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Valimiz B. Fuad Tuksal 

Atatürkiın eaeri, büyük 
bir asker ve kuvvetli bir 
deolet adamı olan halefinin 
elinde eminim ki Tiırkiyeyi 
lıer türlü felciket ve u~u
ramların üzerinden müref ~ 
fe/a ve 6alatiyar bir istik
bale götflrecek:ir. 

Bir ıulb ve terakki havası 
iç"'riıinde milleti gittikçe 
dabı ziyado müreffeh kıl
mığı iştihdıf eden bir ıiya-

aet, iki milleti birleıtiren bir 

eaaıtır. Bizim tarihimizle si

zin tarihiniz, bir çok müıa
behetler maliktir. 

,. 

- Devamı 4iincü sahifede -

Kurtuluş vauu
ru Yunanista

na gitti 
-----

lstanbul - Kızılayın Yu
naniıtaada fakir halka yar· 
dım için haı1rladığı yiyecek 

eıyısıaı hamil olan urtuluş 

vapuru dün limanımızdan 

Pireye hareket etmiştir. 

Ayni vapurla Kızılay na
mına Saim ve Feridun da 
Yuna niştı aa gitmiılerdir. 

Kurtuluı vaputu yükünü 

boıaltınca limanımız" döne

cek ve tekrar yardım me
vıdı alarak Pireye gidecek
tir. 

Tekmil yardım eşyasının 

sev"i ancak 3 - 4 seferde ik
mal edilecektir. 

Kurtaluı vapuru ilk poıta 
olarak buğday, fasulya, pi-

rinç, ııhhi malzeme, giye
cek şeyler, çt'cuklar için ıüt 
r6tlrme idedir. 

--o--
Londra ( .a) - Royter 

ajansı bildiriyor : Rus kuv
vetleri Leoingrad bölgesinde 
müdıf ada luılmıakla iktifa 
etmiyorlar. Mukabil hücum
lardı da bulunuyorlar. 8 ila 
on ilkteşrine kadar de~2m 
eden bir Rus mukabil hüçu· 
mu eso sında Alm nlar 1500 
ölü ve bir çok yararı ver
mişlcrdır. 

Rus kuvvetleri 18 tank ve 
üç top iğtin oı etmışl rdir. 

Alman kıt arı 
nereye kada 

geldiler 
--.. --

Stockholm, (a. ) - Ber
liaden gelen b berlere göre 
merkez cephesinde esaslı 
mahiyette az değişiklik vu-

kubulduğa aalatılm•ktadır. 
Bazı gazete muhabirleri Al
manların Moıkovadan 70,80 
kilometre kadar bir yakın
hkta bulundukl rım bildir
mektedirler. 

Fakat bu mütalealar k l'i
yen bir askeri makemdan 
aldıkları mlAlômata istinat 
etmemektedir. Muhabirler en 

çok haberlerini Dr. Göbelsin 
tebiğlerinden almaktadırlar. 
Mütehasııslarıo fikrince Al· 

manların Jask mevkinde bu· 
Junduklarıaı tahmin etmek
tedirler. 

---=--
Fransaıiın ara
zi bütünlüğüne 
dair bir tekzi~ 

-- --
Roma ( a a. ) - D. N. 8. 

ajaksı bildiriyor: 
Amira D.rlau ilek: Fübrer 

arasında Fransanıa crazi bü
tünlilğü bakkınd bir anJış
m•y• varıld~ğı hakkındaki 
y• baıı. cı radyo ve gazeteleri 
tar fıudan verilen haberler 
Berlin mabfillerioce resmen 
tekzip edilmcktcdi. 

Bu tekzip keyfiyeti ltalya
da büyük bir mcmnnniyet 
uyandırmıştır. 

It-.lyıut gazeteleri ltalyan 
iç cephesini sarsmak buau
sunda Amerikalılarla lngi
liılerin gösterdikleri fealiy t 
netice t vermediğini ve bu 
haberin kasten yayıldığı ka
naatindedir. 

n 

o---

adım 
da 

. Londra (a. ) - Raıye:ya 
y pılacak · yardım , dr fında 
Lord (Beaverbıoo ) t rafıD· 
dsn lngiliz milf etine hitaben 
yaptı ğı beyanat her hrafta 
elik uyendarmıştır. ~ 

Taymis gtızetcsi " pilin 
Hfbası bitmiştir, şimdi tat
bikata geçmek lizımdır.,, 

Bir kaç hafta d l!ha Rusya 
futuoacak olarsa lagiliz mil
letinin yardımını görecektir. 
ve harp bütün kıı devam 
etse dahi bugünkü kadar 
müe11ir olmıyıcaktır. Deyli 
Ekspres de şunu söylüyor: 

Ruıyaya yardımın kifi ol
madıgını iddia edenler Lord 
Be verbrook'un nutkundan 
ilham lmışlardır . 

Mancıter de Rusyaya yar
dım için ordularımızla kara
dan yardım edelim. 

---o--
Rus ar nerede 

çarpışıyor 

-----
Londra, (a.a.) - Analiı

zin askeri muharriri.nin yaz
dığına göre, Sovyetler dün 
el'an Viyazmayı müdafaa 
ediyorlardı. 

Sovyetler burasını tabliye 
etmişlerse de Almıal r şeh
re henüz on beş kilometre
den fazla yaklaşamamıılar
dır. Alman taarruzunun gev
şediği hissolunmaktadar. 

Bu hücum Almanların dör
düncü büyük hücumudur. 
Bu hücum ötekilerinden pek 
şiddetli ise de ual•r kadar 
sürmiyeccktir . 

-----
329 Kamgon tahrip 

Berlio (a.a) -Sovyet i şo 
bati rı, münakalat yolları 
kesilmiştir. Sovyet trenini 
.,e k myonları b HH uğra

mıştır. Diiıı hava kuvvetle
rimizle 329 kamyon tahrip 
edilciştir. 

--o--
Londra, (a.a.) - Tıymiı 

gazetesinin Sovyot Raıyada
ki uskeri muhabirinin bildir• 
diğioe göre, Briyandokı ve 
Viyı zmrı& etrafında Ruıları• 
bfiyük gayreti gör&lm&ıtlr. 

Alman ilerlemesinin ma• 
vakkat bir 1aman için olta• 
durdurulmasına yardım et· 
mektedir. Ruslar bir çok 
darbeden sonra kuvvetlerlai 
toplamak için yap•caldan it· 
ler büyüktür. Muhabiri• ka· 
naatiae g&re Rn eatllııllıri• 
ıinin döıtte biri çok r•ride
dir. Kalanı da matlap natlı· 
manı vereceği zıaaedilme· 
melidir. 

---o---
350 Bin esir 

daha 
3erlin (a.a) - Alman tela· 

liği: 

Briyansk, Viyazma meyclaa 
muharebelerınde dü1ma11daa 
alınan eairleria aayııı 350 
bini aımııtır. Esirlerin mlk· 
tarı durmadan artmakta
dır. 

Londra (a.a) - iyi laalMr 
alan mahfıllere göre &ç 1111· 
denbari Ruı merkez ceplae· 
sinde Alman hamleıi kat'i 
surette yavaılamııtır. 

Bunun sebebi Alma• hat
larının gerilerindeki malra
vemet merkezlerini temizle· 
mek ise yeniden Almaa
larıa büynk taarruza bııla
ma1ı için iki üç hafta r·~
mesi icap edecektir. Çok 
şiddetli muhareber deYam 
etmektedir. 

---o---
Son 24 saatte 

Berlin, (a.a.) - Berlinde 
neşredilen resmi bir teblii- ' 
de Alman bava kuvvetleri 
şark cephesinde ıoa 24 ••at 
zarfında (100) Rus tayyarHi 
düşürüldüğü bildirilmekte• 
dir. gunlardan 45 i baya mu
harebelerinde diierleri de 
yerde tahrip ıdilmiftir, 



Akıam yemeii her zaman 
~ağu gibi 8. Mecdinia 
!•Ç ve çiçek yetiıtirmek 
ıkkındaki konferansı ile 
tiyor. Nevin yorgunluğunu 
hane ederek odasına giri· 
ır ve yatıyor. Onu uyku· 
1adaıı meneden tatlı bir 
;şüncesi ve h~yecun var. 
mdi gene acele ile kalkı
r. Dış ucundaki ufak kü
\Phıae1inin kilitli duran 
kmeceıiui açıyor. Siyah 
#maı kaplı bir batıra def
~i çık11rıyor1 ıoare dolma 
lemini açıyor ve ilerliyor 
acereye doğru. Genç kız 
ncerenia içine defterini 
rleştiriyor. Ea ıon bot ıa
i•Jİ açıyor. Sonra ayın 
ırtakal renkli ıııkları al· 
da şu satırları karalıyor 

rya: 
18 /Temmuı/ Cuma 

rTarık bugün beni çok 
~•'ut ettin. Belimi saran 
ıvvetli kolunun sıcaklığını 
il hissediyorum. Seni unu
aıyacaiım gibi geliyor 
aa. Kendimden utanarak 
ıp ıeni düşünüyorum. Def· 
fİmin ~u sahifesi mukad
• Hbrları t•şıyan bir 
tabc pırçHı olacak bana. 
ııe oau kalbime raptiyeliyo-

(jllliil 1111) 

lstanbul itf ai-
. .aıa::rı Şehir Haberleri- ye kursu 

Pınarbaşı köyll ile Kavak
lıdere araıındıki Tozlu me•
kiinde bir yangın çıkarak 
rüzgarın tesiriyle geniıle
miştir. 

Mahalline aevkedilen köy· 
lüler yangını ıöadürmüıler· 
dir. Elli hektar ormanlık 
içinde 4000 çam ığıcı yan
mııtır. Yangının ıebebi zu
huru tahkik edilmektedir. 

§ Seferihisar Hcrbıneli 
köyü civarında D&de dağın
da yangın çıkarak köyliUe
ri:ı .. yardımiyle ıöndürülmüı
tür. Zarmr azdır yangının 

failleri hakkında muamele 
yapılmaktadır. 

§ Evvelki gece Kemalpa· 
şanın Soiakplnar ' mahalle· 
sinden Bulgaristan göçmen
lcıinden Sabri Yılmaııa evin 
den yangınfçıkarak ev, eı
yası kurtarılmadan yanmıı· 
mııtır. Zarar 200 liradır. 

--o---
Hususi idare
lerin~ bütçeleri 

Üzüm, incir 
listeleri __ .. _ 

Beş bin ton ilzüm ve beı 
bin ton incir 11tııını ait tev· 
zi Jiıteleri kıt'i f&klini al
mış ve bütün ihracatçllarla 
alikad•rlara tebliğ olunmuş-
tur. 

lılenecek veya iılcnmiı 
malların teslimine başlana
caktır. 

Türkiye • Alman1a ticaret 
anlıımııınta metni, beniz 
ıebrimizdeki alikadarlara 
gelmemiıtir. Mıamafib bu 
ınlaş:na metuioia buglialerde 
gelmesi beklenmektedir. 

--o---
Otobüslerin 

benzini 

__ .. _ 
Dahiliye Vekilliii, lıer yal 

oldoja gihi bu yıl da latan· 
lııulda açılacak itfaiye karau ~ 
hakkında Viliyetlere bir ta- _ .. 

mim yapıyor: Bu yıl latınltul Kafalar,bac~ 
itfaiye kurauna viliyetlerden ...., 
itfaiye amiri ve neferi alına· lar gibi mi• . 
caktır. bl' 

Belediyelerdea bu kor1a )er de İstir& 
yollauacık imir ve neferle- J.ell 
rin her biri için 175 lira Ö· ta muhtaç-......, 
denecektir. KurH ıirebilmek Seyirci - Bu akta•~ 
içio gelece lmir ve neferle· mir kab•ebıaeleriaM 
rin oıta okul mezunu veya cevelin yapılım mı ? ;' 
bu derecede tahıil görmiit Karaıöz - Ramasa• ,. 
olm111, ayrıca lıtanbul itfa- mıdın 1ayle bir ıesiati Y' 
iye müdllrliiiinde imtihan mııını çok iıterdlm. _J 
vermeai ıart oJacakbr. EHıea timdlki , • ...., 

•
0 )arda bir çok inıaalar .. ._i• 

Bayram için H g&ndüzıı •tııbrdıkl•:,.
de yiDe ıeceleri R• • _J 

29 Biriaciteıria cumburi- b k la .....-
tiryakileri ıi i a •,..ı• A' 

Jet bayramı protramıaıa l ll ı ,. 
tere kuru ap ••ı • • """" hızırlaamaııaa . baılaamıtbr. kiıtirmektea 5' .. rı dar.-ı 

Vali Fuad Tuluıl, m&lha- Dila .• viliyette vali~ Fuad 
~ laı: L_.,, kıtı iıliyen otob&ı, kamyon Tuks•lıa reiıliiiade topla- Se.,irci _ Hılbaki .,....-,,f' 

•• kaptıkaçbların benzin ih- nan cumhariyet bayıamı kahve ıafaıı ve aar,U• ~ 
tiyıçlırının kazılardaki ba· kutlulama komlteai, ıeç vak- ki yalnız oruç talanları• 
yiler vı11tiiıiyle temin olun- te kadar proj'ram lberiade hakkı ıibi ı•llJCN'. 

11 
.t 

maaını muvafık rörm&ı ve çalıımııbr. Karagia - Eaa.... ~ 
hııırlınan liate 6ıerindea L ,.,. r. 

FAYDA' .1 BiLGiLER mtitemadiyea aer • :..1 
bütüa kazalara beaıin sev- a.. varlayıp ta mideyi ~--
kettirmiıtir. YAPRAK çORflljO kuııık bir hale aok••"' fi! 

Bundan ıonra motörlil Da· NEDiR? ay diflerinl akarak ~ 
kil vasıtaları ibtiyaçları•ı Her hangi bir •i•cın d&· ca aıal •• kaidesi ta~ 

Vilayet buıuıi idarelerinin kazılardan temin edecek- k&lmüt yaprakları toplanır tatsalar biç ziyaab çı ti 
941 yıh bütçeleri yekunu lerdit. ve bir çakar. içine doldura· lar amma baaa, abba' ;/ 
belli olmuttur. Buna göre -•- doktorluk balnmaacla• 

7 ra'c• sıkıştmr ve ilzerine oa .,anlar pe'- as L-J...,,fi':M idare ve heHp işlerine a uu r.. 
H 1 Hatim toprak örtüliirse, bu Ayak •• llacaklar ·1a1 milyon 408,836 lira, naf•• arç ar d _., 

yapraklar olduğu yer • ya- mideleri• de lıtirabat• ,, iıleriae 8,185,296 liH, maa• A Jd vıt yavaı kııııarak kendi tar oldaiu•• aabyaalat 
rif iılerioe 15,559,519 lira, rttırı 1 lıeadiae çilrümeie bışlar. hv~r. .~ 

NEViN ziraat ve baytarlık iılerine b k ı · d ' ı. d 1 a r 
,, Baılıcı i raç mer ez erın e Sonbaharda yapılın bu it Halbuai e•• an il': ıA,.1k dur•n sahifeye bir l,580,490 lira, sıhhat iılerine b 1 t" t aa1ı· b" ld .. taL·11·~ "T a unın ıcare ve aa neticesinde bir sene ıonraıı per ız o aıua ..... semin çiçeg-ini öperek ko-, 2,957,297 lira, türlü iılere de d 1 - t d . .. · )il zum 

1 
el bi kerr• 

o a arının goı er ııı için yıprak çllrüiii dediii· er te•e • r 
f!Or vi kıpıtıyor. Uyumık 6,512,646 lirı ıynlmııtır. &zerine Ticaret Vekileti ba· miz &milı mıddeıiai bıvi bir ber 11dı bir klc rl• d ~ 
;yor fakat uyku kaçıyor Bu suretle tahmin edilen gün yüıürlülde bulunan mea· l•riae bir iıtlf•~at ~ 
dan sanki. Istcmiyerck ya- bütçe yekunu 42,004,084 lira , şc ıılııdetnımeıi harçlarını ç&r&ntü husule gelir. 

1 
veraeler ae kadar fı1 

pna giriyor. Kıfasıadaki olarak tesbit edilmiıtir. Bu ç&ıllntli aıit teamii Bn· aöıürler. 
fazlılııtnmııbr. de~ir ve birçok nebıtla11• • o -ğınık düşünceleri bir arı- ihraç olunacak partilerin beeleame1ine yarıyın iyi bir - ~ 

toplamak istiyor. Düıün- vıpları yine genç kız tara- kıymetine röre ah11acık Be· ş f •• 1 )~P"" 
i& - t · d · ı f d ü - - - .. d aübredir. Her ağacın yıpra· 0 Of er e 11 nu ayın e emıyor. z- ın an g nu gunuae gon e• retleri yazıyoruz: •yıpraıw 

1 
ömrü bir ıene :olan lıır 

aptan 1 tat ılın bu gtceyi riliyor bu cevaplar o kadar 100 lirayı kadar iicrelliz k ~ 
~anlatacak olan 1ababı ne ateşli ıözler, O kadar tabii 101 liradan 500 liraya kadar nebatna yaprak ve dallarıD· eyece ttfl' 
dar özlemiı görünüyor. O kelimeler oluyor ki o satır- 50, 501 liradan 2000 liraya dan ç&riintü yapılabilir. Beledi1e, otobiiı ••, 
~le kabus içinde geçirdiği tarı okuyan Semih, Nevinin kadar lOO, 2001 liradan on Yalnız çam ııaıfı •iaçları· iye mtlttıhdemleriylc fi ,.,. 
celerİ ıırahyor gibi kafa- yalnız keodisi için yaratılmış bin liraya kadar 200, 10001 DID yaprakları bu ite yara· toförleriae lntbk elbİf_:.,, ~ 
ıda seri l>ir hareketle olduiuna, bütün kalbiyle liradan 20000 liraya kadar maz, hatti çam yaprakları· tırmığı kararlaıhrlD~ 
Jini Hran kude,i Hulya inanıyor ve güzel niıınl111· 400, 20001 liradan 30000 nın çiirüntüı6 fayda yerine t p 8 lfl~ 
a titretiyor. Küçüğün bon- ıun koyu kestane gözleri liraya kadar 600, 30001 lira- çok zarar vericidir. ISIB aıı D -~ sll 
" gözleri şeytani bir yalnız ve biltün canlıhğı ile da~ 40000 liraya kadar 800, GÜNEŞTEN YANAN VÜCU· Ç k , t', 
.ızdı açılıyor g<ne sarı kendisine bakauğına kanı· 40 bin bir liradan 50 bin Ji- DUN RENGiNi AÇMAK 80 aya tt 

k 11çlt başını Hllamağa yor. raya kadar bin, 500011iradın lÇIN NE YAPMALI 8 hçesİdde g 
tbyor. Sonra ince çocuk Nevin'de Tankla tanışma- 60 bin lirayı kadar 1200, Gilneıten çok yanın ve 8 . ~ 4 
lyle ıoruyor abl11ıaa: dan bır 11at evveline kadar 60001 liradan 70 bin lirayı ımerleten cildin renrini ıç· Kanuni Fethi adar,., 
1- Nevin ablacığım bugün kalbinin tımımen ve ebe· kadar 1400, 70001 liradan mak için ıu iliç faydalıdır: Cilnb&t Al_l, K•:::ı~ 
ima, S?mib ağabeyim 11aa diyen Semihin sevgisi ile 80 bin liraya kadar 1600, 50 ıram glll ıuyu, 25 ve kıymetlı lıaae b ~G 

b 1• • .. 20 den Bayaa Saba 1 ' ktup gelecek değil mi? dolu olduğuna biitüo en ıjı 80001 liradan 90 bin lirayı gram tat(ı bam yaıı, d Hl i d 
8 111 

r-_:~ 
;onra cevap bekler bir ile iuandıiını düıünüyor. kadar 1800 90bin bir llradın gram gliserin, 3 gram ıılll- e ve kıa ye • aa•~:.-

F T v d k S bah il& ve o ayaca ı ,., ızda boynunu biraz sağa akat, o arıgı t•nı ı tan y&zbin liraya kadar ve on· bc•t, 1 gram tanen. a ba neılb •• temil Ail• .,..r 
fru büküyor. FıkAt bu ıonra... dın yukarı11 için 2 bin ku· aktım bir pamukla yüze ıll- çe1inde icrayı abe•ıe 
radiı genç kızde kendi· (Arİlaıı var) ros. rerek maHj yapmalı. lamıılardır. 111'

9 ria de ümit etmediği kadar : y A R ı N YFNİ SİNEMA ı 1 CILD iÇiN BlR LOSYON Kahve, çaJ o• k"""it"' 
rlik bir ürkeklik basıl ı ELHAMRA Mevsimin 2 inci :: !, Cıldi temizlemek ve yama· ra .da otuıbeı karattG'• ~ 

f t k k ·ı ı Türkçe Harika11 k f d ı ı -- ttfl yor; ne re ve or o ı e S 1 N E M A S 1 Filmini götlerecetir. : 1 ~~tmık için ço ay • ı o an -cilt~e Blıre•i H•• 
adiğini hissediyor. Tıp ı • .. N Rei: Ernst : 

1 

bn loıyon: 100 gram olnı MltehallJll 
ülte1inin ıon unıfındaki :t GuLMEYEN KADI Lubis.tb : derecelik.saf g. m.ıeri_a •e 100 Do K T o it J 
ınlı11 Semihi dü~ünmek k ı ı d l S •O 

artık. Her tOynıyaa:Greta Garbo Ayrıca: Matbuat U .M.Memle et ıuraa ı gram taktır e ımıı gu ıoyu- Salı•h OllP 1' 
iıtemiyor • HER GÜN iLK MATiNEDE UCUZ FİAT ı nu karııtırmah. Bir pamukla ı-IO· 

• ıünü muntazım 11 t ı•seanılar:l-3-5 7-9da Cumarteai • Pazar ııat 11 de hatlar ı ylze ılrerelr maHj yapmalı. lldad Beyi• So. cltriltn mektukluıa c!ı- . 
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Defterdalıiından : 
Mulıammen Be. 

U
111 

Lira Kr. 
~ "''oe1 malaalleai 1519 savlet aokak 1415 500 
~ panel 120.50 m2. 10 tajb klrrir 

t111ı L 

Aydının yeni 
istasyonu 
-~m:-

Aydın -Aydın yeni istas
yonun ihtiyaca uygun bir 
şekile konması için Müna· 
kalit vekilimizin verdiğı di· 
rektif üzerine tstasyon da in
şaata bışlaumışhr. 

Şehircilik mü-ıfı(~jı";:;.;;.;;i,;1 
tehassısları i Kahramam 1 
Adana-=-':afıa Vekileti i SOBUT AY 1 

ıohircilik müh:hauun Güı- l-26- Ya:ı:an~H. O. T. ! 144:' ey mıhallcıi 1517 köprDcü ıokak 200 tav Ôlesner ve Nafıa Veki- .............. ••""""" 
leti şehircilik fen heyetinden Mehmedin bütün bitil• kaw-lf._ •da 3 parsel 40 m2. 96 tajlı hane 

ı~bey mahallesi 1517 köprlicB aok•k 48 ,.,..•et. 1 parsel 81.SO m2. 92 tajla ar•• 
yü ~sek müheadiı 8. Fikrr kuıu arttı, hiç kimı_.. 
Alp.ay şehrmize gclmiılerdir. zü kulağına girmedlfl8•11f 

ti iaali bornova caddesine gidea 1594 ün· 800 
~"kak 14'3 ada S parsel namaralı 920 

lıtaayon önündeki meydan· 
daki iki köprünüo arası ha
pah!arak Parti, Halkevi mey
danı, belediye meydaniyle 
birleştirilmiştir. 

Ad.nada bayındıclık işleri hemen fikrini deil .... : 
etrafı!lda incelemeler yapa· garba doğru abaı 

~ 40 tajla araa, baraka,{dam, tulamlla 
aı6 ti aıaballui tlrkoğlu letafet aokak 100 
~ •ela 1 parsel 191.SO m2. ltili nama-

caklardar. Şehirciiik müte- bütün hıziyle kaçmıja ..... 
hassısları şehrimizden Hata·;: ladı. 

~·'•• 
ya ve Antalyaya gidecekler Arkaıındaa iıter iıtemu 
ve Antalya ıehir p1inını Vüzera ve komataalaıı .. 

t.iJtl •lle1maniyı mahallesi mııarlı cad· 57 
~ 154 ada ' pırael 142 m2. 133 tajh 

istasyonu çevreliyen yollar 
ve meydan parke düıenmiş, 
istaıyonda bilet ve eşya yer· 
leriyle yolcu beğleme salon
ları kuJJanıhşh bir hale koıı
muıhar. 

yapacaklardır. onu takibe mecur olW.. 
---o-- Çok cesur ve çok kabft .. 11' 

~I ıııahalleai letafet ıokak 130 adı 11 185 
,. 3t2.25 m2. bili numarala arsa 
~ 1 aıalıalleai letaf.at aokak l816 ada 2 180 s! 333.25 m2. bili aamarah araa 
~ ••hadeıi Jetafttt aokak 816 ada 3 130 
~ 330 m2. bill numaralı ara• 
~ IDahalleıi Emlabey letafet ıokak 130 
'1112. bill numarala araa. 
Sr lllalaall•i tirkoila ıokak 818 ada 3 120 
~ 172 m2 17 / l eıki aamarab ara• 
i ht IDalaalleıl m111rb cadcleai 825 ada 83 
~ 1•1 325 m2. bili namarah arA 

f~ 111alaallesi mııarlı caddeıi 825 ada 135 
~ •I 540 m2. bili numarala araa 
~ ~ Dlahalleıi Emiabe1 ıokak 823 ada 100 
~ •1 150. 75 m2. bili aaaı.aralı araa 
'tı; rl IDalaalleıi ıebit Nium aokak 1730 75 

1 P&rıel 233.50 m2. bili numaralı 

~ .. ı.a11..ı ıeblt Nbıııı sokak 1730 80 
~--:- l 278.50 metre marabbaı bili au· s:,. ., .. 
~ b ltoıta•lı Oımaa ıade çıkmazı 350 
~ '-ei •okak 1321 ada 12 parael 110 
~l tajb ••• sb•1 mahalleıi 1527 İDCi ikinci Alba 250 
' 395. ada 2 parıel 80 m2. 4 tajla 

lı 
~ lıalıça sokağl•da 18 t.aj •aıııarab 90 

-. .. ,. 1auh em•alin pefİD para ile mllkiyetleri 
kal t•yrl menkalla bir ıenelik icarı 4-10-941 ta· 
,.'-tea 16 ı&a m&ddetle mluyedeye konal-

~·to .. 941 tarihine m&ıadif Paurteıi rln& aaat 
Pleria mahammea bedelleri berinde• Jlizde 

tlt~eıi yatırarak yevmi mezkOrda M. emlik mii
"at•ı•kkil ıatıı komiıyoaaaa mlracaatleri ilin 

4145 

"Ilı ıı1111ca uırııı ınaııızcı, .• 

Bu arada, eski iıtuıyona 
ait binal..r yıktlrılmış bura11 
da bir meydan haline kona· 
rak peronlar uzatılmııtır. 

Yeni istasyonun böfesi 
Aydnıın ve yolcaların b6yük 
bir ihtiyacını karşılamııtır. __ .. _ 
Dahiliyede 

·tayin 
bir 

lstaabal - l•tanbul maı· 
raf şubesi müdürl&ğüee ta· 
yin edilen bay Fikri Çıikan· 
dan acılaa Dahiliye vekildi 
mahalli idare umum müdür· 
lüğü şübe miidüriüiüne ayni 
daire ıelerinden ve kıymetli 
idarecilerimizden bay Zafer 
Bayındır terfian tayin edil
miıtir. 

-----
Zeytin 
Yağlarımız 

Memleketin 40 bin ton 
zeytin senelik mahıulüoüa 
yüz bin tona ibliğı için Zi· 
raat Vekildi tedbirler al
maktadH. Ba tedbirler çok 
mühim, köylü ve zeythıciler 
için çok önemlidir. 

!k 

Merkez 
Lokantası 

Birinci kordonda Rıhhm 
hanı altında yaz mevıimi 

"u··ç) u··k cu··mıeler . dolayııiyle kapamış olduğu-
' muz (merkın lokanta ve bi-

~ daı wort-Kellmeyi yazıyorum rahanesi) ni geçen Cuma 
~ ~~·~'•ıt den Scbiiler-MuaUim taleb~den ıoruyor güaüadıen itibaren yeni ter-
&:!' ~·t miclı-Bay Ali bana ·rica ettı ti bat ve tezyinat ile açhğı-

Kadastro işleri 
hakkında 

Türk iktaaaı cemiyeti tara· 
fu:dan C. H. P. Y cuişehir 
merkezinde her 15 güade 
bir verilmekte olan konfe
ranstan 30 ikinciıioin 17 ilk· 
teşrin ayına günü aaat 21 
de tapu ve kadastro umum 
müdürü yüksek mühendiı 
Halit Ziya Tiirkkan tarafın· 
fından ._Türkiyede toprak 
meselesi ve kadastro itleri" 
hakkında verileceği öğHnil· 

mittir. 
Bu tolanhda projekıi1onla 

bazı pıuçaln da •ıöıterile· 
cektir. 

--.. --
Aroasını 
Satmıyan 
Muhtekir 
Adaoa- Adananın Alide· 

de maballeinde oturan kaHp 
Mahmudu:ı evinde bir araı· 
tırma yapılmıı ve neticede 
4 bin kilo arpa buluamuıtur. 
Mamut bu arp•ları toprak 
ofise aabştan kaçırdığından 

milli korunma kanunu hü· 
kümleriae göre, bkkıada mu· 
mele yapılacakhr. __ .. ___ 

•• 
Uzeriode144 
lira çıktı 

Adaao - Adana polisi, 
Kerim Yıldız adında bir di· 
le11 ciyi yaklıyuak üzerinde 
araştırma yapmıı va cebinde 
144 lira para bulmuıtur. Ke
rim Yıldız adliyeye ıevke· 
dilmiştir, •°' ""'t-Slıe aorayoram mızı muhterem müşterileri-

\; aa l'l&ft ilaa-Oıal onu çaı-ırdı mize bildiririz. Dr.. Fa ~ • (cık 
"'ad ıçecek ve yiyecek mad- ... ~ '!I" 

ıl.t clııea llie Feder-Genç klzda kalem duc; var delerdeki temizlik ve ucuz- b •h Memleket haıtaae1I 
'"!t, 8, mı 11 luk gelenleri ıon derece Rontlı:en ı.nüleha11111 

•der ea? ja, er aaıt eı-Birader baaa ıöy- memnun edecektir. Rontkea 9e Elektrik teda•lıl 
~. ler mi? Evet ı6yler 12-12 . rapıln. Udacl a ... ,.,, Sokalr 
~- 7'0 N a 'l'\I i/0 . ~·' 
' lıeiaeD Dieaer-Hiıim laizmetçlmlz yoktur 

' sı. die Kıeide? - Tebeıiri aerede bulaaduru- ı Ta s· Telefon ı 
~ yonunuı?. ı yyare ıneması 3~-:- 46 . . ı 
~ Cold-Sızde altın var mıdır? ısu bıfta 2 b&yük prcğram birden Deanaa Durbıaıa yerıaıı 
~' sı. clort-Orada neniz vardır : alan küçük ıinema yıldııı G L o R 1 A J E AN ' ID : 

lla11 Diclıt- O keadiıiae rica etmi1or. Onu ı lik temsil ettiği Musiki Spor Neı'e Filmi : 
"-- ' aramıyor.. f 1 A J K logilizc.e sözlü Pola ı 
• ~ ta ... h O 

1 
ı • ÇI mamı~ ODC8Negrinın yarattığı : 

.. ..ıc t- ıla eamez Y " ı- il" , .. sı '. . . . ~ ı2 M d B Almanca ~1 0Z u aveten: : \..".'- dt • clea Dıeaer-L~tfen ~ıametçıyı çarınnız ı • 8 8ID OV81YModern pehlivanlık ı 
1ı~ ~-V~ter-Pedeıe raca ~dı1:;uz JM~~i!1.!!!!°:_ Mmy~va!i:2;S·8.15 ~- A.koaca 3.30· 6 30 ·9.45 : 

"'"-?-D~~~-0, kıbve ıçm tCumarteaİ··Pazar günleri 12.30 da A. konca ile baılar ı 
--ueaı a im çaiarıyor? •· iiiiiil---=---ı:m:m:;;:==::=mıı::::==ı===========::;;;:==;ı;;::;;;;;;ı;; 

olan oğlu Celllettia bel••"' 
nıo bn mHkaralıilW ....... 
lensrek maiyetind.'8rrle .... 
Jikte çöle atıldı •• Ôsp11~ 
taraflarına sıitti. 

Sultan Mehm• 
Sobutay tarafıa4aa h•rtan• 
fa aaçılmıı ve datıhlmıı olaa 
hafiyeler bu haberi keadiai .. 
getirdiler. Sobta1 dmW ,.. 
nına cebeyi alarak bltla 
lıızlarile Sulta• Mebmedla 
arkasına d&ttlller ve takibl-1 
koyuldular. 

Beri tarafta Cenıiı Haa 
Bubaranın malıuara11aı •k· 
laıtardığı bir a•d" Gak Hu 
Sevinç han ve Giiçllk bu 

lkumaadalanada balaaaa 20 
bin asker racele1ia bir. ha• 
ı uç hareketine teıebbll et-
lmişlerae de Cengiz ukulabıi 
kııkacıadan 1akalanaı k .. 
taramallılar ve feaa baWe 
periıan edildiler. 

Erteıi giln Balıaranın kale 
kapıları ardına kadar açıl ... 
bütün memleket eırafı ilim· 
ler ve halk baıları açık ol
duğu halde aaf lıallade •• 
tekbir alarak dııan1a akta· 
talar ve Ceariz ham• öabe 
gelerek el bağladır ve teaBm 
olduklarını bildirdiler. 

Cengiz iyi giJinmiı olaa 
helkuı yiizüne koya koJD 
koyu baktıkta• sonra ıa 161• 
leri söyledi: 

"Demek aiz, aıker itlen•• 
karıımıyan ve aiyuıtle al· 
raımıyan Bulıarama 1.U 
halkııınız değil mi? O baltle 
gidiniz iı ve gücllalzle m..
gal olun, bu gibi poltib it· 
lerine yine kanımıyarak k•J• 
finize bakınız." dedi. 

Halk memnun ve mearar 
geni döndilıer. 

Cengiz. mera•im mala•• 
ve saltanat alayile Ba· 
haraya 6irdi. O oalııttı 
kadar kadar cami •lir• . ., 
memııtı .. 
Sordu: M Buraaı s.ııa11 

Mekmedin evi mi?!!" 

Cengiz ban, · dı .. rda icap 
eden vaziyeti mlzakere etti 
emniyet tertibahaı aldırdık
tan soara mubteıcm alayla 
şehir girdi. Halk keaditiai 
aamimane karıaladı ve teza
hürat yaptılır.CeDgiz at il••: 
rinde giderken etrahaı da 
dikkatle tetkik ediyordu. 

- DeTımı var -
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'laıtarafı 1 inci sahifede 
Tali bize Avrupanın mer· 

;ezin de hayatımızı mu hafa
ta etmek için aıırlardanbe

i dövüımeyi mukadder kıl
hğı gibi •~z Türkler de 20 
enedeo evvel memleketioi
io ecnebi milletler tarafın-
1an nüfuz mıntakalarıaa ay
ıJmama ıoı büyük devlet 
damlarınıza ve An dolunun 
ahraman askerlerine med
un bolu il uyoraunuz. Filha
ika tarih ancak denizlerin 
~ikimiyetine dayanarak bu 
ünya nimetlerinin imtiyazlı 
ıİmselef tarafından idare 
dilmesine mÜHade etmiyen 
iiyük şefler •e •yni rubu 
ı11ıyan milletle~ tarafınd n 
ı1zılır. Ve gene tarih bize 
österiyor ki, dicç ve genç 
illetler mukavemet kudre
ne maliktirler ve daima 
r•ktadırlar. 

T&rkiyenin do dahil bu
ınduia Avrup nıa mukad
ıerab, Rusyada taribio şim
fYO kadar mislini idrak et
\ediği bir harple taayylia 
hrken biz, sulh ve refah 
.yasetine hizmet etmekten 
~ıka bir şey yapmadık. 
j Dört gün evvel An karada 
prk • Alman iktısadi anlaş· 
~sıaı imz ladık. 
ropagaad yapmak sare-
ıle miaafirpervcrliöinizi sui-,. . 
;ımal etmekten içtinap ede
ı e· . . n. ııım propagandaya ih-
·racımız yoktur. Size rakam 
'rmeğe ve iıtatiıtik ' göster
lrğe hiç bir ihtiyaç ta yok. 
talncz hakikatlat nazarı iti-
1ra alınmak lizımdır. 
Almany nın muhtaç oldu-

1 m ddeleri tedarik etme-
mani olmasını iıtibdıf 

ten eden ıun'i pisalar, sol· 
tn Eavdetinded sonra bir 
1n bile devam etmek kud
tine malik değildir. Haki· 
k şudur ki, iki • memleti
z araııadaki iktı11di mü
sebetler, iki milJd irı iktı
.ı:li ihtiyaçlarına ve iktıaadi 
ayelerine müsteniddir. 
Biaadenaleyh bu iktisadi 
'inaıebetler her şeye rağ
ıen devam eeecek ve bizim 
-mızdm gittikçe daha iyi 
trranan 11mimi bir anlayış 
ydana getirecektir. Şimdi 
pacağım yegane şey, hü
metimia bu miinasebetlc· 

gittikçe derinleımeıi bak-
~ ıdaki arzusunu ilave ve 

;rar etmekten ibarettir. 
l939 ıeoesi Mayıs ayında 
sümetim beni büyük Şe
ızin yanınd kendiıini 
Hile memur ettiği zaman 
ı, bir te em 1 taşıdım; 
a büyük harbin mirası 
ıı vaziyctlerdeo mütevel
ıui tefehhüm ve yanlış 
ıyııları gidermek arzuıu-

• 

Bu seııeler içinde geçırı· 
len müteaddid bubr nlar zar
fında ben sarsılmaz bir iti
mad ile an'anevi dostluğu
muzu muhafazaya çalıştım. 

Eğer mütevazi bazı muvaf
fakıyetler elde ettimıe •bun
ları ıizin hükumet adamları
nızın ve bilhassa harici si
yasetinizi o kadar büyük bir 
mebaretle idare etmekte olan 
muhterem dostumun samimi 
aolayışlarına medyunum. 

18 haziran tarihli itilifaa
amemizin iki milletin kalple· 
rinde yaratbğı büyük aksül
amel bu milletleri ıiyaıetin 

baridnde birleştiren bisei bir 
rabıta mevcut olduğunu is· 
pat etaıektedir. 
işte bu hissiyattan mülhem 

olarak kadebir.i, büyük Şefi· 
nizin ve burc.da haz&r bulu· 
nan vali ve belediye reiıinia 
ve diğer muhterem davetli
lerin ıerefine kaldırır ve bi
ze gösterilen hüsnü kabulden 
dolayı hepinize ıamimi te· 
ıekkürletimi arzederim. 

V ALiNiN CEVABI 
Alman büyük elçisi ekse

lin• Fon Papenio autkuna 
cevaben Vali Foad Tuksal . ~ 

bir nutuk söylemiş , huliıa-
ten büyuk elçinin sayın ıe
fire ve kerimelerile birlikte 
lzmiri ziyaretlerinden duy
duğu sevince işaret ederek 
gerek kendisi, gerek meHj 
arkadaıı belediye reisi Dr. 
Behçet Uz hakkındaki güzel 
sözlerinden d41ayı derin te• 
şeekkürlerini beyan etmiş, 
harp ateıinin dünyanın bir 
çok yerleriude devam ettiği 
bu zamanda Tbrkiyenin ••yurd
da ıulb, cihanda ıulb,, düs
turuna uyarak milli şefin 
yüksek ilhamı ve hükume
tin basiretkir ıdaresi ile 
vatanın her tarafında oldu
ğu gibi İzmiıde ve Izmir vi· 
liyetinde teueffüı edilen ha
vanın bir huzur veı süküıı 
bava11 olduğurıu tebarüz et
tirmiı ve iki büyük millet 
arasındaki samimi doıtluk-
tan ve ber iki memleketin 
iktııadi menafi ve münaae
batının inkiıaf ve tezayüdün· 
den ve bilhassa Türk - Al
man doıtluk mu hedesiyle 
ahiren akdedilen ticaret iti· 
lifnameainden hissedilen duy
guları ifade etmiı ve büyük 
ekçinin Türk milleti ve iz
mir viliyeti hakkındaki ce• 
milekir hitaplarından dola
yı da ayrıca şükranlarını iz
har eylemiıtir. 

Vali kadehini ekaelinı 
Alman devlet reiıinio sıhha
tine, Alman milletinin refah 
ve saadetine k ldırmıı ve 
büyük elçı ile refikasının 
ve kerimclerinin şereflerine 
içerek sözlerine nihayet ver
miıtir. 

nıyan20 bilet erinizi 

• 

Zah· 
tesis olunaca 

--o---
Ankara - Vilayetler fiat 

mürakabe ttşkilitı kadrola
aına yapılacak ilaveler için 
koordinasyon heyeti, Ticaret 
vekaleti emrine yeniden 15 
bin lira tahıiıat vermiıtlr. 

Ticaret vekiletine ekmek
lik hububat ve un ıtokları 
tesis eylemek aelihiyeti ve
rilmiş ve . bu hizmetin if ıı 
zımnında bu vekôlet emriae 
yarım milyon liralık müteda
vil sermaye bhsis olunmu~· 
tur. StÔkları mahalli beledi
yeler temin edeceklerdir. 

Toprak of·s 
muhakeaıe§İ 
Toprak mahsulleri Ofiı mü

dürlüğ'6 memurlarından Nec
det Soydamın ihtilas sure· 
tiyle 5 bin lirayı zimmetine 
geçirmek ve ayni müessese-· 
de çalışan Hamdi ve arka
daşlarının memuriyet vazife
lerini ihmal etmek suçundan 
muhakemelerine şehrimiz ağır 
ceza CJahkemeıinde devam 
oluamuıtur. Şahitler ve vak'a 
ile alikadar olaalar tama
mca isticvap edildikleri için 
muhakeme ıon safhaya gel· 
miıtir. 17 ilkteırin gunu 
müddeiumumi tarafından 

maznunlar hakkındaki iddia ı 
aerdolanacaktır. . 

K ültürparkta l 
toplantı yeri 

Kültürparkta tetkiklerde 
bulunaıt belediye reiıi doktor 
Behçet Uz, kültürp rina milli 
ve dini bayram günlerinde 
halkın bir toplantı mahalli 
boliue gelmesi için bazı ter
tibat aldırmışhr. 

Böyle günlerde kiiltürpark
taki bilumum oyun yerlrri 
ve g•zinolar açık bulundu
rulac•kbr. 

Yağ urlar 
D6o lzmire ve civarına 

yağmur yağmıştır. Öğleden 
evvel ıiddetli bir lodoı ve 
karayel fırtınası karışık ola
r k esmiş öğleden so .. ra da 
yağmur baflamııtır. Yağmu

run, bütün Egt. bölgesiae 
yağmıı olması mubteme!dir. 

Kışlık zeriyat başlamıdaa 
yağan bu yağmurlar, fazla 
devam etmediği takdirde di
a1ilecek mahsul için çok fay· 
dalar verecektir. 

Büyük elçi refikası ve 
kızlannın bugün ıehrimiz 
Alman ceneral konıoloıu 
ile otomobille Berg maya 
giderek müze ve bmrabe-
leri gez .dcıi muhtemeldir. 

Kordel Bul 
izahat verdi 

---o---
Ncvyork (a.a) - Hariciye 

nazırı Kordel Hul dün ha
riciye encümeninde bitaraf-

lık kanununun vapurların 
silih1andırılmasına ait kıs· 

mın tadili etrafında ilk defa 
izahat vermiştir. Mumaileyh 

bu tadilin elzem olduğunu 

anlatmıştır. 

--o--
Kadına 

Tecavüz 
lstanbul - Üç zorba genç 

bir kadını otomobil ile Edir-

nek pı mez rlıiıDa kaçırdı
lar ve ırzına tecavüz ettiler. 

Nabluı bırıııları ıinemadan 
çıkan genç kadııııı Harbiye 

yolunda cadde üstünde yaka· 
hyarak hem çirkin surette 

tecavib ettiler ve ham mü
cevheratını aldılar. 

Hariçten , mal 
talepleri arttı ---Son günlerde hariçten it 
ve mal talepleri yeniden art· 
mıştır. 

Bürükselde bir firma incir 

ve yer fııtıiı, Bratiılavada 

muhtelif firmılar üzüm, incir 
fındık, tathbadem, yığlı to· 

humlar ve alelumum yiyecek 

maddeleri; Bcğdıtta 6 firma 

şamfısttğı, zeytiny ğı, ıabun 

yerli manifatura eşyası, yüa 

üzüm ve portel iıtemektedir. 

Keyfiyet tacirlere bildirilmiı 

ve teklif yapmaları kendile
rine tavsiye edilmiıtir. 

----------~----------

--lsoanyolları 
esir ettiler 

---o------ tı 
Hehinki-Petroıkojuo••,P,, 

b• ıçtn cereyan eden aı0 ,t· 
beler eınaıında Fia kısff dl 
leri. aralarıada 15 y•t'~~ 
çocuklar buluaao bir., ; 
gea~ lspanyolları de eti 

mışlardır. ~ 
Bunların ispanya d~ ~ 

harbı esnasında lapao1~,; 
zıl idare1inin tenıibile b~ 
rit kızılordu kumaod•~~ıı• 
tarafından f raasa tar• ı..r 
Rusyaya gönderilmit ol•'1ııt1r 
dan ibaret olduğa aDl•f

1 

tır. ~,I· 
Bu genç lıpanyoll•' d• S 

k:oaelerde ve fabrikal•' el•~' 
sene çahıtıktan ıoar• otl•r 
ıetli birer bolıevık oldJ 
dır. 

-------
Si mali 
Af rikada Ol: 

Berıa, (a a) - Alb•1 pıd 
mençiç Pariıte çık•11 

-·· 
Pariziyende yazdığı bit _,d· 
kalede ltalyanın Liby•~ ~
hafaza etmek ve ordP • ı,t 
iışe eylemek için ço~ 
yük fedakirhklar J•P, 
mecbur olduğunu J•' 
tadır. f 

Milino ıaıeteletİ d:..11' 
kında Libyada maba" tı-' 
tekrar baılıyacağı ka••' 
dedirler. 

Bu da uaıa~ ,,-• 
Berlin (a.a) - '/ı1 eJI' 

önünde Alman parat&tÇ d•' 
rinin çenberdo oldui00' ,,,. 

ir Moıkova radyosuo00 _.~· 
diği haber yalaal•• 

tadır. ~ 

Zayi 0~d· 
bmir Değirmeader• rııt 

lundan bu yıl almıı old"ttlıs'' 
diplomayı kaZ1en zayi ',,~ı· 

:: zmir ya b&DCI:: Yenisini alacaiıcnd•11 ıtl" 
sinin hOkmO olmad1i 101 

f Askerlik Şu-i ederim. d• ,,,i 
Değirmendere ~~·" 

f besinden: J ___ oi_ıu_R_a_ıe_t ~~ 
t Fıli hizmetlerini yıpıpta ı Jzmir Ticaret meaıurlll 
ı terhisleri nüfun cüzdanla· : dan: t, 
ı rina yazılı olmayıp ayrıca ı .. Ahmet Beıim D6'~"'e 
ı ellerinde terhis vcsik11ları : 1 Jsd'

1 
"' 

ticaret ünvaniy e "' > 
ı buluoanlaran terhislerinin ı büyDk Kardiçalı baaıll ;br'' 
ı cüz:dıalırana geçirilmesi ı ,. 'dbaltt, -~· 
• . . b k b"I t t b. ı No da her aev ı ı . 1, ır· 
• IÇln U a 1 era ID er IS C•t ve komiıyoD itlerıf o•· 
1 vesikası ıureti ve nüfus : 'IJJ 
: cüzdanlırı ile ıubemize ı ğal eden Ahmet Be•• 0,~,, 
ı müracaatları. ı verin iıbu ticaret 1.,ılll' 
: ~ ı ticaret kanunu bükiilJJ .rf' 

• • od'"' 1 ı Yüksek ehHyetli kısa biz-1 göre ıicilia (4045) 11 clil~if 
tmete tabi mükelleflerin du· ı ıına kayt ve teıcil ' 
ı romlarının teıbiti ıçin ı ilin olunur. ed'o'' 
ı 20/10/941 gününe kadar : lzmir sicili tireret IJJ a ,, 
ı şubemize müracaatları. ı luğu resmi aıiibiİ' 

F T "k iaı:ı••' . enı . .. ............................... . 
( Saadet ) ••••inden 

• i t::ı aı., 
aiu:ız .. 

"ı:ıı 
Çorakkapı Pollı llerkeıl 

T lula ONDER Telefoaz 

' 


