
23 ACUSTOS C V M A 
A det demek kuvvet demektirl 

Ziyaretçi akını devam ediyor 
- "' 

Yalnız bir gecede Fuarı 
20470 kişi ziyaret etti 
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En ziyade alaka gösteri len yerler eğlence ve oyun yerleri 
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VeJıil bugün şehrimizde tetlıilılerde IJulunacalı, 
tüccar blrlilılerlnde bir içtima alıdedilece1ı 

X-tLX 

Ticaret vekilimiz B. Nazmi Topçuoğ- gelmek üzere Aydından hareket ctm~ 
lu diln sabah 1ncirliovadan Aydına git- tir. Vekil bugün akşama kadrr şehri
nıiş ve hararetle istikbal edilmiştir. B. mizde tetkiklerle meşgul olacaktır. Sa
Nazmi Topçuoğlu diin akşama kadar at on birde tüccar birlikleri binasında 
Aydında tetkiklerle meşgul olmuş, müs-
tahsillerin incir ve kooperatif mevzuları B. Atıf İnanın da iştirakile bir toplantı 
hakkındaki dilek ve maruzatını elinle- yapılacaktır. 
miştir. Ticaret vekilimiz yarın Izmirden ayrı-

Ticaret vekilimiz gece yansı Izmire lncaktır. 

Fuarımızı görmek üzere hariçten zi
yaretçi akını devam e tmektedir. Her ge
ce binlerce ziyaretçi Fuarı gezmekte, 
pavyonlarda uzun müddet meşgul at
maktadır. Halkın en ziyade alaka gös
terdiği yer, eğlence ve oyun yerleridir. 
Açık hava tiyatrosunda bestekar Muh
lis Sabahııttinin idare ettiği bir sanatkar 
gurubu ile Macar revü heyeti temsiller 
vermektedir. 

Boroz adında bir hokkabazla hava
da uçan bir kadın akrobat, akrobasi ha
reketlerinde muvaffak olmaktadır. Vi
yana döner dolabı, perili ev, labirenet ve 
hayvanat bahçesi geceleri büyük ziya
retçi kalnbalığiy)e dolup boşalmaktadır. 

tkinci gece Fuarı 20470 kişi ziyaret 
etmiştir. 

Fuardaki Turyağ pavyonu hu sene de 
büyük bir rağbetle karşılanmıştır. Bu 
mÜc"Jsese, kendi mamullerini ziyaretçi
lere çok cazip bir şekilde prazante et
mesini bilmiştir. 

Dünkü, bugünkü, yarınki lzmir pav
yonu bu sene daha mükemmeldir. 

iş bankası pavyonu gayet sade bir ~e
kilde tanzim edilmiştir. Reassürans pav
yonu bilhassa geceleri büyük cazibesiyle 
ziyaretçilerin nazarı dikkatini celbetmek
tedir. 

Jran ve Macaristan pa' yonları dn bü
yük ziyaretçi grupları tarafından gez.il
mektedir. 

YUNAKİSTAN KAT'İ 
KARARINI VERDi 

--*--
Toprak bütün
lüğünü müda

faa edecek 
A tina, 22 (A.A} - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 

Helli kruvazörünün torpillen
mesi hakkında batvekil B. Metak
saa ile ordu mümessilleri arasında 

- SONU 4 0NC0 SAHIJ"EDE -
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Alman lıaııacılığnıa ;ıstünliiğiinii gösteren 1ngili:: harp tayyareleri 

ALMAN TAYYARELERi 
- -·--

lnJ?İltereye pe 
az hücunı 

edebiliyor ••• 
Londra, 22 (AA) - Düşman tay

yarelerinin dün sabah ingiltereni'l cenu
bi şarkisinde bir ehir üzerinde ve Galles 
memleketinin ı:ahil mıntakası üzerinde 
görüldükleri haber verilmiştir. Saat 
10.20 de cenubi şarki şehri üzerinde uç
tuğu haber ·\'erilen bir Alman tayyaresi
nin attığı 12 bombanın hepsi sahile nii
şcrck hiç bir hasar yapmamıştır. İngiliz 
avcı tayyareleri tarafından kovalanan 
mezkur tayyare kaçmıştır. 

Londra, 22 (A.A) - Hava nezare
tinin bu sabahki tebliği: 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

ALMANLARA GÖRE ... 
--·--

In~iltereye hü
cumları neden 

azalmış? 
Madrid, 22 (A .A ) - Berlinden alı

nan malumata naz.aran Alman salahi
yettar mahfili havanın fena olmasını ln
giltereye kD.r§ı hücumlann azalmasına se
bep olarak iJeri sürmektedirler. 

lngilteredeki hedeflerin uğradıkları 
mühim hnsarnt hakkındaki Alman iddi
aları lspnnyol Y. A. Gazetesi tarafından 
şöyle tefsir edılmckkdir: 

İngilterede milli hayalı tqevvÜ§e uğ. 
ratmak ve kuvvei maneviyeyi sanmalt 
için daha çok §İddetli bombardımanlann 
yapılması 18.z.ımdır. 

Beden mükellefi yeti yarın başlıyor 

Geoç}jk kulüplerinde 
ilk idmanlar yarın., 

X4X----~--

J0 Ağustos bayramına iştiraıı edilecelı 
h.ınirdı~ faaliyete geçen beş gençlik 

kulübünde, beden mükellefiyetine dahil 
olanların canlı bir spor hayatına girme
leri temin edilmiştir. 

Beden mükellefiyeti belediye hududu 
dahilinde 18 - 20 yaş nrasında, belediye 
hudutları dışında ise 15 - 20 yaş arasında 
bulunan gençler hakkında başlamıştır. 
Yarın gençlik kulüplerinde idmanlara 

başlanacaktır. 30 Ağustos günü yapıla
cak geçit resmine gençlik kulüplerine 
yeni knydcdilcn azalar iştirak edecektir. 

Bunların adedi büyük bir yekUna balil 
olmuştur. 

Amele sayısı beş yüzden fazla olan 
müesseselerde de birer gençlik kulilbil 
açılacak, aletli ve aletsiz jimnastik hare
ketleri yapılacaktır. 

Kulüplerdeki mecburi spor hareketle
ri kültür fizik, izcilik, arazi tatbikatı, 
yUzücüliik, askerlik talimleri ve atıştır. 
Bu suretle gençlik kulüpleri ayni zaman
da müdafaa ordun'luzun genç ve sporcu 
unsurlnrını yetiştirecektir. 

Turistik yollar ALMANLAR iNGiLTEREYE MEKSiKO'DA S~YASİ BİR 
• • 
ışı 

ÇIKABILIRLERSE CiNAYET iŞLENDİ 
--*-- Vilayet meseleyi cezri 

surette halletti 

~i~giit~;~·:·A~~:i 
rika arasında 
ittifak mı? 

--.-

General V avcl 

MISIR HER TÜRLÜ İHTİ
MALE KARŞI HAZIR -·--

Afrika harbi yakında 
mühimi esecek 
---~-

ltalyanlar Mısıra 
soku lamı yacak lar 

Kahire, 22 (AA) - Royter Ajan• 
kında ıuale hariciye nezareti sının Mısırdaki Jngil iı: orduları nezdin· 
böyle bir feyden haberdar ol· d eki bulunan muhabiri Jngiliz. Somali• 
madı "'ını bildirmi tir. : ıinin tahliyesi hakkında tefsiratta bulue 
....... f ............... :1.................. - SONU 4 ÖNCÜ SAHiFEDE -

Vatington, 22 (A.A) - Bir 
İngiliz - Amerikan ittifakına 
mütedair dolatan fayİalar hak-
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Mahkemelerde 
•••••••••••• 

Kim kimi öl Ürmek iste
di, kızı mı, ba ası mı? ~üzel eserlerden 

---------~-'-~-x~~------~----------
~~--~~~--~- x~x~------~----~~ 

Bucada geçen kanlı bir aile kavgası 
Kendi kızı Necibeyi ve kocnsı Mümi- el nteş etmiş, kaçan Ahmedi ko\ c1lamıs-

mtab nca ile yaralamaktan. 1üminin lır. 
enişt~si Ahmedi de tehdit etmekten l laıııit ise .... akn) ı dun mahkemede 
m.nz.ııun Sucanın aşa~ı mahallesinde otu- ;:öyle anlatmıştır: 
ran Recep oğlu Hamit hakkuıdaki da· Mümin He evlenmaı için Necibeye 
.. ·aya dün şehrimiz ğır ecza m:ıhkeme- kendi nüfusumla onun nüfusunu '\"ern~ 
"inde başlanmı tır. · tim. Kendi nüfus kağıdunı İstemek için 

inhisarlar paviyonu ve 
gazinoda ucuzluk 

Okunan sorgu hôkimliğinin karama· tarlaya gittim. Fnknt hep birden üzerime 
mcsine göre 'ecibe suçlu Hamid in kı· hücum diller. Ben de kendimi müdafaa
zıdır ve babasının haberi olmaksızın ev- ya mecbur oldum. Tarlaya bunları öl
lenmek maksadile fümine kaçm~tır. dürmek niyctile gitmedim. eğer öldür
F ıık:at Hi.mit bunl rm evlenmesine mü- mele İ:."teseJ:dim. tabancamda daha üç 
saade etmemiş. nüfus kağıtlarını da ver· 

İnhisarlar Çabrikalarının ~aaliyetini tesbit 
eden filim gösteriliyor 

menü tir. kurşunum v rdı, onları dn ynkardım. id-
diayı kabul etmem 

Hadise günü Necibe, Mümin. ılıimi· 
nın kız kardeşi Emine ve cnişteııi Ahmet Dinlenen ahitler, hadıseyı okui:~ 
taılalannda çalışırken arkadan gelen sorgu hikimliği knrornamesinde 
maznun evvela Mümine karşı rovelveri- edildiği şekilde anlatmışl~rdır. 
ni üç el boşaltın~. Mümin kaçını tır. HS- Bundan .sonra muha'keme ba ka bir 
mit bundan sonra kızı Neciheye de bir güne bmıkılmı~tır •• ı;.. 

Hırsızlıklarını Karacaağaç muhtarı 
itiraf ediyor ahk - m oldu 
fzmirde 24 ev soymaktan maznun ve T orbalınm Karacaağaç köyundcki dü-

mcvkuf meşhur sabıkalılardan Trabzon- ğün yerinde Ali oğlu Mehmedi tedbirsiz
lu Ahmet oğlu Ihsan Çelenkin muhake- Jik yüzünden tabanca ile öldürmrktrn 
mcsine dün asliye ceza mahkemesinde suçlu ayni köyün muhtnrı Mehmet öz.do· 
hMlanmı.ştır. ğanın muhakemesi neticelenmiştir. 

Mehmedin bu suçu sabit görülmuş, 
Dünkü celsede e\leri soyulan 24 da- ayrıca zimmetine parn geçirmekten mah

"acı dinlenmiştir. Maznun ihsan da bu kumiyeti de bulunduğundan her iki ce
evlere girdiğini, çalındığı iddia edilen :rası birl tirilmek suretile 1 ene on ay 
f'şyayı aldığını söylemiş ve: hap ine, 30 lira ağır para cezasına mah-

- Ben eroinman bir adamım. Kapı· küıniyctine, 1 sene iki ay memuriyetten 
sını açık bulduğum evlere kendi evim gi- mnbrumiyetine. zimmetine geçirdiği 49 7 
bi girer. istediğim esyayı nlır çıkarım, lira 72 kuruşun nlınmasına ve 600 lira 
demiştir. 1 manc'I: i taz.minat ik elli lira vekalet üc-

. Mahkeme nhitle_rin celbiı~c k~rar ve_r- ret~nin kend~nden ~hsil. olu~arak ~a~-
mtJ ve muhaketnt'yı baŞka bır gune talık tulun veresesı verılme ınc karar 'enl-
~tmi tir. mi tir. 

_TRAKYADA 
ıo Atustos bayramı 

Tekirclağında av 
mevsimi 
Tekirdağ 21 (Hususi) - Vilayet av 

Emııiyct Miidiiri. B ~n 'l Uzc 

lzmir zabıtası 
çok faal ve 

uya 
1\1.:i:ça~· ıe e k ay 

g··s er· · o , hırsızla a 
a n ei'.mti o:ae 
1zmir zabıtasının Fuar münaseb ti3 le 

har.içten 1zmir gelen zıyaretçilere yol 
göst rınekte veya her hangi bir müc;kü
lünı.i hal etmek hususunda gösterdiği 
şayanı takdir faaliyet mı7.arı dikkati celb 
etmcktedrr. EUi polislik dolgun bir kadro 
Fuar sahasmda faaJiyet göstermekle ol
duğu gibi, sabıkalılann faaliyet göst r 
mc.meleri için tren istasyonları da sıkı 
kontrol altınn alınını.">tır. 

tnhi;;arlarca her sene iştirak edilcm İz
mir Entemnsyonal Fuarında bu sene de 
inhisarlar idaresi, m!:!Vcut daimi pavyo
nunda bir çok yenilikler vücude getir
miştir. Ezcümle pavyon dahilinde yapı
lan lezyinattan başka hususi ol::ırak in
hisar idaresinin faaliyetini temsil eden 
muhtelif panolar konmuştur. Pavyon 
üstünde bulunan gazinoda ehemmiyetli 
tadiUıt yapılmış ve halkın istirahatini 
lemin icin müteahhide hasır koltuklar 
ve masaİar koydurmuştur. Yalnız şarap, 
likör ve bira gibi hafi.f içkilerin kadehle 
satılacağı bu gazinoda f iatlerln çok ucuz 
olmasına itina olunmuştur. 

Fuar için diğer mnmulattnn başka za
rif poşetler içinde hususi olarak imal 

edilen sigaralann fintleıindC' tenz.ilftt ya
pılnuştır. 
Yağmurlu ha\•alardn ziyarc1çilerin 

roütee;sir olmaması içln gazinonun üs
tü bu sene hafif bir ç::ıtı ile örtülmüşttir. 

İnhisarlar pavyonunu ziyaret edecek
ler burada inhisarlnr fabrikalarının faa
liyetini gösterir hususi olarak çektirilen 
bir seri filmi de seyir ~debilN:eklerdir. 

SELANIK, BELGRAD VE 
VtYANA SERGlLERt 
Sonbab::ırda açılacak olaıı Selfınik, 

Belgrad ve Viyana sergilerine inhisarlar 
idaresinin şimdiden mamulat ve bilhas
sa muhtelif menşeli yaprak tütün nümu
neleri gönde-rdiği haber alınmıştır 

. Trakya 2i (Hu usl muhabirimizden)·
• Ağustos :zafer bayramı hıwrlıldarnuı 
başlanmıştır. F..ıı bıi,YUk n se•inçli bay
ramımwn tesid.ine n.it program hazır1:ın
'111$hr. 

komisyonu toplanarak a\' ıne-.-sımırun 
A/,'UStostaıı 15 Şubotn kadar devamım 
kararlaştırmıştır. Vilayet hudutları da
hüinde sülün, geyik, karaca gibi avla
rın a7. olmasından, bunların üremesi için 
geçeu yıl ayrılan memnu ınmtakanın 
yine avnivle dev:•mına karar verilmiş
tir. 

k.."\>vt:lki gece c;aat ~11130 da Fuarda, 
ınuhtclif oyunların oynandığı yerde f!t"
zinmekte olan tuhafiyeci B . Mahınudun 
yanma sokıılduğu görülen 'Te-ıofik adında 
bir sabıkalı, B. Mahmudun pantalon ce
binde hulun::ın 140 lirasım büyü.k bir me
haret1e çıkarmış ve bu sırada araştırma 
memurları tarafından cünnU meshut ha-

Fuardaki lııhis4Tlar Paviyonu 

Edirne valisi telti$te 
Edirne 21 (Husust) - Edirne vnlL<d 

B. Ferit Nomer, vililyet mülhakatında 
teftiş SC}'-a'hatinde bulunmakbdn·. Uzun
k:öprll ve Keşan kazalanna giden \-ali 
"illyete müteallik ıntihtelif işler üzerin
de tctkiklc~e bufonm:aktııdır1 

--·--

linde tutulmuştur. · 
Kı;çecilerdeki Kemahlı utclinde de bir 

hır~zlık olmuştur. Bu otel misafirlerin
den Harputlu da\•a vekili B. Abdullah 
Güvenin odasından i7 lira para~iyle bir 
sn:ıti çalınmış, iş zabıtaya haber verilmiş 
ve bu para bir saat sonra bulunarak sa
hibine teslim edilmiştir. 

Türk - Y onan dostluğu fuar 
münasebetiyle de teyit edildi 

POLİSTE -----~~------~··•:~~--~~---~-
Fuarunıı.ın açılması m~betiyle BFLEDlYE REIStMtZtN CEVABI 

Saatların 

Arkadaşını öldürdü 
Tire kazasının Burgaz köyünde miieıı· 

mf brr cinayet olmllftttr. 
Burgu köyünde bakkallrk eden Yu

aufun yanında boatan bekçiliği yapan 
Dereköylü Mıehmet oğlu Kimil, bostan 
tarlasında Ali oğlu 1ınnaille kavga etmiş 
ve kırma av tüfenği ile ateş ederek İııma
ili öldürmüştür. Kamil tutularak adli

: yeye verilmİftİr. 
: Hiidisenin tahkikatına ehemmiyetle 
: de\•am edilmektedir. Son günlere kadar 
: İyi geçinen bu iki arkadaşın vunı~masın
! I da daha ba~ka sebepler de aranmakta• 

E d k "k V :ldn. n ° ı e ~ Başkasının ineğini 
has&a•ıdır : kesmis 
h.mir Sat~ Yeri : 1 Bayındırı~ Karapınar köyünde Ai Da-

David QaJHl..ı : na. ayqi köyden Fatma Ersöze ait ineği 

Y 1 0
_d 

1
1 : ! keserek dr.risini ııattıiı iddiasilr. tutul-

o ue esleni f) : 
eu••••••u••••••••n•u••••••••••••u•••••• muştur. ,. ............................................... .. 

• 
A YY ARE SiNEMASI Tel: 3646 

Birinci kordon Atatürkcaddesi 
Bu günden itibaren 

Fuar münasebetilc büyük program iki büyük filim birden 

1 - ÜMİT ŞARKISI 

Pnrayı çalan Zihni tutularak hemen 
adliyeye verilmiştir. Zabıtanın bu ~ürat 
ve faaliyeti tııkdirc şayandır. --·--· Vali tetkikata çıkıyor 

Fuar münasebetiyle mülhakata gitme
si gerj kalan valimizin ban kazalara gi
derek tetkiklerde bulunacağı haber nlın
mı:ştır. 

Staj i~in gidecek polisler 
lkiçeşmelik merkez komiseri B. Ha

şim Alc.çetin terfi stajını yapmak iizcre 
Cumartesi günü Anlcara polis enstitüsü
ne gidN:cktir. Ayrıca beş polis memuru 
da taj için Ankaraya hnreket f:decek· 
tfr. 

Pamuk ihracatçdarı 
birliğinde 
Pamuk ihracatçıları birliği idare he

yeti dün saat 16 da birlik binasında 
umumi kl\tip B. Atıf İnanın huzuriyle 
toplanmış, bazı mühim pamuk n"'VZtıla
nnı tetkik eylemiştir. 

Anbar memurlarından 
kefalet aidatı 
lıesilmiyecelı 
Cümrük anbar memurlarından mlite

selsil kefalet aidatı kesilmemesine karar 
verilmiştir. 

Şimdiye kadar kesilen aidat sahiplt>rİ· 
ne iade olunacaktır. 

Türle - Yunan tic.aret ofisi reisi Pesma%
oğlu Ue belcdiy~ reisimiz arasında su 
telgraflar teati edilm.i§tir: 

lzmir Belediye Reisi Sayın Behçet Uz 
Kanraınan Türk ııı.illdinin medeniyet 

ve sulh işlerini müdafaa için sarf ettiği 
büyük gayretleri sc-.·inç \.'e gururla mil
şahede eden Türk - Yunan ofisi İzmir 
Enternac;yonnl Fuarının açılışı ınlinasc
hetiylc en samimi temenni ve tebrikle
rinin kabulüı,ii : i~a eder ve umumi va
ziyet dolayısiylc Yun<mislanm geniş ve 
arzu ettiği şekild · Fnıra iştirakine im
knn bulamadıgınciaıı deriıı teessürlerini 
ancdcr. 

PESMAZOCLU 
Tüı·k • Yuıınn Ticaret Ofüi Reisi 

•• • 
Uzüm ve incir 
piyasaları 

Üzüm ve incir piyasalarının açılına 
günleri henüz teshil edilmedikten başka 
piyasalar h<Vckında hiç bir şey c:öylene
memektedir. Her iki piyasanın Eylulün 
ilk haftası sonlarında açılması muhte
mel görülmektedir. Bazı )•erlerde kfifi 
derecede mahsul hazırlanmadığı anlaşıl
maktadır. 

~ --·--Cumartesi günkü ?yuayan Ümmügülsilm 
Türlq-e söilü Arahc:a ~arkılı 

2-ÖP BENİ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . voleybol iinali 

K• Jık CumaTtesi günü akşamı saat 7,45 de 
ıra Şark sanayi 1 inci voleybol takimile Al~ 

Oynayan komik ıniltoıı 
Gülündü. ey1eoceli şarkılı mnı 

Z c:" b •k tınordu voleybol takımı arasında Altın· 
e ytin yağ r a rı ası ordu sahasında final müsabakası yapı-
T orbalada i.swyon ka~ısında ilci lacaktır. 

sinemamız hususi tesisat ile havalandınlmakta salona yıkanmış - filitre 
ed.ilmi~ hava vctrilmclrted.ir. 

prescli. 40 bin kiloluk ya~ deposu .._.e Calip ~clecek takıma Altınordu idare 
fabrikanın içinde bir un değirmeni heyeti tarafından bir kupa verilecektir. 

Tayyare sinemaSdU görünüz olan zeytin yağ fabrikası kiralıktır. is- --·--
teklilerin şu iki adrese müracaatı. • ı KU$8dası• Söke telelona 

Mutedil fiatlar - Fwı.r ziyaretcilerine hm;usi tenzilat 1 - 9 S 4 üncü •o kak No: İ 1 -1 : Oç dört gün evvel bozulan K~adası-
Oyun saatleri: 15 - 18,15 - 21.30 da üouı şarku."I 17 - 20~0 da Öp beni 

Ayni biletel iki film görUlür 
ıZMlR : Söke telefon battı tanür ~dilerek muha----------

o -
2 - Torbalı 'Zeylin yai( fabrika ı : bereye açılm••tır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -y 

- Olabilir, evet olabilir .. Belki de gar
diyanlar başının hakkı vardır. Belki o 
adam ckziliclir. 

- İfade tarzın pek müphem yavrum. 

Fan'bol, Mistuflc burunlarını tıkadı
lar. Kırk basamak indiler. Burada zuı
dancı başı en korkunç zmdanlarından 
birinin kapısını daha açtı. 

Faribol içeri girmek isterken zındancı 
kcllundaıı tuttu. 

(JKJNCJ KJSJM) 

Sen belki di3·orsun .. Ben muhakkak di
yorum. Şu sıfır numaralı Bertodyer 
cehennemine inelim. Ekzili haJa orada 
ise onu hemen çıkaralını ve sevimli dos
tumuz (!) Senmarsla mülakatımızda 

- Biraz sabrediniz elendim dedi. Bir 
aydanberidir ki bu zmdanın kapıSl hiç 
açılmamıştır. 

ve ilıtlşamı ile bu dakikada bana nnk.i4 
kalen büyük fikirler ilhaı:n eceyor. 

- Bana gelince patron Bastilin ilham 
ettiği biricik fikir.~ 

- Nedir o Mistufle? 
- :Buradan bir an. evvel kaçmak .. 
- Çok korkak.. veya çok vdıimlisin 

arkadaş .. 
- Ben mı vehimli? 

- Bu noktayı ~k bırakalım.. Bi-
raz. da ~imize bakalım. Şu sıfır numa
rala Bertodye:r kulesi hakkında ne dil
şünüyorsun? 

- Şunu zannediyorum ki orada ha
yatın tadını çıkarmak kabil değildir. 

- Doğru.. Ancak baş gardiyanın an
lattıklarına bakılırsa Bertodyerde blr 
çeyrek kalan hayatının yeknasaklığın
dan kurtulmak ihtiyacile çırpınır Baş 

~- 'Ml.a- . 

garoiyaDı bwuı misal olarak bir mev- lınz.ır bulunmasını istiydim, 
kuftan bahsetmişti. Bertody~rde a:ı za- tki arkadaş konuşa konuşa Heı-ledilcr. 
man blmış bir mevkuftan_ Sıfır numaralı kulenin kapusunda un· 

- Kim imiş bu adam? dancı başı <ile buluştular. Faribôl ~u ern-
- E1uili usta... ri verdi: 
- Şu tnahut A1şimit d~ü mi? ,_ Bertod)-eri gez.eli.on. 
- Evet.. Zındnncı bC11ı daha önce uro- Zındancı başı: 

da hnpsedilen meçhul adamın bir uy f.!V· - Bertödycri gezmek mi istiyorsunuz 
vel zındana atıldığını söylememiş miydi? efendim? 

- Evet patı-on böyle bir şeyler duy- - Evet tefti'.} ''azifemi yapmak için .. 
duğuınu zannederim. · Zındancı bası mütevekkil.iUıe feneri 

- Mınufle, hiç kafanda bir hesap ya- eline aldı. Kapıyı açtı. Ve kendisi önde 
pamadın mı? Şu bir ay sana büyük bir olduğu halde dönemeçli bir merdivenden 
h!ıdiseyi hatırlatmıyor mu?.. tvonun inmeğe başladı. Onu takibe koyulınuş
evi de tastamam bir ay evvel yakılmış. lardi ki derhal durdular. Müthiş, teham
tvon ve ~ur Jllim yine bir aydan beri mül ediltnez derecede be.rbad bir koku. 
gözden kaybolmuşlardı. yakıcı ve zehirleyici gaz boğazlarını tır-

- Evet patron b1r ay evvel. malamakUı idi. 
- Şu halde. - Kuyruğu kop3un .. 

Fillıaküuı manzara tüyleri ürpertecek 
h:ılde idl İçeride ne dimdik dunnak, ne 
de i)-ice uuuunaJc kabildi. Ne bir pcıı
çore, .ne ziya alacak bir delile vardı. 
Zındancının hakkı vardı. Fa.ribol bu

raya adımını atarken kenruni boğulacak 
zannetmişti. 

Bertodyer mahpualarına günde bir de
fa yiyecek ıetiren zındancılar kapıyı .aç
madan bir parça siyah ekmeği içeri fır
latırlar ve bir m .. rapa •u uzatular. Bu 
hapiaaneye ablan mevkuflardan on bet 
"ünden fazla yqayana raat gdine.me
miıtir. Halbuki ifte şu Ek.zili adını taıı
yan mevkuf bir aydaı\heridir ki orada 
insanlığın tehammülünü kemiren en kor
kunç iıkenceye d•yanıyor... Hala yaıı· 
yor. 

Faribol şu manzarayı gördükteft aon-

B. Pesınaroğlu 
Tiirk - Yunan Ticaret Ofisi .Reisi 

ATlNA 

Onwıcu 1:ımir Enternasyonal Fuarının 
açılması münasebetiyle izhar edilen sa
mimi hislerden dolayı !hararetle teşek
kür ederim. 

Dost Elen devletinin bu sene <le Fua
rnıuza iştirak etıni§ olmasını iki millet 
arasındaki sam.imi rabıtanın canlı bir te
zahürü olarak telakki etmekteyiz bu 
münasebetle en derin sevgi ve saygıla
rımızı tekrarlarım muhterem reis. 

DR. BEHÇET UZ 
Belediye R eisi 

Meb'uslar halkı 
dinliyor 

Şehrimizde bulunan İz.mir mebuslnrı, 
heyet halinde halkla temaslara başla
mışlardır. tık olıırak Bornova nahiyesi
ne giden mebuslarımız oradaki zirai mü
esseseleri gördükten sonra halkın di~ 
teklerini dinlemişlerdir. Mebuslar yarın 
K ~adasına ve sonra diğer kazalara gi
derek halkla konuşmalarınıı devam ede
ceklerdir. 

, ....••.............••••.•••....•...•...•.. 

İlan tarifemiz 
Gazete kağıtlarının ve tabı malze

mesi fiatlerinin çok yükselme.si ve 
gazete hacimlerinin dört sahifeye in
dirilmesi dola)•ısiyle İstanbul ve 
Ankara refiklcri:niz gibi ilan tarife
mizin beher santimine on kuruş zam 
yapmak zaruretinde kaldık. 1 Eylül 
19-10 tarihinden itibaren tatbik edi
lecek olan yeni tarifemizi resmi . 
dairelerin ve hususi milcsseselerin : 
11a1.ıırı dikkatine ıırzevleriz.. : •...........•••.....••..•..•.....••...••. : 

ra titreyerek diilündü: 
- Kuyruğu kopsun .. Acaba Ekziü gi

bi bir alim böyle bir mucize :yaratabi
lir mi? 

Tuhaf şey ~u hücrede bir insan yaıa
dığına delalet edecek ne bir ses, ne de 
bir nefes duyulmıyordu. 

Zı.ııdancı ba!l1 §İmdi içeri girebiliriz. 
dedi, 

f çerideli betbahtın yeiale Jı:cndi Uzer· 
lerine hücum etmesini düşünerek. undan• 
cı önde yürüdü. Bira.z ileride saman~ 
lar üzerinde tortop olmuı bir adam gör
düler. F aribol ve Mistufle fenerin ziyaııı 
altında ona dikkatle baktılar. Bu Cnia. 
fondu. iki arkada, hep birlikte: 

- Gniafon diye haykırdılar. 
Derinden bir ses mukabele etti : 
- Cniafon ... 
Bu ses metUJn akiııler yaptı. Öyle ki 

F.aribol büyük bir tehlike kar,ısında kal
mış gibi geriledi. Elini lcılıneının kabzası
na koydu. 

Ayni eea biraz evvelki tüyler ürperten 
.mahiyetini deği,ıirerek bir 'arkı söyle
meie ba ladı. 

-BiTMEDi-

Italyan 
Matbuatı 

--*-
- BAŞTARAFI 1 inci SAYf,l\P~ 
toprakları meselesinin de halli tası' 
nu ileriye sürmeğe ba§lam11hr. d• ı 

Hepimiz. biliyoruz ki AlmanYalerf 
dırmağa karar verdiği memleket ti( 
ate,i matbuat vasıtasile açmı~, ~ ~ 
ter me .. elesini en büyük koz o . j 
lanm.qtır. ltalyanın da şimdi a>'1"_.:ı, f 
kullanmak istediğini tahmin ecJers-.A! 
fazla aldanmq olmayız. Yaln~ 
tebarüz ettirmek isteriz ki Y . ~ 
Romanya değildir. Elen mille~ 
lannı, iıtiklalini, tamamiyetini ~ 
yOlonda fedakarlıkla d~ 
ve kabiliyetindedir , "-

Mibverciler tazyik ve tehdit Y;J'. 
Yunanistandan toprak kopar~ 
Buralarda emellerini tahakkuk ~ 
İstedikleri gÜn hnrbı göze aldır~lf ~ 
ları lazımdır. Bugün milıvercilerıtı 'tJ 
bulundukları §artlar BaIImrJard- JI 
rına bir gaile çıkarmıya pek te 
bulunmıyor. . ... ~ 

Davut hoca, Helli kruvazoru. ~ • 
leri n ekalliyetler meselesi bcllıi 1lt'! 
az daha uzak zamanlara ait eme ~ 
bir yoklaması, bir yJdınna t~e 'JJ 
olabilir. Aksi takdirde Balkanı,.rııt tt1 
lnnnı şimdiden knrarmtJ görttıek 

kündür.BAKKI OCAK~ 

An ara radyo~ 
----~---

a U G tJ N 
7.30 Program ve memleket saıı; 

7 .35 müzik hafif proğram (Pi· 
Ajans haberleri 8.10 ev kadını ~ 
listesi 820 - 8.30 müzik hafif pı1lef, 
devamı (Pi.) 12.30 pro,.ğrnın ve ,..tJ 
ket saat ayarı 12.35 müzik 1 - lal' 
saba şarkı (Nigahı mestine c.tıfl 'J 
ynnm.az) 2 - Suphi Ziya sa~n ~ 
(Semti dildara bu demler habriı_11cJ ıı 
saba) 3 - Rakım muhayyer şa~ 
mem 'ki.günahım) 4 - Rnlom J!l~ i• 
türkü (Bugün ayın on dördu) , 
Ajans haberleri 13.05 müzik 1 ;'~ 
riye Hoşgör kürdili H. şarkı (fl. (. 
sularda) 2 - Arif B. kürdili ,.rı 
(Giizelim hiç aramauru) :J - ~ 
gUlizar türkü (Sineınd.e bir tu~..4~ 
4 - Arif B. gülizar (Esmerim 101~ 
na) 13.20 - 14.00 müzik karışık P 

1 
f 

(Pl.) 18.00 proğram t·e me!nle~ 
nyarı 18.05 müzik muhtelif ın f9.f/ 
!erin halk havaları (Pi.) 18.30 ·~ ıİ 
Anadolu halk havalan 18 • .'>0 111U:ı1et ~ 
yo s,·ini_ Tı·iosu (1. Özgür ve ~ 
cekleri) CWJ.!>.15 müzik A: 1 - f) f 
Celaieltin ~ kaı-cığar sarkı C!' .. cı I' 
yu~i) 2 - Mahmut Celatettin ~ 
yali araban türkü {Karşıda W3 ~ 
3 - Osman Nihat nihavent ~r~..cl 
bu yıl ada sensiz) 4 - Faiz Ka~ ti. 
havent şarkı (Gel gü.zelinı Ça~~ 
B: 1- lbrahim Tuğbcı·k hic~ ~ 
(Tam kendi gibi) 2 - Udi tb~ S 
dili H. şark1 (Sineler aşkı.ı:ila inlerY, 
S. Kaynak htis&yni tüikü (Yanık~ 
4 - S. Kaynak hüseyni türkü (Sa ;f; 
uğradım ben) 19.45 memleket saat;t 
Ajans haberleri 20.00 mü.zil: faSll ~ 
20.30 konu.<:ma 20.50 ınüzil 1 -1:. 
peşrevi 2 _:_ Sadullah Ağa hicaı / L 
semai (Nicleyim salını çemen) 3 ijl 
van Ağa hicaz şarla (Bozuldu 
4 - ~erif içli ut taksimi ~ 
5 - Aüf B. hicaz şarkı (Gün~crı f. 
oluyor) 6 - Refik Fersan hi~ 1 
(Cihanda biricik sevdiğim sensiJl) 1.,, 
saz semaisi 21.15 konuşma (lkt~l ~ 
21.30 konuşnıa (radyo gazetesı) JI 
müzik radyo salon orkeslızı 1 - . j 
Götlergatte operetinden potf~: f 
Brusselmaııs Flamand süiti (Nr ' 
3 - Le har çocuk prens operetin~ı:° S 
4 - Liszt ikinci Macar rapsodi"~ 
Brahms Macar dansı No: 21 6 - '/>'. 
nik güzel sanatlar töreni (U\•ertür~ 
memleket saat ayarı. Ajruıs hB .1 
'l.irnat, esham - tahvilat, kaınbi.1" ~ 
kut borsası (Ciat) 22.45 m~,....ııı 
(Pi.) 23.25 - 23.30 yarınki pt'Q!;·-
kapan~. .//, 

~···, •••••••••••••••••••••• •••••••••• 

~ fuar 

~ünas_eb~ti~ 
İzmın şereflendiren mısa.fi 

ho rcldin" 

Ke.::r.c:Ak~ 
kolonyala~ ıJ" 

:meşhurdur, h:ıUıi fttiimü, inetf'I ,._ 

iiiiii" eczanesiııl 
DE ZİYARET F.OiNİZ~ 

~~~ ec.~.acı KCPıal Kimil ile ~ 
goru.şınuş, hcın de kolonyalar• 
ları gönnilş olursunuz. 'l'J 

: Zarif pşeı~r içinde~ 
:har çiÇeti~ Altdll""'..'
iGönW, Limon çl~ 
: Zümrüt daınlasl, ·~ 
ihatlPa,Yasenün,~ 
:Fulya, Akşam ~ : 
~LeylAk.. ,1 . -~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kayip Kedi~ 
ismet pap bulvarı civannClİ """~ 

beri düz beyaz, san gözlü KE.D el' 
ınu,tın. Cören veya ~etiren ıO 
edilecektir. 9' 

bmet pqa bulvarı Ncx 19 :t. 



~_!.~~~A:YC:U:S~T~o~s~c~U~M~A~1~9~4~0~~~~--------~cıw-~~-.:~~-~c:s:se~!~!.z~N~L~A~s~1R~~--~~~~s~~----ınnı----==-·----------~~~~~-s_A_H_l_F_E_J~ • B .. - • t 1 Na,ia vekili istanbulda 8 k• k •ht• eni asra tlcare Yo U tstanbul,22 (YcııiA.sır:)-Nafıavc- U se_n_e_ı_şe _ _ ~~x-r _ı _ı_y_ac_ım~z 
kili ~ncral Ali Fuat Cebcsoy şehrimize ,. .. 
gelmiştir. Pazarlt$iye kadar 1stanbulda 

knlncak \'C tetkikntta bulunacaktır. Fabrikalarımız tarafın-
T iirk ticaret eş...._y.~sı nakliyatında aeıec1iy.;;:~rmde 

biI,tamimi dan temın ediliyor lenzilaAt yapmaları Surı·ye ve Irak ı~~ez:iı~e:ı:r~:ehl~O~u:~!:r~c;~:ı~~~~: 
dır. Frenkçe yanlış anlaşılmasından do-

Dem • JJ •d J b '/d • ·ıd • ~'i!u ;;ittrn~~ıeı~~r:,,iz~r1::ı~~7;:iıni ile 

ır yo arı l are erine l ırı l sa~~~:: n~~ı:ı=:ı:::::~ ~~~~ 
la nwnara manasına da geldiğinden türkçe 

• • t·-t.ul 22 (Y • - -*- d t ı ti ·· d ·ı · <a&W A e uva e eı·e yu:t. numara a ı verı mış 
1Yl netice ~er • ti enı .sır) - hhali.t ve ihracatımızın Basra yoliyle yapılması hakkındaki nihai tetkikler de bulunmaktadır. Ecnebi lisana vukufu 
Y&pılınası ~~ Surıye ve Irak demiryollarında ithalat ve ihracat maddelerimizin nakli için tenzilat olanlarca istihzayı mucip olan bu mese-

De\'let dem· il ~ mezkür demiryolları idarelerine bir tamim ile bildirilmiştir. leyi belediyemiz düzeltmek için bütün 
olacaktu-. ıryo arımız ıdaresmce de bu nakliyat için tenzilat yapıldıktan sonra nakil masrafı ço!: ucu2 devair ve müessesata bir tamim gönde-

8 rcrek tuvaletlerin üzerine (00) sıfır ya-_____ 
asracfan haftada ·· zılmasını bildirmiştir. Belediyemizin bu 

_ uç vapurun lngiltere ve Amerı·kaya hareket etmekte oldu«u bildirilmektedir. o kararını çok yerinde bulduk. Belki bu 

Turistik yol/ . . - BAŞT ar ıs .. ı IZMiR ASLtYE TİCARET MAH- depolarda me..-cut takriben 120 ton mik-
n An• '""I KEMESiNDEN: darında bulunan haruplann ek.eri boy-zurn .. • .... uu· l . . S .. 

ilk hareket diğl'.'r belediyelerde de tesi
rini gösterir de lisan hatası umumi şekil 
de düzellilmiş bulunur. 

Uzerine viln ınc_ı AYFADA - · nuzu> satışına mııhkemece karar veril-
nı~ye ve bilh Ye~~ ıcap eden malzc- Jzmirde Gaıi bulvarında "36 nolu ma- miş olduğundan isteklilerin müzayede· 

Satılık kamuonıar edılnılştir. assa silındirler(' vaz'ı yed ğaznda S. Akimsar ..-e C. A. ikizler ,·e- nin icra edileceği 26 / 8 940 Pazarte!li 
Bunlar i,.· kilı a..-ukat Hullısi Selek tarafından mah· oünü saat 16 da Gazi bulvarında 36 sa-u ıl . . ,ın Yine şa t . . ı. . • - .. • f • b 

k u daire5ind b r name mueıbınce t:ememıze vakı muracaat uzenne anır- yJı yazıhanede memuru mahsusuna mü- 939 modeli F ord 938 modeli 
Şevrole iki kamyon satıhktır. Ata 
Sınmaz garajında görülebilir. 

ca tır e edel takdir oluna- de Yeni Tuhafiyeciler Tınıll sokak 6, racaatları lüzumu ilan olunur. 
"""'r 

1 Çıvicilerde 30, Cazi buh·annda 36 sayılı 3408 ( 1 71 5) 

lü;kiY ±:a:::s::c·· h · s. z· B k ı · ~esaPNo. Eski 3~hıbie t m urıye ı ıraat a ası zm ı· şu • 
esın en: 

9 ~Ç Koyü Ml?Vkıi Cinsi Debrı H ~ı d u d u 
ıo alık oğlu Mehnı 

c c et 
ıı c 
13 c c 

l '> l<Jrlı oğlu ;b h" 
<0 c ra ım 

14 c: c 
Ayrancı oğlu Mustafa 

21 Sa 
dık oğlu Sül 

eyınan 
34 b 

Qa im kızı M h 
e met kart.•11 F..d 

35 
c t 

78 
Mttsa oğlu y U.suf 

70 c c c 
~ liacı \'ak 

8:: 
up ol':. Osman '\'c ldris 

~ 
84 

Paşa <>ğ. Ahmet !luan 
f c f 

c 

t 

< 

c 

3 t 
c: 

c 

Doğancılaı 

« 
Dağteke 

ç 

Saiplcr 

Çakallar 

Torhalı 

« 

'l'aşkesiği 

< 

c 

Torbalı 

« 

« 

< 

< 

< 

< 

c: 

Manastır 
c 

ol'. 

Saı ısu 

Bağ 
Tarla 
Bağ 

Pnlamutlıık tarla 
« 

D.::!mirtimar 
c 

Bağ 

Fetrekçarı 'Palamutluk tar

Kahakulak 
la ve dam 

Tarla 

Jı:mir caddei i 

nalıkd~ı 

Eski kilise ıırkası 

Ağzı karaçayı namı 
di({er Deqinnenyohı 
tki tepeler 

Kabakulak mezarlığı 

Al!zıkara :namı diğer 
Koca tarla 

Aydın dcrniryolu 

c < 

< 

c: 

~ · 

< 

-ı 

< 

< 

« 

< 

Knhakulak Tarla 

.,\ğzı kara cayı namı 
di~er Değinnenyohı 
1ki tepeler 

Kahnkulak •nczarl:f:ı 

< 

c 

« 

Müfrez tarla 

AğLıkara ncıını diğer 
Ko~a tarla 

c 

Tarlıı 

5.514 
13 785 
5514 
() 4~3 
6433 
8 ~71 

:w:.099 

1 Hl 470 

119.470 

::\.6'i6 

:1.G76 

12.866 

68.9'.?5 

Çalık bağı ve Köse oğlu Vc]j ve Dere. 
Vakıf t .. tla ve tarik ve CclU. 
Deli M ·hmet ve tarik ve Celil. 
Kırlı ot:iu ve Salih oğlu ve Dere \'e Tepe. 
))<?re ve k.-ra Salih ve hacı İbrahim, Hüseyin ve lepe. 
$· rk· sahibi senet tarlos), Garp: Hacı Mehmet, Şimal: Akçalı oğlu 
!trmail bağ:. Cenup: Tarik. 
Şark: Ferrekçayı, Garp: Torbalı caddesi, Şimal: biraderi Mehmet 
ı>'.llamut1uğu, Cenup: biraderi Ali palamutluğu. 
Şark: s;ıhib: senedin 15 No. tarlası, Garp: Çapak köyünil Torbalıya 
vasleden tc:.rik, Şiınal: ödemi ten lzmire giden yol, Cenup: Seniye
:ıin H No tarlası. 
Ştırk ve C'enup: Seııiyenin 12 ve 14 No. tarlaları, Garp: Sahibi se
nedin 11: No.tarlası, Cenup: Tarikiam. 
Şark AiUş oı?lu Osman, Garp: Sait usta, Şimal: İzmir cadde->i, Ce
nnp: Yusuf. 
~rk: Mehmet, Gaı·p: yol, Şimal: Hacı Yakup oğlu Bekir, Cenup: To· 
rıal Şuayip. 

$z\rk· Rab oğlu Osm.ın, Garp: Dere, Şimal: AU Molla, Cenup: 
Eski 1.illse. 
Ş,:-k: Yol, Garp: Çay, $imal: Ceınal ve oğulları, Cenup: Hüseyin. 

!14.657 $:ırk~ 1 ~pek.öyden Karakuyu köyüne giden yol, Garp: Çam mezar
lığı yDlu. Şimal: Cemal ve oğulları, Cenup: Mehmet tarlası. 

.>tl.978 Şark: l\luhittin \•eresesi, Garp: Torbalıdan Çapak köyUne giden 
}

0 01, Şimal: Mehmet tarlası, Cenup: Cemal ve oğullan. 
20l.&\9 Şark: Sahibi senedin Hatip tarlası, Garp: Tariki has, Şimal: Binnaz 

Cenup· Mehmet tarlası. 
!l~'l7l ~. rk: Demiryolu, Garp: tbralıiın ağa, Şiınal: Cemal bey \'e ınah

duırila-:-ı. Cenup: lh.'lan bey. 
!1.313 S:4rk: Demiryolu, Garp: !brahi:n a~a veresesi, Şimal: 1bt3hinı bey 

verese~ Cenup: thsan bey. 
77 659 Şark: 1brahim bey, Garp: Cemal bey ve mahdumları, Şimal: Ba

v•ndınl,m lzmlre giden yol, Cenup: Kuşçuburnuna giden yol 
f>R 925 Şıırk: Yol, Garp: Çay, Şinıal: tbsan bey,. Cenup: Binnaz hanım 

tuLısı 
!14.657 8ıırlc· Tepeltöyden Karakuyuya giden yol, Garp: Yol. Şimal: Bin

r.az, Cl'nup· Cemal bey ve mahdumları. 
:>G.958 Sark: Muhittin bey veresesi, Garp: Torbalıdan Çapak köyüue 

ı:ıidt>n y..ıl, $imal: Cemal bey ve mahdumları, Cenup: Binnaz ha
nım tar?cı .. •. 

25.273 S-:rk. Bınn:ız hanım. Garp: Mehınct bey, Şimal: Bayındır • İzmir 
yı>lu. C<'nup: Muhittin bey veresesi tarlası. 

204 708 $ark· Yoı ve Hatip tarlası, Garp: Arapderesine giden yoldan Sö
ğütlüpınara ,ı?iden tarikiam, Şimal: Cemal bey ve mahdumları, Ce
l'up: Binnaz hanım. 

13 210 gark: S5ğütlüpınara giden yol, Garp: Çay, Şiınal: tarik, Cenup: 
Binnaz harıım tarlası. ~~neli Ahnı. 

et oğ. Mehmet Emiıı 
c K~>' ch·arı < ;i5.UO &rk- Hu-i~taki lı;ponadi bağı, Garp: Koca İsmail verese.si bağ yeri, 

B 5imal: Toıbalıdan Tepeköyüne giden tarikiam, Cenup: Barba Ço-
Eyı~l kanıı~uı •--- en bağ:. 

1940 wo:ı.arrufundn bul 
lılarak 26 :aı! Rllnü saat 14 d unan ~e tapu kuyudatınn naz.aran c\•safı yuhrıya derç edilen gayri menkuller, açık arttınna ile satışa çıkarıl111ıştır. thale 19 
.~OT: 83Ylul 1940 salı ü .~ ~epelcoy Tarnn Kredi Kooperatifi bina.s!nda yanılacaktır. Alıcısı çıkmıyan f?ayri menkullerin arttırma müddeti bir hafta m.a-

bilit-. • 8G ve 89 9) nu yıne saat 14 ae ve ayni mahalde yapılacaktır. Satış şaı-tlşrı, şubemiz zirai kredi servi5inden öğrenilebilir. 
- • numaralara nit gayri menkuller muhtelif parçalara fofrik edilıni~ olduğundan talep vukuunda, küçük parçalar halinde de satıla-

JıeyOf:I ~399 (1720) 

u Vaıuııar Müdürıüğ· ü n· A ı · M S csft arı. 
uharnıncn kıyrneı- atdık Otel 

lira. ----
1 

Muvakkat tenünalı Satıh ölçüsü 
32625 K. 
1 _ 00 Ura K. Metre murabbaı 

ncdik ll~Yoğluncla As 2447 00 272,SO 
llıaraL Ye1nı Çeri ağası nkl~ mescit mahallesinin 1 tiklal caddesiyle eııki Ve
İtibarcn a ~nd~ dört d;kk!'gında eski 2/ 4 yeni 2-4-6-6- 10-12 ve 324 nu
llıııştur. Yırrnı gUn rnüdd6 'j bulunan Britanya oteli 23/8/940 tarihinden 

2 - s· et e ve kapalı zarf usuliyle müzayedeye konul-
k.. •na k-

i . nlt alı OŞe hllfında ol b 
n ""-.. f<lPbr. Zemin L_t dup eş katlıdır. Beden duvarları kagir dahili 
l ·-=·cut 1 ~ ta .. t d""kk• 6~ on od b? up altı bod d or u ··anı antre ve mutbah ve od~ ve he-

duncü Lnat •. , 1r hatadır lk"ıru?' ur. Asma kat ilci odadır. Asma birinci k.at iki 
3 ııo ııı:· d . ncı ve Ü •• •• k l . - lh 1

1 ? a ve ~m lık çun~u at ar dokuz odn bir halada. Dör· 
durlüğü ih a1eaı 12/9;940a~ tn. Elc~.trik ve Terkos tesisatı mevcuttur. 
I 4 - laa. ~- ~Omisyonunda ertcınbe gunü saat 16 da Beyoğlu vakıflar rnü-
arını Ve • le111;lılerin ınuh Yapılacaktır. 
~ırlıyacata banka rnekt;:ntmcn kıymeti üzerinden )"ÜZde 7.5 teminat akça
d ll~ar liçü arı_ teklif ıne\tt:ptn~ı l 249_0. &ayllı kanunun tarifatı daircainde ha-

enlccck ncu tnnddede ~rık c bırlıkte ihale uatinden bir saat evveline 
0~1llas ve ~cktuplnrın n~:ZJ ı ~misyona vermeleri liızımdır. Postıı ile gÖn· 
o acak g .... •ı_'. ~rfının ınu-h>:_et uçüncü maddede yazılı !laate kadar gelmiş 

5 ·-"''Ulle Lb ur mum ·ı . . "-- Bina h "'"' u.l edilm 1 e t}"lCC ~apatJması lazımdır. Postada rna.lt . er z ez. 
lcal '_&tcYcnleri daınnn görü lece v · ·ı, · <l • • • • 
~rnıne rn·· n e !Bcyoğ! ~ı f.ıt ı aha zıyade tafıılat ve malumat al-
~ Uıacaatları. u 

2
;-a ıflar müdürlüğü vakıf akar ve mahluller 

~eıefort . 26· 2, 6 3412 (1719) 

r «'"lef on an blÜCl.iirınn . 
~'inde .İafh~trnl -ve atley l ~tinden: 
tn~ba•- 1 

a.rn ol e <:zınde Yc 1:·tin'lı· P ·ı· ı · U · mu""du""rlu""gvu·· ·r ıı;;a ile h" unına.1 ü j ~ P • • • mumı 
h . aliı>lt;ri11 12metc alınıı.ca\ere 1 makinist. 1 elektrikçi n 1 O montör 
ilız hu) ııal\at oJcutıa tır. 
M·· u.nrnalan rı c1e1ttrik u6 . 

a. • ..ı Uaabnka • . rneıruttur. eaı ınezunu olmaları ve kanuni c\"Sflfı 
-..qa t-. ırntıhaıu S r:o 
""'el ... .,ır telef c.riüJ 1940 "h" 

'"~lta1a . 
1
°n tnüdürlü•- d tarı ıne rastlıyan Perşembe günü saat 

rıy c b· ı·ı tı:Un e >"11 " 1 ~ d · kl"I · b "h ır ııı;tc m·· ,.ı acagın An tAte ı erın u tarı ten 
·~ittir in . u~rı ilin olunur •• 23,26.29 3407 ( 1718) 

let-i b· Cil' ve ttztim 
L.· 

1ncir ve ~!itlnden· tarım satış kooperatil-
uır 'en ~ • 1 • 

A e hlÜddetl '! etme cvinüzj .. 
ltotd:~ .26tsİ~~0ra ve!ilccclt~:çerısındc bulunan büfe ve kahve ocağı 

1\ a bırli.Jt tanhind p 
tttııın rnerJc L e azartesi ·· - ı - d ( · .b •Ya İft' .. L ~ uiııaaında l gunu, ııaat J c unır irinci 

ır-..; edeccJcı . Ynpı acalttır. 
23 cruı elli lira teminat )"Btumalan mc.,ruttur. 

Aliağa çiftliği P. T. T. Şefliğinden: 
1 - Bedeli keşfi 8 1 5 lira olan idare binasının tamiri mevcut keşifname ve 

şartnamesine tevfikan 26. 6. 940 gününe müsadif pazartesi günü saat 11 de 
ihalesi yapılmak üzere 1 1. 8. 940 tarihinden itibaren on be~ gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat 61 lira 13 kuru,hır. 
J - Taliplerin keşifname ve şartnameyi görmek üzere şefliğimiz ilf" lzmir 

merkez Md. ğüne müracaat edebilirler. 
4 - Yukarıda bildirilen gün ve a&Atle tt:minat makbuzluile yapılaca1ı: ek

siltmede bizzat veya l'C3mi vekili bulunduğu müessesenin vekiletnamesile ve 
2490 9&yılı kanunun tuifatı dahilinde bu İşe lüzumlu belgelerle Aliağa nahi
yesinde komisyonda bulunmaları ilan olunur. 13, 15, 19, 23 3196(1649) 

YUKSEK .ZİRAAT EHS'l'i'l'USV VE'l'ERİHER 
FAKULTESİ ASKERi KISMiNiN KAYl'l' VE 

KABUL ŞAR'l'LARI : 
l - Ankara Yüksek Zira:ıt enstitUsil Veteriner fakültesi Askeri kısmına 

bu yıl sivil uım devreli Ll')('forden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve ol
~unluk imtihanlarını v~nniş cılmak şartiyle talebe kabul edilecektir. İstekli
merin aşa~riaki şartları haiz elması lfızundır ~ 

A) - Türkiye Cümhuriyeti kbaasından bulunmak.. 
B) - Yaşı 18 - 22 olmftk. (22 dahildir.) 
C) - Bc. ... Jen te$Ckküll"!c ı VC' sıhhati orduda 1·e her iklimde faal himıete 

müsait olmak (Dil rckô~ti olanlar alınmıtt .. ) 
D) - Tavır ve hardtQti. ~h1akı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak .. 
E) - Ailesinin hiç bir r.-nn h."11 Vl' şöhreti olmamak .. (Bunun için de zabı-

ta vesikası Jbtaz etmek..) 
2 - İstcklılerin mürac:ııtl i.ı;tidal<truıa _,u vesikaları bağlamaları lilı1mdır : 
A) - Nülus cüzdanı vçva musaddak sureli.. 
B) - Sıhhati hakkınd:ı t.Y!"I teşekkülJü Askeri hastanı! raporu \"e aşı kağıdı. 
C) - Lbc mezuniyet ve olrunluk şahadetnamcsi veya tasdikli sureti .. 
D) - O!rnla alındığı takt,h-cfr, aslwri kanun, nizam ve talimatlan kabul et

tiği hak.kınd. velisinin ve 1~en<fuinin Noterlikten tasdikli taahhUt senedi... 
Talebe okulaan istifa etmcit ~terse okulca tahakkuk ettirilecek masrafian 
birden verir \"e bu da •.aahhiit senedine kaydedilir. 

E) - Sar :.ılı. uyurken ~&en ~dıkli, bayılma ve çırpınmaya müptela ol
madığı hakkıııcla velilerini'l Noterlikten tasdikli taahhiltnamesi.. (Bu gibi 
hast:alıklardarı biri ile c.ıkuh ~innezdcn evvel malül olduk.lan sonra<lıın anla
~ılanlar okuldan çıkarilır "f! ckul mrım-aflar1 \"elilcrine ödetilir .• ) · 

3 - lstekiiler bulumluk!:u·! mahallerdeki Askerlik subclerine istida ile 
müracaat edecekler ve sub~lerincc 2 inci maddede bildirilen evrakı ikmal 
ettikten soma, ArikaraJa Yi.iksek Zırant Enstitüsü Veteriner Fakültesi As
keri talebe ~mirliğine gön::lerilecektir_ Müracaat müddeti eylülün 25 ine ka
dardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez.. 

4 - Okula kayıt ve kabul. şahadetname derecelerin:! \'e müracaat sırasına 
~öredir. istcldi adedi tama::n cılunca kayıt l$leri kapanır ,.c kabul edilenlere 
müracaat ellikleri Aske:-lik şubeleri ile tebligat yapılır .. 

Umumi istihsalat 7 5 bin tonu geçecek 
~~~~~~~~-X~K~~~~~~~~-

Edirne, 22 (Hususi) - Faaliyete geç- dan ~erek Alpullu gcı"t?k diğer şeker 
miş bulunan Alpullu şeker fabrikasının fnbrikalanmızın bu sene dahili istihffi • 
bu seneki istihsalinin geçen senenin 
8023 tondan ibaret olan ınilı:darını bü- kinde büyük bir kısmı karşılayacak 
yük nisbette geçecefü tahmin edilmek- mikd:ırda şeker istihsal edecekleri anla
tedir. şılmaktadır. Umumi mikdarın 75.000 lo-

Pancar mahsulü vaziyeti iyi olduğun- nu geçeceği tahmin olunmaktadır. 

Meclis Reisi dün akşam lstonbula gitti 
--~~~~~~~K~X~~~~~~~~~ 

Ankara, 22 ('felcfonla) - Meclis Reisi Abdülhalik Renda bu ak aın kalkan 
trenle tstanhuln hareket etmiştir. 

Abdülhalik Renda garda başvekil Dr. Refik Saydam ile vekiller, parti genel 
sekreteri ve umumi idare heyeti azaları, parti meclis grubu Ye müstakil grup 
reis vekilleri, meclis encümcnlcrj reis vekilleri, meclis encümenleri rcis ve maz
bata muharrirleri, idare ümirleri, mebuslar, vekaleUer CTkanı, Anknra vali ve 
ve belediye rl'isi, merkez komutanı ve emniyet mUdürü 1arnfından uğurl:ın· 

ınışlardır. 

Böbreklerden idrar lorhasına kndar yollardaki hastalıkların mikroptannı kö· 
künden temizlemek için HEU\lOBLÖ kullanııu7 

Böbreklerin çalı.şmftk kudretini arttınr_ Kadın, erkek idrar zorJuklaruu, eski 
re veni belso~luiunn, mesane iltihabını, bel ağrısını. ·ık ~k idrar bozmak ft 
bozarken yanmak h:ıllcrini giderir. Bol idrar temin eder_ 

İdnrda kunılann, mesanede tnşbn.o teşekkülüne mioi olar
OIKKAT: IIELMOBLÖ idrarının temizliyerek mavileıfÜrİI'. 

Sah.hat VekiJeünin ruhsatım haizdir- HER ECZANEDE BULUNUR - ·· Aydın Daimi Encümeninden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş Aydın - Muğla yolunun 0+090-

0 + 540 kilometreleri ara,ında 20682,60 lira keşif bedelli parke 
kaldınm inşasıdır. 
2 - Bu işe ait .şartname \'E' e\·rak $Unlardır; 
a - Eksiltme şartname5', 
b - Mukavele projesi, 
c - Bavuıdırlık işleri g .. ııel :;artn .. meSi. 
d - Tesvıvei türabiye $"'lEC ve kiıgir inşaatına aıt fenni şartııaıne, 
e - Keıü hüli.sa cetveli ve sil~~i fi~·at, 
f - Taş ve kum grafikbti. . 
3 - İsüyenler bu şarlnQDle ve evrakı Nafıa müdürlüğünde &'Öl'ebllirler. 

Eksiltme ~ tarihindı• PeTsembe K{inü saat 16 da vill~ dalnıt enCUme
ninde yapılac:dtır. 

4 - EbUtme kapalı zarf usulfü:<1fr. 
5 - Eksiltmeye .:irebilmek için isteklilerin 1551.U limlik muvakkat t.eml

nat vennesi ve Aydın villi\"Ctinden . bu iv icin auntn~ müteahhitlik veslkaa 
ve ticaret odası vesikası bn1unmasi ·e şimdiı·e kadar' ıoooo liralık parke 9e 
kaldırım işi yapmış olması limndu. 

6 - TeltUf mektupJarı ~1ı:anda 3 üncü maddede yuılı saatten bir saat 
evveline bdıa viltayet en-:fimenlne ~etirilerek encümen reisliğine maktMıı 
mubbilindc verilecektir. P,ı~ ile rönderilecck mektupların nihayet üçilnc(i 
maddede v:uılı saate kad·te· gelmiş o]ınam ,.e dı.ş urfın mühür mumu Ue iyice 
kapatılmıl ulmast lamndır Posllldıı olacak gedkmeler kabul edilmez. 

ll-15--19-23 317!l !1640) 
~------~--------------~~~ 

IZMIR BELEDIYEStNDEN: 
- Orhaniye mahalleaindc 657 nci 

!okakta 68 - 70 sayılı evin yıltdınlması. 
alana ait olmak üzere enkazının satışı 
fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi mucibince bir ay müddetle pa· 
zarlığa bırakJmıştır. Keşif bedeli 2 7 
lira 4 kuruş muvaltkak teminatı iki li
radır. Tal iplerin teminatlannı öğleden 
evvel cümhuriyet merkez bankasına ya
tırarak ihale günü otan 26/8/940 pa
:tartcsi günü makbuzlariyle birliktı! en
cümene müracaatları. 

31, 7, ı•. 23 2989 (1565) 
Otobüslere 7 kalem muhtelif malzeme 

satın alınması yazı işleri müdürlüğün
deki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
konulm~tur. Muhammen bedeli 49SO 
lira muvakkat teminatı 371 lira 25 ku
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden ev
vel Cümhuriyet merkez bankasına ya
tırarak makbuzlarile ihale tnrihi olan 
28-3-940 Çarşaınba günü saat 16 da en
cümene müracaatları. 

13-18-23-27 3221 (1647) 
- Ba,ı boş tutulup temizlik hanına 

teslim edilen bir beygir Ye bir İnek ile 
bir merkebin naile ibraziyle sah.ipleri 
çıkmadrğı ta1ı:dirde 30/6/9-40 gününde 
hayvan pazarında eatılacağı ilan olunur. 

(1722) , ...................... , 

Sağlığın kı~'tlletini t:lkdir eden Ba
yanların Adet zamanlarında se\'e se
ve kullanaca~ı mikrop!>-UZ, ufak, yu
muşak ve sıhht en birinci mahrem 
tuvalet bezleridir. En in~ elbiseler 
altında bile belH olmaz. 
FEMİL VE BAOI 

Her eczanede, kadın berberlerinde 
ve tuvalet mağa:ıalnrmda bulunur. 

tLAN 
267 sayılı Aralan tarım kredi koope

tiö tirketimizle birleşme karan vermiı 
ve keyfiyet 2636 sayılı tanın kredi koo
peratifleri kanununun ana mukavdena· 
meıi mucibince T. C. ziraat bankası ile 
ticaret vekaleti tarafından tııadilr.: edilmi~ 
ve aynı zamanda ana mukavelename
ıinin 72 nci maddesinin aon fılmuı mu
cibince Anlanla.r kooperatifi idare heye
ti tarafından da gazete ile iliin edilmi 
olmakla Aralanlar kooperatifinin hali 
infiaaba girdiği ve ticaret lcanununun 461 
nci maddeame göre emıü idarenin koo-

uUMDALH 
--.\&- -

Ul\IUMİ D~Niz ACl'.:N'IBLiC.t L'ro 
HEI.LENİC Ll~ES LTD 

İZJ.IİR NEVYORK ARASINDA HAF· 
TALIK MUNTA7..AM HAREKET 
PATRAİ vapuru 3 - 5 e}·lül arasan& 

İzmirden doğru NEVYORKA hareket 
edecektir •. 
HOILANDİA vapuru 13-15 eylQl ara

sında İzmirden do;.rı.-u :NEVYORKA ha· 
rcket edecektir. 
ANGHYRA \•npuıu 21-23 cyJUl ara· 

sında İzmirden doğru NEVYORKA ha· 
rcket edecektir. 
A~fNAİ \-C.PUru 28 - 30 eylQJ ua· 

smda Izrnirden doğru NEVYORKA ha· 
reket edecektir. 

NOT : Bütün \'apurlanmızın ambar 
içi elektrik \"aııtil5tör tesisatı ile mil· 
cchhczdir. Gerek vapurların muvasallt 
tarihleri. ı:crek vapur isimleri \'e naT
lunlan hakkında acentamız harp dOla· 
yısiyle hiç bir taahhüt altına ginnez. 

Daha fazla tafsilat almak için Blriııcl 
Kordonda 152 ılUmarada •U)fUALe 
umumi deni7. acenteli~i Ltd. müracaat 
edilmesi rica olun!.!r. TELEFON : .&072 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIVIER VE 

ŞVREKASJ LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATATORK CADDESi Reea binasa 
TELEFON: 2443 

Londra ve Uverpo! ballan ~ 
plyasaınm ihtiyacına ~are vapurla. 
nm" 'll"fpr vapacakfard.ır. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ZAYt 
Babamız ölü Caferin İ:zıuir CBDaF ve 

ahali bankası Turgutlu ıubesinden aldığı 
l 0217 sıra numarasında yazılı J 00 lira
lık hisııeye ait 14 33 numaralı muvali'.at 
makhuxu zayi ettik. Y eniaini çrkaraca· 
ğımızdan eskisinin hükmü olmadığını ilin 
ederiz. 

Turgutlu: Kurtului mahallesinden 
ölü Cafer vari leri Atiye, YU8Uf, 
F eridc, Hatice ve Ömer ( 17 2S) 

ret kanununun 445oci maddesi hükümle
rine tevfikan i~u gazete ile yapacait
mız birer hafta f aulalı üçüncü ilanın tari
hinden itibaren en geç altı ay zarfında 
hali infisaha girmi olan Aralanlar lcoe>
peratifinde alacaklı bulunan ltimaderin 
evrakı müsbitcleıiyle birlilt.te kooperati· 
fimize mürncııat ederek alacaklarım tev· 
sik eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

T. C. lzmir ziraat bankaaına bağlı 
135 sa ılı Te ekö tanın kr · 



ARL R FE s4 HALDE . 
Şİ Y T EDİYOR 
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Budape~te31e göre 
in iliz ve S yetlerin 
v zi~et eri 
Budapcşte 22 (A.A) - Yarı resmi 

bir surette tebliğ edilmi_ştir: 
Bükres diplomasi mahfilleri T urnusc

verin müzakerelerinin neticesi hakkında 
Rumen delegeleri tarafından gösterilen 
büyük nikbinliğe jştirnk etmemektedir
ler. Macaristan yeni hudutlar hakkında 
müsbet tekliflerde bulunduğu halde Ro
manya tnrnfından hiç bir müsbet muka
bil teklif yapılmamıştır. Rumen beyanatı 
ideolojik planda kalmış Macar teklifleri 
hakkında hiç bir şey söylememiştir. Di
~er taraftan şurası kaydedilmektedir ki, 
T ransilvanya için nüfus mübadelesi im
kan dahilinde değildir. Macaristan tam 
bir tadilden ve İsteklerinde tarihi ciheti 
esas almaktan vaz geçmekle büyük bir 
fcdaki.J'lık yapmıştır. Romanya yalnız 
zaman kazanmak istemekle kalmıyor ay
ni zamanda hiç bir sureti hal vadetme
mekle bütün meseleyi akademik bir mü
nakaşaya tabi tutmak istiyor. Romanya 
müzakereleri imkansız hale koymak için 
elinden geleni yapıyor. 

Bükreşteki lngiliz mahfilleri Roman
yanın hattı hareketi hakkında tam bir an
layış ve kavrayış göstermektedirlı•r ki 
bu hal Romanyanın vakit kazanmak tn
biyesinin lngilizler tarafından ilham edil
diğini isbat etmektedir. Bundan başka 
Romanyanın itilafgriz mahfillerinden 
Sovyetler birliğinin bir müzaharetinden 
gittik'.;e daha fazla bahsedilmekte ise de 
Sovyetler birliği böyle bir telkine icnbct 
ediyor görünmemektedir. 

RU E İSTİ SALA Ti 
--·--

ima ya ığ

ay alaca -·--etrıoJ ~i de politilıanın 
umıı i hattarına 
uyduPı:lacalı 
Bt'KREŞ, 22 (A.A) - Ekonomi na

zın B. Leon radyoda iktisadi politika 
proJ(r<ımından bahseden bir nutuk söy
lemiştir. 

Berlin - Roma mihver devletlerinin 
politikasına intibak etmekle Romanyanın 
A vrupada yapılmakta olan kalkınma ha
reketine de iktisadi nokai nazardan ilti
hak etmiş bulunduğuna işaret etmiştir. 

Milli ekonominin esas meselesi z.iraat 
işleridir.Ancak z.irai unsurların takvi
ycsiledir ki Roma:ıynnın vaziyeti islah 
<.-dilebilir. Romanya pahalıya mal olan 
ihracat pirimlcri usulünü ebediyen t~r
kctmiştir. Buğday istihsnlatı fazlasını 
sabit fiatlar1a Alm .. nya almağı taahhüd 
etmiştir. Binaenaleyh Romen zıraatı 
emin bir piyasaya malik bulunmaktadır. 
Zirai islihsaH'ıtını fo.zlalaştımıak için Ro
manyaııın 30 millm Ley kıymetinde 
zirai alat ve makineye ihtiyacı vardır. 
Almanyanın yardımı sayesinde bu istih
sal fazlalığı tahakkuk edebilecektir. 

PETROL MESELESİ 
Petrol endüstrbı politikanın umumi 

hatlarına tabi bulı.;nacaktır. Ecnebi ser
mayeli petrol kumpanyalarının Roman-

" .. - • yanın menafiine mugayir olarak kendi 

ISIR HER TURLU IHT - ie!~alarını gütn.derine müsaade cdi-

---·-{:{---

YENi ASIR 23 
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Ankara 22 (Yeni Asır) • 30 Agustosta ilan edilecek olan askeri terfi liste
si bu gü lerde yüksek tasdika arzolunacaktır. 

Yeni terfi listesile ordumuz ilk defa olarak dört hava generali kazan
makta, bir general de or~eneralliğe terli etmektedir. 

lngiliz Somalisi 
Fransızlar buranın 
müdafaası için İngiliz 
meslelıda$1arına 
yardımda bulunmıq 
MiH\no, 22 (A.A) - Stefani Ajansı 

bildiriyor: 
Somalinin z.iyaını Fransız te§riki ıne

s.-ıisinin ortadan kalkmış olmasına atfe
den İngiliz beynnatı hakkında tefsiratta 
bulunan Corriera Della Sera gazetesi, 
Fransanın Cibutide bir kaç Senegal ta
burundan ibaret olan Fransız kuvvetle
rinin kuvvetler miivazenesini bozamıya
cağını kaydettikten sonra diyor ki: 

Esasen Fransızların Somali müdafaa
sına iştirak etmemiş oldukları doğru de
ğildir. Vali Gentilhomme bir kac zabitle 
hududu geçerek müdafaa te.şkilfıtı için 
İngiliz mesfokdaşına yardımda bulun
muş ve birlikte silah ve mühimmat gö
türmüştiir. Mütarekenin bu ihliılini 
Frnnsa ile halletmekte kusur etm'yece
ğiz. 

---·-{:{---

·····sa·ş;·~kII;·-.ı~ri~iy·~···~e····· 

lktısat vekilleri dün 
Karabüke gittiler 

------x.x-----
KalJine dün toplandı, müzalıerelerde bulundu 
Ankara 22 (A.A) - İcra vekilleri kili 1 tüsnü Çakır olduğu halde hususi 

heyeti bugün saat 9,30 da BaJveka- trenle bugün saat 17.5 da Karabüke 
Jette başvekil Dr. Refik Saydamın gitmiştir. 
riyasetinde toplanarak saat 13 e ka- Başvekil garda vekiller, B. M. 
dar ru:znamesindeki işleri müzakere Meclisi, parti gurubu ve müstakil grup 
eylemİ§tİr. reis vekilleri, parti genel sekreteri ile 

parti umum idare heyeti azaları, me-
DAŞVEKlL VE. İKİ buslar, vekaletler müste ar ve müdü-
VEKıL KARABOKTE rü umumileri. Ankara vali ve beledi-

.. Ankara 22 (A.A) - Başvekil Dr. ye reisi, merkez komutanı ve emni-
E Refik Saydam refakatlerinde harici- yet müdürü tarafından uğurlanmış-
: ye vekili Şükrü Saraçoğlu, lktısat ve- )ardır. 
································································~······················· 

ALE ARŞI HAZIR 
--·--

. 
A ERi A ,r i Al YA- RO ANY DAKi YAHUDi- C. . Partisi n üfettiş 

- HAS1'ARA.FI l inci SAHİFEDE -

narak diyor ki: 

._ 

CAGI YE . ÜSLER LEHE DAİR KARARLAR 
İtalyanın Afrikadaki hedefi Mısırdır. 

Zira Mısın almadığı ve Süvevş kanaliyle 
Şap denizini kontrol edemedi~ tal·dirde 
Habeşistan yavaş yavaı boğulmağa 
mahk\ımdur. 

Çörçil dünkü nutkunda şöyle demiş
tir: 

Taarruz hamlelerimiz tedrici bir taz
yik icra etmektedir. Ve 194 1-194 2 de
ki mücadcJeler için azimli ve metodlu 
bir surette hazırlanmaklığımız lazımdır. 

Burada hiç kimse bu mücadeleler ara
gındn en mühimminin şimali Afrikada 
ingiliz - İtalyan mücadelesi olacağından 
şüphe etmemektedir. 

Muhabir, lngiliz hava kuvvetlerinin 
gec;en haftaki muvaffakıyetleri ve İngiliz 
filosunun Libya sahillerine yaptığı bom
bardımanı hatırlattıktan sonra yazı!!ına 
söyle devam ediyor: 

Bu hadiseler üzerine ttalyan istila te
tcbbüsünün tehir edildiği anlaJılmakta 
ise de bunan sadece muvakkat olduğu 
zannedilmektedir. 

Orta doğudaki lngiliz kuvvetleri baJ
kumandanı general Vevel Londrada harp 
kabinesi ile görü§tükten sonra Mıma 
dönmüştür. 

Verilen malumata göre, l.ondrada ni
hai kararlar alınmış ve mücadelenin 
müstakbel planı hazırlanmıştır. Mısır her 
türlü ihtimali karşılamağa hazırdır. Hal
kın imparatorluk kuvvetlerine tam iti
madı vardır. 

İtalyanlar tecavüz 
e erse ı!iır harp 
- anedecek 
Kahire, 22 (A.A) - Mısır mec

lisi tarafından dün aJ.-.şam aktedilen 
gizli celsede başvekil Hasan Sabri 
paşa, İtalyan kıtaatı Mısıra tecavüz 
ettiği takdirde Mısırın ltalyaya harp 
itan edeceğini bildirmiştir. 

----1?·---

Alfl~AN TAYYARELERİ 
--·--

HA:-)1 AKAt'I 1 inci SA YFAUA 

Cece esnasında düşman hücumları az 
mikdarda 'e küçük mikyaslarda icra 
edılmiştir. lngilıerenin cenubi şarkisinde 
ıki mıntaka i.ızerıne yüksek infilakli bom
balar atılmıştır. Bombalar bir sahil şeh-
1 ;nde u ve hava gazı borularını hasara 

n~il e:re • e ha
dis olacak hu
kuki vaziyet 

VAŞİNGTON, 2~ (A.A) - Bahriye, 
Harbiye, Hariciye ve Adliye nezaretleri 
cube müdürleri toplanarak Atlantikte 
İngilız deniz ve hava \islerinin Amerika 
tarafından kiralanması meselesinin do
ğuduğu hukiki meseleleri görüşmüşler
dir. 

Adli}c nezareti n:ımma söz sö~·lemeğc 
mezun hir zat, K:mun müddetini doldu
ran destroyerlerin fngiltercyc devredil
mc~indcn doğon meselenin de gürü~l
miiş bulıınduğunu beyan e.tıniştir. 

Fakat bu iddia toplantıya i~ak eden
ler tarnfından tcyid edilmemiştir. 

---~---

1 n g il tere ve 
Kanada ya 

Be~ mil~ar dolar Jıredi 
açılması mümessiller 
meclisince lıabu! edildi 

Vaşington, 22 (A.A) - Mümessiller 
meclisi bntı yarı küresi memleketlerine 
yapılacak ticaret ikrazları hakkında bir 
kanun lfıyihası kabul etmi~tir. 

Bu kanun Amt?rika ınemleketlCTiyle 
ihracat ve ithaldt bankası tarafından beş 
milyar dolar kredi acılması icin salahi-
yet vermektedir. • • 

Kanada He yarı küredeki İngiliz ve 
Fransız arazisine ikrarların reddedilme
sine matuf olan bir tadıl teklifi 9 r('yC 
karşı 129 reyle reddedilmiştir. 

Bu kabil ikrazları halen johnson ka
nunu ile Amerika bitaraflık kanunu me
netmekte is~ de ihracat ve ithalat ban
kası batı ynrı küresi hakkında bu tah
didatı kaldırmıştır. -- --

!Slr k taatı 

uğratmı lar ve bir demiryolunda da an- Kahire 22 (AA) - Mısır meclisinde 
zıı l( vlit etmişlerdir. hnrbiyc: nazırından Mısırın Sudanın mü-

lcko~ynnın cenubi şarkisinde bir bom- dnfaasına İştirnk edip etmiyeceği sorul-
ba bır d ğın etf'ğine düşmüştür. mustur. 

Lond:a, 22 (A.A) - Hava ve emniyet Nazır; kıtaııtımız oraya gönde.rilmiştir. 
neıarelleıin•n teblıği: Tecavüze maruz kaldıkları takdirde tabii 

Dti m n dün akşam 1ngilt<>re üzerinde olarak muharebe edeceklerdir, demiş
taarru7J r na drvam etmiştir. Ve gündüz tir. 
olduğu gıbi muhtelif kısımlar üzerine 
gclisi güzC'l hlicumlar yapan münferit 
veya kiicük gruplar halinde tayyareler 
kullanmıstır. Bilhassa hava kuvvetlerine 
ait meydanlar hedef tutulmuştur. Sahil
den uzaklarda pek az düşm:ın tayyaresi 
sergüzeste atılmıştır. Taarruz edilen ha
va mevdanlarında insanca zayiat varsa 
da az hasar vuku bulduğu tesbit edil
miştir. Yorkshire kontluğunda kain bir 
ehirde ve cenup sahilinde kfün bir şeh

rin bir mahallesinde bazı binalarda ha
sarat vardır. Bu son şehirde bir kaç ölü 
olmak üzere insanca bir mikdar ı.ayiat 
vardır. 

Avcılarımız daha altı bombarc11'11an 

--·--ingi iz t ~arecHerinin 
zaferle Fi ve itlerin 
hul~ası 

Londrn, 22 (A.A) - Hava nnzırı B. 
Sinclair radyoda bir nutuk söyliyerek 
ezcümle demiştir ki: 

Bitlerle dünya hakimiyeti planı arası
na İngiliz ha\'a kuvvetlerinin adamları 
girmektedir. Almanlar İngiliz. pilotlariy
le boy ölçtükleri muharebelerde çok ıs
tırap çcl{mişlerdir. 
Nazır bundan sonra düşmanın darbe

lerine bu kadar iyi mukavemet eden mü
kemmel nletleri imal etm~ olan alimleri, 

1 • ve i ileri tebrik etmi ir. 

--·--a diler aske
ri hizmetten 
çıkarılıyor 

HÜKREŞ. 22 OLA) - Harbiye na· 
zın bugünden itibaren bütün yahudile· 
rin nskcri hizmetlerinden çıkarılacakla
rını biltlim1iştir. 

Bu yahudilcr yakında iş miikellcfiyet
lcrini ~'npmnk iizcre da\'ct edileceklerdir. 

---·tı-·---

İNGILTERE - POLONYA 
Komünist bir 
mebusun suali 

Londrada l.eh ve Sovyet 
dostıuıııarına Jııymet 
veriliyor 

WNDRA, 22 (A.A) - Avam kama· 
rasmdn komunist mebus B. Gallacherin 
~ornıuş olduğu hir ~ualc cevaben harici
ye nıiiste ... arı B. Rutler ~unları söylemi -
tir: 

İnğiliz hükümetilc Polonya hüküınct.i 
arasında harbin sevk ve idaresine ve ha
rici politika m~e!elcrinc mütedair sıkı 
bir iş birliği mevcuttur. Geçen eylülden 
beri $ovyel - Polonya ademi tecavüz 
paktının Sovyetler tarafından ihlal edil
miş olmasının Polonyayı Sovyet Rusya 
ile harp haline koymuş olduğuna dair 
Polonya hükümeti İngiliz hiikümetinin 
knmıatlerinde hiç bir şüphe bırakma
mıştır. 

B. Gallncher, İngiliz hüküınetinin İn
giliz - Sovyet ınünasebatı hakkındaki 
noktni nazarını öğrenmek için israr etti
ği cihetle B. Butl\!r cevaben B. Gallache
rin İngiliz hiiküım tinin bu münasebatı 
iyileştirmek hususundaki arzusunu bil
mekte olduğunu söylemiştir. 

General Vavel 
Zafer saatinin çalaca
ğını matbuat mümes-
sillerine söyledi 

Kahire 22 (AA) -Orta şarktaki ln
giliz kuvvetleri başkumandanı general 
Vavel dün akşam matbuat mümessilleri
ne aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Gizli bir vazife için gittiğim Londra
dan döndüm. Pek yakında yakın do~u
da çok mühim hfıcliselerc intizar edilmek 
icabeder. 

General Vavel tarihin bir dönüm nok
tasında bulunduğumuzu ve zafer saati· 
nin çalacağını ilave etmiştir. 

Fransız nazırı 
Fasa lıaçmalı suçundan 
tevlıif ed-ldi 

Cenevre, 22 (A.A) - D. N. B. Ajansı 
bildiriyor: 

Fransız radyosunun verdiği bir habere 
göre, Blum kabin:ısinde milli terbiye na
zırlığı yapmış ve ahiren Fasa kaçnuş 
olan B. Zay Rahatta kaçmak suçundan 
tevkü edilmiştir. B. Zay kuvvetli b ir mu
hafaza altında Clermont - Ferrand ha
pishanesine getirilmiştir. 

eşkilatı değiştirildi 
--------~x~x-.~--------

Üf c t!ş er çoğaldı, baş müf ettişiih ihdas edildi 
Ankara 22 (Telefonla) - Cümhuriyet bir de baş müfettişlik ihda .. ı zarureti hlı

Balk Partisi umumi merkezi parti mü- sıl olmuştur. ihdas edilen müfettişliklere 
fettişlikler teşkilatında bazı değişiklikler 

tayinleri mukarrer olanlar arasın.da şu yapmak karannı vermi~tir. Bu arada tef-
tiş mıntakası dahiline üç vilayet isabet 
eden müfettişliklerin faaliyet sahaları 
dımıltıJmış \"e her müfettişe azami iki vi
layet bırakılmıştır. Bu karardan sonra 

z!ıtlar vardır: 

Doktor Vehbi Demir, Y oz.gat mebusu 
Ziya Arkant, Doktor Hasan Vasıf ve 
Agfıh Sırrı Levent. 

Yarından sonra lngiliz 
banknotu ge.çPıiyecek 

---------x~x-~-------

Unlar hemen Merkez veya iş bankalarına 
verilip mukabili alınmalıdır. 

anha bulunmıyan yerlere gelince. 
Ankara, 22 (A.A) - İngiltere hükü- tedbir olmak üzere bu banknotforı 24 

meti tarafmd:m ittihaz edilen son karar Ağustos Cumartesi günü saat 11 e kadar 
mucibince ecnebi memleketlerde bulu- merkez bankası ve şubelerine tevdi et
nan lngiliz b.,nknotları, çekler vesair meleri hakkında mezkur bankanın bir 
evrakı nakdiye müstesna 24 Ağustos ak- tebliğini bu sabah neşretmiştik. Son itti
şamına kadar bankalara tevdi edilmediği haz olunan tedbirler bu kararı şu c;met-
takdirıle tcdaviil rtmiyecektir. le itmam elınekteclir: 

Bu sebeple ellerinde lngifiz banknot- 1 - Merkez banknsı şubesi olınıyan 
hırı bulunnnların azami 24 Ağustos cu- şehirlerde bulunanlar paralarını iş ban
mnrlesi günti saat 11 e ,kadar Anknra ve- knsı şubelerine tevdi edebilece-klerdir. 
ya diğer şehirlerde merkez bankasına 2 - fş bankası şubesi dahi mevcut ol
muknbilleri tahsil edilmek ÜzETe p:ıra- madığı takdirde yedinde İngiliz evrakı 
larını tevdi etmeleri icnp ettiği merkez nakdiyesi bulunan zevat bunların numa
bankasındnn bildirilmektedir. ralarını bir listeye derç ederek mahalli 
Diğer şehirlerde ne yolda muamele noterine tescil ettirdikten sonra bu lis

yapılac:ığına dair bugün akşama kadar tenin bir suretini yedinde alıkoyacak ve 
bir tedbir nlııunası muhtemeldir. diger sureti ile banknotları azami 24 

Ankara, 22 (A.A) - İngiltere hiikü- Ağustos cumartt>si günü kıymeti mukacl
metince ittihaz olunan son karar m uci- dereli mektupla postaya tevdi ederek 
bince ellerinde bulunan İngiliz bank lOt- Ankarada Ciimhuriyet merkez bankn ı
larının tedavülden kalkmasına karşı bir na gönderecektir. 

Yerli anayi mamulatına muay
yen • şaretler konulacak 

Ankara 22 (Telefonla) - Yerli sanayi mamulatının işnretlenmesine dair ni
zamnameye fıkra eklenmesi hakkındaki karar neşredildi. Yarın kararın tatbiki
ne geçilecektir. Eklenen fıkraya göre kumaş kenarlarına dokumak veya işlenmek 
suretile konulacak olan (Türk malı) kelimeleri büyük harflerle yazılacaktır. 

Italyan rem,.. 
e liği -·-ltalyo.cln hir mahal 2 2 ( A.A) - i 7 

numaralı tebliğ: 

1 lava filolarımızdan biri Cebelüttarık
ta askeri hedefleri bombardıman etmiş
tir. Tayyarclerimizden biri üssüne dön-
memiştir. Doğu Akdenizinde lorpidoları
mızdan biri bir denizaltı tahrip etmiş, de
nizaltılanmızdan biri de bir torpido tor
pillemiştir. Kruvazörlerden mürekkep 
bir düşman filosu doğu Akdenizinde 
hava filolarımız tarafından şiddetl e bom
bardıman edilmi:ıtir. iki kruYazöre bir 
kaç defa iso.bet vaki olmuştur. 

Bütün tayyarderimir üslerine dön
müşlerdir. 

Doğu Afrikasında Kenyadaki Coca
ciada Dubats tipindeki tayyarelerimiz 
bir lngiliz tayyaresini dü§Ürmliflerdir. 

apo di lo
atları 
--~--

40 diplomatın Japon
ya ya dönmeleri 

bildirildi 
Tokyo 22 (AA) - Japon hariciye 

nazırı B. Matsuoka bugün japonyanın 40 
diplomatik mümessiine telgraf çekerek 
japonyaya dönmelerini bidirmiştir. 

Domei ajansına göre bu tedbir japon
:r~nın yeni diplomasi taarruzuna mukad
deme t~kil eden geni~ bir hareketle ala
kadar bulunmaktadır. 

Geri çağırılan diplomatlar arasında 
beş büyük elçi, Vişi, Vaşington, Ankara, 
Rio Dö Janeiro sefirleri ile Çinde neza
ret emrinde bulunan sefirle 19 orta elçi 
ve bir çok baokonsoloı bulunmaktadır. 

S CUM ı~ 

iHTiYA1 

-*-- , 
a mezu r Ordu 

yeti er 
mad, 

aldırıl
fakat.,, 

Yunanistan ·c bın 
ke& ini m ·· daea e 

Ati na, 22 (A.A) - cRo,ı ter> 
Halk arasında dolaşan ve kah' rle 

tarasalarındn bir çok askerlerin görii~~ 
si orduda mezuniyetlerin kaJdırı 
hakkında yabancı memlekc-tlerde çı 
haberlerin asılsız olduğunu i<;bat ctıtl 
tedir. ·d" 

l\'Iemlf' kct, hadiseler icap ettiği ta1' ı; 
de kendini müdafaaya azmetmis o1ı:n3 

beraber tam bir siikı'.in içindedir. ,Jı 
Aynı 1.amanda hükiimet tahrik. nı~ 

yetinde telakki Nlilebilecek hic bır ' 
yapnıamağ:ı dikkat Ptmektedir. 

ARNAVUT iDDiALAR! 
ASILSIZ 
Atina, 22 (A.A) - Atina Ajansı tıı: 

diriyor: bt 
Yunan makamlarının aylardan 

bütiin Camura Arnavutlarına kaı11: 
lümda bulunmak için silahlı çetele! . 
kil etmekte olduklnrına dair Toınorı ,. 
mindeki Arnavut gnzetesi tm·afında!lf 
ta~·a atılarak \'l' Stcfani Ajansı tnrıı 1 

dan yayılan şayialai·ın kat'i surette 1 

zibine Atinn Ajansı mezundur. 
Bütün Yunanistan ahafüi ist:S11$ 

olarak Yunan hiikiiınetinin ıni.iteY8 ~ 
\'e bir baba gibi idaresi sa.vesinde sıı r 
ve her türlii karga!;alık tehdidinderı •j 
de olarak yaşamaktadır. Yunanist:# 
hiç bir :laman hiç bir silahlı çele 1 ~I 
edilmemiştir. Gerek memurların ge~.< 
halkın inzibatı bu gibi fikirleri ınıP 
had hale koymaktadır. ....-/ 

EKSİ O' S~YASİ Si~ 
CUIAYET iŞLE Dl 

--*--
- BASTAttr , INf'İ Sı\lllFl~nt:" 
tili aşağıdaki be}anatta bulunmu"~ 

- Bir Belçika diplomatının oJ!I rİtl 
Tahranda doğdum. Troçkinin ü]kiile;f 
hayran olarak Paristen Meksil<aY• '
dim. Fnkat kendi:sinin itimadını lı 1' 
dıktan sonra inkisara uğradım. Ve~ ti' 
man dünyamn selameti İçin kendisiıt' 
tadan keldırmağa karar verdim. 

KATiL KiMDiR ? . b 
T roçkinin evinde neşredilen bır 

tende öyle denilmektedir: ı 
Leon Troçki C"pconun bir Ajıı.fl~ 

rafından kntledilmiştir. Katil . ~rOI 
johnson, Fransa ve Amerikadak•. dol 
kist hareketleıle olan münasebeti b 
yısiyle Troçkinin itimadına mazhd1 "1 
lunmakta idi. Kendisinin Gepeorıuı:ı rı1'" 
Ajanı olduğuna a"'la ihtimal '\'erilJ11e 
ti. .jlt' 

Bir makale h;ıkkında istişare .,.~ b 
siyle :.:iyaret etm;ş, Troçki kendisi0\c 
rasuna davet l'tmiştir. Müteakiberı 
kunç secıler duyulmuştur. 

INGıLıZ GAZETELER ıNIN 
NEŞRtYATI r" 
Londrn, 22 (AA) - Deyli ı-ft>I 

gazetesi Troçkinin ölümü hakkırı~ıı. 
11
J 

dığı yazıya cçok fenalık yapan bıt ~ 
mın hal tercümesi> bacılığını ko)'J11 • 

Deyli Meylde şöyle yazıyor: ~; 
Troçki bizzat kendi şiddet h~\~1 

nın kmhanı olarak menfada öhnuı j}ı 
YENt ASIR - Troçki, bolşevı .

11
, 

lalini meydnnn getirmek için Le111 ı1' 
Stalin ile beraber çalışmı>j. ihtiliılif1 i1' 
vaffak olması Üzerine harbiye k0~ııt• 
li~ini deruhte etmiştir. Leninin .,•e jlı 
dan sonra Stalin ile arasında çıkıı rı)c t 
lnflar üzerine Sovyet Rusyayı t~r 1, 
miştir. Bütün diinyn komunistlerı 1' 
fından pek münc\'\ er bir şef oJıır" 
nınan Troçki aslen yahudidir. 

----t.r---
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- BASTAJtAFl 1 inci SAlJlft; bıl~ 
müteaddit görü,meler vukll J~ 

B .. .. l nasııı.~ 
muştur. u goruşme er es f"' 

Yunan;stan dış siyasetinin ~ff 
sipleri tesbit edilmiş ve ahJ1){~ 
zaruri görülecek tedbirler h3 

dP mutabık kalınmı,tır. 
11 

ıı' 
Başvekil hu görü~melerde alırı11 d:ı 

ceyi derhal Krala arzetmiş, Krıı.1101,ııı 
kararlarla mutabık olduğunu bı 
tir. ~ 

itimada layik bir ka)'tl b 
öğrenildiğine göre, Yunanistıl~ o! 
taraflığını idame etmek isl~ jf 

Fakat toprak bütünlüğünü ~ bıl' 
tiklalini müdafaaya azmel"11f 

lu!'maktadır. ,.ıA~ 
ltalya. YunanistatsP"' 
oprah isıtivor p.i~ 
Roma 22 (A.A) - D.N.B· 

b"Jd". , ı ırıyor: 1'ıtl 
Yunan idaresindeki Arnavut r: •

0
rf1 

tinin vnLiyeti ile iştigal eden Gı " 
D'ltalin gazetesi diyor ki: ıJf'.J 

Arnavutluk ve bu sebeple lt I> !'J 
:zİyetin kttt'i surette hallinf is~; Y. 
kına maliktir. Yalnız Camura ~~.V 
kında de~il ayni 7.amanda Artı11 p~~ 
elue~İyetle bulundukları bütün t0b,1';J 
yani Yanyanın hüvük bir kısırı• .

1
e 

da da muhakkak bir sureti tes~' 
mak meselesi mevzuu bahistir. 
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