
Leningrad ve Japon bahrıye 
Moskova 

YOLLARINDA MUHARE
REBELER OLUYOR 

--o--
Berlin, (• a.) - D. N. B. 

Ajansının aıkeri muhabiri 
ıalibiyettar kaynaklardan 
öğrenildiğine göre Stalin 
hattanın bazen 100 kilometre 
derinliğine kadar uzanan 
hlicumlarla muharebeler ver
diklerini. Leningrıd ve Moı· 
kova yolunda biiyük çarpıt· 
malar olduğunu kaydetmek
tedir. 

------
Almanlara 

2öre bir tank 
harbi 

Berlin, (a.a.) - 11 Tem· 
muz gilnli 300 den fazla bir 
Sovyet zırhlı teşekkülü ile 
zarbb kuvvetlerimiz arasında 
vukubulan bir muharebede 
kııa bir müddet zarfında 

Ruıların 200 tank kaybettik· 
)eri ve geriye kalanların ka· 

çarlarken haaara uğrabldık
ları haber verilmektedir. -----·-
Buda hava 

harbi 
Berlia, (a.a.) - Almao sa

vaı ta> yareleri Sovyet uçık
lariyle yaphlrları bir muba· 
rebede Sovyetler 66 tayya· 
re kaybetmiıler •• bundan 
bııka 485 tayyaH de yerde 
tahrip edHmiıtlr. 

ve hariciye 
nazırlarının 
beyanatları 

-.._._o----

Tok10 (•.a)--Dün Japon 
kabinesi ilk içtimaıaı akt 
etmiştir. içtima 1 s· dakika 
kadar sürmilştür. Yeni ka
bine dünya vaziyetinin bu 
buhranla zamanlarda karar
larını vermek için liıım ge-

len sür'at ve enerjiyi göde
recektir. 

Harbiye nazırı Toye ve 
bı hriye nazırı Utlikare müş-
terek bir dekleraıyon neşr 

ederek hükümetin icfaatıaa 
tam bir müzaheret vadıada 
bulanmuılard11. 

--o--
Ruzveltin 
cevabı 

Nevyork, (a.a.) - Reiıi
cumhur RYzvelt gazeteciler 
loplanbıında beyanatta bu· 
lunarak ic r V4' iare kaau· 
nuını göre lngiltereyc veri
len malzemelerin bedelleri· 
nin ödenmeıi hakkındaki 
müzakerelerin daha göriiı· 
me s fbasında buluıaduğuna 
söylemiştir. 

Bir g zetecinin A"lngiltere 
bizden aldığı malzemeyi da-

ha yüksek fiıtle satarak 
bundan iştif ade etmeıi miJm-

küo mlldOr?,, Sualine Reisi
cumhur b6yle bir vaziyeti 

dGıllamodijini ı6ylemekle ik
tifa etmiıtir. 

esi 
Hududumuzda Tahsidat '' habarıerı 

,,u us gaz tesi rivaye. 
tin manasızlığı 
a:ikar'' diyor 

--:::::::--
Ankara ( a. a. ) - UJns baımubarriri 

Falih Rıfkı Atay eBulgaristanın Türkiye 
hududunda tahşidatta bulunduğuna dair 
olan haberlerden bahsederek diyor ki: 

Tllrkiye bud•tlarında Bulgar kıtalarıaın 
tahşit edilmekte ve boğazlara hücum ha· 
zırbkları yapılmakta oldağaoa dıir Tas 
ajansı tarafından verilen haber Sofyada 
tekzip edilmiştir. Bunu tabii bulduk. Çün
kü riv yetin mana ızhğı aşikardır. Alman
ya ve Bulgariltaala Türkiye müaaseb1;tleril 
her iki taraf için de her türlü ıüpbe vo 
emniyetsizlik unsurlarından azade olduğu 
kadar gerek Sovyet - Alaıan barbının ce
reyanı üzerinde hiç bir tcsiıi olmamak, re
rek Türk idarecilerin biç bir şeyde endi
şeye meydan vermeden tatbik ettikleri 
ıiya:; tin dürüstlüğü bakımından boğazlar
da bir davanın mevcut olmıyacağı ıöz ge
tirmez. 

Senelerdenberi boğazlara Montrö Trak· 
ya ve Türk - Bufgu hududu tamamen 
Bulgar olan topraklarla tamamen Türk 
olan topraklarla ayırmakt dır. Uzun sene· 
lerdenbeıi miliı olmıy o top111.k1ar üzerin· 
de hiç bir niyetleri olmadığını bu iki mem· 
leket kendilerine ve cihana vaid etmiş· 
lerdir. Bununla beraber her rivayette zihiD 
bulandırıcı ve bunu öoliyen her gayret ve 
teskin edici bir hassa vardır. 

--o--
Rusların Berlin elçisi 

Dün taggare ile Ankaradan 
Moskov aua aitti 

Aukua. (A.A.) - Almaayadan dönmek· 
te olan Sovyet bükümetinin Berlin büyiik 
elçiıi Dekazanof Moskovaya gitmek üzere 
bu sabah tayyare ile şehrimizden hareket 
etmiıtir. 

Erzurumdan geçenler: 
Erzurum, (a.a.) - Soyyet Rusyaaın Al· 

manyadaki biiyilk elçiliği erkinından 107 
kiıilik bir kafile bu sabahki trenle bura· 
ya gelmiş ve bir müddet iıtirahatten ıon· 
ra ihzar edilen otobüslerle Sarıkamııa git· 
miılerdir. Mi .. firler Sankamıştan itibaren 
yoll rına trenle devam eyliyeceklerdir. 
Moıkovadaki laveçliler geldi: 
Erzurum, (a.a.) - Moıkovadaki lsveç 

elçiliği matbu t ataşeıi Voban ve gene el
çilik memurlarından biri erkek ve diğeri 
kadın olmak üzere üç kişilik bir lsveç he
yeti Ruıyadan buraya gelmiştir. laveçlil~r 
bu akıamki trenle A karaya hareket ede
ceklerdir. 

Kızııcahamamda Atatürk 
günü kutlandı 

Kızılcabamım, (a.a.) - Ebedi Şaf Ata· 
türkün kızımıza ayak bastığının yedinci 
yıld&nüm& heyecanlı tezahüratlar yıpd

mııtar. 
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Amerikada 
ilk Türk Pehlivanı 

DELi 
MEMiŞ 

Ya.zan: ·TEVF}K PARS 
-35-

Biraz aonra gonklar çabnmağı, perde
lerin kenarları oynamaia, halkın 1abınız
bfı son haddini aşmağa bıılıyordu .. 

Deli Memiş, o ana kadar Amerikaya 
ayak baımıı, Amerikanın ıpor alanlarında 
kendine bir şöhret yapmıı pebliv•n de
jildi!.. Bana rağmen, onun ıon derece hey 
betli vilcudunua Amerikalılar &zerinde bı
raktıtı tesir, bilbHsa otelin önUnde bo
tuıtujıı aralın ona en büyük reklimı yıp· 
mıı balaauyor, Ye bu yüzden Nevyorkun 
ea def erli peblivaniyle g6reşmesinde hiç 
bir mahzur gör&lmüyor, batti ıpor miinek
kidlerlDia fikirlerine göre Deli Memiıin 
meıhar (Klark Simpıon) la yapacağı gü· 
reıte muhakkak yenileceği fıkri kuvvetle 
ileri ılblUemiyordu ... 

lıte aahaenin bliyilk kadife perdeıi açı· 
lıyor, halkın çılgın baykırııfarı, kulakJarı 
paralıyor, Hbnenin ortasında ıiyıb elbiıe· 
leriyle duran bir zat la2'ilizce olarak ıun· 
lan ı&yl&yordu: 

- Bayanlar, baylar!.. Evteli ıizi hiir· 
metle aelimlanm ... 

Saniyea, günlerdenberi dedikoduıa bü
tla Nevyorku ilgilendiren Türk pehlivanı 
Deii Memiı ile Nevyork şampiyonu (Klark 
Simpıoa) arasında yapılacak güreş hakkın
da ktıaca izahat vermek isterim.. Bu 5;ll· 
reı, serbest olacaktır! Ve her iki pebliva
nıa da arzusu üzerine yeninceye kadar de
vam edecektir. Hikem hey11:tinin kararla
rında i•abetli olmasını arzu ediyoısanız, biç 
lıdmıeai.{ flreı eıaa11nda miiıbet menfi te· 
zalaliıatta b11Janmama11aı bilha11a rica 
echrim. 

Blllyor1uaaz Tirk pehlivanı, ilk clefa ola· 
rak aramılda glr .. ecek ilk defa olarak 
ıpor urayımızıa nhneıinde kediıiai g6ı· 

tuecektir. MDhlerem hılkımına ba yaban
a ıporcaya karıı ıöatermek l&tf aada bu
laaacafı aezakettea lmidvanı! .• 

Arada• bir kaç saniye geçmiı, ikinci bir 
ıo•k ıeai clayalmaı, bana m&teakip Deli 
llemiı, heybetli •&cadiyle ortaya çıkmııtı .. 

Bialeı ce · lnıaaıa kam gibi kaynaıhiı ıa· 
I•, bir aacla poyraza tatula• denizleri ••· 
clırır ıeldlcle dalplaaıp, dolanmaya, m&d
lalt bir alkıı tafaaı yatmıya baılamıı: 

- Bra•o Tlrk! ... 

S.ılerlyle ortalık çın! çnı! çınlamııtı •.• 
Deli Memiıia &zerinde beyaz bir mayo, 

kemeriade ay yıldızlı bir kordeli •ardı ... 

·Sona ••r-
...... """"~"~""""""~""~ 
SH•rsl• ilk ıeamılarda Birinci (15) kuraı: 
ııwaıa matiaelerindea itibarea iki nefla filimi 

fELHAMRA SllEMASllDI 
ıı So Be t lngilizce : 1 • D S e Sizi&! ı 
S Doa Amecbe 1 

f2 -Akasya PalasT~:ıt: ! 
ı Haıım, Vadi Rıza ı 
ı Soa l•t• - 2.30-6-9.50 ı 
ı Abı1a Palaı -4-7.30 ı 
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-Şehir Haberleri_ 

FUAR iÇi ÇALIŞM LAR 
Akvaryom ve spor hare

ketleri hazırlanıyor 
Kültürparkta tesisine bıı· 

)anan Akvaryomda lzmlr kör· 
fezinin canlı balıkları teşhir 
edilecektir. Bu meyanda kö
pek balıkları, kaplumbağa 
ve diğer deniz canavarları 
da bulunacaktır. Her ciaı 
balık ve canavar için huıu
ıi bölmeler yapılacakhr. 

lumbağa ile üç yüz kilo ığır
lığında bir köpek balağı ya· 
kalanmııtır. Bunlar, Akvar
yom teıiı edilinceye kadar, 
Güzelyahda muvakkaten ha
zırlanan bir havuzda muha
faza edilecektir. 

FUARDA SPOR 
HAZIRLlKLARl 

Fuar zamanında balkın en Fuar esn .. nıda şehrimizde 
fazla kalabalık bulunduğu mühim ıpor hareketleri ola-
aktam üzeri Akvaryomdaki c ktır. Güreı, tenis ve yliz-
denız uıahlüklarına gıdaları me müs .. bakalarıadan maada 
verilecek, bu suretle mez· futbol mihabakaları da yıpı· 
kiir hayvanların ne ıekilde lacaktıf. 
gıda aldıkları gösterilecek· Milli k&me şampiyona Be-
tır. ıiktaıla ikiaciıi Galataaaray 

Akvaryoma konulacak ba· takımları lzmire ıelecekler, 
hkların tutulmasına l 'mdi- Altay ve Altınordu takımla· 
den başlanmı,tır. Balıkçılar r1mızla 31 ağustos ve bir 
cemiyeti reisi AH Karaoıma- eylül tarihıerinde müıabaka-
nın aezaretiode yapılan tut · 

1• • d _t dd'd lar yapılacaklar, ay11ca kendi ma ame ıyesın e mu ea ı k 1 ki 
balıktan baıka yüz elli, iki aralarında da arıı aıaca ar· 
yüz kilo ıikletinde iki kap· dır. _____________ ... _____________ ___ 

Kuş ve av satışı 
menedilecek 

Her. üz a-v mevsimi olma· 
dıtı halde çarııda kafes 
içinde kuı, ördek ve bilbaı· 
ıa ke lik satıldığı görülmliı 
a• komisyona makarreratıaa 
muhalif olan ba halin me· 
aedilmeıi için alikadarlara 
tekidea tebliğat icraaı ka
rarlaıtmlmııtır. __ .. _ 
Yeni ebe ve 
eczacı tayini 

Karabaraa Belediye ebe
ıi Mevl6de Tuncer Demirci 
belediye ebeliiiae Bayındır 

belediye eheıi Ze1••P Bozok 
Konya merkez ebeliiiae, De· • 
mirci b~lediye ebeıl M &ıer· 
ref Frıaa Bayındır ebelifi· 
ae, bmir Emrazı ıarlye ha•· 
taneıi eaki eczacısı Hikmet 
Akmaner Efrcfpmıa haata•e· 
ıl ecıalıiıaa tayin edUmiı· 
lerdir. 

BBIBdiUB daimi 
encomeninde 

Belediye daimi enc&meni 
dün belediye reiıi doktor 
Behçet Uıaa reiıliiinde top-
lanmıı bazı sokakların yol 
kaDalizaayoa iaıaatını milte 
abbide ihale etmiıtir. 

o 

ızıır ıarkız balı
dlga hıklmlllt 

lzmir merkez Belediye be
ldmliiiPe eaki Siirt sıhhat 

m&dürli doktor Vedi Bilgin 
tayia edilmistir. ---, 

Parktaki haıuz 
kaldırılluar 

Bahribaba pmrkıada yapıl
makta olan ııllhata de•am 
edilmektedir. 

Beledi1e burada halaaaa 
banzaa piı tataldaj'aaa 
ıörmlı •• kaldınlma11aa 
karar •ermiftir. 

iLAN 
lzmir fiat mürakabe komis-
yonu reisliğinden: 

Şehrimizde toptaa ve perakende çlmeato ticaretile itti· 
ıal etmekte olanların balen ellerinde me•cat oa torba ıaik· 
tanndaa fazla çimeatolanaıa miktaraaı hali hazar ıabı fiat· 
larla birlikte 21-7 941 rlal akıamıaa kadu bir IMya•••· 
m• ile inalı mıntalıa ticaret mlcllrlltl•• Ml&llrmeleri il· 
ılml illa olaaar. m4 

Hoca zade Halil " 
i•P iflıı iduuiad•• :~ 

MiifJiıin maaaya ,,,, 
Akdeniz mahaileai•d• 'li' 
tnrk caddesi biriacl •• tlff' 
ci kordonda kiia •• I' 
DUn 317 kütilk 77 , ~ 
972 ada 7 parseHacl• 1 tJ 
yıtb eıki 67178 •• 1;:

1 
ıl 

taj numaralı 210 iki • J
metre ve 50 deıi111•tr ~ 
rabbaında ve 2ıOOo j,11' 
bir bin lira kıymeti 111 ~ 
meneli mlifliılere •1! ;/ 
DUD iiçte iki biatel 

11
,. ( 

artırma sar etiyle ,.tı 7_9 fil 
kardmııtır. Artbrlll• ~ 
taribioe rastlaya• P::. ti' 

güoil •••ton bird• aç "f 
. dıll• 

ve iftiı daireli 0 ti 
pılacaktır. g41 ~ 
Şartname 26·7" 11, 

hinden itibar•• kil'' 
g6rebifmesi için •9 ~ 

lıba ııayri ıa••"~ 
ıinei maliyeye 1 ~ 
miltevellit bakif1• ~ 
olan yirmi altı bi• ~ ~ 
yedi Ura yetmlt ,.,;l 
ve 938 •e 940 cl•p..i ~ 
ait Hht taksit b• "' ~ 
de bet faiz fark• 

0 
ff 1 

ikiyiz elli bet •:.,. S ~ 
vergisi olmak t.AI .-~ 
L. 45 k. bla d6' ,-- ff ~ 
lira kırk bef k""194~ 
daatro barcı ol•• · ~ 

1r111• r 
ceıaaa (271172) 1 ~ 
sekizJIZ yet111il .,, 

ıekiı karaıt•~ • '-" ~ 
llçte iki bi•1 '

511 ~ . ".J ) o• • ,,. 
eden (18581 bit il~ -~ 
beıyllz ıekıe• ~ ,,,.-
alb karaı• •I_. 
ıahlacakbr. ı.d• 

1-5/8/941 ~~ 
ma bedel1 ... , dJ f 
kaldeki iki ~ 
lnymetini• 111 t• 
ılai balm•••I' 
çok arttbr•••• 

ki kalmak --;:-
oa ı•• dalsa ,,. 
tarihi•• ,.-ı-J .,.,. 
ılnl ıaat o• 

lecektlr. ~ 
2 _ ipotek•'' 

lalarla diler 

ıayri me•k; f~ 
lanaı baıat • 

-~-;jjj rafa dair ...,-"1.ı 
evrakı mllbl 

lçiad• ıcra 
meleri 1aald9" 
rile •bit 
beclelial• ,. _. 
riç kaladl' 
bırakılacal' 
Ylıd• :ı~...

rumi -"1 ,..-~ 
la mall_. el_ .:f; 
leria iÇ .. 9"'~ 
daireıiad• ~ , ... .,.c1• ~ 

Hoe- "ti' 
2771 ..... 



~~it Slcıu TiCARET 
(lm,bRlUôUNDAN: 

'-'et illet Beıikçioğlu) ti
,_ 1111taniyle lımirde VaJi 
~ Paıa bulvarında 48·50 
\ ,''!1 Dıağazada Mahıu
"'~ rııye "b ·ı . . l ..,.., '1 ı racatı ı e ıştıga 
' i b ebaıed Beıikcioğlu
~ ... ~f Q ticaret unvanı ve 
C.,ll ~ Sıtlu Beıikcioğlu ile 
~'•k erbes'e verdiği tem· 
'"- ~~etraiaıeıi Ticaret ka
~ 3Q U~6aılerine göre ıici· 
._ te. ~12 lluaıaraııaa kayıt 
~. cı edildiği ilin olu-

laı..ir s· ·ı· . lll1a 1 .. ıcı ı ta car et me-
t 
6ıu resmi mührü ve 

l F. T enik imzası a,; VEKALETNAME: 
~ 1 .. • Bira dokuz yüz kark 
... "ile · 
)'-tıa 11 Temmuz ayının 
·931. Perıeaıbe günü. 10-

~· Biriaci Belediye 
~t •ilde 72 -1 numaralı 
~ 1~ir_ede vazife gören 
L_ ~bil •cı Noteri Ben Ze· 
~ , 0

ilu işimin baıında 
~ .. ~b~dı hüviyeti yazılı 
"'-ı-tt ~ daireme gelerek ''i il gibi bir Vekilet
''--' tarafımdan reımea 
~ "-

11111 iıtedi. Kendiıi
""":'111 ehliyeti haiz ol
l~'bitJ 16rdlim. 
~~İ) er: lzmirde Birinci 
~~' caddesinde 12 nu-
~ s,,bl&ccard~n Şerafed
'-L,_~t ·~Ye lzmirde Üçün· 
Ü"."\ '•ıye ikinci Havai 
~ 6 . "' ş.~ •uımarada ltmail 

~' P Bezea. 
' ~•el. iıim Ye adres
'i ·~~b olup iş sahibini 
) ~ !1

•11 ve ıabadete ma
~ 'trı olınadığını ıöyli
~~ı_ lc•11uni evaafı haiz 
~ itti~ 16riilen pbitlerin 

~t'at·' ııbu, ve hüviye• 
Qıt ett•· · S "bı ıgım. 

~ ~'-I bi: lzmirde Kizım 
~ '4- '•rında 48-50 nu
'-~~'1tt llıQldm tüccardan 
~ '-t, I BEŞIKÇIOGLU 
L~ ,: ~ arzuıunu bana k.. ,._ tı. 

~ Ciı • • 
t "- it Mevzuu tıcare-

~,1~il bulunan bilcümle 
~~-- i ~ !dare ve icra, alam 
1.,.>i'- ~be~•llli ifaya, bedel 
~,I, •ıl •e tesviyesine, 
~'· .~ t•Dziaı ve imza et
~' 'Pariıler ita ve ka
~;, '!haıı baki kiye ve 
' i4, •le olaa müaaseba
\t , 1tl:a•1e, ithal ve ib-
~ ~calc emval ve 
l:'i. •çiD g&mrük ida-
~ ,~•lcaı limited ıir· 
~-~ı~•tatı kontrol me-
~t b· 11 itbalit ve ih-

~'· ~İlild~ri ve ticaret 
I ' '' e dııer alikala da

l. "f't~Geııeaelerde beni 
~,,il• tenııile, devlet 
'7'~ı •rı, deniz iıletme 
~' •• ••pur aceatelik
t\..!'~ı'•lcliy,ta ait muame-
~ p '' ifa ye, tealim ve 
tC' ~b •avlo11larını teavi-
~~ b llail ve tahliyeye, 

''••ıımeleri, kon-

şımenio, ordino, manif sto, li v11kuf, v hibr ve mu sip Da m 
ve lüıumle dig~ er evrakı t n- ve h kem n ap v azhne; 

•• • zim, imza ve istihsaıe, muba- tebliğ ve tcbelluğ , işh d es Si uze ıne 
beratını idareye, adi ve t - ve iştışh d yemin alıp ver- • • 
ahhütlü mektuplarla telgraf- meğe, vu.: geçmeğe, d va- y n hır ceza evı 
nameleri, posta paketlerini, dan ferağatıı ihtar tt bulun· Zir t Vekaletiyle Adliye Vekaleti ara-
ve havalcnameleri, ir1al te- mağa, cev plar vermeğe, su- sınd , Muğlad takriben dört yüz bin dö· 
ıellüm ve ahzu kabza sene· reti umumiye ve mutlakad nümlük D lam n adlı devlet çiftliğinde bin 
datı adiye ve ticariyeyi ih· abzu kabz ve sulhu ibraya kadar mahkumun çalıştmlması hakkındaki 
das, temlik, ciro havale, is· büküm ve kararl r iktisabı müzakereler bitmek üıeredir. Bu husuıta 
kınto, kabul tediye, esbabıne k :t'iyet edilinceye kad r da- verilen m lumata nazaran, bu büyük çiftli-
tebliğ etmeğe, beyanı rey ve vaları takibe, itiraz ve tem- ğe, çıhşmak için y11I cak mahkumlar, di-
mütale ya. hakiki ve hükmi yizde buhınm ğa, temyiz mu- ğer iş yerlerinde h len çalışbrılmakta olan 
eşhas ile müzakere ve itilaf- .;rafaasına, hüküm ve karar· mahkumların tibi olduğu şutlara tibi ola· 
)arada bulunmağa, her mahi· ların icrasını istemeğe mu· c ki rdır. 
yette akt ve feshi mukavele- amelfih icraiyenin her safh • Mabkümiyet müddeti iki seneden fazla 
ye, bankalar ve mali müeı- sınd beni temsile, ihtiy ti ol nl r, sıhhi vaziyetleri bedenen çalııma· 
seselerden teminat mukabili ve icrai her türlü tetbirleri ya müsait olanlar muhtelif ceza e~lerinden 
vey teminataız rehinli ve ittihaza, hacız v z ve fekki- ayrıl r k bu mıntıkaya sevkolunacaklardır. 
rehinsiz kredi, akreditif, ve ne, velh sıl benim yap bi- Bu mahkumların çiftlikte hususi pavyon· 
avas ıuretile istikrazlarda leceğinı bütün muam fit ve ları olac k, yemek, giymek gibi zaruri i~-
bulunmağa, benim için istik- husus tta beni selihiyetle tiyaçları Ziraat Vekaleti tarafından temnı 
raz edeceği mebaliği namü temıile, münferiden ifayi veki· olunacaktır. Alacakları bir miktar yevmi· 
hesabıma talep ve tahsil ve lele izin1i olmmk üzerelzmirde yeden bu masrafları çıkaraldıktan sonra ~e-
abzu liabza, hesabı cuiler Tüccardan Mustafa Sıtkı riye kalan para mahkumların namına bır 
küşadına, açılan hesaplarda Beşikçi oğlu ve mumaileybin . bankaya yatmlacaktır. Mahkumiyet ~iid-
müaakaleler icrasına, tediyat muhasibi Celil Serbeı'i umu· detlerini ikmal edenler. ellerinde barkaç 
ve mehuzatta bulunmağa, mi vekil tayin ve indelicap kuruş aerm ye ile köylerine dönmek imki-
teminat. ve merhunatı istir- başkasını tevkile mezum bu- nıaı bulacaklardır. 
dada, mukaveleleri~ tatbik lunduklarını beya ve teyit Mahkumlar çiftlikte her türlü ziraat 
icra ve feshini talebe, mat· eylerim. makineleıini kullanmayı öğre~~cekl~~' m?· 
lubatlmı imbale idareten, Yazıian bu vekaleto&mcyi dern Jetle zeriy t yapmak ıçın gosterıl· 
sulban, "e bükmen t lep ve şahitler yananda kendisin~ mesi icıp eden usul ve kaideler tedriı 
tahsile, borçlarımı taavi· okudum ee nlattım. Mün- olun cıktır. 
yeye, tecillerini istemeğe, ta· derecahnın isteğine ve be- Diğer taraftan mahkumiyet müddeti ~ki 
'kas ve mensup muameleleri yanın aynen uygun olduj-u- seneden fazla olan seksen. kadın m.ıhkum 
jcrasına, müzayede ve mü- nu ve ba ka bir diyeceği çahşbrılmak üzere Kayıerı bez fabrıkasıaa 
nakasalara namü hesabıma olmadığı bildirmesi iizerine sevkedilmektedir. Bu mahkum k~dınlar da 
iştirak ile pey aürmcğe, uh- ren tanzim ettiğim bu vesi- diğer i yerlerinde çalışan mahkumların ta· 
deme vukubulacak ih lelere kayı tasdik n hepimiz imza bi olduğu ıartl r göre idare olunacaklar· 
göre teslimatta bulunmağa, k h ı d'k b' d d 
taahbüdatı kabul ve iltizamı- etti ve mü ür e 1 ; ın °- ır. 
na, mukavelesini akt ve im- kuz yüz kırkbir ıenesi tem-

%aya, feshini talebe, tabak- muz ayının onUllCU perşem· lstanbulda canavar düdOklO 
kuk edecek istihkakımı ait günü. l0·7· 94l 

T.C. lzmir ikinci noteri Zeki taggare tecrübelerı· var olduğa veznelerdea almağa, Ebiloğlu resmi mührü 

zimmeti ibraya, ve bu huııuı- ve imz 11 lstan'oul _ Ankarada olduğu gibi şeb-
Jula dığer cihetlerdeu dola- Akit: imzası. rimizde de yakında canavar dlldüklü tay· 
'Yi leh ve aleyhimde açılmıı Şahitlerin: imz 1 rı. yareler uçarak tecrübeler yapılacaktır. 
ve bundan böyle açılacak Umumi No.5290 HususiN3-180 -------------
her türlü davalarla ibtilifJa işbu vekiletn me suretinin FAYDALI BiLGiLER 
mes'eleler için Türkiye cum- dairemiz dosyasında s lı "dd t 
buriyeti mahkemelerinin (aslın ) 10· 7-941 tarih ve ipek çamaşırların uzun mu e 
meclis ve dairelerinin hey'et 5172 umumı numarala lın l '1 
ve komiıyoalarıa her kısım uygun olduğu u t sdik ede- daganması için ne uapma ı. 
ve derecesinde her hık ve tim. Biu dokuz yüz kırkbir 
ııiatla beni temsile, ikame senesi temmuz ayının on al-
vc takibi daveya, davalaraa tancı çarşamba günü.16 -7-941 
icap ettireceği her türlü mu- lzmir ikinci noteri 
amclit 'fc m~rasimi ifaya, eh· Ze i Ebiloğlu 

MALiYE VEKALETiNDEN 
Eski nik 1 5, 10 ve 20 p ra-
lıkların tedavülden kaldı ı
ması hakkında ilan. 

Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıklarıa yerine dantelli bir 
kuruıluklarla bronz 10 paralıklar darp ve piyas ya kafi 
miktarda çıkarılmıt olduğundan eski nikel S, 10 ve 20 p • 
nlıkların 31·6·942 tarihinden sonra tedavülden kaldırılm • 
sı kararlaıtmlmıştır. 

Mezkur ufak paralar 1 temmuz 942 t rihinden itib ren 
artak tedavül etmeyecek ve bu tarihten itib ren ncak bir 
sene müddetle yala1z mal andıklarile cumhuriy t merkez 
b•nkası ıubelerine ve cumhuriyet merkeı b n sı şubesi 
olmayan yerlerde ziraat bankaaı şubesi tarafından bul 
edilecektır. • 

Ellerinde bu ufak paralardan buluaanlırın bunları mal 
ıandıklarile cumhuriyet merkez bınka11 Ye ziraat banka11 
ıaheleriae tebdil ettirilmeıi ilin olunur. 17-19 

ipek çam şırl r, uzu müddet dıyanma
ıı için söyle yıkanmalıdar : 
Leğen içerisi e ince ince doğranmış, ya· 

hut rendelenmiş sabun parç ları koymalı, 
üzerin au doldurm lı ve ateıe koymalı. 
Ar sıra korıştırar k s buuu eritmeli. Su 
fık11 fıkır yn dı tan sonr t şten iadir-
meh. Ilı olunc yı nacak çamaıarları 
içine b tırmalı, ile yoğurmalı, katiyen çi· 
til m meli. 

Ilık suda birkaç defa çalkadıktan ıonra 
gölgeye s rmeli. Daha nemli iken hafif 
kızgın ütü ile ütülemeli. Çok kızgın üt& 
ipekleri y ar, çabuk akmalarını sebep 
olur. 

.. ----kara tıyatrosu 
--=--

ş m Albop rkta Ankara tiyatrosu 
s n' tk lan (Teyze Hanım) namındaki 3 
perdelik vodvilini temsil edeceklerdir. 

Ayrıca meşhur manyatiımacı Emin Atı· 
b y tarafından da manyıtizma v.e telepati 
tecrübeleri yapalacakbr. 



Yakında taksiler ber 
gün iş\iyecek 

Ankara - Benzin •arfiyatının tahdidine 
dair karananede tadilit yapılmHı ve tak
.ılerde tek • çift numara usulünü kaldıra
rak bepılnia ber 1111 moatazamaa çahıma· 
ları h•kkıadald karar ~hazırlanarak beydi 
vekilenin tasvibine arudilmiıtir. 

Kararname &nlimGzdeki hafta ıonuna 
cloiru netredilecektir. Yapılan tetkiklerden 
a~Jaııldıjıaa röre bir ı&a tek ve bir rlln 
çıft aamaralı takıilerin işlemeti karariyle 
ıeçea ıenedeki nazaran ancak yüzde 13 
aiıbetinde bir benzin tasarrufu temiıı edil
miıtir. Ba da tahdidat k&lfetlerine nazaran 
klfi g&rllmemlı ve tahdidaba ilğası mliaa
sip addedilmıtir. 

--mm:--
Tir- Basın blrllil umumi konaras 

27 Taırıııaııalda toplanıuor 
Ankara (a.a) - Tlrk baııa biliğinden: 

Her iki yılda bir toplanma11 kanan icabı 
olan T&rk ba11n birli;. kongreıi 18 Tem
mu 1941 tariblacle Aakırad• Birlik mer· 
keılade içtimma çağırılmııtı. Her siyaıi 
ıa11te ve mecmaaaın sali.biyetli mlimeuil· 
leri diier teıkilitının aıa ve mllmeaıilleri
aia lıtirakile 131 azadan ibaret olan koa· 
ıreaia açdmaıı için ea az 66 murahba11 
ll11mdı. Toplantıya gelenlerle bu niHp ha
ııl olmadıiındaa içtimaın 27 birinci teırin 
1941 taribiae talkine ve keyfiyeti• b6tlla 
uyın aıaya bildirilmeai11e karar verilmiıtir. 

wO 

lıkındaruna 9o bin çuıaı 
daha kahıa aatırlldl 

lıtaabul - Şehrimizi• alikadar ma· 
kamlarına bildlrildiiine g&re lıkenderuna 
yeald~a 90 bin çuval kahve getirilmiıtir. 
Ba mikdar Tllrldyenin bi.ı seaelık ihtiya
aadaa faıla tabmia edilmektedir. 

Vekilet llizam g&rdlikçe yeni kahveler· 
dea ihtiyaca kifi mikdarı villyetlere 1aa
derecektlr. 

--o-
lıilada sıcaklar ıiddetli 

Mail•, (a.a.) w Oç ı&adenberi Mufla· 
da ıiddetli ııcaklar bilı&m ıürmektedir. 
Ylluek mıatalralarda bararet gölrede 34 
derecedir. 

HALlll SESi HAlllN SESiDiR 
Ekmekler hakkında 

o 
ElrHri faranlarda ekmeklerin hamar, 

ekıimtrak bir halde çıkudıkları ve bazı 
ekmeklerde de kam çıbrd111nı and1ran bir 

bal ı&rlldBfi yapılan ıikiyetlerdea aalaııl· 
ması &zerine allkadar makamların b&yük 
dikkat ve ba11uiyet röstererek farunlarda 
dcldl tetkikler ve teftııler y•pılmaıı içia 
kat'ı emirler verdiklerini memnuniyetle 
baber aldık. 

Ba makamlara, balkımtzıa derci ve ıikl· 
J.etleıiae karıı ı&ıterdikleri bu ıef kath 
allkaclaa dolayı teıekldlr etmeii bir vaı.ife 
bilclik. 

HALlll SESi HAllll SESiDiR 

RADYO·TELGRAF HABERL 
Mezara gömülü Serveti 

----01111111111----

1,tanbulda Taksimde Surp Agop mazarll-
iında bir mlluon lira aranıuor 

~~~-.... ~~-~ 
lıtaabul (a.a) - Bir Ermeni kadını belediyeye m&racaat 

ederek, dedelerinden birinin bir milyon lira tahmin edilen 
ıervetinia 1293 Tilrk • Raı harbinde Tak•imde Surp Agop 
mezarlığına gömllldlğiioli bildirmiı, bu hak•kati dede1iae 
ait habra defteıiadea öirendiiia! söylemiştir. 

Servetin bulaamaıı için Srup Agop m zarlıfında d&n 
araıtırmalara baılaamııtır. 

Define bul11adafu takdirde aidiyeti ciheti hakkında ay· 
rıca karar verilecvktir. Ermeni kadın ba servetin vaıiıi ol· 
duğuaa iddia etmektedir. 

~----~_.... ....... ~-----~--
Japon Yeni 

H. nazırının 

beyanatı 
• o--

Tokyo, (a.a.) - Yeni Ja
pon hariciye nazırının beya· 
nalı yeni Jıpoa kabineıiade 
Hariciye nezaretini derubde 
eden amiral Toyoda yaptığı 
beyanatta ezclimle demiı· 
ti( ki: 

110ıerime aldıtım vazife· 
yi bir aık&r gibi ifa azmin· 
de bulunuyorum. Oçlll pakt 
imzalandığı vakit Bahriye 
mlbteprı idim. Japonya ıi
yaaeıtinde biç bir deiitiklik 
olmayacaktır. 

--o--
AIAOOLD AJANS 

Habarıırının hOlasaıarı 
- .. 

Boaae~ Ayresten abnaa 
haberlere göre cenubi Ame· 
rikada Peru ve Elrvat6r dev
letleri araıında ki mabare· 
be nihayet balmuı ve iki ta
raf aruında bir sulh ve 
dostluk paktı imzalaamaaı 
karar albna alıamııtır. 

1 lrlaada baıvekili Dava· 
lera beyanatında demiıtir ki: 
•1rıa11da büyllk devletler ta· 
rafından bllcuma ufrayaca· 
tını heıaba katarak ona 
g6re haıırlıklanaı yapmııtir. 

§ Alman orduları baıka
mandaahğının tebliğine ga
re, Smolenık ıehri 16 hazi
randa Alman kuvvetleri ta• 
rafından zaptedilmiı ve lı
tirdadı için Rusların yaptık-
lan mukabil h&camlar pllı· 
k&rttUm&ıUir. A.A. 

&erlin, (a.a.) - 17 tem
muzda Alman kıtaları Kief 
havaliıinde ilerlemelerine de
vam etmitler, bir çok Sov-
yet mevzileriyle beton ııtı· 

aakları 

Fransadaki · 
Sovyet elçisi 

--o--
Viıi (•.•) - D.N.B. ajaaıı 

reımi mahfillerden
1 

aldıfı 
malumata göre Fraaıadaki 
Sovyel blyllk elçisi ve mai· 
yeti F ıaauyı terk etmiıtir. 
Sovyet diplomatları T&rkiye· 
ye gıtmek iiıere ltalyadaa 
geçeceklerdir. __ .. _ 
Dınızuolları ıııurıarı 

için bir nizamname 
yapıldı 

M&nakalit Vekaleti, De•· 
let Denizyolları iıletme amam 
mlldlrllliil memarlanaıa ta· 
yin, tebdil, terfi ve tecziye-
leri, harcırah, fazla meıai, 

ikramiye, gemi itleri, Vekl· 
Jet tahıiıatı, ha.talık ve ka· 
zeda, aıkerlik hizmeti için 
ayrılııta, memuriyette ve kad· 
ro teaıikatıada memarlara 
ve vefat halinde variılerine 

verilecek &cret ve tazmiaat 
iıleriai tanzim edea bir ai
ıamname baıırlamııbr. Ba 
niıamaame ile ayni zam••· 
da memur ve amele hizmet 
evleri, giş "', fena bava, tem· 
sil, çamaıır, ıu tabıiıatı ve 
diier . mu•zam tabıiıat me· 
aeleleri de ba aiıamaame 

hllklmlerine tibi baluaacak· 
br. 

Dr. Fahri Işık 
ltmlr Memleket baıtaaesl 
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