolile yapılacak ticaret 
X.11: 

Müzakereler bitti, anlaş
ma dün imzalandı 

Ankara, 4 (Hususi) - Bağdatla doğ
ı·u demiryolu müm:ıkalatının tesisi üze
rine nakliyatın tanzimi ve tarifelerin ta

İstanbul, 4 (Yeni Asır) - Basra yo 
lu ile yapılacak ticari nakliyat hakkuı. 
da icra edilm<!kte olan müzakereler bit. 

yini ile tatbik olunacak ücretler ve kul
lanılacak ınubanik malzeme baklanda miştir. 
bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma- Kilometre başına beher ton eşya içhı. 
run ticaret ve naklıyat için faideli olaca- ild kuruş nakliye ticreti alınması husu. 
ğı umulmaktadır. sunda mi.itnbekat hasıl olmuştur. 

Makinaya 
Verilirken 

kil s 

ÜÇÜZLÜ PAKT VE JA
PONYANIN VAZiYETi 

MÜTHiS , 
BIRŞEY --·-

MiHVER REISLERi ARA
SllDAYEll MOLAIAT 

INGiliZ HAVA HÜCUM
LARININ DEHSETi 

derken Çemberlayndan da sitayişle hah- M•• b ti • -•--
sedeceği ve Dakar seferi hakkında ı:öz UD8Se e eri k•ı• 
söyleyerek kabinenin bu harekete neCien • Japon ba~ve 1 1 

İngiliz gemileri· 
nin sularına Ti

fo nıikrobu 
atıyorlar 

karar verdiği ve bu hareketin niçin aka- lngilizlerin yeni notası '.C' 
mete uğradığı hakkında meclise izahat Bükreş, 4 (A.A) - İngiliz elçisi dün mu··hı·m beya-~ 

--·-- -*-- vereceği zannolunmaktadır. ak.~am Romanya hariciye nezaretine beş 

- BASTARAf"l J inci SAYFADA - - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
111emleket hariciye nazırlan da iştirak rakmamıpa muhakkak surette çok 

Yapılan hareketler harp kabinesi İngiliz tebaasının t1?v1'i,fi haklonda yeni 
umumi heyeti tarafından ittihaz edil- bir nota vermiştir. Bu notada İngiliz natta bulundu 
miş olmakla beraber başvekilin l1epsi- hükümcti, İngiliz tebaalarının ne zaman 
nin mesuliyetini şahsen deruhte etmesi tahliye edileceklerini, bunların ne ile it
m.uhtcmeldir. ham olunduklarını, Rumen makamları

--·-BAL TIMURDA KEŞFEDiLEN etmişlerdir. bozmustur. 
Brenner seyahatine iştirak edenler Le Havr limanı büyük zayiata 

91'8S'lnda Ftibrerin hususi treninde ttaı- v F · r de 
Janm Bertin bliyük el(lai ile mareşal d~amı§tıı:. !ıınd~anm bı~ga ıkıın n Başvekilin beyanatını harp vaziyetine nın bunları mclıkemeye vermek niye

dair müzakerelerin takip edeceği tah- tinde olup olmadığını, bu takdirde mah
min edilmektedir. kemcnin nerede ve ne zaman yapılaca

K8l1el doktor Dietrich, doktor Boman ogan ıevınç ıun ı artan ır ı nh
\'e FUbrerin yaverleri bulunuyordu. ya inkılap etmi~tir. 

Londraya karşı yapılan hava bombar- ğını sormuştur. l>iiçenin hususi treninde de Almanya- Bu haberler bitaraf mÜ§ahitler 
JU11 Roma bUyük elçisi, general Nakkar tarafından teyit edilmektedir Al
~~ Dii~e ile Cianonun hususi kalem mü- manca konU§an ve Alman ı~bayla-
llurle.rı bulunuyordu. • . • 

dımanlarının avam kamarasının diğer İngiliz elçisine evnlki gün kaybolan 
bir celsesinde bahis mevzuu olaca°'ı tah- ingiliz tebaası Millerin şimdiye kadar 
min edilmeıktedir. 

0 

bulunmamış olduğu bildirilmiştir. 
Roma 4 (A.A) _ Fillırer ve Düc;e rıyle teması olan bır Amerikalı genç 

Brenne~e saat 11 de buluşarak uzun laz Alman askerlerinin derin yeia 
bir görüşme yapmışlardır. Brennerden içinde olduklannı ve Bordo fU&pla
bu mül~ata dair lişaiıdaki haber veril- nnın bile bu yeıi jzak edemiyeceği-

----&-- *·---
Dünkü Alman Amerikada as-

rnektedir : • •• J • • Führerin hususi treni Alriıan ve İtal- nı soy cm1ftir. resmi tebliği keri hazırlık 
yan bayraklariyle süslü olan Brenner -x-
hudut istasyonuna tam saat 11 de var- SURiYE , .. TALYA· TAL. E GOYA INGILIZ HAVA HÜCUM· 1039441 KiŞiLiK BiR OR· 
nııştır. Selrun resmini mUteakip muzika R • LARI iYi NETiCELER VER· DU, TECHIZATI VE iAŞESi 
ınilli maı'Şları çalmıştır. 

Dilce Peronda führeri beklemekte idi. 
führerin Mussolini ile ve Ribbentro
Jlun Kont Ciano ile müsafehalan ve gö
rüşmeleri samimi olmu:ştur. Mülakat 
DUçenin hususi vagon salonunda yapıl
~tır. 

Hariciye nazırları mUlAkatta hazır 
bulunmuşlardır. -·-
İSPANYA İHTİYATKAR 

- BASTARAFI l inci SAYFADA -
Bütün bitaraf müşahitler İngiliz mu

kııvcmetinin kınlmaz kuvvetini ispat 
eden maddi vnk'aları görmektedirler. 
Diğer taraftan Almnnyanın kendisine il
tihal- eden memleketlere nasıl mukabe
le ettigi göz önünde olduğundan, İspan
yanın ayni akibetc düşmeği istememesi 
muhtl'meldir. İspaııyn iaşesini şimdilik 
İngiltere ile an)nş.ll"'Jk temin etmekte
tlir. General Franko İspanyanın yeni
den kurul.ınn ı. ynlnız İngiliz filosunun 
kontrol ettini menbalnrla kabil olncağı
nı nnlnll'aktndır. _..,. ... _ 
HA'-"ADA 

- BA$1'ARAFI 1 inci SAYFADA -
nı:m topları 1\'Jnnşı geçen bir gemi kafi
lemize hu sabah cafnkla beraber ate~ 
etmic:Icrdir. 

Oçcr ohiislü ikişer sako ablnuştır. 
İngiliz kafilesi yoluna devam e~tir. 

~iman topçusu ateşi kesmiştir. Obüsle
l'İn inrilakı bii.riik sn siitunları çlkar
.. ,,1~ır. 

,. n !eslen Kent sahıllerinde oturan
ı 1 nndan uyandırmıştır. 

BİNİ REDDETTİ MI.? ııe.lin .~~~!ş_ı~.,esmı tel>- • y .. ;.~,~.~~,~~A~ı~oRı.0~9··~1. 
- BASTARAFı 1 inci SAHiFEDE - lii"• k.iıilik bır ordunun tec;hız ve ıaşesını 
tir ~ ]ru tle . Lo dr İn Ut t e m i n .için mümessiller med.iai 

Mesele hakkında lıenUz bir şey söyle- renin cenup~= n::rkeJ ~~= 1:-482.000.000 .d?l~rlık ~ir tahsisatı der-
nemez tın' l rdir B ta rruz1 d pıı eden kanun layıhasını Beyaz sarayın 

Lo dr. ... A Ha ı ılan taarruz e ış e · u a ar a tasvibine arz etmiıtir 
n a, 4 (.-ı. ) - yaaya yap muhtelif yangınlar ve hasar kaydedil- V · t ,. (A A. ) R · · ·· h 

akmlarm birinde yaralanmış bulunan lşt' aşıng on, ., · - eısıcum ur 
iki taJvan ağır bombardıman tavvaresi- mD~· .. d'" b" 1n ·!iz ta B. Ruzvelt, Keytonda milli müdafaa 

J JJ un gun uz ve gece ır gı yya- hakk d ··h· b" k ·· 1 k nin Suriyede karava indiği haber ahn- . Alınan b" d b" f b "k ın a mu ım ır nutu soy eyece , 
mıştır. Bunlann İtirisinin mürettebatı resı . Y~ gar ın e ır a rı a- mecburi askerlik hizmetinin lüzumundan 
h• Alman ·ı t ·ı d""rt ttaı dan ya hilcum etmışse de hasar yapamamış- bahsedecektir B Ruzvelt cnısıf küreCie 
ır pı o u ı c u yan tngiliz· 1 .. N hil · · 

miirekkeptir. tır.. tayyare ennın orveç sa - ya§ayan milletlerin ne yaptığımızı ve ne 

M ••ta k rtl "d :L1A1 t lerme yaptığı hUcumlarda da hasarat yapmak niyetinCie olduaumuzu bilmeleri 
u re e şa arını yenı en liliiU e - d B hU Jard ·· tngiliz· ta .. 
· lmak · in F --'----tının az ır. u cum a uç yya- lazımdır.> Dedig"inden nutuk bütün dün-

nıemış o ıç ransız 11~1"' • resinin dıı...;ırüldü" .. bildirilmektedir. · · 
tayyare mUrettebatını tevkil etmelen ~... gu yada Clınlenecektir. 
lazımdır. Bu husus haklanda Beyrut İn- -.& fr---
~~~~~n~~:~şt~~riye ali komiserliğine Iranda yeni bir 100 bin Frc: lZ 

DENiZDE demiryolu askeri ölmüş 
- .BASTAlt, 1 İNCİ SAHİ1''EDE - Tahran, 4 (A.A) - Şahinşahın bir . Londrn, 4 (A.~) - ·ras ajansı bildi
limanlnnnı Almanların ele geçirmesin- emirnamesi üzerine yeni Tahran - Zan- rıyor : Almany\l ıle yapılmış olan muha
den sonra bu netice esasen bekleniyor- can demiryolunun açılış töreni bugün rebcler esnasında l1'rnnsada yüz bin as-
du. resmen icra edilmiştir. Du hat Tahranı kerin telef olduğu zannedilmektedir. 

Bu son haftalarda düşman denizaltı- Tcbrize bağlıyacak bulunan demiryolu- B~gün Fransada m~tehassıs. amelenin 
}arına büyük zayiat verdirilmiştir. nun ilk merhalesidir. azlıgından sıkıntı c;ekilmektedır. 

Deniz ve hava ktovvetlerimiz 7 Alman -*-
ve iki İtalyan denizaltısı batırmışlardır. 
Amirallık denizaltı muharebesinde el

de edilen neticeleri derhal ilin etmeği 
muvnf'ık görmemektedir. Buna binaen 
denizaltılara karşı hiç bir muvaffakıyet 

N~vyorklıların 
yardımı 

halleri nrmediğimiz 28JD8D nıuvaffala- Nevyork, 4 (A.A) - Binden fazla da
yctler knzanmndığımız zannedilmemeli- vetlinin huzuıiylc Ncvyork balo mevsi
clir. mine mübaşeret edilmiştir. Bu balo-

Osiriş adh İngiliz denizaltısı Adriya- nwı hisılitı Londr:ı,I.a -~iman bombala
tik denizinde Çent 4 • 10 siateminde bir riyle evleri yıkılnu!!i ahaliye ft.cil olarak 
lta11an torpitosmau llatınıuttır. . _ ıöııderilecektir. 

Danimorlıa kı•alı He 
Reisimmhurumuz 

aı•asında •• 
Ankara. 4 (Hususi) - Danimar

ka Kralının 1 7 nci yıldönümü müna
sebetiyle Rcisicümhurumuzla Dani
marka Kralı arasında kar~ılıklı tebrik 
ve tefekkür telgraflan teati edilmit
tir. 

-·Japonya, Almanya ue 
İtalya Ue IJeralJer lıal· 
maga, yahut ölmeğe 
lıara uermlf .. 

Tokyo, 4 (A.A) - Üç taraflı paktın 
imzasından sonra matbuata yaptığı ilk 
beyanatta başvekil Konoye demiştir ki: 

- Pasifikte harp veya sulh, şark ve 
garp nısıf kürelcrinde Japonya ile 
Amerikanın mUtekabil menfaatlerine ne 
şekilde hürmet edeceklerine bağlıdır. 

Başvekil, üç taraflı pak.ta rağmen Ja
ponyanın Amerikayı sebepsiz tahrik et
miyeceğjne işaret etmiş, fakat i'? birliği 
yapmanın ilk şartı J aponyanın şarktaki 
vaziyetine karşı Amerikanın yeniden 
anlayış ve sempati izhar etmesi oldu
ğunu ilave etmiştir. 

Sözü Sovyetlerlc münıısebata getiren 
B. Konoye üç tar&flı paktın komintenı 
prensiplere muhalif hiç bir tarafı olma
dığını ıre Japonya ile Sovyetler arasın
da ihtilaf kaynağı olabilecek imkanların 
kabil olduğu kadar azalacağını funit et
tiğini söylemiştir. 

Tokyo, 4 (A.A) - Oç taraflı pakt 
hakkında Japon milletine radyoda nu
tuk söliyen hariciye nezareti namına 
söz söylemeğc salahiyettar şahıs demiş
tir ki : 

- Şimdi Jnponyn cihanda yeni niza
mı tesis etmek için Almanya ve İtalya 
ile knlmağı veyn ölmeği taahhüt etmiş
tir. 

Üç taraflı pnkt, cihanda cskıi nizam 
yerine yeni nizamın kurulması lehinde 
beşeriyetin sesini temsil etmekte, Av
rupa ve Asyayı süpüren yeni nizamın 
artmakta olan karşı konulmaz kuvveti
ni, beynelmilel siyasetin yenilenmesini 
göstermektedir. 

---~,---

ispanya dahiliye na-
zırı bu sabah Roma

YENi SUiKASTLAR 
Baltimor 4 (A.A) - İngiliz gcmilen 

ne k\ll"Şı suikast tC§ebbüsünde bulunul&. 
cağı hakkında alınan malCtmat Uz.erin• 
Baltimor limanı muhafızlarının faiJala~ 
tınldığını gazeteler haber vermektedlıj 

Baltimor Sun gazetesine göre bt'. 
limandan lngiltereye harp malzemeı 
si nakledecek gemilerin kullanacaii 
yağa bir mayi kar1Jtınlarak makine. 
lerin i§lemez bir hale getirildiği }llU. 
hakkaktır. Alınan diğer malômab 
nazaran da gemilerin ıu dep0lanna 
tifo mikrobu atıldığı bildirilmekte· 
dir. 

---tr---
A l m anlar Roman~a-
nın kuvv~tlenmeaini 

isti yor/armış 
Bükreı, 4 (AA) - Alman Etnil 

grubu tefi Bandreaa Schmit Ronıanyı 
Almanlarına bir hitabe neşrederek ez. 
cümle demiştir ki: 

- Alman Etnik grubunun Rumeı 
Clevletine nazaran vaziyeti, Romanyanır 
lejyonerler rejimi altında Almanyad• 
tatbik edilen siyasi sisteme tamamiylf 
iltihak etmesiyle tayin edilmişdr. 

Romanyanm kalkınma ve kuvvetlen 
dirilmesi Alman ve Rumen mü~terel 
menfaatleri icabındandır. Bunun için AJ. 
man grubu mii§kül vazifesinin tahakku 
kunda Rumen devletini idare edenler• 
bütün kuvvetiyle yardım etmelidir. 

Demek oluyor ki Alman grubu Almar 
olma mesuliyctini tnm bir surette müdra 
bulunarak Rumen devletine karşı vazio 
fesini yapmakla mükelleftir. 

Yüksek menfaatler bize ebediyeı 
Almanyanın yanı b&§ında kalacak olaı 
Romanya devletine karıı disiplinle .hare 
ket etmekliğimizi emir ediyor. 

LONDRADA 
Mühim bir mülakat dan ayrılıyor 

Roma, 4 (AA) - Jspanya dahiliye Londra, 4 (A.A) - Royteıin öğreı. 
nazın Madama Villasında öğle yemeğini diğine göre Çinin T..ondra büyük elçi.t 
hususi surette yedikten sonra saat 16,30 B. Cuotichi di.in nkşttm B. Çörçüin da 
da ünive,rsite mahallesini -=iy:ıret etmiş veti i.izerinc b. svçkili ziyaret etmiştir 
ve rektör tarafından, talebenin ~iddetli Kanada tf!nk alıyor 
alkışları arasında kar§&laıımıı:tır. Oiiava, 4- (A.A) - :A.mcıilraya ı;.ipa 

Nazır yarın sabah (bugün) Romayı ri-6 edilen 200 tanktan 24 dil teslim edil 
terk edecektir. ı miştir. 


