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Bur Frar. _ J\1r ten leke 1mparatorlu. 
ğtmu l'traf nda toplaı ıya mm:affaJ; 

olan adam 

Suriyede --·-
/tal yan müdahalesine 
müsaade edilmiyecek -·-

• 
Ciimhuriyctin ve Ciimhuriyct cseTinin bekçUi, şabnlılan çıkar siyasi gazetedir 

Osmanlı Bankası 
Scmm~ esi 10.000.000 Stcrıindiı. Dünyanın he 

(arafında şube ve muhabirkri \'ardır. 
Jo:n ehven şcraitllc bilumum banka nnıamclil 

hm güriir, , ·adcli 'c \•nde• iz. me\ d ııah kabu 
eder ve kumbaralı tasarruf sahiplerine scned 

·iki keşide ile ikramİ) c ' criı· .. Son sistem küçü 
kasalan mü tcrilcrinin emrine fmuıde tutar. 

t 
YEN! ASIR matbaasında basılllll§tır 

İNGILIZ on H :YONLAR 
NAZIRININ BEYANATı ---·-

Akdenizde ha
rekat yapan 
lngiliz filosu -··-ORTA ŞARKA LÜZUMU KADAR 
ASKER VE LEVAZIM 

TAHŞ IT ETTi 
Fransanın açtığı boşluk 
bu suretle d olduruld u... 

Londrn 18 (A.A) - Dün akşam Lord
lar kam:ır:ısında Dominyonlar naz.ırı 
Lord Caldecote Akdenizdeki harekfit 
hnkkmda beyan. tta bulunarak de'llic;tlr 
lti: 

Alman sanayi merlcczlerirıc 1ngili: tayyarclcri11in yaptıkları nıtnxıffakıyctli bir akın 

c İngil z deniz. kuvvetlerı son z.aınan
lnrdn nltı gün içinde Akdenizi bir ucun
dan öbir ucun:ı kadar taramışlardır. Fn
knt bu esnada diişman hiç bir deniz hn
rcketindc bulunmamıştır. Bu esnadn 
ş:ırki Akdenizdeki filo mühim surette 
takviye cdilm~tir. Sardunyada, Rodostn 
düşman tayyare meydnnları ve 12 adada 
düşman tayyare meydanları ile üsleri. 
bombardıman edilmiştir. 

-·--
Bugünkü vaziyetin canlı 

'Jrir ifadesidir .. -·-$VKET 

SEKİZ BİN METRE İRTİ
FADA HARP llLDU --·-

li{iliz ve Alman 
tayyaveleri ha
vada kapıştılar -·-BiR ALMAN FILOTILLASI 

INGILIZ A.VCILARI TARA· 
FINDAN DAGITILDI 

Londra 18 (A.A) - Hava nezaretinin 
istihbarat servisi bildiriyor: 

Dün öğleden sonra Alınanlar İngiliz 
sahilleri üz.erine 200 den faz.la tayyare 
göndermişlerdir. Muharebeler fırtınalar 
içinde Kent, Sussex, Surı-ey kontluklan 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHlFEUE -

Tmıa ii::crinde seyriiscff?1· i~lcri 

Fon fı ibbentrop dün 
R omaga gitti 

TUNA 

-·-
Dün Almanlar 
elişi güzel boni~ 
ha yağdırdılar -·-insanca zayiat fazladır. 

Glaskovda da bazı bina· 
lar tahrip edilmiştir 
Londra 18 (A.A) - İngiliz hava ne

zaretinin bu sabah erken neşrettiği teb-
liği: 

Gece yarısına ..kadar lngilterenin ce· 
nubi şarkisi üz.erinde yapılan gece hü
cumları e nasında 5 bombardıman tay
yaresi düşürülmüştilr. Blınlardan dör· 
dü havn dafi bataryaları tnrafından bir 
tanesi de nvcı tayyaresi tarafından dil
şüriilmiiştür. Bu suretle dünkü salı gü
nii diişürillen Alınan tayyarelerinin ade
di 12 ye baliğ olmuştur. üç avcı tayyare
miz ıkayıptır. Fııkat bunlardan ikisinin 
pilotları sağ ve salimdir. 

Londra 18 (A.A) - }fava nezaretinin 
bu sabahki tebliği: 

Di.in geceki d~man hava taarruz.farı 
bilhnssa Londra üzerinde olmuştur. Sa· 
ir mıntakalar üz.erındc de daha küçük 
mi~ nsta hücuml:ır icr:ı edilmi:jtir. Lon· 
dm ve civarına gel~i güzel bomb:ılar 
atılmıştır. Sehrin şark ve cenubi şarki
sinde bir çok C'\'k>r harap olmuştur. Lon
dranın merkezinde bazı mağawlar h:ı· 
sara uğramıştır. İnsanc:ı zayiatın evvel· 
ki akınl:ırdakindcn daha fazla olma ·ın· 
dan korkulmaktadır. 

Mersey nehri kenarında bulunan bir 
şehirde binalar tahrip edilmiş ve bir ka· 
çı ölü olmak üı..cre insanca z.ayiat kay
dcclilmiştir. Bir kaç dii§man t.-ıyyaresl 
Glnscov iizcrlne bombalar ntmış ve bazı 
sınai müesseselerde ha.sarat yapmıştır. 

&porlardan anlaşıldığına nazarım s:ı
ir bölgelerde yapılan tahribat heyeti 
umumiyc.si Hibnrile hafif bulunmak
tadır. 

Moskoıa elçimiz 

lngiltereyi 
istila için 

--·--
ALMANLAR SON HAZIR-
LIKLARINI DA YAPIYOR -·Bilinmiyen şey Bitlerin 

nihai kararı verip 
verıniyeceğidir 

Londra, 18 (A.A) - istihbarat ser
vislerinden alınan bütün malumat Al
man istila hazıı:lıklannın devam etmekte 
ve genişlemekte oldu~nu teyid eyle
mektedir. Hakikaten muazzam mikyas· 
ta olan bu hazırlıldar Norveçin §imalin
den Atlas denizi üzcrindelci Fransız sa· 
hillcrinc kadar yapılmaktadır. Sayısız 
her tonda harp 'Ve ticaret gemileri üç bin 
kilometreden (azla bir mesafe üzerinde 
bütün limanlarda toplanmıştır. 

Salahiyettar mahfallerdc bu hususta 
şurası bilhassa kaydeliliyor ki teknik ve 
meteorolojik bakımdan istila imkanı en 
az S • 6 haf ta daha devam ve ancak bu 
müddetten sonradır ki hava artları ik· 
tihamı hemen hemen iınkan~ı7. zorluk
lar ihdas edecektir. 

- SONU 3 'ÜNCÜ SAHİFEDE -

Filomuz düşm:ının Libya ile denlı. 
münakalatını mühim surette sekteye uğ
rntnuştır. Akdeniz.deki bu harekat es
nasında asker ve malzeme yiiklü gemiler 
kafileleri or'ta şarka varmış ve buraya 
Fransanın dilşmesile harekat sahasında 
bırakılan yokluğu doldurmak için Jii
zumlu nsker ve lcvaz.ım götüriilmüş
tür.> 

Lorcl Caldccole bundan sonra domin
yon1arı methetmiş ve demiştir ki: 

c lmpnratorlu.k pilot antrenmanı p}ft. 
nı ümitlerin fevkinde ilerlemektedir. 
Pek yakında hava kuvvetlerine müv:ıze
neyi tesis etmek ve bilahare yüksekliği 
elde eylemek için durmadan !eve f cvç 
mütehassıs pilot ve fayyare mürettebatı 
alacağız. Bu, u.fori elde etmek için kati 
unsurlardan biri olacaktır.> 

Lord Caldecote... ortn şarkta cenubi 
Afrika kuvvetlerinin mühim bir rol ay
n:ıdığını tebarüz ettirmiş ve Hindiçini 
hakkında dn şunları :söyJemiştir: 

c Japon kıtalarının Hindiçinlden ge
çirilmesi ve burada deniz ve hava üsleri 
tesis edilmesi bahsinde japonyanın Hin
diçini hükümeti üı.erinde tazyik yaptığı 
hakkında dolaşan şayialar dolayısile Jn. 
giliz. hükümcti bu mıntakada statiikonun 
idame ettirilmesi il<? alakadar bulundu
ğunu japon hükümetine ~arih .surette 
anlatmıştır.> • 

AKDENİZ 

MISIR 

Mısır - 1to.lyo.n hucl utlarını gÖ$tcren bir 1ıarita 

--·-iKi ITALYAN KOLU Belçika 
--·--

Hükümetinin dağıld~ı 
haberi uaıandır -·-



SAHiFE 2 

Befgenin konferansı 
,------X4X'-------

İZl\l iR f<~ARI K P ~ ~mK N.-

BUGÜN l~ALE 
l'cııi mC\ imin harikalari~·le ize hır sanat fuarı açıyor .. 

ILK PROGRAl\I 
l - EN SON DÜNYA HABERLERİ.. 

2 •• HUDUT CASUSLARL. 
3 ··KEŞİF ALAYL -

::ııııı:ıı:ııııı• 

-.. Cihan Hatun nnnmmnı:: ------ e'SMAM+ -· -----
-- Tefrika: 117 YAZAN: CuTci Zeydan ------ ----------------------------------- -(Mutasam) ın a iri is " iye ile be

raber muzafferen avdeti haberi gelince 
Samra şehri baştan başa zinetler ile do
nandı. Halk bu muazzam zaferı tesiden 
fevç fevç sokaklara doküicliller.. Her ta
raf bayraklar, kanclıller ile tezyin olun ... 
du. Muzaffer ordunun güz.ercgfıhlarında 
nsker saflar teşkil etti. Şehrin her tara
fında davullar çalmıyor. Se.vinç kıya
metleri kopuyordu. Her kes işi~ gücü
nü birak:ırak bu şeln-i ayin ile işti~l 
<-diyordu. 

Cihan ise. fikren başka ş~ lc.r ile mcs
gul idi. o ne !ıchri ayin patrrdısma, ne 
de bir kimseye dikkat <'CE.yord.u.. O, 
köskten saray yoluna bakıyordu. Hnlıfe
nin alayı geçe~k., (Aydoğdu) mutlaka 
maiyetinde bulunacakt.ı Halifenin rn v
kebi. geçli. Aydovdu y - idi. 

Cihan ıuerakta, ha retle ıken kö tl' 
• ya ında bir ciksU 'k • 'ni · .tr 

Eu, Aydoğdunun: öksürüğü id i. Cihan 
bird n bire titredı. H~en kalkıp onu 
istikbal etmek istedi. Fakat titreyişten 
diileri tutuuyordu. Yüzü penbeleştikten 
_onra sarannıstı. Maamnfih bir liıhza 
içmde kendıni topladı. Aynğa knlkarnk 
yürümeğe başladı. O zamana kadar 
Aydo'J~)u Ciharun bulunduğu odaya gir
miş idi. 

Karşı karşıya geldiier. Cihan gözleri 
bir minber üzerinde balkı ibadete-, yahut 
sevda yolunda fedayı hayata teşvik e~n 
lfü hatip gibi cöz söyledi Aydoğdu ba
şını cğerclc selam verdi. Edep ve haya 
mc.ıı.etmcmiş olsa3dı sevgili.sinin boy
nuna sarılıp bağrına basmak istiyccckti. 
Sonra elini uznttı. C.han elini verdi. 
Uzun bir. mükalemeden m\L<rtağni kılan 
tebessilmlcri ile birbirinin elini sıkarak 
m · faha eylediler. Aydoğdu~ 

- H ş ldinlz,. f ld · , Fergan 

iz mir hafriyatında 

Efes harabdcriı cien Dcdyus ji.mnazı 
önünde y~pıln 1 ~ rl '1 h3friynt bitmi . 
jimnazın önü binler~ metre mik.iıp top· 
rak yığınlarından kurtulmuştur. Bu ka
zının muv .. ft_:. Jetle } &~ılııı !:iİ ile Ku-

l\lııı:eler mııdurii B. Salahattin Kaııtar 

~dası kale burçla rı işini ine.elemek üze· 
re muzcler müdürü Saliıhattin Kantar 
bugün o raya hareket etmiştir. --·-- - -----------------------

MÜZiK YUVASI 
Birm ·i te rin ~·ı b sında Kültür~rk

ta maarif velciletinin tasdiki ve beledi
yenin yarduıı!yle bir müzik yuvacı açı
llıcaktır. 

Daha çocuk yaşından iulınrcıı yarı •ki. 
nesil nrru,,n& yetişecek müzik sanat
ldirlarına ilk ınüz.ik U!vk ''c kabiliyeti
ni nşılıvacak ohm müzik yuvası tamn· 
mı.'i müzik ö~n.~trnf'nl ·d tarafından ida
ıre edilecektir. Çalı.şınalnn arasında or
lkestra ve kor.'.> da bulwıncaktır. B. Ham
di Akayın idıırcsinu" bulunan bu mÜ<'S
!<'SC):C mu \'ti ffukı:ı, et dileriz. 

RASİP!İ 
İz.mirin m:ırur demir tiic<'nrlarınd n 

bay İbrahim Porteçinin km ba) an 
Bcrnl Porlcçiıı ile tütiin eksp~ \ 'e 
komisyon rusu ba • Knzun tal:.ıııın 
oi:lu avulml Ua:.im Atnlanın nişan 
mera imi diin gece ha~ İbralıiınin: 
Köpriideki e' inde ik i t:ırnfm yakın: 

B~Y ATIF iNAN 
Ankarada lngiliz. ticnrct korporasyo

oile cereyan eden müzakerelere iştirak 
eden ihracat birlikleri umumi katibi B. 
Atıf tmın dün g ce Anlmradan şehrimi
ze, nvd l eylemiştir. 

Haber aldıgımıza göre İngilizlerle ba
zı madd lcrin üıracına nit müzakereler 
hiısnii uretlc neticelenmiştir. -- - -Gelen ler, Gidenler 

Bıll'cik vali i B. Rifat ve Amasya say
l:wı D. Süleyman Sırrı Ankaradan, 
Konya saylavı B. :Funt Gökbudak \'e 
Bolu sayln\'l B. Lülfü Güven İstanbu1-
dan gelmişlerdir. Aydın mebusu B. Nu
ri Göktepe, Aydın mebusu B. Adnan 
Mendcrc.c; \'C Ayd.ıı belediye reisi bay 
Ethc m Mendures Aydından gelmişler 
ve a~aın tekrar Aydına gitmişlerdir. 
Muğla mebusu B. Hüsnü Kitapçi 

Muğlaya gitmiştir. --·--CİFTE SUCLU 
ıı~rahaları \--C ~ir kaç giindür şehri·: Gaziler· caddesinde g~e yarısından 
mızde bnhırnın 1 trın~nl snylavı sayın: sonra çalgı çalar~ık umumi iı;;fuahati 
~bid i? Da\'cr \ 'C r fıkalarmıı:ı buzu-; !ıelbcden iki kişi kn1'akoia getiriliJ:l~en 
rıyle ı~ra kılınma r. ~n5 nısanlıla-: rüşvet teklifinde bulunmcşlar, bu suç· 
n ful ~ edtm \ :C kcndılcr.ınc ndct.J.. • tarından dolavı da takibata uğramışlaı·· 
ler dnerız. : d · 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••·~•••••• ır. 

güzeli! gaybubC'tin uzadı. Sevdazcdelerin 
yolu kısadır d2rlcr. Halbuki mülakat 
yolu pek uzun sürdü.. 

Cih n giılerek cevap verdi: 
- Yol pek sarp, pek anzalı olduğu 

için uzadı. 

Şek r ş rb ti ne kadar kaynatılırsa 
tatlılığı o kadnr ziyndel ir. 

- Fnkat suyunun Çt>kilip yanmasın
dan korkmuş idim. 

- Az kaldı, yanacaktı, fakat guz yaş
laı·ımı kattım da yanııuıdı. 

Cih:m bunu söylerken gözleri iki 
damla yaş ile parlamıştı. Sevc:liüinin 
sehhar bakışlarından kalbi S::>\•da helc
cani!e dolan Aydoğdu: 

- Bu gibi gı:iz }laşlarile mi yanmanın 
önünü alıyordun? 

- Evet, fakat felaket göz ya larile 
saad t göz ya ları arasında p k büyUk 
bir fark v rdır. Her halem AHaha ham
dediyocum. 
Cıhnnın eli hültı Aydo..,dunuo elinde 

idi. Aydoidu Cıhanın gözlerine baktığı 
haldı? elni sıkarak, ~an taraftı bulunan 
bir koltu ia doğru çekerek: 

- Allnha hnındett'l •ıni görüyorum. 
Halbukı l'\ v l · · (Hiırrnüz) e hamdı:di-

yol'dun. Bu tebeddül ne zaman oldu? 
Cihan Aydoğdu ile yürüdü. Yanyana 

iki kolluğa oturdular. Her şeyi unut
m~ardı. Cihan cevap vereli: 

- Bu tebeddül, halimde gördüğüm 
tebeddül neticesinde oldu. Ne zaman 
kalbim tahtı tesh~ alındı, ne zaman 
his ve şuurum elimde kalm:ıdı, ne zn. 
man her şeyi Aydoğdunwı anu ettiği 
şekilde dü~~~nmcğe başlad ım, işte o za. 
man bu tehavvül vücuda geldi. Yalnız 
ümitsizliğ.! düştüğüm zamanlara teessüf 
ediyorum. O gi.in ler ne güç, ne ınüell iın 
ve müz'iç günl r idi!., Kardeşiıni, ya
bancı ları Aydoğduyu aramak için gön
deriyordum. Onun Samrada, hatta yc-r 
yüzünde buluwnadığını gelip söyliyor
lardı. ölüm azabı o dakikaların azabın
dan daha hnfıf idi. Fakat simdi bütün 
o feliikcUeci unuttum .. Kendimi en me
sut insanlardan addediyorum. Hatüı 
kendimi Ferganede seninle mesut oldu
ğumuz zamanlardan daha ziyade mesut 
buluyorum. Çünkü o zaman saadetin 
ne demek olduğunu iyi bilmiyordum. 
Felaketi tecrübe etmemiştim. A~k ve 
se\'da saiknsile kurbindcn miitelezziz 

-BIT~IEDI-

CASUS OAVALARI 
Ş:!lırim~z ağırceza nınhkernesinde rü

yet cdilmekt olan üç casus suçlusuna 
ait dosyalar, tadil edilen askeri ceza ka
nunu hükümlerine uyularak askeri 
mahkemelere de\TCdilecektir. -·--ERAET KARARI 

İnhisarlar idares:nde simsar bulun
dugu sırada idare tarafından alınan 
üziiınlcrden kontrof vn7.ifesini ihmal et
tiği için mahkeme~ c verilen B. Sabri 
Men~in nakzen devam etmekte olan 
muhakeme i netİcl·lenmiş \'e beraet et
miştir. --·--

Mahkum·yet kararı 
Kemerde Sürmeli sokakta zabıtaya 

hakaret etmekten ruçlu İdris oğlu Os
man Ba ran dün meşhut suçlar mah
kemesine se\•kcdilmiş ve suçu sabit gö
rüldüğünden bir ny müddetle hapse ve 
25 lira ağır para cezasına mahkum edil
miştir. --·--

Kira arttırılır mı? 
Alsaııcakta evinin kirasını artbrmak 

suretiyle Milli Korunma kanununa mu
hnlıf hareket etmelde maznun Bn. Şe
rafetin muhakemesi asliye birinci ceza
da sona eııniş ve evin bir scnclık kira 
tutan olan 96 lira ağır para cezasına 
mahkumiyetine karar ı.:crilıniştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SA'rlLIK 

. . . . . 
Otomobil lastiği : 

Husu ide kullanılmış G.25 X 16 beş : 
adet. iç ve d~ lfı:stiği. Müracaat : Bü- E 
:vük Knrdicalı hını 52 - 53.. : 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıs••••••ıııııtı••••••••,••••••••••ıııııı•ı• . 

iZMIR ; 

Enternas]ionııı fuarın-= 
aLONDRA 
Rad:wosıı neşri atı .• 

Londradan Türkçe haberler resmi 
İngiliz pavyonundan her gün 21, 15 
te verilecektir. 

İngilizceyi bilenlerin l e inı?ilizce 
haber znm.'Utlıınnı bilmek istedikleri
ni d~üncrck Londradan İngilizce ha
berlerin ~mi İngiliz pavyonundan 
14,30 - 16,00 - 19,00 ve 21,00 de 
verileceğini bildiririz. 

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

1940 , 
Çörçilin 
Cesurane sözleri 
Eugiinlıü vazi~etin canlı 

bir ifadesidir •• -·-BAŞTABAFI 1 inci SAYFADA 

dü man nakliye kollarını imha içiıı fır· 
~t ıtözetleınektedir. l\tan'jta mevsim fır· 
tmalaın, beı$1&m,cı:"'r-

Bona rai:rmt'n İngiltere ~nı 
bekliyor. 
Alınanlar haftalardan beri de\'ant 

eden bombardımanlnriyfe İngiltcrenin 
müd:af:uwnı de 'bn' ~ nı~? Bınıu 
istil:1 tecrübesine ~iri 'kle.ri zaman an~ 
lıyncaklnrdır. llitler , lııgilicrcyi sulha 
mecbur etmek için biricik silah olan 
i ·ta t criib · ak lamazsa 
sen 1 rce .. recek ozun bir harbe kat
i ı İ<ıap edecek ~e bzaııclığmı za"" 
netlilii zaf rin köklindcn baltaıandl. ı 
görecektir. 

EVKE2' BJLGDf 

Borsa --·--t)z ü ı 

498 Şerif Rı.za Ha. 
340 Hilmı Uy·ctr 
286 M. izmır 
251 Aks<'kı Banknsı 
201 N. 'Üzfundi 
197 Y. E. Bencuyn 
167 A. R. Üzümcü 
164 Ccmnl Ataker 
159 M. Beşikçi 
154 Şevki Muslu 
97 Anadolu İrJdşaf 
90 P. l\fücalef 
76 Barki Amado 
72 Horasani oğ. 
71 M. H. Nazlı 
69 i- Taranto Malı. 
68 Cemal Ar an 
61 Ynkup Abtiaf 
54 j. Kohen 
52 Santo F.rgıız 
45 Vıtel 
41 S. Sül.·~ nwnoviç 
37 Y. Karasu 
34 Suphi Erldn 
30 Y. İ. Talfıt 
16 M.j. Tarnnto 
16 B. Ala.mıki 
15 Ahmet Erdur 
12 $. Bencuva 
4 K. Taner 

3377 Yekun 
~5627 DUukü yl'iwıı 
l 00:1 Umumi ~·etnin 

7 
8 
9 

No. 
No. 
No. 
No 
N. 

JO 
11 

İl\CiK 
1791 Tarım 
304 $. Rıza Na. 
254 M. j. Tarnnto 
1-16 13. S. Alnzraki 
80 Serlf Remzi 
67 M. H~ "nzlı 
62 M. B ı;ikçi 
37 P. Paci 
25 Bahri e 'F. Nn7.lı 

2766 Yekfuı 
10930 Eski yekun 
13676 Umumi yekiin 

ZAHİRE 
50 Ton P. Çekirdeği 
90 ton Bakla 

13 50 
14 
16 
15 50 
16 50 
16 50 
20 
16 50 
13 50 
13 75 
20 
14 50 
13 50 
15 50 
12 25 
13 50 
12 
17 
17 50 
13 25 
21 50 
13 50 
16 
13 50 
18 
2 
12 
15 50 
18 50 
27 50 

7 
8 50 
8 
9 

n 50 
8 

7 50 
1 
12 50 

24 50 
29 50 
24 50 
30 
25 
21 
25 
25 
13 5 
17 
20 25 
14 50 
20 75 
15 15 
16 
16 5.9 
16 5 
23 
20 
19 50 
23 
22 
18 
18 5-0 
23 
23 50 
16 
15 50 
21 50 
2"7 50 

14 50 
16 50 
20 50 
24 50 
30 

17 
16 
14 56 
15 
15 
9 
8 

13 
12 so 

5 
5 25 

110 Ton K. Dan 6 50 6 75 
210 Ton Susan. 
100 <;ual Susnm 
100 Balya Pamuk 

19 25 22 75 
65 so 

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

Deniz 
Gazino 

V E 

Restoranı 
Konak vapur iskelesi üstünde te· 

miz, ucuz. ve lilks .... 

································~········ 

Altınruya 

lzmirin bu meşhur kolonyasını Hi
lal eczahanesinden alacaka1nı~ Çün
kü yalmz eczacı Kemal K. Aktq 
yapar. 

Türkiyenin bütün zevkini kendi
sinde toplamış bir şaheserdir. Takli
di yoktur. Çünkü yapılamamakta
dır. 

HIUL ECZAHANESI 
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SÖTAN .. Mal talebi arttı --·-- - BASTARAFI 1 inci SAYFADA 
ların adreslerini istemiştir. Fransada hayat 

nornıaldir 
Pirede bir finncı elinde kiilliyetli miktarda zeytin yağı t.•arili mevcııt olduğtı-

111t bildirerek bunları satı.ı.ığa talip olmuştur. 

diyor 
Bulgaristanda Lir firma Akala ı•e J{levland yerli pamııklan ii?eriııe i§ 

uapma1c istediğini bildirmi§fü. 

Fransadaki İngiliz 
tebaası serbest 
bırakılıyor-

ltalyada l>İT firma limon ve kabuğu, 11ortakal, tuzlanmış limon ve portakal 
suyu. limoıı 1•1? portakal l'e 'IJıandarin esan.~ları satmak arzııswuı i:har cvle
miştir. 

Yu.goslavyada bir firma palamut satm!llrııağa talip olmuştur. 

Lizhon 18 (A.A) - Peten hükümetin
de başvekil munvinliği yapmış olan B. 
Camille Chautemps Royter ajansı mu
habirine yapmış olduğu beyanatta İngi
liz ablukası dolayısilc bazı maddelerin 
nzlığı hariç olmak üzere Fran.c;ada hayat 
şeraitinin noımal olduğunu söylemiştir. 

Almanyada l>ir firma her tiirlii kuru meyı·elerinıizi geniş mikyasta satın 
almak arzusundadır. 

Romanya det'let demir yolları idaresi nıiihim miktarda beyaz ve renkli pa
muk kırıntısı istemiş, nıübay11a şartnamesini odaya göndenniştir. 

B. Chautemps işgal altında bulunmr
ynn Fransanrn her köşesine Alman as
keri heyetleı·inin yayılmış olduğunu ve 
İngiliz tebaasının her ne yaşta olursa 
olsun dilşman gibi telakki edilmiyerek 
serbest bırakıldıklarını ilave etmiştir. 

B. Chautemps Peten hükümetinin 
fe.vkalade murahhası olarak cenubi A
meriknya gidecektir. 

----<:r---
~ZMİR VAPURU 

Dün İzmir vapuru çok kalabalık bir 
yolcu kafilesi ile İ~tanbula hareket et
mistir. 

1400 kişi tahmin edilen yolcu mikda
rını geminin istiap haddine indirmek 
için Liman reisliği ile gemi siivarisi ta
rafından yapılan t!'şebbüse rağmen hiç 
bir yolcu vapurd:ı•ı inmemiştir. 

Dahn fazla yolcu alınmaması için ge
mi knptanı merdivcnlcri çektirmiş ve 
bu suretle daha fazla tehncümün öniine 
~cçilrniştir. 

Sekiz bin metre irti-
fada harp oldu 

- RAŞTARAFI 1 tsc1 Sı\IIİf'EI>~ -
\'e TavmL-; nehri mansabı üzerinde ce
reyan· etmiştir. Avcılarımızın müşkül 
şeraitle karşılaşmalarına rağmen dört 
dü§ınan tayyaresi diışürülınüştür. Ce
nubi şarki sahilinde ha\·a müdafna ba
taryalnrı dn iki tayyare düşürmüştiir. 
20 - 30 tayyareden müre!{kep ve dalga 
halinde uçan knfilelerin birincisi cenubi 
şarki sahiline snat 15 de vasıl olmuştur. 
Dalgalar yarını saat müddetle akınlarına 
devam etmişlerdir. cMnidstone• nun 
üzerinde 8000 metrede Spitfire frıi av
cılnrımız bir Messerchmidt filolillnsını 
dağıtmıştır. 

AVRlUPAYA 
İHRACA 'irA A~ 
Pekin, 18 (A.A) - Hong Kongtaki 

İngiliz hükümet llklkamlan bütün Av
rupa memleketlerine ihrncatı yasak et
mişlerdir. 

İzmir fuarı Sergi Saraymdald 104-105 numaralı 
Pavyonlarını ziyaret ediniz .. 

SIHHA1 VEKALETtNtN RF.SMt RUHSATINI HAiZ 
KAŞE 

Şiddetli DA~, DIŞ ağrı· 
farını, ROMATİZMAsan
cılarını SiNiR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algmlığına karşı mües· 
sir ilaçtıra 

kabında ıünde 1 - 3 kate 
aJanır. Her Eczanede buJunur. 

İZMİR DEFTERDARLIGINDAN: 
Burhanettin kızı Zehrnnın Başdurak şubesine olan milli Emlak satış bedeli 

borcundan dolayı haciz edilen birinci Süleymaniye mahallesinin Tokaydın 
Kamil B. sokağında kain 14 eski l O taj sayılı ve 480 lira kıymetindeki evi 
~iluy~t idare heyeti karariyle 2 1 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Ta
lıplerın 2 7 /Eylul/940 Cuma günü saat 15 de vilayet idnre heyetine müra-
cnatlıırı ilan olunur. 4, 9, 14, 19 3556 ( 1812) 

İZMİR DEFTERDARLIGINDAN : 
Abdurrahman oğlu Yusufun Başdurak şubesine olan millii emlak satış be

deli borcundan dolayı haciz edilen Güzelyalı Tramvay caddesinde kain 937 
eski 991 taj ve 960 lira kıymetindeki diikkanı vilAeyt idare heyeti kararile 21 
gÜn müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 2 7 /Eylul/940 Cuma gü
nli saat 1 5 de vilayet idare heyetine müracanlları ilfın olunur. 

4. 9, 14, 19 3557 (1810) 
--~~~~~~~~~~-----

1ZM1R BELEDtYEStNDEN: 
1 - Karşıya tramvav idaresi hayvan

larına senelik 12000 kilo "kepek satın 
alınması, yazı işleri müdürliiğündeki şart
name~i veçbile bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. Muhammen bedeli 240 
lira muvakkat teminatı 18 liradır. lhale
ıi 20/9/940 cuma günü saat 16 dadır. 
Taliplerin teminatı öğleden evvel cüm
huriyet merkez bankasına yatırarak haf
tnnın pazartesi, çarşamba ve cuma gün
leri encümene müracaatları. 

2 - Döşeme mütemadi tamiratı , .e 
lnğım temizleme işlerinde kullanılmak 
ih:ere araba kiralanma!'lı işi yaı:ı işleri 
müdürlüğündeki ıartnamesi veçhile bir 

OPERATÖR DOKTOR 

Al.!HET CEMİL ORAL 
Franc;ız llastnnesi Opcratiirü 

Iler ~iin ö~lcyc ki.tdar Fran'iız hastane· 
sinc!e. öl?leden sonra Birinı:i Bcvlcr SO· 
~a:;.mrf:l .. !'\o. 42 .. TEl.Ef'OS : 2:110 

07.77I/7..7Z7X77.7.7"/."f//77 ZZl9'.Zh 

N lzmir ~ 

Enternasgonaı fuarının~ 
En cazibeli pa\'yonlnrından !\ 

Election 
Saat/arı 

Y müddetle pazarlığa bırakılmı!ltır. :\lu
hammen bedeli 1 500 lira muvakkttt te
minatı 112 lira 50 kuruştur. ihalesi 
ıo 191940 cuma günü saat 16 dadır. Ta- Pavyonunu ınutlnka 7.İyarct ediniz 
!iplerin teminatı öğleden evvel cümhuri
Yet merkez bankasına yatırarak haftanın ~V///.T.Z777.Z7.//7L7.X/./.7.H/ZJ 
Pazartesi çnrşamba ve cuma günleri en- bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
tümene müracaatları. İhalesi 16-9-940 Pdi'artesi günü saat 16· 

21, 31. 1 O, 19 3 34 7 ( 1 708) dadır. Muhammen bedeli ican 260 lirn 
1 - Karşıyaka temizlik işleri hay- muvnkkat teminatı 19 lirn 50 kunıştur. 

vanlnnna senelik ı 5000 kilo kepek sa- Taliplerin h'ıninatı öğleden ev\·cl C.M. 
tkı~ ahnması, yazı •şleri müdürlüğünde- Bankasına yatırar..ık makbuz1ariyle tn-

1 Şartnamesi vechilc bir ay müddetle yin edilen gün ve suntte cnciiıncne mü-
Pazarlığa bırakılımstır. İhalesi 16-9-940 racaatları. 18-28-8-15 (1697) 
l>nzartesi günü saat 16 dadır. Muham- Otobüslere 7 knlem yedek parça sa
rnen bedeli 300 lira muvakkat etminatı tın nlınması. )"azı işleri müdürlüğündeki 
~2 lira 50 kuru.ştuı . Taliplerin teminab 

1 

şnrtnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
oğleden evvel C.M. Bankasına yatırarak nulmuştur. f\luhammen bedeli 3323 
tayin edilen ~ün \e saatte encümene lira muvakknt teminatı 250 liradır ta
rnüracantları. )iplerin teminatı öğleden e'\rvel c. M. 

2 - Karşıyakad,ı 1700 sayılı caddede bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
belediyemize nit bcıızin salış yerinin bir tarihi olan 20 19/940 Cuma günü saat 
ene müddeti~ kircı~·a verilmesi yaz.ı iş. 16 da encümene müracantlım. 

leri ınüdürlüğünduki şartnamesi ,.eçhllc 1 5, 10, 15, 19 (1817) 

iki /tal yan kolu 
- BASTAF.AFa 1 inri SAHİFEDE -
Mısırdaki ileri hareketi hakkında Cior
n:ıle D'Italin gazetesi Mareşal Grazya
ninin ~iddetli bir mukavemetle karşılaş
tığını ynzıyor ve diyor ki: 

« İngilizlerin şimdi l\1ısırda, impara
tvrluğun her tarafından gelm~ 230,000 
kişilik bir kuvveti, bol techizatı ve tah
minen 500 tayyare ile bin tankı vnrdır. 

-""-İtalyanların her 
ilerleyişi ua!talıya 
mal o!acait •• 
Londra. 18 (A.A) - Londralılnr İtal

. \ anların Mısırdaki ilerleyişini teessüfle 
i. ğrenınislerdir. Mnnmafih İtruynnların 
işgal ellikleri yc>rlcrle Mısırın meskun 
\e münbit mıntak~sı arasında 80 - 100 
kilometre genişlıı ınde susuz bir çöl 
vardır. İtalyanlarııı her ilerleyişi zor ve 
pahalıya mal olacaktır. Massnr, Mntruh
tan ve bilhassa Fukadnn sonra ise mü· 
c.adelC' çok şiddetli olacaktır. 

ALAŞEHtR iCRA DAtREStNDEN: 

Alacaklı: Buldanda mt;:.., ı Din oğ
lu Salih. 

Borçlu: Alaşehirin Kocaklar bala kö
yünden Hacı Hasan oğlu Şaban. 

B. miktarı: 485 lira ve İcra masraf
ları ve ücret ve faiz. 

Müstenidi: Buldan icrıı. memurluğu
nun 4 4 9 34 tarih ve 34/ 1 1 5 numaralı 
müzekkeresi. 

Borçlu nun uhdesinde mukayyet olup 
yukarıda yazılı borcundan dolayı mah
cuz bulunan hudut, mikdarı ve evsafı 
aşağıda yazılı iki kıta gayri menkul açık 
arttırma suretiyle satılığa çıkarılmış ve 
açık arttırma neticesinde alacaklı Üze
rinde bırakılarak namına tescil ettiril
miştir. Borçlunun müracaat ve şikayeti 
üzerine mercice ihalenin feshi ve teınyi
.dn tasdiki üzerine tekrar satışı Bııldan 
icra memurluğundan bildirilmi. ve ala
caklı uhdesine geçen kayt borçlu uhde
sine tescil ve mevcut haciz işareti koy
durulduktan aonra mezkur iki parça 
gayri menkul tekrar açık arttırmaya ko
ııulmııştur. 

Bu gayri menkullerden: 
l - Koçaklar karyesinin Pirenlik 

mevkiinde kain 13/ 9/940 tarih ve 16 
numara ile bir hektar 3800 metre mu
rabbağı üzerinden tapuya merbut hu
dutları: Şarkan yol, garben: Hüseyin 
iken halen Koca Mehmet oğlu Mustafa, 
şimalen: Battal hoca iken halen Gök 
oğlan oğlu veresesi ve sadık tarlası. ce
nuben: Hüseyin iken halen Koca Meh
met oğlu Ahmet ve Mustafa tarlaları ile 
mahduttur. Ehli vukuf ile mahallen ya
pılan vaziyet ve takdiri kıymet muame
lesinde işbu gayri menkulün senede iki 
defa mahsul vermek ve bahçe yapılmak 
kabiliyetinde olduğu ve bulunduğu mın
takanın münbit araziden olduğu görül
müş ve bilmesaha 2 hektar 9958 metre 
50 srıntim geldiği görülmüş ve bildirilmiş 
ve heyeti umumiyesine 5 00 lira kıymet 
takdir edilmiştir. 

2 - Aynı karyede ada arası mevkiin
de kain 13/9/940 tarih ve 17 num~ a 
ıle 7360 metre murabbağı iizerinden ta
puya merbut hudutları şarkan: (kakici 
yahut kapakçı) imam iken halen Hatip 
oğlu Süleyman, garben: Yusuf iken ha
len Koca Mehmet o~lu Ali,, şimalen: 
Ayı oğlu iken halen karcı molla Hn~n. 
cenuben: Tarik ile mahduttur. Ehli vukuf 
ile mahallen yapılan vaziyet ve takdiri 
kıymet ve mcsahasında işbu gayri men
kulün şark kısmından 4 304 metre 7 4 
santim mahalli bağ olduğu ve tarla kıs
mı da 32 15 metre 2 santim olup halen 
sebze bahçesi olduğu ve içerisinde 6 
adet meyve ağacı vardır. Heyeti umu-
miyesine 350 lira kıymet takdir edil
miştir. 

Ayrı ayrı arttırmaya konulan ve tapu 
kayıtları mahallinde tatbik olunnn işbu 
iki kıta gayri menkule ait şartname ve 
ilanları mahkeme ve icra divanhaneleri
ne asılmış ve satış bugünden itibaren 
herkese açık bulundurulmuştur. 

Birinci arttırma mahal, gün ve saati: 
Alaşehir icra dairesi önünde 15/1O1940 
tarihine müsadif salı günü saat 14 den 
16 ya kadar müddet içinde yapılacak
tır. 

Şnrtnaıne: Yukarıda yazılı gayri men
kuller 1 5 /9 /940 tarihinden itibaren 
satılığa çıkarılmıştır. Birinci arttırma 
müddeti 20 gündür. Birinci arttırma gü-
nü yüksek sesle üç defa bağnldıktan 
sonra en fazla isteklisi iizerinde bırnkıla
caktır. Şu kadarki slirülen pey tahmin 
edilen kıymetin j üzde yetmiş beşini bul
ması ııarttır. Sürülen bedel tahmin edi
len kıymetin yüzde yetmiş beşini bul
madığı lakdircle veyahut rüchnnlı ala
caklının alacağına kafi gelmediği tak
dirde üzerinde bırakılma yapılnınnz ve 
s ... tış ikinci arttırmaya bırakılır. 

ikinci arttırma mahal. gün ve saati: 
Alaşehir icra dairesi önünde 25 / 1 O 940 
tarihine müsndif cuma günü sant 14 den 
16 ya kadar müddet içinde yapılacak
tır. ikinci arttırma müddeti on gündiir. 

Jşbu gayri menkuller ikinci arttırmn 
günü keza yüksek sesle üç defa bağrıl· 

Avam Kamarasının 
hafi celsesi 

Londra 18 (A.A) - Avam kamarası 
dün başvekil Çörçilin beyanatından 
sonra gizli bir toplantı yapmışt.ı.r. 

Londra 18 (A.A) - Avam kamaras1 
reisi hafi celc;eye ait aşağıdaki raporun 
neşrine müsaade etmiştir: 

:ı.Ieclis hnfi celse halinde toplanarak 
meclisin müstakbel toplantıları hakkın
da görüşmüştür. Meclis muntazam fa
sılalarla toplanmak kararını vermiştir. 
Toplantı gün ve saatleri blldirilmiyecek
tir. -·-lnS(iltereyi 

istila için 
Rı\STAKı\FJ 1 inci SARİFEUE -

Bilinmiyen şey Hitlerin nihai bir ka· 
rar verip vermiyeceğidir. Fakat muhak
kak olan şey de İngiliz genel kurmay
ları için hiç olmazsn Teşrinievvel orta
sına "\'e hatta sonuna kadar azami te
yakkuzun lazım olduğu ve büyük ehem
miyeti haiz bir stratejik mesele önünde 
bulunduğudur. 

Londrada herkes ihraç hareketlerin
den evvel bu harekat esnasında ve bu 
harekattan sonra istila planlarım altüst 
etmek için eldeki şu vasıtalara itimndını 
muhafaza etmektedir: 

1 - Hava kuvvetleri. 
2 - Filo . 
3 - Ordu .. 
Her gün İntriliz bombardıman tayya

releri Alman deniz ve askeri tecemmü
lerinde tahribata sebep olmaktadır. Ve 
bu tecemmüler müthiş vüsat ve ehemmi
yetine rağmen İngilizlerin indirdikleri 
mükerrer darbelerin tesirini her halde 
his etmiş olacaklnrdır. 

DOKTOR 
CELAL Y ARKIH 

iÇ HASTALIKLARI 

İzmir memleket hastanesi dahili has
talıklar seı iriyat şefi. 

Pazardan maadn her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

TELEFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 395G 
MUAYENEHANE adresi: 1kinci Bey-

ler sokak numara 25 

DOKTOR OPERA rl'm 
SAMİ KULAKCI .. 

Kulak, burun, Bo~az hastalıklan 
Mütehassısı 

l\tııaycnehanc:.i : Ririnci Beyler 
No. 4'!- TELEFON : 2310 

E\'i : Ciiztepe 1'rnmvav Cad. No 884 
TEl.EFOS : 366R 

dıktan sonra en fazla isteklisi üzerinde 
bırakılır. Yine sürülen hed<'l tahmin edi
len kıymetin yüzde yetmiş beşini bul
madığı veyahut rüchanlı alacaklının 
alacağına kafi gelmediği takdirde satış 
düşer ve gayri menkuller 2280 numaralı 
kanuna tevfikan beş sene müddetle tak
side rabt olunur ve alacaklı Üzerine ka
nuni ipotek olunur. işbu gayri menkul
ler arttırma neticesinde Üzerinde bıra
kılma kararı verildikten sonra alıcı: 
arttırma tutarı istenildiği zaman derhal 
vermeye mecburdur. Vermediği takdir
~e daha önce pey koyan mü~teriye tek
lıf olunur. Koyduğu bedel üzerinden nl
mağa talip olursa veyahut bu bedel üze
rinden her hangi bir istekli çıkarsa onun 
iizerine ihale olunur. Böyle bir .istekli 
çıkmazsa ÜLerinde bırakılma kararı bo
zulur ve ı;ayri menkuller 1 O gün müd
detle yeniden arttırılmaya çıkarılır. T e
karrür eden bedel üzerinden satılır: 
aradaki fark \'e mahrum kalınan yüzde 
5 faiz hüküm İ!ltihsaline hacet kalmn
maksızın tahsil olunur. 

işbu gayri menkuller üzerinde bir hak 
iddia edenler veya ilişiği olanlar ilan ta
rihinden itibaren 1 5 gün içinde evrakı 
müsbitcleriyle dairemize müracaat et
melidirler. Bu müddet içinde müracaat 
etmeyenler ve hakları tapu sicillile sa
bit olmayanlar arttırma tutarının pay
laşmaaından hariç kalırlar. 

Dellaliye resmi ve tapu harcı müşte
riye aittir. Arttırmaya iştirak etmek is
teyenler mezkur gün "\"e saate kadar dai
remize miiracaat etmeleri yüzde yedi 
buçuk nisbctinde depo akÇnsı veya mu
teber milli bir bnnka mektubu ı;etirme
leri lazımdır. Arttırmaya i tirak edenler 
şartnameyi okumuş ve lüzumlu malu
matı almış sayılırlar. Daha fazla mallı
mat almak isteyenlerin dairemize 
935/330 numaraya müracaat etmeleri 
ve i bu gayri menkuller yukarıda yazılı 
şartlar dairesinde Alaşehir icra dairesi 
önünde satıl cağı ilan olunur. 

3872 (1928} 

Tuna Beynelmilel J 
komisyonu lağvedildi 
- BASTAlt.t. ' tNf'İ SAllİFEDE -
vet etmek hakkını hnizdir. 
Bükreş 18 (A.A) - Rador ajansı bil

diriyor: 
Hudutlar harici.n<le kalmış olan Ru

menlere müşkülat çıkarılmasına mani 
olmak üzere general Antenesko halka 
\"e resmi mnkamata hitaben bir beyan
name neşretmiştir. Beyanname ezciimle 
şunlan ihtiva etmektedir: 

c Kanunlar hü5.fına hareket edenleri 
ancak mahkemeler cezalandırabilir .. 
Mihver devletleri bugün Romanyanın 
hariçte yegane istinat edebileceği kuv
vettir. Aramızda yaşamakta olan Al
man ve ltalyanlara kard~ muamelesi 
yapmak memleketin ali menfaatleri ik
tizasındandır.> 

-*-Fransızların düşürdük· 
leri tayyarede ne var? 
Tanca, 18 (A.A) - Stefani ajansın

dan : Rahatta dolhŞall bir şayiaya göre, 
pazar günü bir Fransız avcı tayyaresi 
tarafından düşürülmüş olan İngiliz de
niz tnyyaresi Dö Gaulle'un taraftarları
na verilecek parayt Ye talimntı hamil 
bulunmakta jdi. 

Fas gazeteleri bu son günlerde birçok 
zabitlerin ve memurların De Gaulle'un 
taraftan olmak töhmetiyle tevkif edil
miş olduklarını teyit ctme'.ktedir. 

AMERİKANIN 
ingiltereye yardımı 
Lonclra, 18 (A.A) - Amerikan Kız.ıl-

hnçı İngiltere üzerindeki hnva hücwnla
rı kurbanları için elbise, ayakkabı, ku
maş, seyyar mutbah arabaları ve saire 
alınmak üzere bir milyon İngiliz lirası 
vermiştir. Şimdiden binlerce elbise da
ğıtılmıştır. 

KARS'IYAKA 

Melek Sin(~ması 
Yen iden tnıııir \'C tezyin edilerek 

yeni me\'simc giriyor N 
BUGÜNKÜ rROGRA Ul\1.lZ : 

ı · Ali Babanın Mirası 
'Iurk<:e sözlü saı kılı büyük ~ark filmi 

2 • TARZAN ADASI 
Biiyük macera romanı .. 

Birinci safhası 

~•a•w 

lZMtR BtRJNCI lCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Açık arttırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: 

Bağyeri, gürumu l O dönüm. 
Gayri menkulün bulunduğu mevki, 

mahallesi. sokaKı. Narlıdeıe köyaltı 
yolaltı mevkiinde. 

Takdir olunan kıymet: beher dönü
mü 70 lira. 

Arttırmanın yapılacağı yer gün. saat: 
Jzmir birinci İcra dairesinde 23/10/940 
Çarşamba günü saat 1 l de. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma 
şartnamesi 1/l0/940 tarihinden itiba
ren 1 7 7 49 numara ile birinci icra daire
sinin muayyen numarasında herkesin gö 
rebilmesi için açıktır. ilanda yazılı olan
lardan fazla malumat almnk i teyenler 
i bu şartnameye ve 1 7 7 49 dosya nu
maras.iyle memuriyetimize müracaat et
melidir. 

2 - Arttmnaya iştirak için yukarıda 
yazılı kıymetin yüzde yedibuçuk nisbe
tinde pey veya milli bir bankanın temi· 
nat mektubu tevdi edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla di· 
ğer nlakadarların ve İrtifak hakkı sahip
lerinin gayri menkul üzerindeki hakla
rını hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 
15 gün içinde evrakı müsbiteleriyle bir· 
likte memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi haldi hnklan tapu sicilliyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
mnsından hariç knlacnklar. 

4 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul 3 defa bağnldıktnn sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttır
ma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş blşini bulmaz veya satış İsteye
nin nlacağına rüçhani olan diğer alacak
lılar bulunupta bedel bunlnnn o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacaklıların 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok 
arttıranın teahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 1 O gün daha temdit ve 1 O un
cu günü aynı aaatte yapılacnk arttırma· 
da en çok artbrana ihale edilir. 

5 - Gayri menkul ktndisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen müh
let içinde parayt vermezse ihale kararı 
fcsholunarak kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan ltimse arzetmiş ol
duğu bedelle almağa razı olursa ona, ra
zı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gün 
müddetle arttırmaya çıkanlıp en çok 
arttırana ihale edilir. ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten 
hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ay
rıca hükme hacet kalmaksızın memuri
yetimizce alıcıdan tahsil edileceği ilan 
olunur. 3871 ( 1930) 

DOKTOR 

Demir A.Ji KAMÇIOCLll 
Cilt \ 'C Tcnaslil hastalıktan \'e 

ELEKTRiK TEDA \'İLERi 
Birinci Besler Sokağ"ı No. 55- lzmiı 

Ellıamra Sineması arka ında sabahları 
akşnm:ı kadar hnstnl:ınnı luıbul eder. 

TELEFON : 3479 

Dr. Süleyman Çoruh 
Coruk hnstnlıkları miitchassısı 

TELEFON: 2310 
l\lua1cııe hanesi 42 Birinci beyler So. 
Evi: Göztcpe Ka:rnkol karşısı 83t/l 
Londrnnın (The Hospital For Sick 

Children) hastanc...,inde ikmali tahsil et· 
dştir. 

Amerikanın 
müdafaa 

hazırlıkları 
Vaşington, 18 (A.A) - Dov Yones 

Ajansının haber aldığına nazaran, tay• 
yare imalatını fazlalaştırmak ve sürat
leştinnek için harbiye nezareti kongre
den 300 milyon dolarlık bir tahsisat ta
lep etmiştir. 

Honolulu, 18 (A.A} - Otuz Ameri
kan harp gemisi mürettebata mezunen 
ayrılmak imkanını vermek üzere halen 
Kaliforniaya gitmektedir. 

Bundan filonun Hanoi adalaruu Üt 
olarak kullanmağa nihayetsiz bir suret
te devam edeceği manası çıkarılmakta• 
dır. 

-*-RİBBENTROPUN 
ROMA SEYAHATİ 
Roma, 18 (A.A) - Alman ajansı bil· 

diriyor : •Alman hariciye nazın Rib
bentropun Romaya hareketi hnberi &.. 
ma siyasi mahfillerinde memnuniyetle 
öğrenilmiştir. Bu ziyaret ile mihver 
devletleri adamlnrı arasında muntm.a
man yapılan temasların devam etmekte 
olduğuna işaret cdi.imektedir. 

KARŞILIKLI 
BOMBARDIMANLAR 
Ncvyork, 18 (A.A) - Royter Ajan· 

sındnn : Berlindcn Nevyork Taymis ga
zetesine bildirildiğıne göre, İngilizlerin 
bir takım bombardımnn tayynreleri dün 
gc(!{' Almanya Ü7erinde uçmuşlardır. 
Bunlnrdan birisi daşürülmüştür. 

İskenderiye, 18 (A.A) - Dün gece 
İskenderiycde verilen alnnn 15 dakika 
sürmüştür. Hiç bir düşman tayyaresi 
gözükmemiştir. 

«UMDALn 
--Jt.--

UMUMl DENİZ ACENTELICi LTD 
HELLfü'llC LINES LTD 

SOULİÇ>TİS vaı.uru 20 - 25 eylUl 
urasında lzmirden doğru Nevyorka ha
reket edecektir. 

NOT : Biltün vapurlarımızın ambar 
içi elektrik \•ı:ıntilfitör tesisab ile mU
cehhezdir. Gerek o,;apurJarın muvasatat 
tarihleri, gerek \'apur isimleri ve nav
lunları hakkında acentaruız harp dola
yısiylc hiç bir !aahhüt altına girmez. 

Dnha fazla tafsiUil almak için Birinci 
Kordonda 152 ııumnrada oıUMHAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. müracaat 
edilmesi ri<'a olum.u. TELEFON' : 4072 ............................................ 

OLIVIER VE 
$VREKASI LTD. 

VAPUR ACEHTASI 
ATATÜRK CADDF.St Rees binası 

TELEFON: 2443 
Londra ve Liverpol hallan ~ 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla. 
rımı7. !lf'fPr vaııacaklardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JZMtR BJRJNCt fCRA MEMURLU

CUNDAN: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecclı.: 

gayri menkulün ne olduğu: 
Bağ, zeytinliğin 1 / 3 hissesi. 
Gayri menkulün 1:.:L.mduğu mevki: 

Narlıdere Y eniköy. 
Takdir olunan kıymet: 6 dönüm ba

ğın beher dönümü 40 Jıra ve 1 O ağaç 
zeytinin beher ağacı 5 Jira. 

Arttırmanın yapılacağı yer, gÜn, saatı 
İzmir 1 nci icnı dircsi 22/10/940 

Salı cünü saat J l de. 
işbu gayri menkulün artbrması 

1/l0/940 tarihinden itibaren 17755 
no ile birinci İcra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almnk isteyenler 17755 dosya 
numarnsiyle memuriyetimize müracaat 
etmelidir. 

Arttırmaya i~tirak için yukarıda ya· 
zılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektu
bu evdi edilecekir. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer ala
kadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklannı hu
susiyle faiz ve masmfa dair olan iddia
larını işbu ilan tarihinden itibaren 15 
gÜn içinde evrakı müsbiteleriyle birlik
te memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksi halde hakları tapu sicilliylc 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylat
masından hnriç kalırlar. 

Tayin edilen zamanda gayri menkul 
üç defa bağrıldıktan sonra en çok arttı
rana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli 
muhammen kıymetinin yüzde 75 ini 
bulmaz veya satış isteyenin alacağına 
rüçhanı olıın diğer alacaklılar bulunup
ta bedel bunların o gayri menkul ile 
lemin edilmi, alacaklılarının mecmuun
dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın 
teahhüdü bnkı kalmak üzere arttırma 
1 O gün daha temdit ve 1 O uncu günü 
aynı saatte yapılacak arttırmada en çok 
arttırana ihale edilir. 

Gayri menkul kendisine ihale olunan 
kimse derhal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale kararı fesho
lunarak kendisinden evvel en yükselt 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu 
bedelle almağa razı olursa ona, razı ol
maz veya bulunmazsa hemen 7 gün 
müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırnna ihale edilir. 2 ihale arasında
ki fark ve geçen günler için yüzde 5 
ten hesap olunacak faiz ve diğer zarar
lar nyrıca hükmü hacet kalmaksızın 
memuriyetimizee alıcıdan tahsil edUe· 
ceği ilan olunur. 3870 (1929) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
SATILIKTIR ~ . 
J{cmernltındn SÜl\1ER oteli mobil-: 

yeı iyle dc\'ren s:ıhlıktır. Otel müstc-E 
cirinc müracaat <.'flilmesi" : 

·········································-= • 



YENl ASIR 19 Eylül PERSEMBE 1040 

••• ••••• • • • •• •••aa••C••• •• •• eeeaeaaaa e aaaaaeea•e•eea.aaaae•eı a ee•• ••••• • •l•te ı •e•ı • •• 

~ MODERN BİR STAND ~ . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fuarda Turyağ 
-· 

Tam yarım milyon ziyaretçi 
• • r 

etmek 
...........•.•....•...............•••.....•.............••..•..•..•..................•.....•.•...•..•.••...•.......•••.......•..•• . . . 1\1 ıs1rdaki lnoıli: 111 otbrlii km·ııetlerinC:en bir görii.niiş 

Italyan resn1i 
tebliği 

Alman ------
Tayyareleri -

.J 

SABAHA KARŞI 
·------- ~ ----· 

ln~ilizler --·--
NORVEÇ S HILLERl,E 

MAYN nöXTÜlER 
--Q -

Londra 18 (A.A) - Hava ne
zareti istihbarat dairesi bildiriyor: 

İngiliz tayynre!cri Alm'ln İ§galı 
altında bulunan Norveç ~ahillerinde 
Biskayn körfezine };adar uzanan ka
ra sularına ınnyn dökmüş!erdir. 30 
dan fazln mayn tarlası vücuda ge
tirilmiştir. Ve buralarda binlerce 
tonluk gemi tahrip edilmiştir . 

-*-
Sovyet er --·--Kat kas mıntakasında 

K.ö ylüden yüksek f iatle satın aldığı ilk maddelerden en nefis 
zeytinyağlarımızı, sabunlarımızı, nebati yağlarımızı imal eden 
bu müessese bu malları iç pi yasalarımıza en ucuz f iatle vermek 
suretile memleket ekonomisine büyük yardımlar yapmaktadır 

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

A erika 
ıngilizler ~ ingazi üzeri

ne hücumlar gaptııar 
ün ınuuterege pek ke-
sif b~skınıar gaptııar 

---ıt:--

manevra gapacak 
Moskova 18 (A.A) - Krazna

ja Zuerda gazetesine göre Maveray 
Kafkas mıntakasında hücum araba
larile hava filolarının iştirak ede
cekleri manevralar yapılacaktır. 

TunJağ fabrihısı>ı<laıı bır göriimi.1 

izmir Enternasyonal Fuarına i~tirak kimyahanelerinde laboratuvar ve 
e~en ~ınai müessese!erimiz arasınd_a b~- atöl elerinde hin ,bir &.meliye ge-
yiik bır kıymet tqkıl eden Turyag mu- • ~ . • 
aaesesi, her sene olduğu gibi bu sene çırdakten sonra ıç ve dı~ pıyasala-
de ehemmiyetiyle mütenasip bir muvaf- rın ihtiyacı olan mamuller meyda
fakiyet kazanmııtır. Fuarın Lozan ant- na gelmektedir. 
resinden girince sol tarafta bu pavyonu • ·m.ım J:lı\Zll!l.IYORI..AR? 
ziyaret etmiyen1erimiz hemen yok gibi- Fabrikada ıwlt.ır hazırlanı)'or, bilir 
dir. misini:t? 

Turyağ pavyonu, ince bir zevkin mah- Tııran ncfi., :t.C\'tinvuöfarı - İru.an eli 
wlüdür. insan bu pavyona girince Ön~- dc~rıncdcn hu,u!'i ciha:ıar kullanılmak 
ne serilen mamulleri ayn ayrı tetkık suretiyle meydana getirilen rafmec tas
ederken ıöğsünün kabardığını hit:sedi- fiyc cdilmi ·,. ncfo': 7el·tinlağlan en zaif 
yor. Bunun b ir sebeb i olması lazımdır. ve nazik mideleri bile yonnadan kolay
Çünkü Turyağ müeuesesi bize tasfiye lılda kullanılnbilir. Bu ~ a~lar yalnız 
edilmif zeytİnyağcılığmı, saf ve hakilii ııwınlckctinıi1.dc c!t'l:iJ. dlin) anın her 
nebati zeytin yağcılığını getiren, kuran \erinde tanmnıı~lır. 
•e muvaffak eden b iricik müessesedir. • Nebati Tcrc:ra:!ı • İlk ~·crti vejctalini 

Fuardaki Turyağ pavyonunu yarım hallrlaınak gihi nv•mickctc hiil·ük bir 
milyond an fa:ı.Ja ziyaretçi gezerek ma- bi:aııct yapan bu ınİ.İl!'>'il'!;l', c\·vekc ha
miıllerini tetkik eylemiş ve b u müesse- rktcn gctirilcıı kopraJ a \·erilen parala
aenin adı yurt içinde, Avrupada, Ame- rııı. sarf edilen d(j\ ı:Lleriıı iinünc geçnıi~ 
rika ve Hind istanda duyulmuş ve ma· lmlunnıaktadır. Tur~ af: nebati ~ ~ları 
mülleri beyenilmif, rağbet görmüştür. biitiin \'c.ietnliıılcrden daha ) üksektir 

F ABRJKAYI GEZERKEN \C her mutfak huııu cmnh·etle kırllana-
Turyağ pavyonunda gördüğümüz cak , aLh ettedir. • 

m amüller bu müessesenin Turandaki J'aımtk ve Su .. am J aj!hırı - Bu l'a~lar 
fabrikasnı ıezmek düşüncesini bize ~ o;itsiz \·c sıhhidir 
•enniıtir. Fabrikayı gezerken ıördüğü- Pcrlodent • Bu diş macunları bütiin 
müz intizam, İyi çal11ma nıhunu b ilhas- di · macunlarının fevkindedir. 
aa kayıt ve İfa.ret eylemek isteriz. En S:ıhun1arı - UaJ an, Gliser inli lüks, 
modem ve sanayi bahsinde ileri gitmiş Ro~c Mary, \'erda, Banyo, Şeffaf ve Fat
memleketlerd e bile bir fabrikanın bun- ma tu\'alct sabunları rakipsizdir. 
dan daha iyi çalıştığı ve daha rasyonel Tihhi Sabun - Cocuklarınızın sıhhati 
bir netice elde ettiği eörülmemiştir. için T uran tıbbi sabunlarını tavsiye et-

Fabrikanın lngili.z olan direktörünün mek miimküııdür. 
ziyaretimiz sırasında bize gösterdiği tes- Sampuvan - Sad;.rınıı. için ~ampuvaıı 
hiiita bilhassa İfaret eylemek isteriz. \C ·Fik.-.ntiOeri ta\'Sİ}e olunur. 
Turyağ müessesesi, yalnız tem~ttü top- Hundan haska Turyağ müessesesinin 

Fııarda frii11iik muvaffakıyet kazz.aruııı Tttryağ paı·yomınun iç 
kısmmdan bir gürünü~ 

lamak, kazanç temin eylemek için ku- daha bir çok mamulleri de me\'cuttur .. 
rulmuş bir isletme değildir. Turan traş sabunlan \'C tra · kremini 

Ticaret vekaletinin verdiği direktif- her kes kullanmaktadır ... Gördüğü rağ
lerin bu müessesede genİJ ölçüde tatbik bet çok hiiyiikfür. Tmawn Tursil ve 
•dilmekte olduğu nazarımıza çarpmıJ- yaprak sabunu, temizleme tozu, Marsil
hr. l'a ve Haley sabun!nn çok şayanı dik-

-.f.--

nte e~e uçan 
aıeıer eri or 

Bir ltal yan torpitosu
no'l battığı kabul 

edili yor 

YI E MUVAFFAK OLAMA· 
DILAR, BiR ÇOK TAYYARE 

DÜŞÜRÜLDÜ --·---Londrn 18 (A.A) - Alman tayyare-

Harbiye hnlk komiseri muavini 
Mareşal Budeny bu manevralarda 
h:ızır bulunacaktır. 

--"'-Vaşington 18 (A.A) - Royter: 
GETek Amerikan resmi mahfillerinde 

gerek İngiliz resmi mnhfillerinde beş 
bin kilometrelik bir hareket sahasınn 
malik olan Amerikan cUçan kale» !erin
den bir kaçının Jngiltcreye sntılması için 
bir plfm hazırlanmış olduğu haberleri 
üzerinde çok ihtiyatkar bulunulmakta
dır. 

Roma, 18 (A.A) - İtaly;ın tebliğinde 
deniliyor ki : 

leri bu sabaht:m itibaren yine 1ngiltt?rc 
üz.erinde tanrruzlara teşcbbils etmişler
dir. öğleden sonra 300 tnyym·elik biiyük 
bir düşman hava ku\•veti cenubi ~arki 
sahilini geçmiştir. 

Dakara giden Fran
sız f ilosu 

Fakat yarı resmi mahfıllerde böyle 
bir planın müznkere ı!dilmekte olduğu 
kanaati mevcuttur. Bu plan mucibince 
Ingiltere simdiye kadar olduğu gibi 
Amerika hükümeti vasılasile değil fa
kat doğrudan doğruyn Amerikan fabri
kaları ile meseleyi hal edecektir. 

Umumiyetle sanıldığına göre. eğer 
Amerika hüküıneti bu planı tasvip eder
se ilk olarak bu dev tayyarelerinden 30 
tane sipariş edilecektir. Bunlar cltin
yanın en muazzam ve en ktı\'\'etli bom
bardıman tayyareleridir. 

----tr---

F ransada 
---·---

Hür Fronsaya karşı 
derin bağlılık -·--Franm: - lspnnyol hududu, 18 (AA) 

- cRoyter» 
Hududa gelen bir yolcunun söyledi

gıne göre, İşgal altında bulunmıyan 
Fran~ada general De golle lehindeki ha
reket ~üratle ilerlemektedir. lngiltereye 
müsait ayialar yayılmaktadır. Bu .şayi· 
alar arasında mesela i gal altında bulu
nan arazideki Alman kıtaatının harbin 
hiıla bitmemiş olmasından dolayı inki
~ara uğradıkları ve Manş üzerinden bir 
istilaya teşebbüs için emin mevzilerin
den ayrılmak fikrini iyi karşılamamakta 
olduklan hakkındaki şayialar mevcut
tur. Bu kabil şayialar Almanların Fran
sndaki hattı hareketi dolayısiyle halk 
arasında ayrıca revaç bulmaktadır. Al
manlar İşgal altında bulunan ve bulun
mıyan arazideki iaşe maddelerini açık
tan açığa zaptelmekte ve bu suretle 
Fransadnki yiyecelc kıtlığının İngiliz ah~ 
lokuından mütevellit olduğu hakkında
ki iddialarını yine kendileri tekzip et
mektedirler. --·--

İngilizlerin 
--*--

Mısır harekatında 
hedefleri nedir ? -·-Londra, 18 (AA) - Londra ef-

karı umumiyesi tali bir sahne olmakla 
beraber İmparatorluğun sevkülceyşi 
müvazcnesi için mühim olan Mısır hare
katının seyrini büyük bir alaka ile takip 
etmektedir. Vaziyet batı çölünde derpiş 
edildiği şekilde inkişaf etmiştir. Ve ltal
yanlar esaslı noktalara gelinceye kadar 
İngilizler izne; hareketi ile iktifa edecek
lerdir. Bu izaç ltalyan ordusunun malik 
olduğu vasıtaları şarka doğru ilerleme
si nisbetindc :zayıflatacaktır. İngiliz mu
kavemetinin kuvvet bulacağı noktalar 
şimdiki mevkilerden daha 5 O kilomet
re mesafededir. Ve İtalyanların buraya 
kadar katedecekleri yol çetin ve baha
lıya mal olacaktır. 

Mısırdaki lngiliz kıtaları arasında 
bayrağında ebedi Fransa yazılı olan ve 
lejiyonerlerle ziyade ve senegat müfre
zelerinden müteşekkil Fransız kıtaları
nın mevcut olduğunu da kaydetmek icap 
eder. 

Şimali Afrik,ıda :ına \atan \'e Libya 
kıtaatı eski Binga1.i hududundan yüz. 
kilometre ıne afedc bulunan Sidi Bar
rani mevkiini işgnl etmişlerdir. Bu kı-
taat şimdi yeni üs kurınnk ''e geri hiz
metlerini tanziınlc meşgul bulunmakta
dır. 

Zırhlı teşekküllerle takviye edilmiş 
olan düşman kıt~ahıun mukavemeti her 
yerde kırılmı~tır. Hava muharebelerin
de düşmanın be~ tayyaresi di.işiiriilmiiş
tiir. Dört tayyarenıiz kayıptır. 

Diişm~ıı Bingazi ve Dcrne üzerine 
gece hücumları yapmı~tır. Bingazi lima-
nında bir mavl:na \'e bir torpidomuz 
batnıış \"e siiratlc önlenen yangınlar 
çıkmıc;tır. 

Demede bil' gemi hafif1;e hasara uğ
ramıştır. l\faltada tr.yyareJerimiz Micca
!a tayyare nıcydanını bombardıman et
mişlerdir. Yangınlar çıkarılmış ve yer
de nsgarl üç tayyare imha edilmiştir. 

Bundan ba$ka jki dü~man tayyaresi 
dijşUrülmüştiir. İki tayyaremiz kayıptır. 
Şarki Afrikada tayyarelerimiz aşağı Su
danda Bomba lllcvkiini bombardıman 

etıni~ler<lir. Bir tabiyede ha.c;arat olmu~ 
ve biı· karargahta y<ıngın çıkmıştır. 
Mu~avva, Assap ve Asıııara üzerine 

yapılan İngili1. c.ıkııı!arı hasarat yapma
mıştıı·. Dircduva<la bir otel binası hasa
ı·a uğramış ve bir kişi :yaralanımştır. 

Mallaya gitınektc olan Blenheim ti
pinde bir İngiliz tayyaresi yanlışlıkla 
Pantelerya meydmıına inmiş, iki subay 
ile bir yarsubaydan mütesekkil olan 
ıniirettebatı t!sir eJılmiştir. 

Atlantik d~nizinde bir denizaltı ge
mimiz tarafınd<tn batırılan 5800 tonluk 
bir İngiliz gembının mürettebatı Lizbo
na çıkarılmıştır. 

Tayyareler 15 dakıka arkası gdmiyen 
bir knfilc halinde uçınu~lardır. Her bom
bardıman tayyaresinin refakatinde C'n 
aşağı sekiz nvcı tay~ aresi vardı. Sahil
den geçerken düşman tayyareleri tay
yare dafi bataryaları:nızm ate:;i ile kar
~ılnşmışlar ve bilfthare dahilde avcı tay
yarelcrimizin hücumuna maruz kalmış
lardır. Bir miicldct devam eden hava 
muhnrebesi daha sonra tekrar başlamış 
ve öğlcclı n sonra da devam etmiştir. Bi
rinci havn mııharebe:>i umumiyetle da
hilde cereynn C'tınişken ikinci hava mu
harebesi daha ı.iyade Mans iizerinde ol
muştur. 

tngiltcrenin cenubi şarkisinde bugün 
10 Almnn :tayyaresinin clüsürüldiiğü 1 .. aıı
nedilmekledir. 

Londra 18 (A.A) - Hava ve anavatan 
emniyet neı.aretleri tarafından tehliğ 
roilmiştir: 
Düşmanın cliin geceki taarruz.lan yeni

den biJhassa Londraya tevcih edilmL~
tir. Bilyük Bribmyanın diğer mıntaka
larına karşı da küçük mikyasta hücum
lar yapılmıştır. Londra mıntakasında ve 
ch·ar havalidc hedef gözetilmeks=l'.İn 
bombalar atılını~tır. Bilha".Sa Londranın 
şarkında ve CC'nuhi şru·kisind~ kain bir 
çok evler hasara uğramıştıı·. Londranın 
merkezinde kain bir kaç büyük mağaza 
dahil olmak i.izere sanat ve ticaretcvlcri 
hasara uğramıştır. 

Telefatın geçen gccekilcrdcn fazla ol
ma..,ından endişe edilmektedir. Bir takım 
düşman tayyareleri Glasgov mınt.akası 
üzerine bombalar atmışlar ve sınai mü
es..o.;escleri hnsara uğratmışlardır. 

Memleketin diğer tarafından gelen 
raporlar hasaratın umumiyetle l'Üz'i ol
duğunu bildirmektedir. 

Layiha Meclise verildi 
---------1':fll. 

Lüzumu kadar istinaf 
mahkemesi kurulacak 

-------x•x-----~~ 
Ankara, 18 (Telefonla) - :btinaf 11ahkemeleri ıhdası hakkında Adliye vc

kfıletince ha:1.ırlanan kanun projesi Millet Meclisine sPvk~dilmi~lir. 
ı...;yiha~'a göre vekaletçe tayin edilml:k i.izerc ihtiyaç nisbetindc istinaf mah

kemeleri kurulncaktır. Bu mahkemelerin hukuk ve ceza kısımları bulunacak; 
bir reis ve iki 5zasiyle bir de birinci reisi bulunncaktır. 

İstinaf birinci r~bi mahkeme dahilin:le teftiş, ınürakahe: \'C tl'tkik salilhiyct
lerine malik olacaktır. 

---·--iCABINDA iNGlLTEREYE TE· 
MAYÜL iÇ iN BU YERİ SEÇTi 

-~--

Londra 18 (A.A) - . Akdenize çıkan 
Fransız Kru•azör \'e torpitolarının Da
kara mu\'asalatı muamması hentiz halle
dilmemiştir. Her ne olursa olsun bu ge
nıilerln Dekarda bulunması yak:n istik
bal i<:in endişe verici lıir me."ele arzet
rneınektccliı'. Bu filonun Dakara gönde
rilmesi Fransız hiikümctinin orasını Tu
londan daha emin bulmasına ve icabında 
İngiltere> e lemaylil L'debilmek arzusunrı 
atfrdilmcktcdir. 

MALTAYA YAPILAN SON 
HAVA TAARRUZU -·--Malta, 18 (AA) - Dün .. abah biı 

kaç düşman filosu Malta Üzerine bom
ba atmışlardır. l liikümete ait bir mülk
te bazı hasarlar vuku bulmuştur. Avcı
larımız üç dü man tayyaresi düşÜrlJlÜŞ· 
lerdir. Bir düşman pilotu esir edilmiştir. 

Dün öğl eden "onra da bir düşman fi
losu ada iizerinde uçmuş avcılarımızın 
hücumu ile kar~ılaşmı~tır. Filo bomba 
attıktan ııonra çekilınistir. ölen veya ya
ralanan yoktur. 

--·--INGILf Z KRALININ 
TETKiKLERi --·--Londra, 18 (AA) - Dün öğleden 

~onra alarm i~areti verilmeden az evvel 
Kral Buckingham ııarayını terkederek 
hava ne:aıretine gitmiştir. Kral hava na
mı B. Sinclair tarafından kabul edile
rek yüksek rütbeli subayların hava m u
!1arebesinin geçirmeke olduğu safahat 
l.ıakkındaki izahatını dinlemiştir. 

Kral bilahare dahili emniyet nezare
tine gitmi~ vr. nazır B. Anderson tara
fından kabul edilmiştir. --·--

Etibba odası 
---·--

HAYSİYET DİVANI 
TOPLANDI .. 
Ankara. 18 (A.A) - Etibba oda

ları yüksek haysiyet divanı bugün saat 
1 5 de sıhhat ve İçtimai muavenet veka
leti binasında toplanmı~ ve divanca tet
kikine lii7uın gö~terilen meseleleri te· 
zekkür ederek karara bağlamı~tır. 

Tayyare ve paraşütçülerimiz Ha- -rz 
tayda büyükheyecanlakarşılandı Artıı·m~h' elkksilt-

-----x~x me ve 1 a e a-
Antakya. 18 (A.A) - Cenup vila- Tayyareciliğin ehemmiyeti hakkında 

yetlerimizde turneye çıkmış olan hava irad edilen bir hitabeyi takiben tayyare- n nda yaoıla 
kurumu tayyare ve paraşütçüleri bu sa- ler uçuşa başlamışlar ve para;:ütçület unu . -
hah Mersinden iskenderuna gelmişler- meydanı dolduran insan kitlesinin alkııı· cak tadı• tat 
dir. Hataya ilk defa gelmekte olan ha- lan arasında ve bin metre yüksekten at-
vacılarİmız köylerden gelen yirmi bine lamışlardır. 
yakın muazzam bir halk ltitle~i tarafın- Bugün lskenderunun misafiri olarak 
dan sonsuz bir heyecan içinde karşılan- burada geçirecek olan tayyareciler ya-
mışlardır. nn sabah Antakyaya giaeceklerdir. 

-·-
Turyağ her bakımdan milli kattir. Çama ır ve Snkarya sahunlan 

bir mües;ese, Türk İptidai mad- ise her evin hnrcıdır. rağbete ma:1.har olmaktadır. 
Turyağm memleket ekonomisine yap-

lstanbulda yine bir oto
mobil kazası oldu 

Ankara 18 (Telefonla) - Milli nıi.ı
dafaa ihtiynçlatının icabında :;tiratle te
mini ınaksadile artı ırma, eksiltme ve iha. 
le kanununda değişiklik yapılması ve 
kanuna fıkra eklenmesine dniı: bir kanun 
projesi hazırlandı. Proje ikinci teşrinde 
meclise verilecektir. Teklif edilen deği
sikliğc göre kanunun 45 inci maddesinde 
~azılı malzeme, techizat ve tesisata ila
veten haritacılığa ait bilumum fenni a
letlerle ceza ve malzeme ve nakil vası
lalnrilc sıhhi, baytari eczanın mahalli 
kanun ve usullerind~n ba~ka şekilde mal 
satmağa ecnebi memleketlerden tedarik 
ve miibayaa'ilna zat·uret hasıl olursa ait 
olduğu vektıletin teklifi üzerine vekili r 
heyeti kararilc mübayaa yapılacaktır. 

desi, Türk İfÇİıiyle çalı,an bir iş- UCUZLUK tığı bu hh:met bilhassa kayde şayandır. 
)etmedir. Yerli mah su llerimizi Turyağ müessesesi bütün bu mamul- Kövlüden ilk maddeleri ucuz fiatle alı-
Türlc çiftç; .. · 'lden iyi para ödeye- teri hazırlarken, bu işin memleketçe yo;, tiiz'i bir karla ve çok u cuz fiatle 
rek satın almakta ve k öylümüze kendisine bir mükellefiyet olarak "Ver il- piyasaya arzediyor. 

diğine kruıidir. Bu itibarla piyasaya ar- Ben fabrikada gördüğüm intizanı ve 
menfaat temin eylemekte d ir . xcttiği mamulabm gn)·et ucuz fiatJe sat · temizliğe bilhassa i aret eylemek Me-

'P •• İptidai m a dde ler fabrikanın uınk1n ve bunun için de daha biiyü k bir rim. 

------x:fx·-------
İstanbul, 18 (Telefonla) - Bu sabah İstanbul doktorlarnıdan B. Şükrünün 

idaresindeki hususi otomobil Çekmece civarında frcnJeri bozulduğundan önü
ne çıkan bir arabaya çarparak arabada bulunan Ahmedi, kansını "Ye çocuğunu 
yaralnmı~. at parçalanmıştır. Otoınobild!:'.ki y<ı)çulardan biri de ağır surette ya
ralanmıştır. Doktor tevkif edilmiştir. 


