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•ımımmmımnıımınııııııını ııınm~ -
TÜRK 

KORKUTULAMAZ! 

Vatan Yolunda Göz
lerini Kaybeden Halil 
Çavuşun Kahra

manlıkları 

Y nan : 9Unll •mre 

Deierli muharrir arkadatımız Ganll 
lmre, reçende yapbj'ı uıun Karadeniz 
••ya~atıaın en heyecanlı intibalarını "Tnrk 
korkatulamaı., adı altında •e milli bir 
dutao •e Romın ıekliode yaımıştır. 

Çiçekli yaylada Sazcı 3r KHalil adında 
bir ça•utla iÖrüımüf, onun Çanılkkale, 
Jnano, Sakarya •e Dumlubanar muharebe
lerine ait 1imdiye kadar yazılmamış çok 
heyecanla hatıralarını dinlemiştir. 
G6ıluini milli savaş harbinde birinde 

'ok feci ıekilde kaybeden bu kahraman 
Çavuı, milli tarihimizin canla bir sahifesi 
gibidir. Harp dönüşü, köyüne gelince uz 
çalmayı da öj'ıenmiş ve az zamanda 
yaylanın en usta sazcısı olmuştur. 

Kendi slyleyip bestelediği şamimt şiir
leri vardır. Okuyucularımıza bir fikir •er· 
mek lizere, Sazcı kör Halilin muharririmiz 
ıöntll Emre tarafından bizzat tesbit edi
len ıiirlerinden bazı parçalar alıyoruz: 

"'Çanakkale,, adlı deyişinden: 
"Bir sabah erkenden gDrledi toplar, 
Katıldı iene tozlar dumana. 
Seher rözgArı bizden haber ver, 
Geliyor, du, koç yiğitler meydana ... 

. . . . . . . . . . . 1 • 

Kör Halil bunları gerçek söyledi, 
Çanakkale bizimdir vermeyiz, dedi. 
Tanrı da yüzümüzü ak eyledi, 
Kurtuldu ıcrefli sancaj'ımız .... 

•Kaderimiz" başlıklı bir şiirden de fU 
lılll ifaeeye bakınız: 

"Sazı liretti bana kör ıözftm, 
Derdimi anlatamaz oldu ıözftm, 

GlnUlmli eilemeye yetiyor aazım, 
Dialeyenler a-<Srmcmiıler benden uıta çalaaı. 
. . . . . . . . . . 
Kir Halil ihtiyarladı, ıönnl kocamaz. 
Neler bilir, neler kucağındaki bu aaz. 
Son ~aharda demeyin güliıtao olmaz. 
Atık olmanın varmıdır ki zamanı ... ,, 

Saıcı kör Halilin, anlattığı hariktUlde 
bir hitabeden bazı tiirler neırediyeruı: 

"Kapının dipçiklerle kırılmak istendiği
ni anlayınca peoçereyi açıp : 

- Kimıiniı? Ne istiyorsunuz? 
Diye ıoracak oluyorlar. Aşajıdaki dftt· 

illan neferlerinin hepsi şu cevabı ••riyor· 
lar : 

- Haydi çabuk açın! Kezbanı kuman
da•ımıı iıtiyor. Hemen ahp götnrecetiı ... 

Bu felaket bGtün aileyi şaıkıoa çevirdi. 
Kezban bir aralık a• tüfeiioi atıp herif· 
lerin nzerine atılmağı dftşünmedi değil. Fa
kat birdenbire anasına babasına : 

- Baraknı beni gideceğim! 
Diye aşağıya inmek istedi. Kezbanın 

babaeı ıitltletle mani olmak istiyerek : 
- Bu yaıtan ıonra namusumuzumu le

keliyeeekıin Kezban~ diye baaudı. Bir çıl 
ıına dlSnmOf olan rüzel kız : 

- Bırakın beni, bırakın beni! Yapaca
iunı bilirim ben! 

Deyip fırladı ...... 
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1 EfiMiZANKA
DAN AYRILDILAR 

·~~~~~ ... ~~~~~ 
Ankara - Milli Şefimiz ismet lnönü dün gece saat l3 

te Ankaradan ayrılmışlardır. Büyük Şef istasyonda Vekil
ler Parti genel sekreteri, Me'9uslar ve birçok zevat tara
fından uğurlanmıştır. 

htanbul - Milli Şefimiz ismet lnönünün bugün 
lstanbulu şereflendirmeleri muhtemeldir. 
'"""""' ....... ""-""" "''""" ~"""'-"""'"~~ .... """' "'\,,. ... ,........,.....,.,"'""-"''"""""""""' 

Yugoslavyada • ·Amerikan 
deniz endüst- Müşahidi 

Londra (A.A.)-Amerika
dan müşahit olarak üç ami
ral gelmiştir. ---r·si fena 

vaziyette 
Belgrad ( A.A) Harp !Doğru de2ilmiş 

dolayısiyle Yugoslav deniz B 1. (A A)-D N B . 
d .. t- .. .. f b' . t er ID • • • nın en us uruırn ena ır vazıye e 

girmiştit. Birçok destigahlar bildirdiğine göre Arı:avut-
ka panmış ve yeni sipariş lukta idarei örfi yenin ilinı 
veriJ:nezse diğer destigahlar ve bazı hadiselerin doğru 
da kapanacaktır. olmadığını bildirmektedir. , .................................. , 
ı ŞEHİT BİR BABANIN KAHRAMAN EVLADI 
f VE · 

ı :PARAŞUTÇU KIZ 
Ankara - Harp okulumuza yeni gelen talebe dün Zafer t - Yazan: 1'_17 _' MHll 

abidesine büyük bir merasimle çelenk koymuşlar ve ara· ı GönUI Emre '9---' Roman 
larından ayrılan bir heyet Etnografya müzesindeki Ata· .................... .,..,.,....,....,., •••• 
türk'ün muvakkat kabri önünde eğilmişlerdir. 

Emniyette 
Fuar münasebetige 
bazı kararlar ittihaz 

edildi 

Paraşütçü kız yuk~rı çıkınca 
Dün tekrar 50 anası sordu 

B. SAİD ÖZGÜR 
Dün öğleden sonra Emni

yet amirleri polis müdürü
müz B. Said Özgür'ün baş · 
kanhğmda bir toplantı yap
mışlardır. Bu toplantıda fuar 
münasebetiyle inzıbati ted
birlerin aı ttırılması ve sık
laştırlması hakkında müza
kereler yapılmış ve bazı mü
him kararlar ittihaz edilmiş
tir. 

Aman tayya-
esi düşürüldü 

--o---
Londra (A.A) - Dün sa· 

bahleyin ve öğleden sonra 
Alman avcı ve bombardıman 
tayyareleri logiltere üzerin· 
uçuşlar yapmışlar ve Londra
ya varmadan Taymiş ağsın· 
da avcılarımız ve dafi top· 
larımızın şiddetli ateşleri ile 
Almanların hücumları · dur
durulmuştur. Ahlan bomba
lar cenupta Vayd adasına 
düşmüş ve zararlar yapmış

tır. Londra civarındaki ban· 
Jiyo istasyonuna da bomba 
duşmuş ve istasy'on binaları 
tahrip olunmuştur. Bir kaç 
yaralı vardır. 

Bugün hücum tekrarlan
mışsa da malumat alına .na

mışhr . 

O n iki saattenberi düşü

rülen Alman tayyarelerinin 
adedi elliyi bulmuştur, bizim 
on iki tayyaremiz düşmüş 

ve sekiz pilotumuz kurtul· .... 
muştur. Bir Alman tayyaresi 
düşerken bir binaya çarp· 
mış ve tayyaredeki 4 kişi 

yanmıştır. 

Kira Bedelleri Arttırılmıyacak 
Haber aldığımıza göre Dahiliye vekaleti Vilayet mer· 

kezlerinde kira bedellerinin arttırılmama ı bakkandaki ko· 
ordinasyon heyeti kararının kaza merkezlerine de teşmili· 
ni faydalı görmüş ve buihususu koordinasyon heyetine tek· 
lif etmiştir. 

Doktor kom
şu olunca 
- Boğaz doktorubeni 

şarkı söylemekte men 
etti.. 
-~ Doktor komşunuz 

mudur? .. 1 

[Fransız karikatörü) 

Mes'ut! Uçak, paraşütçft t Dedi ve arkasından iliYe 
kızın kendisine gösterdiği etti: 
derin alakadan çok müte· - Çok iyi bir çocuktur 
bassis oldu. Ve minnettar- anne ... Birkaç aydır beraber 
hğmı bakışlariyle ifade etti. çalışmaktayız. Hiç birbirimi· 

Hastayı geç vakit yalnız zin kalbini incitmemiş, bili
bırakıoca paraşütçü kız, ken- kis iyilik yapmaya çahşmıı-
disini çok fena Mssediyordu. tır. 
Böyle fedakir bir delikanlı- Haluk ve zeki bir deli· 
nın yataklara düşmesi onu kanlı... Kendisini arkadaş· 
üzmüş ve fevkalada müte· larına o kadar aevdirmif ki, 
essir etmişti. hepsi demin evindeydiler. 

Nevin geldiği zaman, ge- Aonesi merakla sorduı 
ce yarısı horozların sssleri - Bu genci taniyor mu-
işidiliyordu. Annesi onu çok yum ben? 
merak ettiği için pençerede Paraşütçü kız: 
bekliyordu. - Tanıman lazım anne, 

Paraşütçü kız yukarı çıkın- dedi. Geçende yapılan pa· 
ca anası sordu: r•şüt müsabakalarında ikinci 

- Nerede katdın böyle gelmişti. 
kızım? - Haea evet ... Dedi Ha-

Nikbin bir halde cevap kikaten benim üzerimde de 
iyi bir tesir bıraktırdı. Neyse 
geçmiı olsun ... 

verdi: 
- Mes'ud Uçak adında 

çok kıymetli bir arkadaşı
mız var. Çocukcağız bir so
ğuk algınhğı neticesi fena 
hastalanmış. Diğer parşütçü
lerle hatırını sormaya gittik 
de böyle geç kaldım. 

Aonesi, kızının bu ilk defa 
vakı olan · genç kelimesini 
merak etmiye hakkı vardı. 
Çünkü gene paraşiitçüye sağ
lam bir aile terbiyesi ver· 
mişti. Küçilk yaşta kocası 
olduğu için bu biricik kızı 
üzerinde titremiş, onu çok 

iyi yetiştirmişti 
Anne, kızının sesindeki 

derin bir teessürü de sez· 
mişti: 

- Çok tehlikeli mi hasta-
lığı? 

Paraşütç6 kız: 
- Pek değil amma, bir 

ihtilat yapmaktan korkulu-
yor. 

Paraşütçü kız, yatağ'ına 
çekildiği zaman, gece epey 
ilerlemiş bulunuyordu. 

* • • 
Üç gün sonra, Tiirklnın 

kocasının Halkevinde bir 
konferans veren mevzu: 

"Bugünkü harpler ve tay
yare!,, idi. Bu konfer .tnıa 
hususi bir ehemmiyet atfe
diliyordu. Zira, yakın harp· 
lerde uçak ve paraşfttünün 
oynadığı rol soruldu.Gazete· 

lerde okuyan halk, böyle kOl
türlü bir adamın ağzından 
dinlemek ve izahatından miis· 
tefit olmak istiyordu. Niha
yet konferans günü geldi, 

çattı. Halkevi hıncahınç dol
muştu. Herkes derin bir he· 
yecan içinde günün hatibini 
bekliyordu. 

(Devamı var) 

(TO~K.KORKUTULAMAZ) 
Gazete~ızde kıtap şeklinde basılacak romanımızın kabını 

Pazartesı gilnü müvezıilerden iateyiaiz. · 
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GAZETELERiMiZ 
p 

NELER YAZIYORLAR? 
HAZi EDEN ılEHIR HABERLERi: ı Acı Bir ıgt 

SITLE u •. AL AL NLAR 1a .1 B k·ı··· 
. .. • . . Beledi ba amiri 8ŞVe 1 1.,. 

TA 
EDENiN NUTKU 

Hnıeyin Cahid Yalçın "YENi SABAH" ta bu başlık al
tında yazdığı makalede diyor ki : 

Ağustosun 15 inde Almanların eline düşecek Londr dan 
scaliplerio zafer çanlarının seslerini diolemeie davet eclil
miştik. Fakat bu söz yerine Almanlara pervasızca me1r
dan okuyan lngiliz harbiye nazırının nutkunu duyduk. Arıa · 
da epeyce bfiyilk bir f rk var z nnederiz. 

lngilizler yalnız başlarına kaldıkt n ıonra tehlikenin cid
diyeti karşısında bütün gayret ve faaliyetlerini toplıyarak 
çok enerjik tedbirler ve icraat ıle müd f vastalarını t e• 
min ettiler. F kat bu iki vesile ile lngiliz dcı; let daml ırı
nın ağıılarınd n duyduğumuz özlerde logiltereniu y Inız 
müdafaa ile iktifa etmiyerck tecavüze 2'cçmek iç.in C. ha
zırlandığmı h ber alıyoruz. Harbiye n zırı Eden h\I defa 
bunu açıkça söylüyor. 

imdiye k d r Alın n pi n1arını kim bırakan ve A l· 
manyanın muvakkat üstünlüğü karşısında hiç sarsılmıy D 

Inıilterenin ta rruza eçince v ziyetin ne kad r değışec<!· 
iini ğoreceğiz. 

MADDi VE MANEVi A"1lLL ER 
Falih Rıfkı At y "ULUS" ta y ıtyor: 

... 1931 s ncaınden sonr Haııneden taksıtle mal almış Y • 
oıanıarın taksit bedellerinin üç sen ! daha temdidiai temin Fah i Gürer ' Ağabey91 
maksadiyle M liyc Vekaleti bir kanun proj ıi hazırlamış- Mezun bulun n çok de- •• •• 
tır. Pıoje buıünlerde Başvekilete verilecektir. ğerli belediye b ş mırı OldU 

______ .. ___ Fahri Gürer bugün vazife- lstanbul - B•f'' 
A ·k S 1 Tu··tu·· • me!'I ay9 &ti an sine başlamıştır. Dr. Refik SaydaaııD 

• • si B. Hakkı Saydılll 
Pr•mler· 1 Dağıttı ıı bulunduiu baıt•~ 

Amerika Birlt.şik devletlerine 1"onsinyaayon ıuretiyle a- Kıymetli tüccarl rımızdan çesinden kurtulamıY 
tılmıı bulunan tütUnlerimi.ıe prim verilmesi kararlaşmıştır. Suphi Koyuncuoğlu Salhane yata iÖılerini Y11~ 
Ticaret V kileti ~ ber tUccarın vaziyetini ve evrakını yrı civ rında oturan fakir halka Memlekete rllzide bı 
ayrı telk k edecek ve bundan ıonra prim yerilmesini ka- 150 kutu kinin d ğıtmıştır. ifa eden merhum M 
ru Hına elac ktır. Her zam n fakirlere bü- üçüncü intib.ap dıf 

------.. ------ yilk yardımlar y pan Bay ~ebus bulunuyordu. 
•• u rükle imirdeki 

Malları 
Japo 

Ticaret Vekileti gümrüklerimiıe gelmiş olup t yurdu· 
uza sokulınam ihr ç yapılmasına bağlı bulunan Japon 

menşeli pamuklu mensuc tın b ıı şartlar dahilinde memle
ketimize sokulmaoını temin için ba.ıı tedbirler ittihaz ede

,cektir. 
Bu suretle es sen yurdumuzd klfi miktarda bulunm&k

ta olan pamuklu mensucatın daha fu:lalaştırılması imkanı 
temin edilmiş ol caktır. 

Suphiyi takdirle anarız. bir ziyadır. 

~ Cenazesi buıün ıo• -
l Esra b lundu Yeniköydeki ba1ta11•d 

Karantina 5 inci sokakta dırılarak ebedi •ecl 
defnedilmiştir. 

11
,. Hasan oğlu lzmirli Niyazinin 

esrar sattığı haber ahnmıf, 
evinae ve üzerinde yapıl n 
aram da 33 gram esrar bu· 
lunmuş ve bakkmd kanuni 

Halkın S esi -H.Seıi 1• 
t. ·ı·ı:ıai•• lesi sayın başve .. ı ı 

aileleri efradıne beyaoı 
yet eyler. 

muamele yapılmıştır. İ 

Fraa ız mağlübiyetind e biri maddi biri m nevi iki "mi
lin belki de birbirine müs vi rol oynamış olduğunu scene 
Fransız münekkitlerinden dinliyoruz. M ddi amil, tayyare 
Ye tank hazırlıklarında geri klmış olm k, modern harp 
uıu11erino vaktind. iotib.ilk etmemektir. Manevi amil, bir 
pasif müdafa fikri içinde Fransız ille inin muhariplik 
ruhunu yıpratm ktır. 

Belediye eisi iz Ankaradan 
Döndüler 

T . t•k y il Tornosever 
1 ur s o ar d M.. k e 

Vilayet makamı, dün de e UZB er 
turistik yollar işiyle ehem- 8 Jadl 

iki türlfi hazırlık şarttır: Maddi hazırlık, ıillh ve malr:e
me hazırlığı, ve m n vt haz1rlık, kat'ı bir dövüf ve tam bir 
itimat hazıh 1 

Yurd ve hürriyetin muh faza temin tı bu iki bazırlıiın 
ve bilbusa ikiaciıinio iyi yapılmas.ndan ve iki haıırlıiın 
da iyi bir millt ıiyasete istinat ettirilmeıinden ibarettir. ------- ...... ____ _ 
YABANCI MALLARIN KON

ŞiMENTOLARI 
Gllmrüklerimizde bulunan ya hancı malJarının kouşimen · 

toları hakkında bir kararname neşredilmişti. Ticaret veki
lcti bu kararnamenin tatbik şeklini röıterir bir talimatna
me hazırlamaktadır. ______ .. ____ _ 

Ankarııda bulun n bele
diye Reisi Dr. Behçet \Jı 

dün f'Ce Baamahuıe istaa
yonunda hararetle karşılan
mıştır. 

Delediye Reisimiz beya
..,atta bulunmuştur : 

11
- Reisicllmhurumuz aziz 

Millt Şefimize betı1şehrileri
min derin tabassürlerini ve 
tazimahmızı arzederek Fuar 
a-finlerinde lzmiri şereflen
dirmelerini istirham ettim. 

Büyük Milli Şefimiz çok sa
mimi, ıevimli tebessümleri 
ile aynı hasreti duydukları
nı ifade buyurarak, lr.mirli-
lere selim ve muhabbetleri
ni ilSlürmekliğimi emrettiler. 

Birkaç gün ıonra lzmirin 
büyük iktisadi bayr•mını tes' 
ide başlıyacaiız. Bu bere
ketli aylar, içinde yaloız iz-
mirin değil, bütün Türkiye
nin heyecanla takip ve tesit 
ettiği müteaddit günlerimiz 
de vardır. 

miyetlı surette meşgul ol- aş 
muştur. a·--

Bir müfetl iş tarafından Bükreş (A.A) - it• 
yapılan tahkikattan sonra ve Macar heyetleri b 
turistık yollar işini evvelce Tu•noseverin ye vuıl oldl 
üzerine almış bulunan Reji dır. Müzakereler KnltOr 
Jeneral şirketinin lzmir mü· raymın kütllphanesiod• 'rk 
messili tebdil edilmiçtir. pılacaktır. 

Keres eciler 
yangı ı hakkın 

da bir ihbar 

Bükreş ( A.A ) - rd•~ ~llh 
Müzakerelerine gidecelı ııc 
eti kral kabul etmiştir. ttt 

~tl --o--.--

INGILIZL~~ 
---o--- ~i _____ .... _ 

kruvazö- llngıliz Helli mesel si Şimali lrlanda- Helli 
Keresteciler yangını tah 

kikatına devam edilmekte
dir. Bu yangın hakkında 
zabıtaya bir ihbar yapılmış
tır. 

Tarablusgar t ~:1 
muvaff akiye "'t derin bir nefret dak 14 kişi 

ve infial tevkif edildi 
uyandırdı 

--o---
Atina (A.A) - HeJli harp 

kruYa.ı6rüoün batması Yu· 
naniıtanm her yerinde derin 
bir nefret ve infial uyan
dırmıştır. Maatbuat bu emsal· 
ıiz cinayetten Elen miUeti- , 
nin hiı ettiii acıya tercüman 
olarak diyor ki bu darbe ile 
bütün millet yaralanmıştır. 
Fakat Elen milletti kralları 
ile Metaksas hUkCımetinin 
etrafında daha sıkı bir su
rette toplanmış bulunmak
tadır. 

---o---
8. ÇÖRÇIL 
DiYOR Ki: 

----.o-... 

Tehlikenin önü 
• ne geçmış 

bulunuyoruz 

--o--
Londra (A.A)-ondört kişi 

şimalt lrlandada heyecanlı 

bir takipten ıonra teYkif 
edilmiştir. 

Bir evde içtima halinde 
iken baskın yapılmıf ise de 

bunlardan yediıi tevkif edil

miş ve diğerleri a-iz lice kaç· 

mışlardır. Zabıta takip etmiı 

ve sokaklarda müsademeler 

yapılmış ve nihayet firarile

rin hepsi yakalaumıştır. 

"Beşinci kolla allkadar 

bu yeni teskilatımız faaliye

tine ehemmiyetle devam 

etmektedir. Bu teşkilatın 

sayesinde beşinci kol tehli 

kesinin önüne a-eçmek üzere 

olduğunu bildirmekle bahti

yarım tehlike azalmışhr ve 

h.-r tehlikenin önüne geç

miş bulunuyoruz. Fazla söy

lemiyeceğim zira bu izahat
larımızın aleni olmasındaki 

rünü batıran 
denizaltı 

ltalyan imiş 
Loodra (A.A) - IRoyter 

Ajansı bildiriyor : 
Sallniyettar mabfıllerden 

Royter Ajınsınm öirendiği-
ne nazaran Helli Yunan 
krunz6rll torpillendiii sıra
da Ege denizinde Tinos Yu
nan adası civarında hiç bir 
denizaltısı bulunmamakta idi. 
ltalyan deniz altılarının bu 
mıntakalarda haraklt yap
tıkları malumdur. 

Bombalar 
Denize Düştü 

lskenderiye (A A) - Dlin 
gece lskenderiye üzerine 
iki saat sü ten bir baskın 
yapılmıştır. Tayyarelerin at· 
tıklan bombaların hep1'i de· 
nize düşmüştür. 

Somalisind 
Vaziyet 

• 
ı 

Londr (A.A.) - logiliz 
Somaliıindeki vaıiyet lngiliz 
muhafilJerinde endişe uyan· 
dırmaktadır. 

ltalyanların yaptığı ileri 
harekat ileride ltalyaı..lar 

için bir yük olacaktır. Zira 
Habeşistanda isyan kayna
maktadır. logiliz kuvvetleri 
berberiyeye çekilmişlerdir. 

Asılsız Bir 
Haber 

Londra (A.A) - lngılte

reye v~rilecek deströyerlerle 
garp kilresindeki adalarla 
mübadelesi hakkında çıkan 

şayıalar baştan başa asılsız 
dır. Yalnız Amerika bu ada
larda üs yapmak istediği 
takdirde kiralanacağı söyle-
niyor. 

lzmlr DetferdarhDından: 
Ahmet Kemalin Basmahane şubesine olan milli emlik satıı be

deli borcundan dolayı hacız edilen Abdullah efendi M. Rana ıo· 
kağında kAin 31 eski 37 taj sayılı ve 800 lira kıymetindeki evi 
vilayet idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıka

rılmııtır. 

Taliplerin 20 Ağustos '46 Salı günü saat 11 te viliyet idare 
heyetine müracaatları ilin olunur. (1051) J-lQ-17 

ızmlr Defterdarhaından: 
K ıım zade Rızanın Basmahane şubeaine olıı.n kaıı:ant verıısı 

Bu ihbare göre, yanıın 

çıkmadan evvel yanan ma
ğazadan bir motör başka 
bir yere nakledilmiştir. Bu 
husus tetkik edilm~ktedir. 

Poliste terfiler 
Polis Pasaport muamelat 

memuru B. Avni Ulusoyun 
maaşı 30 liraya, depo me
muru B. Ramiz Ersoyun ma
aşı 20 liray. iblağ edilmiş

tir. 

Yugoslavyada
ki maden 

•• 
sanayıı. 

Belgrad (A.A.) - Yugos
lavyada bulunan bilumum 
maden sanayiinin hükumete 
devri hakkında bir karar 
ittihaz edilmiştir. 

Altı D mi ası 

d, 
li hücumla' d, 

yaptılar 
o-- bl .. ı. 

Kahire (A.A.) - Tı• •• ti 
garpta muvaffakıyetli dl t, 
cuoılar yapılmış ve li1111~ ti 
büyük hasarlar ol111Uf t 
Petrol deposunda çıkan y•~ 
deniz kenarına kadar 0 b" 
yarak orada baniarlarl• t1' 
raber 2 tayyare yaa1111f 

Şarkt Afrikada Eritr• O~, 
siye, Makale, Jikikatla 1 p 
pılan hava büeumları• dl 
yangınlar çıkmış Jikikf' 
kuvvetli bir infillk ol~,f 
yerde bulunan tayyar• 

tahrip edilmiştir. ~ 

•• ' ................ ~ 
ı (20 İlkteşrin) Genel ~ 1 
ı fus sayımında yazıl•''. S 
C nüfus o gün her evde f~ 1 
t ya baıka binalarda şah• ' 
ı hazır bul.una~ n?fu~tur· 

6
.1 

ı Bir evın, bır aılenıo 0 j 
eıt 

ı fusundın olupta o f .1 
ı her hangi bir sebeple b•t, ı 
ı ka bir memlekette, batk., 1 
ı bir şe birde veya başka b~· j 
ı binada, askerlikte, aıe j 

•• ~ tepte, hastahanede, ıeY S " ,. ,., 
: hatde bulunanlar kat ıy S 

Londra (A.A)- B. Çörçil 
dün avam kamarasında iki 
ay eYvel teşkil edilea gizli 
te,kilit hakkında demiştir
ki: 

zararları evvelce meclise 

anlatmıştım bunun için ale

nen müzak re etmek doğru 
değildir.,, 

borcun.lan Jfelayı laacız edilmif olan NarlaJare köyünde Kavaklı
........ •••••••••••••••• .. •••••.,..•• .. •••• ..... ,,. .. :••• • p nar evi iind 39 dönüm ve 2723 lira 81 kurnt kıymetindeki .............................. M .. -•••••••••••• +• 1 •• M •• batı villyet idare heyeti kararile 21 rOa mOll.letle mGzayedeyo 
!: Dı.kk t' ii'}•de ;:; çıkarıl ıştir. Taliplerin 20 Atuiloı 1940 Salı ınna ıaat 15 te 

ı yazılmıyacaktır. ÇünkO :: S 
: kabil ldmseler aynı ıD0 1 S 
ı bulundukları yerde Y111 

• S 
ı mış olacaklardır. j 
ı BAŞVEKALE18~ ı istatistik Umum MüdOrl .. ~ 

:z villyet i are lııeyetine müracaatları illn eluaur. 
:t ($051) ı .. ıt-17 

Bütün Türkiyede çok ıe- .................... ~ ----- l!1 l!J [!] ;t~ lz:mlr DefterdarhOından : 
30 Senedenberi R kı imalinde büyük bir nam ve şan •~ 1 vilerek kullanılmakta olau J~ .. 

kazaaan Sakızlı Mu tufanın en halis Çeşme anasonun- ;; 
dan ve en nefis üzümden mamul. .. ı 

~ K O O ii 1 

~ Rakısının (29) tarihli aoa mamülatmı bilhassa tavsiy _:;I 
:: ederiz. Kabadayı fabrikasın1n halkımızca pek çok se-

: vilmiş ve (vu·· . SEL) Ralnsmı her yarde :: 
9ok zevkli arayınız :: .. .......................... :: .. -.................... :: ................ ff........ ........................ . 

tuıtafa Hayrinin Kaı ııyaka 4ub sine olan milli emlak satıt ~ F h • 
bedeli borcundan dolayı haciz edilen Kartıyaka Donanmacı ~. bu enfes kolanyayı yalnız ur e 8 rl ,l 
eski Banka aokatın.l k'in •3·45 eıki 5.,7 yeni sayılı ve 29'0 li· S. Ferid Ecz.acıbafı yapar. ızmir Memleket Haıt•11' • 

ra kıymetindeki e' i viliyd idare heyeti kararile 21 ıün müd- Taklitlerini. almamak için Rontken Müteha91ı~,tlfl 
Rontken ve Elektrik t ~-~ eetle müzayeeeye çakarilmıştır. etiket ve isime dikkat : lk . 8 l so~jf 

Taliplerin 20 A"ustos 941 salı afin ti saat 15 te idare ı.~yetine yapılır. incı ey er .ı ~ 6 
• D Ş'f< E eşi 29 No. TELEfOr• / m~ür~a~c~aa~t~la~r~ı~il~i~o~ol~u~n:ur~.~--~~(~:0~5~9)'.__ ______ 3:_~1t:_~1~7~~~~~•~p-o __ :-:-ı~~:........--cz_a_n~-~--:----·-:----;:---------
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