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24 Aeustos Comar esi -, 
Basıcu;a~z S<ıhıbı : ŞE\'H.ET BİLGİN 

rır ve umumi nesrivat mildilril 
llAKKI OCAKO(°;LU 

A H o L' 

-. ·~ S l!: K At T t 
~·b:v AM MOo ".· 
enelık uı~a 1 1'Urkive ıçın Hariç lcin 

Seker istihsalatımız bu sen~ 
.> 

yüzde on fazla olacaktır 

Altı avl;k·· 1400 ~00 

l
~nıı e:~~·is 750 1650 

nii::halar f25) kuruştur .. 
.....__ I l•: t E '1 l. N : 2697 

İstanbul. 23 (Hususi) - Şf'kcr fodrikalanmız 
şeker istihsaline baslaınışlaıdır. Bu yıl fabrika
larımızın yiiz bin ton c>kcr istihsal edecekleri 
hesaplanmıştır. İı>1ihsalfıtın geçen seneden yüz
de on fazJn olacağı bildiril.nektcdir . 

______ _J 
lli\n ı ııi :rı:::a.--a.~~~.:.::._ım:ız ___ ~ 

n tt'l'<tl ınıfarı 
.ızt't<'ıı ız mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cümhuriyct eserinin bekçisi, sabahları ~ıkar siyasi gazctcclir 

• 

ıcaret Vekilinin mühim beyanatı 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
:suıgar • Rumen müza-

lıeratı iyi safhada 

YENi ASIR matbaasında basılmıştır 

.akliyat zorf~ğu satış üze
r nde menfi tesir yapamaz 
8. 

ARAZİ 
Mes 'elesinde nihai 

anlaşmaga varılmıştır 

ÜHİM BİR AMELİYATTAN SONRA 

Türk -

lııgiliz Ba§Vckili Mr. Çörçil reJikası ve kı::ıylc birlıkte 

Birdenbire 
Harp kızıştı --·--
iHGiLİZ TOPÇUSU 
aıe sahilini dövügor -·Almanlar 

inatla yanan esraren
giz ışığa ateş yağdırdı 

İngiltere e bazı ağır ve 
hafif garaıııar var 

Londra 23 (A.A) - Hava ve anava
tan nezaretlerinin tebliği: 

Gece zarfında düşmnn tayyareleri !n
giltere üzerinde faaliyet göstermişlerdir. 
Alman tayyareleri münferit veya küçiik 

- SONU 3 Ü ... 'CÜ SAHİFEDE -

İNGİLİZ 
-KABİNESİNDE 
BİR DEGIŞİKLIK MEVZUU 

BAHİS OLURSA ••• 
Çörçilin 

Tekaütlüğünü istemesi 
muhtemel mi acaba? 

--*--
lngiliz milleti her şeyi 
metanetle karsı/ama-, 

sını bilir 
Londra. 23 (A.A) - cRoyter> 
Parlamento dün öğleden sonra 15 gün 

sürecek olan bir tatil devresine başla
mıştır. intihap dairelerine giden meb
uslar B. Çörçilin son nutkunun kendile-

- SONU 4 ONCO SAHiFEDE -

• •• 
llalk tipi ekmek, incir ve Uzüm 
ihracatı ve müstahsili refahlan

dırmak mevzulan 
-~-~--x~x--~-~~-

Vekil petrol kumpanyal~rı müdürleriyle gö· 
~tü. Bugün istanbula hareket edecektir •• 

- YAZISI 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lngiliz 
e A 

tıcarı iş birliği 
~~~~~~~~~-MoMır.__..,--~~~~-~~~ 

Maruf bir lngiliz ordu dün 
gece şehrimize gelm · ştir 

B Şe•h t :xs~x ı·h d. ı imparatorluk ticaret birliğinin luar
n. o re . a ı a ıy e d k · b ·· ··k ı· ""k .. d ·· .. d b. d ı·k l ld a ı pavyonu uyu a a a gor u 

zın e ır e ı an ı o u -· 
Pavyonda sıra bekli3 .. enler - lngiltere, bize muhtaç 

Şimdi onun süslü bir erkek elbisesine ve 
şirin bir kızcağıza ihtiyacı varmış 

SOkcli Bn. Şöhret, dün Memleket haı;
tahanesinde intizar edilen cerrahi ame
l'ycyi de atlatarak kızlık fılemiyle alaka
sını tamamen kesmiş, anlı sanlı bir cr
k~k, maruf t .. biriylc ckır.k <lirhem ağır
lıgında> nrslan gibi bir delikıınlı olmuş
tur. Bn. Şöhr-tin yçni adı h;;y Salihtir. 
Bay Salihı hız de tebrik ederiz. 

Bir muharrir arkadaşımız dün ınem
bket hastahan~sinde hu mühim aıneli
yatı başaran Dr. Asil Mukbil Alakamı 
z·y~rctb kendisiyle görüşmiiştiir. Dr. 
A"ıl ~ rıpılan nmeliyenın fenni tabiriyle 
dcanı Hypo padi ve Ektope Testikülen 
oldugunu, nadir vakayiden olmakla be
raber bir yaradılış kusurund<'n ibaret 
bulu~duğunu söylemiştir. 

Doı;;torun söylediğine göre, çok bariz 
:>lan bu yaradıl ış kusuru dah::ı e\•vel gö
rülmüs olsaydı, o zaman da meydana 
~ıkabileceğini beyan evlemi§t.ir. Bu 
1nıeliye bir seanstcı yapıl~ıştır. Hastanın 
!l~vali sıhhiyesi şimdi mükemmeldir. Bn. 
.;ıohreıt simdiye kadar k3dın1ık- hisset

- SONU J tlNCO SAIIİFEDE -
Bn .• 5öhret diin ıraş olarak Bay Salih 

kılığına girdikten sonra 

olduğumuz her maddeyi 
Memleketimizde faaliyete geçen ve 

tzmir Enternasyonal Fuarında mükem
mel bir daimi pavyon inp ettiren İngiliz 
imparatorluğu ticaret birliğinin cenubi 
farkİ Avrupası ve Balkanlar merkezi rei
si tanınmıı İngiliz Lordlanndan Lord 
Glenconner, refakatinde Lady Glencon
ner ve maiyyeti bulunduğu halde dün ge
ce btanbuldan ıchrimize gclmiıtir. Lord 
ve Lady Clenconner istasyonda, daha 
evvel ıebrimize gelmiş bulunan birliğin 
Türkiye mümessili Mr. Crabbe ve İngiliz 
İf adamlan tarafından istikbal olunmuş

• 
vermıye hazırdır 

hD'. 
Maruf İngiliz Lordunun izmire geli§i 

Fuanmızı ziyaretiyle alakadardır. Aynı 
zamanda bugün ticaret vekilimizle de 
temas eyliyecektir. 
BIRLıClN MESAıSI 
Türk - tngilİ2 iıbirliğinin iktısadi sa

bada son zamanlarda gösterdij-i gÖ:z: ok
şayıcı inkişaflar, iki memleket ticareti
nin istikbal de varacağa tekamülü daha 
timdiden en müdellil bir tekilde anlat
maktadır. Harbin Avrupada patlak ver
mesi Ü%erİne kapanan bir çok tjcaret 
yollanna rafrnen illi memleket ildJaadi 

lngiliz lmparatorluğu ticaret birliği pavyonunun umumi bir göriiniişii 
ifbirliği, tevekkül etmediği gibi bilakis ticaretini garanti eden büyük bir mües.
bir kaç misli artm11 bulunmaktadır. sese olarak Türkiyede teıkilat kurmut 

Do.t e müttefik Britanya hükümeti bulunmaktadır. 
tarafmclaD Balkanlarda ve cenubi prlci cUnited Kingdom Commercial Cor
Anupada faaliyete geçen lnciliz İmpa- paration» adı altmda ~ bu m-... 
ratorluiu ticaret hiıiiji, Tibfr - lnsili:z: - SONU 4 t)NC{} SAelFEDE -
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Pamuk mensu
cah Voleybol 

takımı 
Dün güzel bir maç 

kazandı 
İz nır Pamuk men ucatı irkl"tınin 

Vole~ bol takıml dün !abrik.-ı • ahasında 
Seha vole.} bol takımile mühim bir mac 
~·~ pmı~'1ır. Ba ınclan sonuna kadar heye
cuııkı cereyan eden maç neticesinde ılk 
d v.r~yl ~muk mensucatı fabrika tak1-

11 se'kiz.e karsı on be le galip bitinniş
tır. 

mkın •· devre bü bulun heyecanlı geç
miş '~ l; - 15 Seha takımı tarafından 
kazauılnııştu. Maç temdit edilerek niha
' el üçüneü d \'!'eyi de 15 - 4 pamuk men
• ucalı sirketı takımı kazanarak İzmir 'o
ley bol sampiyonu olan Seha takımını 
y nmeğe mu\'affak olmuştur. Fabrikanın 
. porcu gençlerini tebrik ederiz. 

Bugün saat 19,45 de Altınordu saha
sında Ahınordu t kınunın ko)duğu bir 
kupa maçı yapılıı.cakt.ır. Bu maçın fabri
ka ıtakımına \'eni muvaffakıyet ümit) ri 
belirt Pinı silylernek mecburiyC"lindc
y'ı --·--

Altay takımı 
Genç muhtelitle bir 
maçya acak •. 
Aydın ınuhteliti bazı sebeplrrdcn do-

1.ı, ı pazar günü Izmirde bulunamıyrı
caktır B ı sebep! pazar gü.mi Altay ta
kmu Ü ı;: nç; muhtelıt arasında bir maç 
) apılacaklır. Muhtelittc Neczıti. Halim. 
Şeref. 1hsan, Emced, Raif Namık. Tah-
• , C. hit, HU eyin. Hilmi ,.e Halil bu

hınacaktu·. 
Genç muhtelit haftaya Altmordu ile 

oynıy cnktır. Mac pazar günü saat 1i.?.O 
dadır. --·--1 ngi l tere son t~dbir-

leri de alı yor 

•• 
Uzüm mahsulü 
Alivre satış liatleri 
Üzüm mahsuli.ıı iin ıhrac fiati te bit 

t>dılmcrnişli. El 'hep rekoltenin az 
ol~u olarak gö krıli~ ordu. Bırlık a! a
ı,ıclaki gösteril n fi.ıtlerin dununda ol-
namak artile alivrt> sah teklif ı yapıl
masını muvafık görmi.i tiir: 

i numara 18.5 kuru<;, 8 numara 19 ku
ru . 9 numara 20 kuruş. 10 numara 23 
kurus, 11 numara ise> 2B kuruştur. Bu 
fiatler asgaridir. --·--Yel ki cinayeti 

Urlanııı Yclkı kı'~unde Mehmet Zey
beği öldürmekten suçlu ayni köyd n 
kah\·cci Rifat Kuımış hakkındaki durus.
mal n dün ağır ccwda devam edilmiştir. 
Mazmm, kendisinin bu köyde yabancı 
okluğunu, bakkal dükkanı ile kahveha
nesi bulunduı.:unclıın gerek maktulün ve 
gPrc'kse ki>ylüniin kendisini çekcnıeclık
lerini, hüsumPtlcri bulunduğunu iddıa 
ctmis ve hazı ıniicl~faa s.-ıhitleri gö ter
ınistfr. 

1\-iahkcmc. hu ş:.ıhltlerı .dinlemek için 
muhakemeyi l>u 'Ü2flen başka bir güne 
talik etmi tir --·--Bir çocuıı boğuldu 

Turanda Mcncm..,ıı caddesinde Ahmet 
oğlu altı }aşında Abdullah, deniz kcna
nnda oynnrk n h;:r nasılsa duşerek bo
ı.:ulm~"tur !Bu bliiınde ebeveyninin ıh
nıali olup olmarlıgı tetkik edilmektcdır. -·--Ha}'van ihracatı 

Yunaııistana motörlü ,·asıtalarla son 
gi.ınlcrde lıer cins hny\'an ihracatı <ırt
mıştır. Haftada iki, üç motörle se\•kiyat 
)'npılınaktadır. Fiatlcr müsaittir. Dün 
yapılan ihracat hakkında bazı görüsın<'-
1er cereyan ctmistır . 

Ankara radyosu 
---~---
B V G V N 

i.:;o Program \'e Jl'emlckel saat ayarı. 
7 35 Mürik : Hııfit program (plk.) 8.00 
Ajans haberleri 8.10 Ev kadını - Yemek 
listesi 8.30 Miizik : Hafif programın dc

- n STARı\PI 1 i.. İ ırtn·DE - vnmı 13.30 Progr.ım ve memleket saat 

le beraber iyi haber 1an mahfiller her 
saat bir istila teşehhüsünü bekicmelc.te
dit. 

Bit kaç gün cı. vct B. Çörçil Alrruın
lnnn Fnnsada ve Hollanda da hava 
meydanları vücude 1:etir~e dt'vam ev-
lecliklerini tebnrüz ettirmiştir. · 

Di .. er tnrnttan 1 ngiltcrcde on ted
bi&rini lrruıkta , annvnttın mubafaza 
hıalarına To111my silah1oT1 vermekte ve 

- memleketi bir ço'k. nuntaka ~nc-
cmri altında mü<tafaa :mınta\.ası 

jlatt eylemcbcdir. 

;;ıynr:ı 13.35 Müzik; Plak ncşıi}·atı 13..!iO 
Ajans haberleri 111.{)5 Müzik : Plak ncş
r~yatının devamı J4.20 Müzik Bando 
p'liikl:ın ll5.00 - a!l.30 Müzik : Cazbant 
µl. 18.00 Progrnın \'C memleket saat aya
rı 18.-05 Mfüik : AArjmıtin ıtaugolnrı pl. 
18.c10 Müzik : Balım· sesleri " Su-auss pi. 
18.40 Müzik : Rad~ o ca:ı: orkestrası (lb
ırıhiın Ö~i\r i<laresinde) 19.1'5 Miizik 
A ; 1 - Tnhsiıı Knrokuş - Uşşak Şarkı 
('Bil' gN.'<!cik scvdif!jın) 2 - I>ede - U ·
~'k şarkı (GiUi d~ g!!lmcyivcrdi) .. 3 -
Sullaniyc-gfilı şarkı (Ai sazını ~vdicc
ğim) -4 - Rnst türkü (Çrilıma bak c1c-
dc) B : l - f'nbrJ Koı>uz - Hicaz şarkı 

··-• .. ••••• .. •••••• .. ••••••-·•-•••••••-. (Bir gececik scvdi~•iın) 2 - Hicaz şarkı =u•A f e · -• t (A ık oldum )'nnucugwn gözüne) 3 -
E ~D an emız Hi.izzam türkii (şu dağlar olmayaydı).
! Gazete 'k!ıgıfümnın ve tabı malze- ~ - Hüzzam Türkü (Dam üstüne dam 
: ınesi fiatlerinin -çok yükselmesi '\'e )llptım~ •. J.9.45 Memlekel saat ayarı, ve 

gazete luıcimlcriı.in dört .sahifeye in- ajnns haberleri.. 20.00 Müzik A : 1 - Fa· 
clir:" • dolııyısiylc istanbul ve ik hey - Suzinak :,,arkı (Kuz.ucağıın Jıe 
Arikara ırefiklorbıiz gibi ilAn tarife- ne kaç. rsın hcnclen> '2 - Muzaffer İl
mizin beher santimine on .kw-uş :mın : kar - Suzinak şarkı (Bülbül ağlar gibi 
rapmak :zaruretinde kaldık. 1 Eylül : uğla1 .. ) 3 - Rcfık Fcrsan - Hica1. şarkı 
1940 tarföinden itibaren tatbik celi- : (Mahınm ufuklard.ı hatan) 4 - Hicaz 
lccck olan yeni tnrifcmiz.i resmi ! türkü (Karanfil) B: l - Arif bey-HUz-
dairelcrin ve hususi mü elerin : wm şarkı (Ta'l!ıl ,yler mi diye) 2 - S. 
nazarı dikkatine nrzc}leriz. : Kn.}·ruık - Hüzzam şarkı (Leylakların 

........ • • •• • • • •• • • • • • •• • •• ••••• • • • • • •' • • • ••· h 1' > 3 R hı · b B tia' ha 

. --
~LAN 

Sehrimiz Milli ve ecne· 
bi bankaları, gişelerinin 
2 eylül 1940 tarihinden 
i~ibaren ~ağıda göste· 
rilea saatlerde açık bu· 
ıundurulacağuu muhte· 
rem müsterilere ilan 
ederler. 
Sabah 
Öğleden son-

9.30-12 
14-)8-16 

zy:ı ı • - a w ey - eya ra ıı 

~rkı (Bana. noldu değL~i) 4 - !Karcı
ı,rar türkü (lkidc turnam) 20.30 Konuş
ma (Giiııüıı mcsı::!eleri) 20.50 Müz.Ik : 
Fasıl heyeti 2Ll5 MiWk Siret Thyf ur 
Hn\ai~·cn Git.nı· • ]oları 21..30 Konuşma 
{Radyo gazetesi) 21.45 Müzik : Radyo 
salon orkc trası l - Micheli : İtalyan 
~arlolan - potpuri 2 - Zichrer : Schat
zmeistcr operetinden 'alslar 3 - König· 
shofcr : Tirol interme7.zosu 4 - Brahms 
l\t car dnnsı No. 19 5 - P. Lincke Marş 
G - Aleıtcr: Çoban şarkısı 7 - Valtcr 
F.....<:ki usulde U\'Cı1ür 8- Galinka: Mad
ridde bir yaz gccec;ı hatırası 22 .. ~0 Mem
leket saat aynı ı, .ıJans haberleri, ziraat 
esham, tahvilat. k mbiyo, nukut borsa
sı (Fi al) 22.50 Mfü ik : Radyo snlon or
k trnsııun di!~amı (Fint) 22.50 Konuş-
ma (Ecnc1'i dillerde yalnız kısa dnlga 
postasij le 23.10 Müzik : Cazbnnt (pL) 

ra .. 
Cumartesi 
günleri J.JO•JJ.JO 23.25 - 23.50 Yı:ıl'mki program ,.e kapa-

.( li 41 • nış .. ----------------
Süt ""'ilf Jiif ijiriiiiiil'''·"i sınMu ,.er~~~ bir ~~~~!-~~ı,~ç 

V f Çınar bulv rında Çançar : vardır. 1stiycnlnr1n 1kinci kordon Mcr
apartımanında boşatacak claire \'ar- : kez Bank.ası arka.wıd.t Diş cloktoru Bn. 
dır. Kapa·ıyn mi.irııcnnt. : Hatiee Aua D~mirclli:yr. rnüracaatlan. 

{1--1,1) : 11--.3 (1i42) ............................................ 

$_ -- .. BERLERi 
Kurumunun 

Havacılık haftası nıünasebetile hal
kımıza hitaben neşrettiği mühim 

bir beyanname 
Ufuhl< r kaı ardıkça enerjimiz çelik/eşiyor. Ürkeklik, kayalarda 

parçal'!nan dalgalar gibi Türk vatanının sınırlarında eriyor 
-ııc-

Türk Hava Kurumu bir beyanname çası üzerine bütün titizliğiyle titremelcte-
neşretm.iıtir. Bu beyanname ayne nşöy- dir. 
ledir: Hudut boyunda :.Üngüsü parlıyan tunç 

Aziz vatandaılar: yüzlü yiğit, 30 Ağustosun aynı Mehmct-
Dünyanın en bulanık, en istikrarsız çiğidir. Ona itimadımız, bugün, kuvveti

günlerinde, harp d1'1nda dertsiz ve ıi- ni bir kaç misli arttırmııtır. Karada ol
kayetsiz bir 30 Ağustos idrak ediyoruz. duğu kadar, denizlerde ve göklerde ay
Hnrp dqındayız, fakat dı:unarlanmızda m Mehmetçiğin gölgesine, huzur içinde, 
30 Ağustos gününün İmanı yanıyor. sığınabiliriz. Bilhassa göklerim.izin kah
Yurdumuzun havası 30 Ağustos günü- rnmanlanna beslediğimiz güveni tekmr
nün sarsdmazlığı ve güveniyle doludur. lamak için en uygun gün, bugündür. Te
Ufuklar karardıkça enerjimiz çelikleşi-
yor. Orkeklik, kararsızlık ve ~ide meli Türk Hava Kurumunwı kampJa-
Türk vatanının smırlannda, kayalarda rını dolduran idealist gençlik yığmlanna 
parçalanan dalgalar gibi eriyivennekte- dayanan Türk havacılığının her gün bir 
dir. Dişini brnağına takarak, bin bir acı ileri adım daha attığını göriiyor, hisse• 
ile, bin bir mihnetle boğuttuktan 5c>nra. d.iyon.ız. 
bu toprakların bütünlüğünü temine mu- Muhterem vatandqlar; 
vaffak olan Türk nıı1lcti, yavrusunu ko- Harp eden milletler bütün hamle, 
ruyan bir kartal gibi, her ka"l vatan par- kuTVet Ye iman varlddennı göld.etde lata. 

yorlar. Döğ~ler artık karada biribiri
ne saldıran insanlar değil, göklerde bo
ğu§an kanat sürüleridir. Bir çarpı§mada, 
bir kaç dakika içinde yok oluveren tay
yare ve pilot sayısı ha:ki.ki bir havacılığın 
nasıl arkası kesı1mez bir İnsan ve maki
ne kaynağına dayanması lazungeldiğini 
bize bütün çıplaklığiyle gösteriyor. 

Bu manzara karşısında bize dü en va
zife, isabetle seçmİJ olduğumuz yolda 
yürümek, Türle gençliğini, mümkün ol
duğu kadar kısa bir zaman içinde, ka
natlıı.ndmnaktır. Türk Hava Kurwnunun 
azası arasında bulunursanız, havacılık 
haftası içinde kurumdan yardımlannazı 
~ıüx, büyük davaya m de, 
cücünüz yettiği kadar yardan etmiş otar
auma. 

Türk Hava Kurumu 8afkanı 
Enmwn Me1Mua Şi*rii Koçak 

Orman yangın
ları artlı 

Vakıf Eserler Haklnnda 

--*--
Çıkan üç yangın 

söndürüldü 
Me,·sim dolııpsile orınan )·a.ugwları 

Evkaf U. Müdürünün 
"Yeni Asır,, a beyanatı 

artmıştır. Dünkü Y"•mgınları sırasile ya- ~.x-------

ZI)1°~zkcmal paşanın ~\.nsızca köyünün Programlı çalışan bu idare, milli d'bicleleri. 
~1~:1:!~ıa~:ı:a~=:~~ -0~e;=: J: mizi eaki haline ilrağa çalışı yor 
rak tahminen 60 hektarlık .sahadaki Me- x4 x 
şc Pırnar af.saçları ynnnuştır. Tahkikat Şehrimiz.de bulunan e\•kaf umuın mU- Programımu.ın ikinci safhasını ak.ar 
ycq>ılıyor. düril B. Fahri KQ>er di.in bir muharriri- ~Lı, yani abideleri yaptacak gelir 

2 - ödemişin beş ı.;öz m•wkünde ar- mi7.c aşağıdaki beyanatla bulunmuştur: kaynakları t kil eder. Bunlar üze.rinde 
pa hannanında yangın çıkmış ,,.e etrafa Abidelcrimizi ~rabiden kurtarmağa programlı çalışılıyor. 
sirayetine meydan verilmeden söndü- ve <·edat eserlerini eski haline üraj;a ça- Başlnnılmış inşaatın hemen hepsi ta
rülmüştür. 20 Ayar arpanın #·andığı an- lış.ıyoruz. Bu ihususu temin için elimiz- ın.amlanrruı gıDidir_ .Btinlu&n yalnız 
lnşılınıştır, Yangının bir husumet yU- de dört senelik bir program vardır. Bu b~ kısmı koordinasyon heyeti emrine 
zündcn l6 yaşıncla Kfunil adında bir şa- programa göre :mesaiye devam ediliyor. tevllknn t.tiy_c bıraktık. Bırakılan An-
hıs tarnf ından 'knslen çikanldığı iddia Mesela lstnnbulda Kadırgada Sokullu knrada Ahnfnrtalar caddesinde bü~ükce 
edilmiştir. Bu nokta tnhkik ediliyor. Me~t p~ camil, ~zapkapıda. yine bir inşaattır. • · 

:1 - Berganuının Kozak, Fıstık ve Sokullu Vezıre alt · Sınan escrlerınBen 1 t tiı b. tarda 1 .1 
ı 

Çam ormanıncln yangın çıkmıssa da bir camii, 'Oskiıdnrda Şemsi paş:ı, Boz.. , r~ g~caİcn t;:.. buı°dau;~~ er~ e
söndiirülmüşlür. ·· ··ıct K El 1 da ö rın aş arı n e nı, 

oyuv_c ~sd·ınıApah~a, t, m.a ı ib' me~·l prla- Ankarada Eti binası, Adana, Zonguldak 
--~·-- şa, n.uyserı e me paşa g ı cainl e n M · d k" "'t dd"t · tt 

l · t d t 1 t . ve • anısa a ı mu ea ı ıll§aa ır.> 

B • k d aınıra ınn e\·am c ıııcK eyız. • . . Jr a )0 Yeniden tamiratına başlıınılacak eser- B. F~rı Kıper bundan ~nra t;mır 

Ticare vekil~ 
mü i~ beyan' --·-. - ıc . T u~ , ı:-:ci ~Auıft 
gunu göreli.im Hal n mçmlek 
benzin petrol \'e motôrın nı ,·cO 
mal z.~manl rın fo,·kjndcdır 'fe 
tınuz teneke> mevcudunun nılıS 
kat bunun benzın fıatlerini ın1!' 
meşru kılma ı mümkün dei!ildil' 

PETHOL BAHSİ 
0 TicarCL vekfıleti 28 Hrızira~ ~ 

\"e benzin fiatlerini tesbit w• ıl lll 
tir. Bu Halleri zam etmek !:~r~e 
ogiştirenler kanun mu\·acehcs111 

jsfemiş olurlar. tıı 
Bl'ledil•elerin bu nu.•\7.uda . 

geçmelerine .intizar etmekte).ıı. 
beledi\ clerin Ticaret \•ek5.lelı.ll 
rinde bulurum !iat cetvelleri~~ gr 
de tutarak fiatleri daimi ınura 
tındn bulundur-malan ltıı.ımdır 

Me eli• çift teneke benzin 
0 !l25, Bergaıni.l ve ödeınCilc 94 i 

930 kuruştan satılmalıdır. • ~ 
!HS, Alaş,.,hirde 930, Kırkağacta 
lihliclc> !12.), Somada !!3{1, 'j'u 
~15 kuruşa tasılmahdır. 
Aydında 9 l::i, Nazillide 950. 

935, Deni1Jide !)30, Saraköycle 
rus olmalıdır. il' 

Fiat 1csbit edilmemi olan şrb 
sahalarda tunirin depo 1esli.Itl 
nakıl ücretleri ile rüsum ve sıı 
muayyen masr:ıfl::ırın ilavesi~ le 
rin fiatlcri tekt>mmül etmiş olıı~ 
nekc fıatlerinin artnııs olmastıı 
d bombalarla vk dil n ınaU~ 
kelel't' va~'ında fazla sızıntı "·r. 
bi bnhaneler hiç bir bayie kcnd1 

fiat zammı s::ıHihiyelini vcrcıneı 
yapanların bir uıbıtvnra'luısİ\ le 
melere {evdi edilmesi lfızımd~r. i' 

Kumpanya ve bahu:sus bayılcf ;
tcrilerindcn şu \'eya bu fiatle l~ct 
temeğe salahiyetleri roktur. l\1ı.ı~ 
den ucuz Ii.atle teneke istemek t 
fiat ?.nmınıdır. Bugüne kadar ;;!.ııt 
mal celil mi? olan benzin ve tJC j 
lca: sinin bckdiyeler tarafnıaa.:ıJ. 
miyetle takip edilerek J.·ols.Lld 
&grenüece:gini ümit ederim. LA~ 
yüklenmiş ''e Kap burnundan kili 
Basroyn gek-cek bir ~apurda 1 
tarda tenekemiz bulunrnak'uıdtt~ 'I 
leketiın"ıze !takın ba ka ye:rıe1! t 
nn'bilecek tenekeleri ele -rilınağl / 
nuıklal'JZ, Münhasımn ln~l!B~Jtf 
sından doğan muvakkat buhr:ııı"""ırİ. 
fadc elmeğe çalışan irrsatçılar:I ıı 
v.criluıemcsi ili oelcclh•eleı·iı:ni1.0e 
leJnekteyim. • 

Ze~tiny"';;~;;lı~ 
Yapılan telkikl rc1e 940 - 941 ,p 

y1lı Ege zcylinynğı rekoltesi 25 
olacaktır. ~ 

ASKERLİK DA•~ 
İZl\fİR ASKERUİK ~usı:"i 

KANl.JlilNI t\ • ': 
1 - 3S5 ı:e buııı •. rla muan1c1t! 

doğumlu trun ehli~ etli oWılal"· ırl 
2 - 33G dof.rumlu ve bun1arlıı JI 

leye ti'ıbi tam clill} etli olanlar18 "~ 
kadar askerlik yap.nrunış olan ~·c :J 
ne tıp ro.kulunu bitinniş'kısa ~ 
rin 26/8/940 günü beheınch31 
bulunmaları liin olunur. ___./ 

Altın ruya !er, bildiğiniz veçhile lnşant kabiliyeti mcrkezındeki vakıf eserlenn çogunu 
A ğn surette yaralandı hnsıı oıacak zamana kadar tehir edil- mağaza ve dukklnlar teşkil ettiğini, 

Tirenin 4 Eylül .ınnhallcsinde oturan miştir. Yalnıı pek lüzumlu olanlar, az hwlların mamur Olduklarını söylemiş, 
Halil Keser, bir ınüddcttcnberi ayn ya- masrafa ihtl} aç göset.c.renler, tehlike lzm.irde Verem mücadele cemiyetine ev
şadJğı taıudığı kadınlardan VeSile Akar- arzcdcnlerin vaziyetleri tehir Cd.ilmiye- kaf idaresinin 1000 Ura yardıma karar 
çayı biçakla bacağından ağır surette ya- cektlr. İzınirdcki $adın•an ve Hisar ca- verdiğini, bunun beş yüz lirasının öden- • 
ralamıstır. Y. rah tedavi allına almmıs- milcıi hu m~yandadu·. diğini beyan cylemi§tlr. 

tır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mes'ut bir 
Nisan meras;mi 

~ 

Manisa mebusu B. Re:fik İncenin 
kızı Tiirkfın İnce ile lzmir defterdar
lığı kontrolörlerinden B. Hüseyin ül
küniin .nişan mcrasiou di.in akşam 
Göztepede D mir tüccarlarından b:ıy 
tbrahimin c\"ind icra <kılınmıştır. 

Merasimde iki tarafın çok -:akın 
akraba ,.e dostlnn bulunmuş, genç 
nişanlılara nişan yiizüklc.rini şehri
nünle bulunmakla olan Ticaret ,·eki
llmi.z B. Nazmi Topçuoğlu samimi te
menniyattn bulunnrak tnkmıştır. Bu 
mesut hadise şcrdinc ııeşcli bir gı.:ce 
~rıl~r. Yeni Asır tabıir aUcsi 

genç nişanlılun "• iki taraf ailesi cf
rndını .._-brik eder, yeni yuvanın çok . 
~en \'C mesut olmasını c'Ulcr. ! 

• ............................................ 

Fuar güreş müsabakaları 
Türkiy~ serbest jfÜreş birincilik

leri 7 Eyliilde başlıyor 
Bu ene de Fuar açık hava tiyatrosun

da Türkiyenin en mühim güreş müsaba
kaları yapılacağını yaz1111 tık. Bu müsa
bakalar serbest gür~ birincilikleridir ve 
Jstıınbul, Anlcnra, İzmir, Kocaeli, Bala
lkesir tam takımla, .Merain, Çorum.. 5'vu 
en iyi gür~ileri ile iştirak edecek.lerİ.n• 
den Çoban Mehmet, Celal Atilc. Büyüle 

KIZ KAÇIRMA 
Bcrgamnnııı Tııl'abey ınahalle.sinde 

oturan AU Kuşı;u ile İbrahina, Sadiye W
mindc bir km tütün tarlasına giderken 
kaçırmıslarclır. Su<:lular tutulmuştur. 

Mustafa, Mersinli Ahmet, Yaşar gibi 
beynelmilel şöhrete malik güreşçilerimi
zin iştirak edeceği bu müsabakalar fev
.ka1adc heyecanlı olacaktır. 

Müanbakalara 7 EylUI Cumartesi gü
.nü bqlanacak ve 8 Eylül Pazar günü 
devam edile<:cktir. Müsabaka yeri Kül
türpark açık haYa tiyatroıudur. 

tzmirin bu m~ur koloııY3,ııslit 
il ecWıanesinden alacabırıJ1-"jl 

lri.i yalnız eczacı Kemal f(. j 
yapar. . .,., 

Türkiyenin bütün :z~1 '(f 
Mal. is~iyo.rlar ainde toplam11 bir ,aıteserd"· ·~ 

.~110\'adan hır (ırm~ tı~ret. odaıauıa Cli yoktur. Çünkü yapılaJn,,. 
.muracaal cclerek zcytinyagı, kitre, keçi d .• 
kılt, koyun yUnü ve pamuk ~tın nlmak ır. n a CZA~~ 
istediğini hildirmişlir. Hu..AL. E 

H 
fikrimi perişan c}•!edi. milcı·i istisal ettikleri gibi Rumları &. Hazırbnmağa başlruJılar, ordunun bnşıw.ı geı_li. . · Jl1~ el• han a tun Aydoğclu clinlcınek için boyııwlU uı.at- aynı iıkıbetl' uğr;ıt~caklanna şi.ipbcm Muta.sam harbe sureti katiyede karar • İsltını ordusu iptidacla Rurı1 tol"'' 

:ıu1111rn11m amımmın: mış o1dui,'U halele sük6tu .ımı'habmı edi- ı·oktur. ,.ermiş idi. BüyUk m~rasim ile harbı ilin kinin muhtelif ciheLlcrirıc )to 
E : vordu. Muta m bıyıklannt ve salt.alını - B:uıa öyle gcliy~ı· ki ~u gitmese etti. Darülanune denilen .sarayda ricali şeklinde scvkolunc!u. ~ 
: E ht1A1led.ikten, başında btilunan ldiçük idin (Bez) i :anca.lı: bir bç ~ sonra devleti ve büyUk lmmandanlaı-iyle otur- ılhunl<.tra mukabclci hHnusil °' ;ı: ~ 
E T elrilıa.· 105 YAZAN: : sarı-·ı <liit lttiktcn onrn söziine <les.'8.JT\ fethedebileceklerdi • dlL '.Bnğdat kadısuıı ehli adilden :28 znt çok yerler l'ağıua, :ahrip ve ibrt ı"I , . 
: : etti: Aydoğdu hu medihlerden ut.an.arak: ile herabcr y:ınınu kabul etti. Bunların clu. Nihayet bUtUn ruker ,A.n~ ~ 
M _ Salü,p rısawmlıı Bımeıı cl.OOresini giyerek Ril.ife. -..- GürClüın, c:'k>d!ın. hakikat ha1d l>ır - Emirilınüuünin efendimizin bu ku- huzurunda vasiy.tıtnaınesini yaptırdı. bunda birleşti. (Aoknra) yı bit) i", 

1ekell- eUi. 'endi ~ ıteı:cU- Din nezd.iııe gitll Halife 2hancı bbu- şey ~nnecliın. ~akat bir ses iŞittiro ki luna i~dı. nr ıise bu mUbarebede' ~lI:ırın ~til~ünU kendi cda~ına- ~·e ile fcihettücı·. Ortıiian (Umurlf~1 ~ 
mnn ildıL .h1ilınre ıe~ A!Şiıı lü.ne müsait Olımj'1Ul ususi :bir :selim- kalbimin en derin köşeler1ni (!eldi. Ha· ou~ :ıuzml ~ !11'4~uz:aa ıAlla1ım n~~-:ıne. bır ;c;ülüsuU h~yrala, ~ır ı.ulil- ne hareket .ettiler. Mutasaın l1 j)C 1 
\'e :;air kurnancl:mbnı lıat'W1haznhnnla- tık odarmıb. bir ıına§1aha aarılauş oldu- ı-imilerdeıı 'mdi Rum metnalikinde talı- a\:nu ıı.nayet..iyle ıhı" bir suikastten .ıkor- ~lınu de az.'l~W~a '~ıyet cttı. (Mu~- :Taın cırdqyu Ank&t"ac'Wn _it~~i 
larını emredea.iim. Bu, ·ıru!·et ~- iu luüde gecelik e oturu}"Oniu. Yüzü lı c_ 11...>tte btilunnn !bir duuu "Muta· kulan ı0b:na.L sarn) m toaıyetınde Turkl.erdcn ve saı- ordu seklinde tabiye cttı. So1 c "~ 
runda mu Jbtr cihat ıroeselesiWr. korku.nç bir ciadiyel :alınış jaL Aydoğ- sam! sana sığındım. tmdadıma yt:ti..cı!• di- - ~~e~wn~u ~~ şehl"e ~evcih ıeden 70,000 kad:ı: köle to~rruş idi. dusuııa Türk (Eşnas) ı kumao~!,.~, 

çikma1. ~~ .;, • • • • ~ :ı .ve mı neı 'stirndat etti<'..tini şittim. Ben c.tıncmı.u rnunasıp gorutsün! Sonra muharebeye hazırlanmaga başla- eyledi. Merkez ot"<lusu kum~~1• ı'". ).1tıhsıhn huzurdan ... nı.41ıne1i uu emre :ıntrmr • zıyetincıe otur(l11. " t ., 
de bütün ıruhumla ına: •Kadın! korkma! - şittiğiruz sesi (Umurl,,e) den gel· dı. Urruıriyenin fethi 1çiıı Muta!>amın kendisi bi7..l.at ole aldı. Sağ cc ~c"<V <ılruak üzere ıı) bllcarak: lıtutasanı: J • d l ,, 
ı:cH.voruın!" dedim Buııun iizerine uy- mi t~ ... zan~er~ Um~ye R~ların l~çnlz ettiği ordu .1 etçe, es iha ve mil- ~ kuıuaiıdanlığını ela (~\f.{ın) c . ._,,...~ 

- Yaı:ın "cşaa11alı ~ürüz. edL - Bö le er'k.en seni ~ırfm:ıklv;ıınm, kutlan uyandmı .... ~ilahın han ~:ihad.ı, en büyült~~- HaristlpıWk lmnmatça, emk ve fevazımca o 7.ama- tı. Kolordulaı· ;ıra..ı;mda. 1k1şer fc~ıi 
' n· m ile Aydoğdu huzurdan çık- bu kı}..afette seni U%Ul'!Un'Zl bbu1 et- berilm. de ücahidiıı cllmleSinde bUlun· ınl!rkf!ZicUr. Fethi .ıhf.r '\~ile menafi{ na !tadar hiç bir Hnlif enin cem ve tahşit ni sekizer saat mesafe b1ra1'1~~ 

me.\diğimln hini biliyor musun".' makl~um -cmrettiwni anladım. Harbe islıimh~ı:e !haaimdh·. cdeı:ıc~iği dcrctt'de büyük '": m~kem- Her koloı·dwuuı ~ ,.e sol~ 
u kcı · düsiincelere kaptır- - ~yır, efenaimi7.. gitmek için hazırlan. Kumandaıl\anma ınc1 "Jdı. 900,001) tne\'cutlu oldugu rıvayet ·Yardı. Ankara ile Uınuri}'C ' '-J 

m~ • kenc1i Jl..işkiine ,gi1Ü. - Şimdj bıktım. IPck cihada ha7.lrlanınadınnı emredeceğim, - GO -- olunan bu ordunun kumandariları me- ıncsafo yedi konak idi. .Mu{a~foti r 
Vc.rdan urada kendisini bekliyordu. Ona müteessir ve mu ttrrip bir halde uyan- n kere "timat cclCbilir iniyim? yanın. da Afşin, Terle kumandanlardan bu mesafe arasuıda rastgclcCC~)'l~ 
Hali! nin huzurunda ttrel 11 eden nh- dım. Aydoğdu Mutasamuı (Afşin) in sada- UMURİYE IÜZERİNI~ ORDULA.ll Eşnn!'l_ İtnh, Vasif, Doğa il~ Cafer Binil- lcı·i ihrnk Ye tnhrip, ele geçlı'CO' ~r 
\ li kleUi. Vcidan ınenmın oldu. - Ha•'lrdır, · h... l"nti ha - ın üt.eden\ ri ~östeı-öiği süp- SF.VKi hiyar. \'e saire bw\!llınakta idi. Muta- sanlan esir cylcnı!!leriui, bu ;IIJ 

w· nin :iStibareaen sonra - IDiln gece ımmazdan oonra uyu- heıet'.i batır.1ı~-ara1t: sam islfuniyetin iptiaalarındaki mUca- ordulardan ayrılnc:\k kuvveUcjuır" 
harpten adül <.'lıncsindcn lkorhı,-.onlu.. dwn. 1Wm1ann tecavüilerine arşı - Buna kati ıoe\ p ,·ennek mümkün lialiie (A~·doğdu) ~·a •pek güzel! .. di- lıidini islfuniyeye benzemek üzere eğe- zifodcı1 sonra c1i!rlın! kuvvci :ıs 
M1a:::Si pek ~ IHalifeıün pvcri nrustümantann ıaynna lh&aim bir ~ değildir. Şcvketmcap efendimi~ ma- ~erek ay~ kalkmağu hazırlandı. Ay- rinin arka ına bir l ·öst k, bir demir slk- iltihak t tnıelerini emretti. 
( "• u) ,,.u ~ "' geldi. Ayd*. hamda lııüdau e- füm olduğu üure skeor paraya t.amaan ıii~du çekilmek IJ:Wmge'ldiğirii anladt. ke ile -yiyeeeğl havi bir heğbe asılı bu~ 
1 ı U>yle ı-·rken çailrılm:ısm.d ür11i.i menni (Vfftlan ~ t~'bsir etti. lunan bir •'a nefer ~etinde ltinerek -BiTMEDi~ 
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Ruz·velt 
Destro Yeri . . d .. er ışın e 

Mühim bir ameli- Ecnebi menıleketlere Birdenbire 
yattan sonra ff k t 

Nıısır ordusunun 
kuvveti arttı 

muskülcita u.... d 
~ gra ı 

v - · -

RASTARAFI 1 inci SAlli1'~EDE - d •• • k b• arp IZIŞ 1 
mcıniş, daima l'rkek hısll'rıylc me-.bu o vız açır an ır - llAŞTARAFI 1 imi SAYFADA - Kahire, 2:~ (A.A) - Ro~tcr ınulıabi-
bulunmuştur. grııplm· halinde hareket etmişlcrdır. ln- rine bl'yaııaıta bulunan yüksC'k Mısır 

.ın~ton .,., ( 
kıl.11· olan A'm;\ . .ı\) - HizmcltC'n çc-
lngıltere'• e • .1 rıkan d.-.stroyerlerinin 

Şimdi diinkii En. ~ ,hrl'tı ve bugii.nkü giltercnin ve cenubi Galles eyaletinin .şahsi.reti; simdı .Mısır ordusu en yüksek 
bay Salibi dinliyebiliriz: d t t ld muhtelif noktaları ve şimali lskoçynnın den•cesini hulmustur. Şayet icap ederse 

d "' •erı nıe · · 
•. l.'11 nüskuı· B sı ısıncleki zuhur 
:Knox s .ıt · Huz.\·elr B "" · 

- &asen benim giibek adım Salih ti. et"' a m u u u bir şehri i.izerinde bir kaç bomba n1.nnş- insanca \ e en mo<h:rn harp süfıhlariylc 
1) • l ı k k \'ı' ivi talim ~örmüs hn\•a ku\•\•ctleriylc og< uğum ı.aman l'V\"e fı beni <'I' c · lardır-. Londra c.h-arındaki bazı mınta- · · 

·ı · • tınıııer v il ın . •)lını"on 
ı e ''a c es "" rn· d l . :ı "' Plıııs o)d ,- u c uumumi 

lngilterc~ e y.ırclım ı•tıncgip muktedir 
sanaı·ak Salih adını vPrıııislt-r, !'otıra ------x v x------- kalar iizcrirıc boıııbalaı· atılmı~tır. Eder • 

· .,. - bulunduğunu söyl~·mi "'' sunlnn ilave 
" ugu g· ·· a tanıanıcn b onı!'>melerden sonra ~(ıyn kız. olduğum nnlaşılmıs.·, hu defo \'C bir sinema hasara ııg" l'amı.,.tıır. 1nsan-s ı 1 t b ld • b •ı• etmi-.;tir : da Şiihrcl adını vermh;lcr. uç u s an u a pıyango ayı 1 ~a /.a:riat azdır. Şimali lngilteı·enin iki . B R ertaraf ed·ı · d -· . ' · tıı\'elt . . 1 nıı~ egı ldır. 
r:ıftar ise d~ k gemıh.•:ın \'erilnıesine ta-

· - - ltalya, Mısırı isulfı cdcrS<C fo,.iJteı e ile Hakikaten cok söhrctli bir kız.. sc•v ~ sehrinde hafif lıasarat olmu--tur. Sair - 0 

zıyel b ongreııın . 1 ld -
· · - · ,. l\Iısır müşterek daw. için clökiilcı·ck bir-

pardon, <>rkek oldum. Beni tanımı.\•an • b• E •d• ınıntalarda da hafif hasarat \•e in."aoca 
ır ınan·ı t k" u mış. o ugu va-

ı e · • a es 1 
z nuı tas\'ıbine rn··' etmektedir. Kong-

..,., a rmenı hiı;rl(' knnsaı-nk kanların birl~eeekler-kalmadı. Hele saçlarım erkek gibi kesi- gı yap ll Jr Jr zayiat olmuslur. Bir miktar cilii kayde- dir. 

b~l t'llirıniyece'k hra~aat etmeği ısti!- lince epeyce de haşmetli bir delikanlı dilmiştir. 
oldum. Şimdi erkek elbisem yok. Acaba x~x--------- zLondra 23 (A.Al - Royter: ~un atılmıştır. 

U.'lınatnı .. t • enuz. hiç bir formül 
ın-.ı,_. ., ır. S nat 
b ~"'-"S.lnİJı balı · 0 vr mebusan 

bana hn tah::ıneden bir eıhbe veril'ler ıni lstanhu\ 23 (Yeni Asır) - Şeh- tahvil ederken memurlar tarafından Diin Frnnsıı. sahilinden muvaffakıyet- Sanıldığına göre, Calais'de ve yahut 
eler.siniz? rimiz.de mühim bir döviz kaçakçılı- yakalanmış ve adliyeye sevkedilmiş siz bir sw-C'tte yüı. kndar obüs at::ırak bir Calais ch·annda büyiik bir muharebe _ulunan B. Va~ c:\ komıs~ onları reisi 

ı ın \"f'rilnıcsın~ ı ~ B. Vinson gemile
kilanunlar feshn.Jmlanı ~kil etmekte olan 

Neyse bunu bırnknhın. ı\rlık maziye g~ ı meydana çıkanlmıstır. Adliyeye ve beşinci ceza mahkemesi tarafın- gemi kafilesini bombardımnn etmiş olan vukua gelmi~-tir. Calais civarından şid-
vedtı edelim. Hastahaneden cıkınca Sö- k Almanlnı· akşama doğrıı Fran.;ız sahille- detli tarakalar ve topçu ateşi <:esleri işi-

. ı"ntikal _.:ı_n had.ise ~udur: dan sorguya çe ildikten sonra tev- 1 d 1 f kl 
r hlesj ı.._ '--:UI ınedıkç ·ı · h'' ucıkkınd; e genu erın ve-

keye gitmiycceğim. öy1C' ya ... Eşe dos- eve :ı- rinden lngiltcrenin c~nubu §3rki sahili- ti m~tir. Bir çok ay m atıcı işen. er 
ta rezil olmıyrı \•aklim yok. tzmırcle \'e- Beyoğlunda tütün ve piyango ba- kif eclilmittir. ni bombardımana baslamı:jlardır. atılmıştır Vt• Fransız sahili aydınlatıl-USU gali ri k:ı a. Yapılacak her teşeb

~ an etrnisford~unı telakki C'tiiklC'rini bc- ya kaz:ı1armd,ın hirincle y.-rleseceğim. yiliği yapan Karabet oğlu Haçik is- Haçik'in bir müddettenbcri dıf Greenvich saati ile saat yimıiye doğ- mı.ştır. 
Bir fabrikada \'era imaHithanec1r i<: arı- minde bir gencin döviz kaçakçıhğı memleketlere külliyetli miktarda pa- ru müthiş bir taraka işitilmiş ,.e bunu İngiliz ı.ı~ yareleri dün bir gemi kafi-r. r·· .... ····· .. ~ .. ;-;.-;-,;-; .. :;.;; .. ;:.:'..,::.~----- yaBcnğım. Beş on kunış sahihi ohınt'n ela.. yaptığı haber alınmıJlıl'. Henüz 18 ra kaçırdığı anlaşı1mıştır. mi.iteakip lıir k."lı ç dakika! fals ıla ile uzkun lesini \"C nkşam Kent eyaletinin cenubu 

• • yAıı.ın a uunan aç ın u ara a - -•-- ı · ı Al ~ b 
• I{ .... ,,,,, ....... ay S.ılih hafifçC' kızarınca muharri- d b l H ik'" b d mcnz.illi mermi erin uğu tu arı \'C ar a- şarki mıntaknsınııı sahillerini bomb:ırdı-
• l J k : riıniz cümlesini tamamlamıştır: .,. sından patl:ıruaları duyulmağa baş anı~- man etınış u an ıııan agır top atar-
~ 1( • ra ı ev : -c Tabii edenccek. in.> merkez bankasının 155 kuruşa boz- Haydarabad liloüllası tır. Bombaroıman üç çeyrek kadar sür· yalarını tahrip için muhtemel olan fi-
• Ji!f aııtın.ı n d : - Vallahi bunu diişiinmiyor değilim. duğu Amerikan dolarını 195 kuruşa Londra, 23 (A.A) - Hava nezareti i-;- müş ve bir dü:ı:ünedcn fazla mermi İn- şenklerle aydınlatılmış olan Calais mın-
~ t~ en lı SOknğ 1~_en ı~ıeınuru Kadiı ! BC'k5r kalmıya gönlüm razı olmıyacnk. topladığı öğrenitmİ§tİr. Yapılan cür- tihb:ırat scnisi, Haydarabad nizamının giliz topraklanna diişmüştür. Bu esna- takasını siddetle bombardıman etmişler-
• anıır C'd"I . lnua Venı bo • E l" .. l' d b" k k 11 r d • . d F h"ll . .. . d b"rd b' a· .. r 1 t ttş 9 • yanmış ve • vve a sus u, !'5C'Y ga\ C't sa c ır er e - mü meshut neticesinde Amerikan filoti asının son on gün 7.ar ın a yınnı a ransız sa ı crı uzenn e ı en ırc ır. 

: cı pi '"İn 33G.ı n~T~rah C'V kirnlıktır. : elbisem olacak. OlüHi bir lficivert pnn- dolarıar";m himiJ olan bir adam Ha- dö~t ~~e:SC~~~n~~dt \'C Yunk_cı:ı tayya- bir beyaz ışık peyda olmuş ve beş da- İngiliz bombardıman t..ın arelerinin 
: 1 t ona ırüraca:-tlar : talona sahip ola<.'ağım. Hem ütümii az.1- ='- •. d .

1 
• H .

1 
b l ı-esı duşurdugunu beyan etmı.ştir.. Bu kika kadar l anık kalmıştır. Alman!ar gayretleri her halde muvaffakıyetJe te-

.,,., ••",,, - 2 1i43 : mi ihtimamla kendim yapacağım Hat- Çille gon er.1• mi.§., açı '.. u para an filotillalarm ccınan düşürdüği.i tayyare bu esrarengiz ısıf,'1 söndürmeğe çalı.şmıs tevvüç e1miş olacaktır. Çünkü Alman 
••••••• • • 195 k d T -'- ı ih • 1 k b t 1 ··k~- · · '1ot;;::::::~··~·~··~·~ .. ~·~··~·~·:··~·;"~'~':"~·:=~t=fı~fii:z:in:l:e~):a:r:.ı:a~b:il:e~o~,i:re:ı:·i:m~.:...------------u--ru_§ __ U_z_e_n •• n __ e_n~!!!!!!!!u~rx!!!!"!"p_ar~a-s_ın~a--ad~e~d~i~3!!!!!!!!1~c~ba~l~ig~·~o-lrru~a~k~ta~d~ı~r. ____ ~~!'-.!'~v~e~ı~ş~ığ~ın~b-u __ u_n_d_ug_-u __ c_· ~e~t-e~y-ü-z_e~r-c_c __ u~r~-~a--a_l")_'a--n_rı __ su __ ·u--ta--g~C'C--m--ış_tı_r_. -------

I K --· - ---. - r! /1 iZMiR SiCiLt TtCARET MEMUR. 

endinizde Vey• a ÇOÇ;;klan- L~~:DE~~~ "< şü.eka,, Koma,dit 
_ _ sirkeli) ticaret ünvaniyle lzmirde Sat-

nızd •• d •• "' •• •• ~·et sokağında 7 / J ve 9 numarada üzüm. 
llnls'7.ı&k • a gor ugunuz incir, hilümum kuru meyve, zahire. hu-"'•kad • Kansntak. llaıu huhat v~ her türlli toprak mahsulleri, 

"hı' ka •tuaası Ob l ıısnlık, Karın ai:nlan. Knrın .. ismt'leri. Burun tütün, palamut. zeytinyağı, pamuk, ya-
ır h:lllt-ri, Ce~ ko~ u~ Baş .• döuncsi,_ ~aha ukrmm. Sar'a,·~ . bcm.e~ pağı. deri, balmumu alım ve satım ve 

allnlar ll n. Conned.e. ı..ıtmt"d:- hnnlduk, l!etb ~ayrı ihrtlCI ve komisyonculuğu ile iştigal eden 
~ ~-~YID içilen ·l .tabii ~Uırr; • . isbu şirketin ticaret ünvanı Ye 4ir-lı:et mu-
kurt {etişip ürel-~ şC.)~ temız ,.e saf olrııaıııasımhm dola\•t h21-sak- kavelenamcsi ticaret kanunu hük.ümlcri-
tt- k llUtnak için ceza ~'C • nmı:ı.ı elll!!n soluranbnr: tesiridir-. Bunlardan ne göre ,_icifin 2609 numarMına ka,·ıt ve 

l: MUKAVELE 

lı anınu.. n .. .ı..'.11° 1~n hır kutu Santa almı7_. Ve içiudeki tnrife mucihin-ll • .... nıa .-.urtulurs tescil edildiği ilan olunur. 

• " . Eli F-CZANEOE ~Su 20 KUR USTUR.. 

u a n., - lsı....ine 
" a L CL, Dikkat . 1 

ıır 4Nau . • -~# 
~diycye &it : -~~LEDIYESiNDEN : . 
ra 50 k knr>alı 7 • .,rf U:01.1~; ..,:, ~tin ~ ıllık ihtiyat•ı icb ••lumcak 258.4H2 lilrc 
lftt ınudhruş \e ilk tc ut.) ""·-k.sıltw(•yi! konulmuştur. Tahmiıı h4.'Cleli f>4615 li-
th;;~ rlüğu ~n~ rb .~1~0 lira IS kun.ıstur. Sartm:ıne 7..abıt \'e muame-

'l'Qı· 1 31/8/~o n e ~<rW...cektir. 
ın et-i .1 cumarte i ·· -

VtSlhı~:~ ı k. teminat -ık'ı gunu !ı::at 12 de Thıiıni F .. nı üınende yapılacaktır. 
lif ~le 2490 nulll~ ·~7. veya mekruplan \'e 940 '11ırıa ait ticaret odası 
lıtndır ... ,unlarını ~ a .. r.ı~ı ı.anunun larifatı çe\'rc.indc hn:ı:ırlıyacaklan tek-' 

--14{1 .... 
~-· 

·· ~unu t";'.at 11 re kadar Daimi F.ncümcııc ,·ermeleri la-

Cinsi -

Yahlı 
Lira 

.l\.forka 
No. 

Gündüz 
Lira 

85.-

Yatılı 
Lira 

220.-
3277(1670) 

Esyanın cin::.i 

~ 
)(l 

I<a"<.ık 
D •ınc-t · 75 U l :J T parça \'akela deri 

67 
l. furmzL 94.80 474 Kutru üç pusa. kadar 

ltı 

ı .Adet G. A.. B adi demir boru 

2 . Sandık ADMA-i 3:15 532;) Adi deıniı· varil 
~ 2 GO U.50() K,ıkuculuklan kullanı-
., Sandık AJDıt\ lan Amil A::.etat. \' "L .J Dahili ticar t .uı 4{ı 242 Sı.n'i karlsbat tuzu 

bfa lı~trı•J.1 1• 1 
Adet 377 eT , GO 1908 Buğday 

Ye ~k:tır. Yu:~:ı e> lalar 2/9f94Ô E. B. .60~ _ Motosildet 
tık dar B.ı.şrnr· ! ~ h~ biyle al P.uartesı gunu saat l~ it• uçık arttırımı ile ::.a

~11 S<lt~ adurıyct \'L'7.n • macak pey akçeleri her 6Ün ı::aat 9 d~h 16.50 
j llİi'·npılınakta olup ;~t ~a~u~ ~dile<.'cktir. Bu e!'.!yadarı başka ıuütefer-
~"tJı' n----=:--;~~c~e~n~ılliaiiiua~t ~ta·l~ıta;· s~ı~n~rfa:_;a;sı~lı;d;u~·.~2;4~-1~(~3~33~2~)~1~72~8~ 

Oktll ::-.,..~ 0,., 
. ~ki ~~~~."J~lılı, Yalısıı kı:' ofıul müdü,.lüğünden: 

,
11 

•1~bcınil,• 1~1' kayıtların ·. \:i~rkck talclw k.ıydma ba~lannu~tJr. 
, •n t:de, .... ,_l. 111:.hs.ıs 1-"raı•r 1 ~ ~ nıek iizt"~ n-fileri• ıc miiracaatleri 
.ı <'tıf ~~ ır Gk ~ızc:ı 1 T .. .. 

~r ••ıı~ıl •. ul , .c knbuİ • ngı •~ce ve Aluuınea kursları bu sene dc-
nııs hro ·iirlcriınjzt 'frtlan !~da esaslı hir fikir cdinlllf'k &sti-

l. Telefon 'N •cıaen astıyebilirlcr. 
~İR DEF ~ o. 4008 Gö:ıtcpe - Köprii.. (110$) 

İsını l i 'l'EftD4R1.ıGDlDAH•:-----İllll--
'1 \'c .. ı Verginin mikwm bir 
~ c ~c.. Senesi kmarıç buhTan misil Yekun 

~·~l Jt~lcı Tcı1.:-1 b:ış .. I • 
1<1 5 •· K. L. K. L. K. L.K. 

ıı.ır o > !)<ıı• •O 
... 'l 1 · ·~· :~~·: :a.67 12e.oo 190.00 
'Ctltl·· ~ A l l 
Ik~~ koınis~·on A ~~ ~\ T 

resı ~~ Şuhes~ııu.•.ı }Al 4/!).10 t ·ı 
koı ~'ClZllı nıilkclle.r ı ınü~.llcl'l~ı 1 'c 1 t:;o .sayılı mıkı~ karan 
c'laı-"~·onunca il . llaı.ntna tStth 1 ~ <>lup _yukanda bıni ve tic:.u·et~iıh ad
~h~l1ınılıı1ı.ş is liha~ :dikn ~~ ~~ \-crgıyc vaki iliraılar üzerine Temyi:t 
r1ncı:.t <!dilcrnt'(f·~ .. dc gtiıit-f'.rrn· old ~ araı,ııı11 tchliği için ıııükt.>llef her ne ka· 
ırı .... ~tir-az h11ı.\Kıtıdt!tı iU''iu t;,1.a.!~~~.-~,c;:t:!si terk ile halen nt:rcde bulundu(:'U 

"'<ı l{n· "l"'Ut! r>ldu- ı.uwı ~., ede ·· d • L-~. 1~ ulıııak .. ~u ;l()C\:! N I ·n RUn en ıtiUill·en on ~ün zar-
ts llzerc- Hi\rı <:•lon °. u kanun ~ılıkit:nına tcdikan tebliğ m.aka-

1\lı lsı uı :ı.ns (173.5) 

~ Yt·rı "Io. Vcr-gjııiıı ıııikdı.m bir 
~ '<! 'l &.:·fle~i kazanç buhran misil vekün 

ı.k nıııaıncı S I. K. L. -...-. L. K.· L.K 28 ,., 0.(,-:ıu.,.ı h· - n. 
'l\•>/940 hrü <.ını.uıı Hl3 l 28..0u 28.00 56.00 
1 lT ı' l \'ı• ll ıo 9 !') 

A ı '- l ılı it. . nas I A Z A T ır.t?. komıS"J onu kaıari~·k· taıı1:im ı.:cli lcıı 
• ltıahaı: 2 '3" 

ersı l' şu he " sal·ılı iki - ~, 
lllUk li.tZ.ılı r:ılik U ~ı ınUkel't>ne . ncı ı 1harnaıııe 
l rı 1~ le( lıct n~ kef tlaıı'.n~ t~n~·nden ~lup vukauda i mi w til"'clrctgfıh ad
ıuı..- .:.l"l'dc b,ılundadar :tr<ın•'"'•s~n ~lcıı ikiucl ilıban_ıa uwnin 1eblitii ı·,.iu 

Vfl • .,11 )5 Uğ ••• ..,~ tSC '~ " • . ,., " 
~llıı 4!ı .J u r~-.bit edile __ ,, •. gutjerınış u1duğu adresi terk ile ha-

'•tıhda "t• 111l"WRınde .,_,. t aı· ki 
: •TP • .o: hakkın ld ... 11 han ar ıni ta "p eden günden 

• _. 
0 u~ 3692 sayılı kanun obkfutnna tev-

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mühürü üzerinde F. T enik inızaııı 

Komandit Jİrket mub...denamesi: 
Akitler: 
1 - lzmir lnönii caddesi 808 No da 

mukim Nuri Sevil. 
2 - lzmir lnönü caddesi 796 No da 

mukim Ahmet T alaıi. ' 
3 - İı:mir lrıönü caddesi 804 3 No

da mukim Süleyman Sağıroğlu. 
4 - İzmirde lnönii caddc11i 754'1 

.'-:o da Ihsan Necipoğlu. , 
5 - izmirde Cündoğdu t 381 sokak 

3 Nolu apartman iiçünc:ii katta mukim 
Suphi Erkin. 

Amlannda a~ğıda yuıh hükümler 
dairesinde bir mukavele akdedilmiştir. 

Madde 1 - Akitler araannda bir 
(Komandit şirketi) teşkil i\·~ tesis etıni~
lerdir. 

Madde 2 - Şürekadan (Suphi Er
kin) gayri mahdut mesuliyete tabi olup 
diğerleri ancak vaz'ını taahhüt ettikleri 
!lermaye miktariyle mahdut mesuliyete 
tabi (Komanditer) ı_ıeriklerdir. 

Madde 3 - Şirketin ünvanı (Suphi 
Erkin ve iireka!lı Komandit şirketi) dir. 

Madde 4 - Sirketin mevzuu. iizüm. 
incir, bilumum kuru me' v~. zahire ve 
hububat bilumum topı;k mahsulleri, 
tütün, palamut, zeytin yağı, pamuk, ya
pağı, deri balmuıııu , lım ve satım ve ih
racı ve komisyonculuğu ile istigal etmek
tir. 

Madde 5 - Şirketin merkezi ( lzmir) 
dir. icabında ba~lca yerlerde şubeler açı
labilir. Izmir merke.li Satvet sokak 7f1 
ve 9 Nolu mağazadır. 

Madde 6 - Şirketin :;ernıaye,,i 
( 100.000) yüz bin Türk lirası olup akit
lerden her biri yirmişu bin lira vaz'ını 
taahhüt etmişlerdir . 

Madde 7 - Karu :ıarar yüzde 36 
Suphi Erkine yüzde 16 şar diğer şerik
lere ait olmak üzere taksim edilecektir. 

Madde 8 - Şirketi münferiden idare 
ve temsil Suphi Erkine aittir. 

Madde 9 - Şirketin müddeti muka
,·ele tarihinden itibaren beş senedir. An
cak şürekanın ek.'leriyetiyle ve üç ay ev
,,·el haber verilmek "'rtiyk şirk.et müd
detinden evvel de fe~holunabilir 

I~bu mukavele ILmirde bir nüsha ola
rak tanzim ve birriza inua edilmİ!ltU. 

' Nuri Sevil İmzasJ, A. T atari i~zası. 
ihsan Necipoğlu imzıuıı ,Süleyman Sa· 
ğıroğlu imza.ı. Suphi Erk.in imzası. 

Umumi No. 3044 Hususi No. 4/237 
İşbu Komandit firket mukavelename-

si altına konulan imzaların tahıa ve bü4 

viyetleri -dairece maruf lzmirde lnönü 
cadesinde 806 numarada mukim Nuri 
Sevil İzmirde lnönü caddesinde 796 nu
manade, mukim Ahmet T atari. .bmirde 
İnönü caddca.inde 604/3 numarada. mu
kim Süleyman Sa.iıroğlu, lzmirde lnönü 
caddesinde 7 5 4 / 1 nunıarada multim ih
san Necipoğlu ile lzmirde Cündoğdu 
1 381 nci sokak 3 Nolu apartmanın 
üçüncü katında mukim Suphi Erlr:inin ol· 
duğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
kırlc senesi ·Ağustos ayının Yirmi ikinci 
Pe~embe günü 22/8/940 · 

İzmjr üçüncü noteri Süreyya Oka> 
.resma mühür ve itnzuı 

Umumi No. 307 2 HWNti No. 4/2 3 7 
İşbu Koc1andit !<İrk.et mukavelename

si sur-etinin dair<." dosyasında ııakh 
22/ 8 1940 tarih v;_ 10H numaralı aala
na uygun· olduğunu tft.Sdik ederim. Bin 
dolcUL yü:ı: knk !lene$İ Ağustos ayının 
};nni üçüncü C.:uma uünü 23/8/940 . 

30 lı.:uruıduk dam~a pulu üzerinde 
tarih 23 Ağu!lto~ ve Sür7eyya Okay 

lmzuı 

3423 (4736) 

Satılık ka11111ıar 
939 modeli F ord · 938 modeli 

~vrole iki kamyon aatıhktır. Ata . 

:····················································································: . . . . . . Devlet Demir Yol/arından ; . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

9 uncu İşletme ihtiyac-:ı icin bir ı,ene zarfında döktürülecek olan ve alel
ınüfre<lat ınıkdadariyle ıııııh~mıoen bedeli aşağıda yazılı bulunan ızgara so
ba ve makine vagon parçalarından ibaret döküm i~i 24292.40 lira muhammen 
bedelle \"e kapalı zarf u.:;uliyle mün<ıkasaya konulmu ;tur. 

l\Iiinakasa 9/9/940 p:ı:-.u·t.:"'i günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu işletme bina
sıı~da A. E. homisyonu tarı:lfından ~'apılacaktır. 

Istek.lilerin 1821.93 lirn 1nuvakbt teminat ,.e kanuni vesikalariyle teklif 
:mektuplarını ihtiva ede~k olan. kapalı zarflanru oyni gün saat ona kadar ko4 

misyona vermeleri liiı.ıın~ı:-. $ann2meler parn.<ıız o~arak komisyondan \.·cril
mektcdir. 
Mikdar kilogrnııı 

31005 
103600 

f.SOU 

t-;e\·i 
M:.ıkine ve ._.,!!on pan-.aları 
Soba 
[skaı ... 

2-t - 2G - 28 - 30 

Uşak Malmüdtirliiiünden : 

:Muhammen bedeli ~ 
76&UO 

lsst&.-
1088.-

tl1ı6) 

Uşakta Yılancı oi:tulları men...--ucat fabrikasının Wiueye olan borçlaı'llıdau 
<loJayı zirde cins ve ınikdat-ı yazıh kumaşlar tahsili emval kanununa ~C:rP. ~
lrşa vazedilmiş olduğund.ı.n taliplerin 29/8/940 gUnil akşamına kadar Uşak 
hükümet konaifında mnt~sekkll tah~llt komi.c:ıyon\ına milracaatlcri 1U.7umu 
il.8n olunur. 

Metre Sa. 

4095 
19'J3 
4190 
4114 

4393 

10 
~o 
-;o 
20 

30 

Cin; ı 

Şayak 

Culalci 
Palto~uk 
Nopa Çullki 

Yekuu 

İZMİR DEFrERDARJ.IOlNDAN : 

(1131) 

İf.mir hüki.iınet kona~ı ittisnlinddti Adliye binasınd:ı yapLlacak tamiral 
acık siltıneyı! konulınu~ttıı. 

Tahmini kesif bcdt'li 1051.43 lira ve muvakkat tenıiııatı 78.86 lirad.u·. 
Taliplerin ihnlc güni.i olan 5 eylül 940 perşembe gü.nU saat on beşte Milli 

Emlak ıni.idiir!iiğiiodc le~ekki.il efüeek koınisyona ınUracaatlcri illn olunur. 
24 - 5 3331 (1727) 

İzmir Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : 
Her ~ün :::.sat 9 dan "l2 ye kadar kayıt ve kabul yapılmakta ve eski talebe 

kayıtlan yenilenmektediı::. 
1 - Yeni knydcdile('(:l:leı·in ber.ıberlerinde bulundurmaları gerekli hel-

ı:e1cr-.. 
A - Oku.~ diploması 
B - Nüfus cüzdanı .. 
g - Hükümet doktorı..nrlan alınını.~ ~ağlık ıaponı ve aşı kağıdı .. 
D - 6 ad t fotoğraf .. 
:! - Kayıt esnasında t~l,.bc \'Clilcrinin birlikte buluıunaları ltıı.ınıdu:. 

3402 (1729) 

İZmir Aks.anı Kız Sanat okula mtldürltttün
den: 

Okulumu: talebe kaydına 1/9/910 taı·ilıindc başlanacak 30/ 10/94-0 akşa
mına kadar devam edecektir. Kaydolmak ve izahat" almak isti yenler her gün 
okul idaresine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

24-25-27-28~1 (1732) 3421 
~-----~----~---

Vilayet daimi encüınenindeD: 
Makam ve Nafia hizınet oto!adyle kamyon ve ara2.07.lar0& gerckeu bir yıllık 

1600 teneke benzinin 6816 lira bedPlle ilan edüen kapalı eksiltmesine istekli 
cıkmamasından 24 a~stos 'l40 laı·ıhiuden itibaren bir ay müddetle ~lığa 
konulmuştur. İsteklilerin 2·190 sayılı l'asa hükümlerine tcv!ikaıı ham-lıyacak
lan teminatları ile birli!:tc !ı~r pazartesi ve perşembe günleri saat 10 da Vi-
lavet Daimi Encümeniıı_ 1'ac; vurmaları.. 24 - 2 ~418 (1733) 

İzmir İnhisarlar Bcqınüdürlüjünden : 
Dara~aç me\•kiinde k5.in lnhlsarfor Şaı:ap !abrikasmda teslim şartiyle ie

mu, çürüksili; \"e nefis misk.et üıünıünün beher kilosu sem kul"W! fıatle önü
müzdeki 21 ~ğ~Wı:; 940 tarihinden itibareo ınilbayaasnu:. başlannu~ olduğu 
cihetle keyfiyel alakadarana ilan olunur. 24 - 26 3424 (1134) 

uUMDALn __ ,,.. __ 
UMUMi DENİZ ACE.'\"TELİGİ LTD 

HF.L.Lfü"İC LİNES LTD 
İZMiR NEVYORK ARASINDA HAF· 

TALIK MUNT i\7..AM HAREKET 
PATP.Aİ vapuru 3 - 5 eylül arasında 

h.ınirdcn clo~nı 1\F:VYORKA hareket 
edecektir_ 
HOLLANDİA va"uru 13-15 eylUl ara

.sında kmirden. do.(tru NEVYORKA ha
ı-eket edecektir. 
ANGHYRA vnpw"U 21.:23 e,ylUl. ara

sın.da 1zmirden do~ NEVYORKA ha
reket edecektir. 
ATBİNAİ vapuru 28 - 30 eylUl an

:suıda İzmirden do;:ru NEVYORKA ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün \"apUI"lanmwn ambar 
içi elektrik \'anlilBtör tesisab ile m6-
cclıhezd1r. ~ek \;apurlann muvasallt 
t::ırihleı-i. gerek vapur isimleri ve n&T

ltmları haklnnda ~centamız harp dola
.nsiyle hiç bir taahhüt altına girmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 numarada •Ul\fUAL• 
umumi deniz acentdW Ltd. müracaat 
edilmc.-si rica olunur. TELEFON : 4072 
:··········································: 

OUVJER YE i 
$VREILUI ı.rn. ~ 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESl Rees bina9 

TEl..EFoN: 2443 
! Lorıdra ve Llverpol batlan lçlo 
: piyasanın ibtiyac:ma g&e nparla
: rımız lW'ff'r vaoacaklarchr. • 
·················••\••••··················· 

iZMtR StCILi TICARET MEMUR
LUCUNDAN: 

lzmirde Maltızlarda 7 "'l."maralı ma
ğazada ticcıretlc istigal ı-d<·n (Stıphi Er
kin ve şeriki Komandit irketi) niıı 
l '4/8/940 torihinden iııbaren feahine 
mütedair mukaH.:lcnamc ticaret kanunu 
.hükümlerine göre sicilin 2806 numara
~ına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

J: MUKAVELE 
lzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mühürü üzerinde F. T enik imzası 

Akitler: 
1 - K~zım Taner: Atatü.rk caddesı 

146 No da mukim .. 
Z - Suphi Erkin: Sat,·et sok.ağında 

7/1 ve 9 No da mukim. 
Aralannda aşağıda yazılı ekilde mu

kavele akdetmi!>lerdir. 
Şöyle ki: 
Madd~ t - Merkt>Lİ iz.mirde Satvet 

sokağında 7 / l ve 9 no da kain ve $İciÜi 
ticaretin 2214 numa.ruında müaeccel 
( Suphi Erkin ve şeriki Komandit irketi) 
t '4 Ağustos940 tarihinden itibaren hirri
za fcsh edilmiştir. 

Madde 2 - Şirketin me\'Cut emtea 
ve demirbaş etyası ile alacak ve borç
ları şeriklerden Sup.hi Erkine devri tem· 
lik olunm~ ve mumaileyh tarafmdaıı 
kabul ve deruhte olunmuştur. 

l~bu roukavdename lzrnin:le bir nüs
ha olarak tanzim v~ biniza imza edil
miştir. 

Pul üzetinde l .. /6/940 tarih n Ki
..um Taner imzası S. ET kin imzası. 

Umumi No. 2783 Hususi No 4/ tH 
l§hu mukavele altıua konulan imz.a.la

rın şaha ve hüviyetleri dair«e maruf 

- İLAN D O K T O & tüccardan Kiuım Taner ve Suphi Erki-
Vuku bulan istek üzerine ben S.ray

löy noter velcili Sarayköy z.İra&t bank ... 
aına gittim. Yukarda ad ve sa.nl.a.n ve 
imz• ve mühüreri 'basbrılmtt dairemizce 
tanınmış olan çiftçiler Sa.rayköyün a,ağı. 
mahallesinden Salih oğlu hin üçyüz onüç 
doğumlu Hilmi Karaca ve Bala mah.ıi.1-
le9indeo Yuauf oğlu hin üuü;ı on yedi 
doğumlu Ali Kılınç ve Hasköy karyesi 
mtıhtan Mustafa oğlu bin üçyüz on sekiz 
doğumlu Mehmet T uıan mahallesinden 
Mustafa oğlu bin üçyüz yirmi üç <l~um
lu Sefer Tuncer ve Beylerbeyi lr.arycsin• 
den Hasan oğlu bin Üc;;yüz on ilci doğum
lu Ahm~ Seyhan ve aynı köyden Veli 
oğlu bin iki yüz doksan dokuz doğumlu 
Mu"tafa Hüoker ve aynı köyden Emin 
oğlu bin üç yüz iki doğumlu Mehmet 
Köse ve aşağı mahalleden Halil oğlu bin 
üçyüz dolmz doğumlu Ömer Deniz n 
aynı mahalleden Süleyman oilu hin 
üçyüz ~iz doğumlu ıbıahinı ACISU ve 
Bala mahallesinden Ali Riza oilu hm 
üçyüz. on doğumlu Rifat Kapancı oilu 
aynı mahafleden Kenan oğlu bin iki yüz 
dok.san altı doğumlu Tahir Kenan Alr.:sel 
ve aynı mahalleden Alı.met oilu bin ilci 
yüz; dokaan dört dojumlu Huan Yeni 

Delfdr AH KAJIÇIOGLV w_n olduğunu ~asd~k ederim. Bin dokuz. 
• .ruz lurlt senca Aiusto. ayman on dör-

Cilt \'e T~ül hastahklan \'e düncü Çar amba günü l '4 / 6/940 
ELEKTRiK TIDAVİLEBt T. C. 1mıir üçü.oc.ü noteri Sürcyy..t 

Birinci BeJler Sokalı N-. 55 •• bM Ok.ay reami mührü ve imz.atL 
Elhamra Sinemesı ark••™'a nh-h'M Umumi No. 2798 Husuai No. 4f IH 
~am kadar bastalaım k:aMI ~r. .işh. mukavele suıetinia daired• saklı 

TEl.F.J'ON : 3419 l 4/ 6 / 940 Uırih ve (2 783) umumi nu

yüz doksan üç doiumlu Ali Çiftçi ~ 
mahalleden AH oilu hm Üti ,.üz dobaa 
dokuz doğumlu Salih Doğru ve aym ma
halleden Ahmet oğlu bin iki yüz doksan 
yedi doğumlu temail Bayrak n SciıRa 
köyiinden Mehmet oiiu binüç yüz on 
dolun: d<>iumlu Sa.bri l,.k n Beylerbeyi 
köyünden Mu.ta~ oğlu hin üçyüz on 
sekiz doğumlu Etem f.rdoianm 
21/8/940 tarihinde öaü.cde açık olarak 
okunan i!bu ana rn.ukudename. hüküm
lerini anla)'ıp kabul ettiklerini bilciirmq 
imza ve mühürlerinin de tasdikini iste
m~ oldaklarmdan 2 l/ l0/93Ş tarihli 
ve 283.f nwnaralı kanunun 23 üncü 
maddesi mucibince t:aSdik olunur. 

Bin dokuz yüz kırk ~nesi Ağustoa 
ayının yirmi birinci Çarşamba gii.oüc:lür. 

Suayk6y noter Mili re9UU mührü 

maralı aslına uygun olduğu &udik lulın-
dı. BlD dok~ yil% kırk 9Caesİ. Aiuato. 
ayı.nan on ~tinci Perwembe günü 

30 lı:ur~uk damga. pulu W:erinde 
tarih 15 J\iu&toa ve Süreyya. Ole&)" 

lm:ı.aaı 

IZMtR BEJ EDIYESINDEN1 
-~ Yaridat ~de 

•e Karşıyaka ~ubesinde 50 şer lira aylık 
ücretli iki icra meuunluğu inhilil etlJ\İş• 
tir. 

Bu ın~muriyctler için 2(>/g/94'> taft. 
hine rn.üeadil Paı:arteai cüaö aut 9 ek 
müaahaka imtiıbaoı yapclacaktu. 

Li.c Teya orta mektep mezunu olmak 
ve yaşlan 3S mütecHiz hulunmam•k 
şarthr. 

bteldilerin e.naka müshitderi.)'le bir
likte riyaset makamına müraıeaatlan i&i. 



SAJllFE 4 

İngil.zlerin 
deniz kafilesiııe 

- *--
ransız sahillerinden 
uapılan taarruzun 

tafsilatı 
g· ereye 

aarr z ne 
·apılan son 
tice verdi? 

Londra, 23 (A.A) - •Royter• 
Harbin bidavetınden beri ilk defa ola

rak Londralılar g cc ha\•a dafi topları
nın ~ıddctli atcşı, bomb::ıların uzaktan 
gelen infil:ıklan v.: f.ircnlerin gürültüle
ri ile U) anmıştır. Londra etrafında üç 
mıntakn ki.i<;Uk mli-.yastn bir bombardı
mana tabi tutulmuştur. Az bomba atıl
mıstır. 

Ölü olduğu haber verilme~ektedir. 
Hu:;usi bir evde h&sar vardır. Iki sine
ma, bir banka şubesi ve dans salonu 
kuvvetli hasara uğratılmıştır. Münferit 
bir tayyare Londrn müdafaasını yar
mak için bir çok tcşebbiislcr yapmış ise 
de şarapnel yağmuru altında ve projek
törlerin ziyası içinde geri çekilmeğe 
mt.>cbur kalmıştır. Bir tayyare altında 
bulunart gayri askcr:i bir hedefi 
aydınlatmak için aydınlatıcı fişenklel' at
ını tır. Hilcum heyeti umumiyesi itiba
riyle asgari netic.?Jere varmak için çok 
gürültüden ibaret l:nlmıştır. Hava dafi 
batar) alan ve avuların faaliyeti çok 
mües.cir olmuştur. 

Londrn, 23 (A.A) - Taymis gazetesi
nin denizcilik muhabir~ Fransız sahille
rinden Almanların bir Jngiliz gemi kafi
lesine karşı yapmış oldukları bombardı
mandan bahsederek şunları yazmakta
dır: 

Hiç bir gemiye isabet vaki olmamıştır. 
Fakat dün vaziyet ve menzillerini ispnt 
etmiş olan baatryaJann pratik sahada 
çalışarak ncticelenni daha mükcmrnel
Jeştirmiycccklerine zahip olmak hiç doğ· 
nı bir şey olmaz. Bu batarya gemilere 
jlk defa olarak nteş açmış bulunmakta
dır. 13 ağustosta ('tnubi şarki mınt.aka
fanna düşmüş olan mermilerin bunlara 
nit olduğu da şimdi anlaşılmaktadır. Sa-
hil bataryalarının bu suretle istimal 
cdılmiş olmaları da ilk defa görülmüş
tür. İlk tecrübelerde müessir bir endaht 
beklenemez. Bu bataryalar belki de is
tikbalde daha büyük b ir tehlike teşkil 
edcbilcce.)ctir. Fakat bunların mevcudi· 
y<:ti ne bir garabet ve ne de beklenil
miyen bir şey teşk:l etmektedir. Bu va
ziyete karşı koymak imkanı tabii mev
cut bulunmaktadır. Muhtelif İngiliz h i
dematının bu çareleri bulup vnkit ve za. 
mruıiyle mevkii tatbike koyacaklarına 
da itimnt edebıliılcr. 

... 
Askeri Usler _ ..,.._ 
Hakkında bir ittifak 

aktedildi -·Amerikalılar iki ada. 
yı 50 sene için 

kiraladılar 
Nevyork, 23 (A.A) - D. N. B . bildi

riyor : Associated Pressin Londradan 
bildirdiğine nazaran Birleşik Amerika 
cenubi P asifik denızinde bulunan Can
ton ve Enderburry adalarını 50 senelik 
muvakkat bir müddet için kiralamıştır •• 
Bu adalara hava üsleri kurulacaktır. 
Mezkur adalan müştereken idare etmek 
ve İngiliz - Amerikan sivil tayyarecilik 
kumpanyalarının bunlardan istifade et
meleri için Londra ve Vaşington bir se
n evvelinden mutabık kalmış bulun
maktn idıler. 

Nevyork Sun gazetesi, Yeni itilafın 
askeri üsleri istihdd ettiğini tnhmin et
mektedir. 

---../:7---
Mr. Çörçile 

FRANSIZ HARiCİYE 
NAZIRININ CEVABI 

- 1: ".ŞTAKAJ<'I 1 inci SAHiFEl>E -
Fran a kurtuhı!!unu Jngiltereden bekle· 
miyor.> 

B. Bnoudouin bunu müteakip B. Çör
i1in nutkunda açlık gctirccl"k olan de

niz nblok mı bahis mevzuu ed t"n kısmı 
tebarüz ettirerek şöyle demiştir: 

- cAlmanya mu temlekelt"rinden ge
lecek erzakın yalnız Fransızlara tahsis 
edileceğini "adetti. V c bu '\0 ait üzerine 
2 A~ ı to tarihinde Londraya sarih tek
liflerde bulundum. Alınan ce'liap bir red 
cevabıdır. Bu red belki de Mers - EJ 
- Kebir uikn tini~ dnha fena bir muha-
emııt h ırekcıidir. Hükümet bu reddin 

ka ısında bo.> un e ~miyecektir. Hükü· 
met m<"mlt'keti nçlık ıstıraplarından ma-
un bulundurmak için mümkün olan her 
~eyi )apnc. ktır. Hukümet bu açlık dirck
törhiğünü insnniycte mugayir gayri mü
essir "e nihayet tesis edenler için fcla
ketnmiz telakki e ttiği için bu vazifesi
ni bir kut daha uimle yapacaktır. 

B. BJoudouin sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

B. Çorçilin nutkunda yapıcı mahiyette 
hiç bir ey yoktur. Her kıtadaki millet
ler :gittikçe fazlalapn bir tesanüdle biri
birine bağlanacaklardır. B. Çörçil A\•ru
panın büyük bir kı mının açlığını gide
ıecck kadnr yiyebilmekten menetmeklc 
daha doğru daha insaniyetperver, d aha 
aulhperver b ir dü manın yaratılmasını 
muniltün kılacak bu lüzumlu t~nudün 

tereyı har~ bıiakmaktid.P.:. 

450 r 
• • men nı 

METAKSAS 
- - ·--

E e rali e 
~örüştü 

YENi ASIR 

a tedr·sat •• 
ğret 

terfileri p 
e arif 

timlere 
i i bütün 
itap ed·yo 

1 
al-

~ o~ !'!uma esi ı~ 
,. 

Aman resnıı 
rakamlarına 

--*--
So uet gazetec · ıeri 
inanmıgorf ar mı? 

-~-

Almanların lngiliı 
n.üdaf aasını yarına

ları pek z or 
- Tl raf 

Londra, 23 (A.A) - Deyli c ı; ~ 

-·Elen/ere isnad edilen 

gazetesi Sovyet gazetelerinde çıkan gt'. 
makaleyi ncşretmektcdir. Etoile Roul& 
dn çıkan ve Albay Yuravlcin ınaka rı 

- • ile hemen hemen mü avi olan iki ta C' 

Ankara 23 (A.A) - Maarif vekllle- Vekillik müfott~lerinin rnporlanna na- retmen bakımlarmdnn yctiştirmC'kte zayiatını mukayese ettikten sonrn r;edt 
tince kıdem müddetlerini bitiren ve va- zarnn bulunduğunuz maaş derecesinden gösterilmiş olan muvnffakiyetin manevi yan eden büyük hava rnuharebelert; 1• 

zifelcrinde muvaffak olnn 450 orta ted- yukarı dereceye terfiiniz 1702 numara- bir mükfdntı addetmekte bulunduğunu tecrübe snhibi olduğundan yıldırırn k'rı· 
risat öğretmeninin terfileri yapılmıştır. lı kanun hükiimlerine göre ve müdür- sarih olarak sizlere bildirmek isterim. binin İngiliz müdafaasını yararak :ra li 

haber/etin mensei 
~ 

neresidir? 
Atina, 23 (A.A) - «D. N. B.> 
Perşembeyj Cumaya bağlayan gece 

başvekıl B. Metaksas ile Genelkurmay 
erkanı arasındn oldukça uzun b ir konfe
rans yapılmıştır. Bu toplantıya emniyet 
na:tırı da İştirak eylemişt ir. 

Yüksek derece-deki maaşlara geçenler ler enciimeninizin kararından sonra Ve- Öniimüzdeki senelerde sicil ve tefti~ da muvaffak olmasını beklemeınek 
araslndn 37 ve 40 sene öğretmenlik et- killikçe icra olunmuştur. Başarılarınızı işlerini daha muntazam ve daha sıkı tut- zım ~eldiği neticesine varmaktadır· Jfl 
miş öğretmenler mevcuttur. candan tebrik ederim. mak knrarında olduğum için nrkadaşla- Floıta Rouge·un muhabiri de Alrıt~; 

Maarif vekili terfileri münasebetiyle Terfii fazlı bir miktar para almayı te- runın vazifelerinde dnha faz.la ikdam ve zayiatının yüzde üç yani günde 45 ·d• 
bu öğretmenlere şu tamimi yapmıştır: min manasına telakki etmeyip memle-. gayret sarfetmeleri lüzumunu da şimdi- 50 bombardıman tayynresinden dB) e~ 

cMüdiirlerinizin verdiği siciller ve ket evlatlarının önce terbiye sonra öğ- den hatırlatırım. ı. 5 00 tayyarı:: olduğunu tahmin e er,1-

T oplantıdnn evvel Per§embe günü B. 
l\letaksas Kral ile b ir görüşmede bulun
muştur. 

-------------------------------------------------, Almnnyanın böyle bir kaydı yalnız rıı,r 

=-v••••••••••k•••••;•ı••;•••••••d•••••~;•••••k•••••;~••••t•••••••t•••k••••;•k"""ı"""'"''""~' 1. n~·ıtere zeme itib~riylke dcğiJ _biJha!!Sa insk~~:ı~. • .ıtını yenne oyacngını yazma 
~ e l ın un U e l erı Sovyet gazetelerinin Almım ıcsın~ı~ 

A tina, 23 (A.A) - A tina Ajansı 
b il diriyor: • •• Epirde esasen gayri mevcut bir Elen 
jandarma albayının nezaretinde çeteler 
teşkil olunduğunn ve Elen Arnavut ma
kamları tarafındıın bunlnra ııiliih tevzi 
edildiğine dair Arnavut gazeteleri tara
fından gittikçe daha fazla bir surette ya
pılan ve Stefnni Ajansı t arafından ikti
bııs olunan şayialara yeniden temas 
mecburiyetinde bulunuyoruz. 

llalk tipi ekmek, incir ve Uzüm 
ihracatı ve müstahsili refahlan

dırmak mevzuları 
------x4 x--------

Masala benziyen ve fr.ntazüıt uydur
malan baştan başa tekzibe tmlah iyetta
rız. 

Vekil petrol kumpanyal&rı müdürleriyle gö
rüştü. Bugün tstanbula hareket edecektir •• 

Elen hükümetine bu gibi harekattn 
bulunduğunu isnad etmek hav!talanın 
alamıyacağı bir şeydir. 

Elen subayları refakatinde yabancıla
rın hudud sanki yapmış old ukları 7jya
ret de tamamiyle nsılsızdır. 

Elen mahkemelerini a lakadar eden tel
mihlere gelince; bu telmihler Elen m ah
kemelerinin şeref ve itibarına ve yüksek 
adalet telakkisine dokunamazlar. 

---tt---

N ö y y i --·--Şehrine girenlere Bul-
garların ikramı 

Sofya 23 (A.A) - D.N.B. ajansı bil
diriyor: 

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

••••••••••••• 
Aydın mıntakasmda üç yerde müstah-

sille temaslar yapan Ticaret vekilimiz 
dün snh.'lhtan akşama kadar ti.iccar bir
likleri binasında bazı toplantılara riya
set eylemiş ve Ticaret vekaletini alfıka
landıran mühim işler üzerinde muhte
lif zevatla görüşmelerde bulunmuştur. 

Vekil saat on buçuktan itibaren üç 
sant bu_ğday ve halk tipi ekmek mevzu
iylcı a15kadar bir toplantıya riyaset et
miştir. Ticaret vektıleti ekmek mevzuu 
üzerinde ı•hemmiyetlc tevakkuf eyle
mektedir. Bu işe kat'i bir şekil verile
cektir. 

B. Nnzmi Topçuoglu öğleden sonra 
üzüm ve incir ihracatı meselesi üz.erin
de kooperatifler birliği umum müdüriy
le göriişmiiş, ihracat ve satıslar hakkın
da malumat almış, yeni mahsül yılında 
alınacak tedbirleri izah eylemiştir. 

••••••••••••• 
B. Topçuoğlu bu sabah saat onda bor

sa idare heyeti azalariylc ihracatçılar 
bfrliğinde piyasa i5leri etrafında görü
şecPk ve saat 13 te Tırhan vapuriyle İs
tnnbula hnreket edecektir. 

Haber aldı,ğunıza göre iki Amerikan 
vapunı Eylüliin ilk gününden itibaren 
fstanbuldan Anıeriknya mal yükliyecek
tir. Bu vnpıırlnrın lzmir limanına da 
uğramaları temin edilecektir. 
Yapılan bir anlaşmaya göre Romanya

ya 650 ton zeytiny::ıgı ihraç edilecek ve 
bunun bir kısmı iznıirden gönderilec"k
tir. 

-----/:r·- --

İn ~lizl er Cava
dan şeker alıyor Plovdiv şehrinde ihtiyat 1.abitleri bir

liğinden bir heyet emekli A lbay K uen
schierin riyasetinde Almanya büy ük el
çisi Von Richt Hafc.ni ziyaret ederek 
10,000 kutu lüks Bulgar sigarası ver
mişler vc bunların Fransanın Neully 
şehrine ilk giren Alman askerlerine he
diye edildiğini bi!dirmişk•rdir. 

Müstahsili refohlandırınak ve fiat far
kından müstefit eylemek için hükümetin Londrn, 23 (A.A) - lngilterenin 
aldığı yerinde tedbirler şayanı şükran- Cavadan elli bin ton şeker salın almnsı 
dır. hakkında b ir p rensip nnlnşmasına varıl-

Tic:ıret vekilimiz bilfilıar~ petrol kum- mıştır. Sat ış linıi fob - Cıva tonu beş bu
pnnyaları müdürü ve mücssillerini ka- çuk Sterlin olocnktır. 

Bulgarların 1919 muharebesi Neul
]y'dc imzalandığı malumdur. 

bul ederek uzun müddet görüşmüş, saat Diğer tnraft an l ngilterenin yenid en 
18 de de ithalat ve ihracat tacirleriyle 1 Cavıı çayı satın alması hakkında da mü-
b ir göri.işmede bulunmuştu r. zakereler cereyan ettiği ôğrenilmi~tir. 

Türk - lngiliz ticari iş birliği -· 
Maruf bir lngiliz Lordu dün 
gece şehrimize gelmiştir 

-----------... -
lmpaı·atorluk ticaret birliğinin fuar

daki pavyonu büyük alô:ka gördü _,,._ 
Pavyonda sıra bekli)·enler - lngiltere, bize muhtaç 

olduğumuz her maddeyi vermiye hazırdır 
- BASTARAFı 1 inci SAHİFEDE - bikimiyetine ait rakamlar dikkatle takip 

zam birlik, canla tezahürünü, bükiimeti- ediliyor. Britanya imparatorluğu de
mizin büyük bir ehemmiyet verdiği iz- nizlerde her gün 3000 ticaret gemisiyle 
mir Enternasyonal Fuarında göstennİJ 15 milyon ton yük nakletmektedir. 
bulunmaktadır. brnir Enternasyonal Fu- Birinci tqrin 939 tarihinde lngiliz 
annı ziyaret eden herkes, ıergi sarayının bayrağı altında bulunan gemilerin ye
aolunda yükselen ve Türk - İngiliz bay- kimu 21 milyon ton iken 940 tarihinde 
raklariyle süslenen bu pavyonu her bal- ticaret gemilerinin tonaj yekimu 30 mil-
de ziyaret etmiı olacaklardır. yona baliğ oluyor. 

İngiliz ticaret birliği pavyonu orijinal imparatorluğun bir senede ticari itha-
büyük bir sanat zevkiyle, gayet kısa bir lat ve ihracatının 23.071.695.000 Türk 
zamanda . meyd~na getirilmif mü- lirası gibi muazzem bir yekun gösterdiği 
kcmmel b.'~ ese~ır •.. Bu pavyonu, ~e'!':- anlaıdıyor. Yine bu pavyonda verilen 
york se~ıs~dekı Türk pa.,.onu hüku- izahatten anlaıdıyor ki, donanma bima
mct ko!"ısen B. Suad Şakır ~.azırlam~f yesinde lngiliz ticaret filosu eski serbesti 
ve lzmır f.uanna. bu ~re.tle omek hır ile harekette d evam ediyor. 
pav~on. numunesı vennııtır. , Yine bu pavyonda, ortada mevcut bir 

Şımdı -~~ pavyonu hep ber&... ziya· dünya haritagı, İngiliz ticaret filosunun 
ret edebılınz: kapanmış yollannı canlı bir ifade ile gö

PAVYONU GEZERKEN 
rücülere anlatmaktadır. 

nin daha gen it bir tekilde inkitaf ı 
imkanlarının daima mevcut oldu

ğu noktasında toplanmaktadır. 
YENi BiRLiK 
Memleketimizde v e Balkanlar

da henüz faaliyete geçen İngiliz 
İmparatorluğu ticaret birliği, mu
azzam bir itin hatındadır. Maksa · 
dı, karşılıklı olarak ticaret imkan
larını arttırmak, bilhassa memle
ketimizde genit ölçüde faal iyet 
g östermektir: 

Bu birliğin yeni ticaret v e ihra
cat m e vsiminde göstereceği faali
yetin çok canlı olacağı v e memle 
k etimizde büyük bir alaka ile kar
şılanacağ ı muhakkaktır. imparatorluk ticaret birliğinin hazır-

ladığı bu güzel pavyona girerken lngil- INGiLTERE VE BİZ imparatorluk ticare t birliği p av-
tere bankasının Türkiyeye açtığı kredileri Bu pavyonda bir Türkiye hari- yonunu her gece on birlerce ziy a-
çok canlı bir ıelrilde ifade eden tablolar tau üzerinde canlı motiflerle İn- retçi g ezmekte ve kapıdaki i7.di
nazara çarpıyor. Bu bankanın kasa mev- gilterenin bizden satın alabileceği ham önünde İcap eden tertibct ta
duatmın 16.536.061.456 Türk lirası ol
duğunu ilk nazarda anlıyoruz. Türk_ in· maddeler gayet bariz bir şekilde mamlanmıf bulunmaktadır. Bu 
gı1iı ifbirliği Karabük demir ve çelik ~öıterilmiftir. Başka bir tabloda pavyonu gezmek için sıra bekli

--•- kamlarına inanmaz gö1ükmekte ve ~ 

24 ml.lgOO dOlarl~k dilerine ı.;öre bir hesap yürütmekte 
il • duklarını kaydetmek faydalıdır. 

D · d · ·1· ı· nı gaıe> ., .. h ld enız en ıstı aya ge ınce; ay d•fl Si a a 1 leci bunun olabilmesi için sonbaha~ ıiı• 
evvel yapılması icap ettiğini ve bu 15 .r' 
teşebbüsüni.in büyük gemilerin ~enr pf 
) apmak için müşki.ılaı çektiklen l\ ;.ı 
<! :nizi sahillerine yapılabilece:ğin~ .;erİfll 
buna mukabil bu kısımda 1 ngılı. el 
büyük mikyasta askeri kıtaadt ~ah~ı~dit' 
tiklerini bnska bir tedbir alın ıgı tıı ,, 
de düşman ~cmilerinin lngiliz donanl'I'~· 
sına koymaları lazım geldiğini yaı.rıı• 

Vaşiııgton, 23 (A.A) - Harbiye na
ıınnın dün gece neşrettiği bir rapora na
zaran Temmuz ayında Amerikadan ln
gilıereye 24. 145.025 dolar kıymetinde 
esliha ihraç edilmiştir. Bu mikdar eslihn 
son altı ay z.nrfında yapılan ihracatın he
men hemen nısfıdır. 

Camberra, 2 3 ( A.A) - Dün akşam 
radyoda söz söyleyen bnşvekil B. Mcn
zics mühimmat nezaretının faaliyete 
başlamış olduğu üç ay zarfında 100 mil
yon A'\usturalya Sterlini kıymetinde mü
himmat sipariş verrdiğini beyan etmiştir. 

Avusturalyanın şimdi lngiltereye, Hin
distana \'e Yeni Zelandaya mühimmat 
vermekte olduğunu da ilave etmi~tir. 

----t.r-- -

Is tan bula gelen 
yolculaı· 

İstanbul , 2J (T<!!graf) - Avrupa eks
presi bugi.in yecli sa.at teehhürlc geldi.. 
Konvansi.yonel yolcuları, gecikmenin 
Yunan - ltalyan hududunda yapılan sı
kı kontrolden ileri geldiğini beynn et
mişlerdir. - ·-Fuara akın 

Vapurlarda on beş 
gün yer yok 

İstanbul, 23 (Hurnsi) - İzmir !uarı
na yurdun her :ycnnden akın başlamış
tır. İzıııire deniz yoliylc gitmek istiyen
ler vapurlarda yer bulamıyorlar. Deniz 
yollarına miiracnat edenler 15 gün içın
de kalkacak vapurlarda yerler tamamen 
satıldığı cevabını :.lınışlnrdır. --·--Çin ordusu 

Yeni muvaf fa ki yet
ler kazanı yor 

Peiping 23 (A.A) - Japon hi.iküme1i 
namına söz söylcıneğe salflhiyetlar bir 
1.at 20 Ağustostanberi büyük Çin kuv
vetlerinin Kinham, Tungpu ve Chcn
nsai dcıniryollnrınn hiicum ederek bun
lara hnsar v(!')'dirdiklcrini ve telgraf hat
larını tahrip ettiklerini lıeynn ctnıiş ve 
hücumun mutattan dahn iyi bir ihti
mamla hazırlnnmış olduğunu kabul et
miştir. 

Kinham dcmiryolu üz.erinde münaka
lat bir kaç gündenb~i kesilmi tir. 
Alınan diğer rnnlUmat Chocho'Cu ile 

Shuntefu qrasındaki kısı:nda büyük 
mikyasta muharebeler cereyan ettiğini 
teyit etmektedir. Bir çok trenler tahrip 
edilmiştir. Tsinghao derl'si üzerinde bir 
köprü hnsara uğramıştır. 

- *--Almanya ve yiyecek 
maddeleri 

Loııclnı_ 23 (A.A) - İyi malumat 
alan Hollanda mahfi1lerindcn öğrenildi
ğine göre, Almanl.ıı yalnız ellerine ge
çir bildikleri taz.<.' sebzelcr<len memle
ketlerine ihraç ctn~eklc iktıfa etmeyip 
konserve yapan fabrikalara ~ i !lİ dört 
snnt çalışmaları iiı: emirler ''ermişler
dir. 

Ayni mahfiller l u konservelerin Al
manyayn götürükcl:k ahalinin kışlık yi
yeceğini teşkil edc>Ceklerini söylemekte
dirler. 

Bu mallnrın bedellerini Alm:ınlar ka
ğıt p;ıra ile ödcmd:tcdirler. 

Hindicini mes'elesi • 
Cenevre 23 (A.A) - Vi~inin iyi haber 

alan mnhfillerindcı. öğrenildiğine naza
ran Hindi Çini mecclesinin halline mü
teallik Fransıı tcklinerine Japonyanın 
cevabı bu sahalı Vi iye gelmiştir. 

tadır. le' 
Karnya çıkmak için Alman k~\.._,elol

tinin 100 ila 120 fırkn raddelerınd.\irı 
mnsı lazımdır. Bu kuvvetlerin nn~l~ ı fi· 
icap eden gemi knlnbalığı ise lngılıt jı1' 
losunun hücumundan knçamaz. Bund ,,. 
tizaren İngiliz hava ku\'V<"tleri Bor e . ., 

1 "·sil"' udan St.avangt're kadar 1': mnn .. hiİ' 
elinde bulunan topraklara şıddetle 1111 

- d d' 1 Alrıt • cum t:tmege evam e ıyor ar. .eııı 

hnvn müdaf~~ teşkilatında. ~apıl~n ~el~ 
ıslahat bu hucumların tesırıne hır 
daha ilave etmektedir. ~ 

-------------------------
Arjantinde 

--Jf.-

Cü mhurre isi istifa 
etmiştir -·-Buenos Aires, 23 (A.A) D. ~ 

bildiriyor : Nim r~mi radyo dün a ·~ 
Arjantin cüınlıur reisi B. Ortizin 1 

ettij!ini bildirmiştir. . ,. 
Bu haber hcniiz l·t: men ıeyit eCJılf11 

mi;tir. . 
Söylı•ni!diğiııe nnzaran cümhur ;:,;, 

istifasını \'l'rmeden evvel nazırlar "'·,M' 
sivasi şahsiyetlerle bir knç saat gö 
mliştiir. 

Çok z.amandan ~ri reisin esbabı ~ 
hiye dola~rısiyle istifa edeceğine 
şayialar dola maktn idi. Haf1alard~~ JJ. 
ri lınsta bulunan B Ortizi reis vekili 
Cnstill vekfılet l'tmekte idi. it 
Knnunuesası~ e rore, istifasmın ~,si 

mcnto, senato tar<!f •ııdan tasvip edılıJl 
lazımdır. 

----tr---

İ N G İLİZ 
KABİNESİNDj 

... ,,. 
- BAS f ARAFJ l inci SAHIJ<"t.:lJ.., 

rine ilham ettiği itimnd hissini b~~·ı:ı 
rinde götürmektedirler. Ve bu ıtıı;:,ıt 
hissini biitün memlekete yaymaktan 
kalmıyacaklardır. 

Z . b 1 · ıı . d h b'' "k ... t · _ıra me u ar mı etı a a uyu ., dl" 
retler sarfına tt"şvik eden nutukla son~ 
rece cesaret almış bulunmaktadırlar. ' 
nilf'hilirki bütün harp milli bir haçl~tii' 
fer hnline inkilab etmiştir. Çünkü bu dl" 
Jngiliz vatanda~lnrı şu ciheti gittikçe ı:J 
ha ziyade anlamaktadırlar ki son altiııe
içinde harp mekanizmasını bütün ın ~-
tin tt"krar teker teker bütün vatand& t"" 
rın hattı hnrekt"tine bağlı bulunnıaL: 
dırlar. y 

Hükumette yakında bir ıebeddüliit} 
pılacağı hakkında deveran eden şa ,.. 
lnrn bu vaziyeti gözönüııde tutarak rt 
zarı dikkate almalıdır. dS" 

B. Çörçilin son rahatsızlı~ı bu tarı: i.f' 
ki tt"kliflere bir derece ku\ vet v~rt" eıt' 
tir. Zira B. Çörçilin sıhhi vaziyetı ~ 1" 
di ini tekaütlüğünü talebe mecbur e ~ 
se hukümette bazı de -;.işiklikler yaP"1 I' 
için bu münasebetten istifade ediJece 
pek muhtemeldir. ,.. 

Mnanınfih bugun yalnız şu cihet ~
li'ımdur ki B. Çürçilin dostları kendıi51bil
i inr. başlamnğn hnhiskiır olduğunu ~· 
dirmcktedir. Şimdilik hükümettc bu Ô"' 
bi değişiklikler yapılacağı muhtemel g 
rülmcmektedir. ___.,, . . ... 

••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••• 1 ANKARA'da ANKARA PALAS i 
ISTANBULDA PARK OTEL S 

V E i 
fabrikalanmu.da, tayyare fabrikalannda lngilterenin Türkiyenin bütün ih- 1•enler çoktur. 

liman ve baraj tesislerinde; demir yolu, tiyaçlarını kartılayacağı bildiril- Ziyaretçilerimizin .çok yerinde s T u·· D y o M A z A R 1 K 
lokomotif, her türlü fabrikalar ve semi . 
• t • 1 • d nl 1 la t-L •. mektedir. olan bu alakaları. dost bir memle- •. • 
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ın':ı.' lf erın e ca ı pano ar ~ruz Pavyoawı tebarüz eUirdiii bü- ketin bize göaterdiği alakaya SÜ· CAZ orkeatruı Fuar muddetınce DEN1Z lobntaaında gece en 
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