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Lntıvaz sahil>! : s•:VıU.'T BiLGiN 

&ş.,,uharrir ve umumi oeşrivat müdilrU 
UAKKI O<:AKOl:LU -----

AHONI!: S~llAITI 

1 
Lll!:VAM MOULJl!.'U förkıve içın Harlc ıcın 
'>enelık....... 1400 ı~oo 
~Jll avlık........ 7511 1650 

CUnu 2ecnıis nibhalar 1251 kuruştur .. 

,- 1 1<. ı ~: ~ L '< : 2697 

• Milletimizin ileri atılmallU'iyle dolu olan, 
~·aşama kudret \'e hakkını diinya~·a tamtan 
bir dc\'irde yaşıyoruz. 

İnkisaflanmızın ölçülmesi için içinde hu· 
Junduğumuz, üzerinde ehemmiyetle duraca
iııruz işlerden birisi de muhakkak ki :ZO İLK 
TEŞRİN PAZAR giinü yapılacak olan genel 
nüfus sayunıdrr .. 

Ba~vekfilet İstatistik umum müdürlüğü ; 

ıliin ..:. derecatından gazf'tc•niz ıne!'uliyet kabul etınez Cümhuriyetin. ve Cümhuriyet eserinin belcçisi, aabahlan çık01' siya3i gazetedir -YEN! ASffi matbaasında basılmıştır 
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lngilı:: krahnuı I .. ondrada haı•a 1niiclafaa tertibatını ııe askeri nıiiesseseleri teftişine ait iki intiba 

Ak denizde 
llakimiyet 

ücadelesi 
--·--

!;.EVKJ;'T BİLGl'.'I 

Jjby:.ulaki İtalyaıı ordusunun Akdc
nizi hir İtal~·an gi;lü haline koJmak hiil
,a~i,·Je , lı~rd kar .. ı harckiitta bulundu
iu ._\ı.ırada. icalya11 gazeteleri .:\lısırın 
ı:-ıı'.'·ri muhariplik Sİ)'asetindc dc\'aın 
~rlrrl',İni iddia etnıck garabetini göı.tte
ri:yorlar. Sclluınuu ,.e Sidi Barraninin 
İ~gal edilmis oln1asına ra~rmen )Jı,ır 
hilkiinıl·iİnin harbe girınek kararını hc
niiz Ycrnıenıi~ olnıası bu ~ anhs zchahı 
doğnrrnus olabilir. İtal~:anlar z~uuıt·di
~·orlar ki )fısır cu büyük tehlikrlrr 
karsısında hile harbe karar yercrni~·e
•·ek kadar yıl~ınlığa dlişnıÜ•tür. Yine 
İtahan gazetelerinde l\lısırlıları İn'l;ille
re all':'.'·hinl' f("~vik eden nl'~riyata hakı
lıNi..a miitearriıin (Jrojelerini ger~ekl~ş· 
tirmek hususunda ::\-lısırıu :\lilli ,·ic-da
hın~a bir ~<arı~ıklık yaratmağa çok 
elı<: nuni:rrt Yerdiği kolayca anla~ılır. 
. J':ıkat ~unu hcnıen söylemeli)'İZ ki. 
ita'' anlar bu tahıninlcrinde aldannu~
lardır. Zira :\!ısır ba~\ekili daha dün 
~k,amki be~·anallnda bü~ iik tehlikeler 
io;,arct ederek bütün U)'anık , ·atanper
\·crlcri İtal\'an istilüsına kar!'.ı Yatanı 
tn~idafaa~·a · haı.ır (•lnıağa da.Yet tdi)·or
du. Bu be\·anat İtalyan tcca\.·i.izünU ha
kiki mahi;\·-eti •uzeri~de hiç bir terl'ddüt 
hlC\Tut olmadığını. I\lısırın hayati nH~n
fuatlerini tanıanu.·n ıniidrik oldu~unu 
g(istermi!-.tir. 

Bugün :\lısırla İngiltere arasında ınu· 
kaddcrat birliği lnpn1a~a ın5ni olacak 
ihtilitflar ınc\'cut değildir. İki nıcnılckct 
nıtlma..eôiil tehlikcJeı kar~ıs111da btitiin 
\·arbklari~·Ic hirle~ıni~ll:rdir. . 

.\lısırlılar bilirler ki ltal~·a lngiliı or· 
dularını a-Cezalandırma• bahancsilc :\1ı
sıra a~·ak atar~ hır daha onu oradan 
<'ık.-'lrmak kola~· olııu~·acaktır. 

Sn hnlde hürriyet \e isti!;liıline ka
\ \1. m:ık icin senelerce ınüc:ıdcle ctıniş 
olan bir nıeınll'ket halkının bii,·ük feda
karlıklar aıaha~ı .1a elde cttigi. i~tiklitli 
trıü(·adcicsiz feda cdeet•ğini zanıu.•tnıek 
A'lı"-ır ınilletine ai:ır hir hakaret olur. 
hiz .)tı .... ırdaki ınticadclenin itaJ,·anlar 
İcin hü:\·ük ... ukutu hal·a1ll'r ha~ırhJa
('ak der<'c<'dl" <·etin olarağına kaniiz. On 
altı ıııih onluk hir millet istiklalin ıııa
~a!i\lnı i~ ice anlanıı' bulunu}orı,a n1u
•lakkaktır ki n&l.;.ste\'lilcrlc kahraınanca 
tntiradelc ctn1e\-i hileccktir. Bahu<..us. ki 
:\tl\ırda ıııiitcın~di.ı en takvi~ e edikn 250 
hiıı kisilik nıotörizc büyük bir JngiLiz 
••r<~u u nıe,·cuttur 'e bu ordu en ~:ük
~ek bir mukit~:eınct ruhu tasJIDaktadır. 
l>ifrr tarartan Mısıra karşı iİal~an >e
rerini akan1ete uğratmak hususunda 
ltıı:iliz donann1as1111n da hfakinı bir rol 
(ı1nıyacağ"ı ~üphesiıdir. Ancak sahil bo
tunca ilerlemeğe (alısan İtalJan km·· 
, .t> tleri İngiliz r arıı gemilerinin ~iddetli 
at~j altında hiiyiik za\·iata uğranıakta· 
dırlar. · 

clnunıüı:deki hafaalarda harbin ~iklet 
1llcrkczinin ::\}ısıra te,·rrciih etnıe'i pek 
tnuhternt"ldir. İngiltcrC'l·i istila te,ehbii
~i.i nct'it'<' \'erınezsı. 1 .ondranın Jıııfta
arılan :ıeri boınbardınıan rdilnıt·~inc 
ro1gnıcn İng:iliz n1illetin'.n nıanc' i t·cphe· 
~1nde bir <·iiı:ülmc alftıneti bclirn1ezsc 
J\lnıanların ~~lzlcrini taınaıuen ı\krlcni
~:. ('~\·ircrck ~ıı~ıra İ!tlİia hareketine en 
U~·uk C'henııni\'eti vl'rnıclcri ku,·,·t.·tle 

lahınin ediMıiİir. Ru takdirde İngilte
reyi Ar,'! , atanda ,·enn1c imkün:-;ızlığı
~ııı ~oituracağı hoş~ut,uzluğu Akdl'Oiz. 

1 
e h.akimi~·et tesisine nıatuf gaYr{"tlcr-

e telafi ·e ralısaenklardır. · 
,.. ~u harp sah~esi 3-·akın ~ark nılllctle
! u.1.erindt' tesirleri itibari1Ie de husuka bır eh.-ı:nmiyd t.ısınıaktadır. Filhaki-

Mısır ltal\an rizmeleri altına dii~
\"ek . hedhahtlı~'lna uğrarsa Akdenizde I 
~'ılız donanınası nıe' kijui nıuhafaza 
- ·~:nez~~ b~ Jı~, zada } a~ıyan bütün 

ı <'tlt'rm lngiltcredcn Iiiz ~e\irnıege 
- SO!'iU 2 in.-i SAHİFEUE - i 

A MA 

Ar zisi ve şe irleri in. 
giliz bombaları altında 
Ems kanalında 
iştialler ol -·-DUNKER DOKLARK VE DE· 
MIRYOLU MERKEZLERi 
AGIR HASARA MARUZ 

KALDILAR 
Londrn, 21 (A.A) - • Royler bildiri

:\"Or : l1ava ne7.arcti dün gece düşman 
işgali altında bulunan arazi i.izf'rine ya
pılan akınlara 4ıtir~ık eden 1ayyare1erin 

- SONU 3 ÜNCÜ SAl!ln:ıw -

İNGiLiZ 

Arazi ve şehirleri Alman 
bombaları altında 

---·-
Dünkü hasarat 
nisbeten azdır -·-ALMAN TEBLIGINDE BAZI 
MUVAFFAKIYETLERDEN 

BAHSEDiLMEKTEDiR 
Londra 21 (A.A) - Hava ve da

hili emniyet nezare.lerinin tebliği: 
Dün gece Londra üzerine hava 

akınları yapılmıştır. Memleketin di
ğer yerlerinde az faaliyet kaydedil

- SO!'iU :ı Ü. CÜ SA:llFEDE -

lngiliz askerleri harelciit r~nasında 

Fasta • 
ıs yan 

haberleri var 
--·--

lspanga bu işi mihver 
devletleri lehine 
olarak mı gapmış? 

Londra 21 (A.A) - Salahiyettar ma
hafilde Fast.aki Fransız kıtaatı arasında 
isyan çıktığına dair dönen haberler, 
kaydı ihtiyatla kabul edilmekte ve bu 
haberin düşman kaynaklarından gelmc
sl dolayısiy le İspanyanın, mihver devlet
lerinin leh.ine olarak bir harekette bu-

- SONU 3 ÜNCiJ SAHİFEDE -

Suriyeliler 
karar verdiler 

--·--
italga ve hatta Fran. 
saga karşı bile kog. 
mağa amadedirler 

Kahire, 21 (A.A) - Royler : Elmısri 
gazetesinin Beyrut muhabiri yazıyor : 

Suriyeliler, Italyanlann Suriyeyi Mı
sıra ve Süveyş kanalına karşı askeri bir 
hareket için üs olarak kullarunalarına 
mani olmak azmindedirler. Ve İtalyaya 

- SONU 3 ÜNCÜ S/\IlİFEDE -

Cümhurreisimizin 
lzmirden sonra Bursa, Istanbul · 

ve Çanakkaleyi de ziyaret 
etmeleri muhtemeldir 

lıtanbul 21 (Telefonla) - Reisicümhurumuz lnönünün bugünler
de memleket dahilinde mühim bir tetkik seyahatlerine çılfacııldarı bil
dirilmektedir. 

Muhtelif §dıirlerimizi ziyııttl: edecek olıın Milli- Şefin bu meyandıı 
lzmiri de ,ereflendirmeleri muhtemeldir. lzmirliler, belediye reisleri vıı
ııtaaiyle Milli Şefe olan derin tehasıür ve İ§tİyaklannı dııha evvelce bil
dinnİ§lerdi. 

Reiıicümburun lzmirde tetkiklerde bulunduktan sonra Bahkeair, 
Bursa ve lıtanbulu ziyaret edecekleri ve Çanakkaleye de teref vermele
ri muhtemeldir. 

Bulgar 
•••••••••••••••••• 

Ordulan 
•••••••••••••••••••••••• 

Dün iki kol halinde ce. 
nubi Oobricagı işgal etti 

--·--
Kral Boris -·MiLLETiNE BiR BEYANNAME 
NEŞRETMiŞTiR 

Sof ya, 21 (A.A) - Bulgar askerleri 
iki kol halinde bu sabah cenubi Dobrl
caya girmişlerdir. 

Harbiye nazırı p,meral Daskalof ku-
manda'1ndaki kol Totrakana ve general 
Popof kumandasındaki kol Balçıga doğ
ru i1erlen1iş ve bu suretle birinci mın
t&kanın işgali bitıniştir . 

Sofya, 21 (A.A) - Bulgar ajansı bil
diriyor : 

Kral Boris, Bulgar kıtalarının Dobri
caya ginnesi milna~ebetiyle millete hi
taben aşağıdaki beyannameyi neşretmiş
tir : 

Bulgarlar; 
7 eylül 940 ta Kıayovada Bulgaristan 

il<.' Romanya arasında imza edilen mu
ahede mucibince eski hudut tekrar te
essüs etını.!,;i ve Dobrica Bu1garistana 
dönmüştür. Kahraman kıtaatıma aziz 
Bulgar köşesini işgal için emir verdim. 
Ve sevgili milletime bu mesut lıJidiseyi 
bildiririm. Bu dakikayı istikbale çe,Til· 
rni.ş bir azin1 \. e irade ve adaletin zafe
rine olan sarsıln1az bir üınitle bek1edik. 
Müsaleınetperver gayretlerin1iz ve mü
teyakkız sabnnıız mükfıfatlandı. Dobri
ca tekrar bizim oluyor. Ana yurda av
det sonradan bir kin tohumu, bir inti
kam arzusu bırakmıyacak ve fakat iki 
komşu memlekel arasındaki ananevi 
dostluğun t~krar tce"5iisüne yol açacak 

- SONU 3 ÜNCÜ SAllU'lillE -

11111111111111111 l i nnırn 11 
SON DAKiKA 

·-----------Tas ajansının nalllettiii 
birbaber-

Amerika -·---
Japon . Alman mukare. 
netini igi karıııamadı -·-iSPANYA, ALMANYANIN LA· 
TIN AMERIKAYA NÜFUZU 

iÇiN BASAMAK OLACAK 
l'ıloskorn 21 (A.A) - Ta< ajansı bil

diriyor : 
•Alman - Amerilıan• zıddiyeti başlığı 

altında -0. R. S. S. gazetesi ezcümle şun· 
lan yazmaktadır : 

Japonya ile Almanya arasındaki siya· 
si ve askeri münasebetler teessüs ;oder 
etmez Amerika büyük bir endişe gös· 
tenniştir. 

Bugünkü harpte İngiltere mağlup 
olduğu takdirde Amerika, Almanya Ja
ponya, İtalya ve mesela İspanya gibi 
muhtemel müttefiklerinin müttehit bir 
cephesi karşısında kalmaktan endişe et· 
mektedir. 

Bilhassa İspanya, Almaoyanın U.tin 
Amerikaya nüfuzu için lfır basamak teş
kil ettiği <ihetle mühim bir rol O:flllYB• 

bilir.• 

ınn uuuı flllf 11 nrnn 

ROMENLERLE ANLAŞTll: 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Müzakereler bitti 
Romanyadan benzin alarak 
ihracat maddeleri vereceğiz 

X.y.X 

Ankara 21 (Telefonla) - Ağustos 
ayındaki ihracatımız 3,162,000 lira, 
ithalatımız ise 454000 liradır 
İstanbul 21 (Telefonla) - Şehrimiz
de bir kaç gündenberi devam etmek
te olan ticaret müzakereleri netice
lenmiştir. 

1 

Yalnız bazı teferrüata ait meseleler 
görii§ülmektedir. Anlaşma bugünler---

BİN GAZİ 

Derneye, Bar
diyaya İngiliz 
taar\"uzları --·--

VE TESSENEY, ASSAP 
OIREDAVA DA HAVADAN 
BOMBARDIMAN EDiLDi -·-Roma 21 (A.A) - 1talyaıı tebliğine 

göre, evvelki günler Bardiya ve Deme 
hastanelerini bombardıman eden düş
man dün gece Bingazi hastanesini boın
bardıınan etmiştir. Sivil evlerde mühim 
hasar olınu~tur. 3 ölü ve 25 yaralı var
dır. 

Derhal mukabelci bilmisil olarak bü
yük bir tayyare grubumuz Marse - Jlılat
nıhta depoları ve mevzileri bombardı
man etmi§ ve vazih neticeler almıştır. 

Şarki Afrikada yukarı Sudan hudu
dunda lehimize neticelenen bir çarpış
mada düşman muharebe sahasında 35 
ölü b1rakml§tır. Bizim üç yaralımız var
dır. 

Babülmendep boğazına doğru ilerle
mel<te olan iki vapur kafilesi bombardı
man edilmiştir. 
DUşman Assap, Tesseney, Harar ve 

Direduva üzerine mutat hücumlarını 

yapmıştır. Ölü ve yaralı yoktur. Hasar 
azdır. 

de imza edileccktu. 
Anl~ınaya göre Run1rn!er hız~ ben
zin, kereste "e k8ğıt verecek1C"r ve 
mukabilinde tiftik. pamuk, yapak gi
bi maddeler alacaklardır 

Heyetimiz, Rumen h•yeti ş· refine 
yarın (bugün) Boğazda bir gezinti 
tertip etmiştir. Bu arada bir de ziya
fet verilecekt.ir 

Hindi Çini 

Meselesi şimdi çok 
nazik bir safhadadır. --·--
VIŞI HÜKÜMETI AMERI· 
KAYA TEMiNAT VERiYOR 
Şangha)· 21 (A.A) - Haifoneda n~şr· 

edilen yarı resmi bir dekl3.rasyona 1göre 
Fransız Hindiçinisinc yaptıkları te1flif1e-
ri Japonlar tadil etmi ·!erdir. 1 

Müzakereler dostane bir ha,·a it ıde 
tekrar başlamıştır. Bütün meseMorin 
yakında bir neticeye bağlanması _;çın 
nıakül bir esas mevcut olduğu bila tll-
mektedir, / 
Vaşington 21 (A.A) - Uzak şarktaki 

kararsız ,·aziyel sebebiyle hükümet ~im
dilik ge-rek Fransız HindiçinL~i ve gerek 
Hollanda Hindistanı hakkındaki statü
konun idamesine dayanan Amerika si
ya-'oli hakkındaki eski beyanatını teyit 
etmekle iktifa etmektedir. 

İngiltere ve Yugoslav elçileriyle ya
pılan görü~melerin Reisicümhur seçi .. 
minden sonra daha e$3slı bir şekil alına
sı muhtemeldir. Fransız büyük elçisi 
sık sık hariciye nezaretine gitmektedir. 

Amerika hükümetinin, V~i hüküme
tinin hiç bir Japon ta~hine muvafakal 
etmiyeceği ve Hindiçiniden Japot1 aske
rinin geçmesi ve üslerden istifad .. olun
ması bahsinde hiç bir anlaşma yaapıl
mıyacağı ümidinde bulunulduğu, Fran
sız büyük elçisine bildirilmiştir. Fakat 
güçlük şuradadır ki, Amerika hüküme
ti, kendisini Hindiçini hükümetine mad
di yardımda bulunmak için çok sarih te
minat verecek vaziyette hissetmemekte
dir. 

Son Alman - Jııgili.z hava harplerinden hir intiba 
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•• •• Bir opu 
•• •• 1l 

yuzunaen •• 

-
Rahm.i Çunenle on sekiz yaşında ev-

1 endim. Milthiş, hatta lüzumundan fazla 
şımartılnuş bir kızdım. Dünya benim 
nizanında daima elimin altında bulmıan 
lezzetli, uefis bir yemek gibiydi. Bu 
dünyayı flmdıye kadar temsil eden şey
ler, beni çıldırasiye seven bir aile, 1stan
bulun Anadolu sahilinde sevimli bir ev, 
ıç.inde oturmaktan zevk duyulan lüks 
bir köşktü. Bunlar benim alemimdi ve 
bu Alem üzerinde gerçekten bir kraliçe 
gibi hüküm sürüyordum. Hatırımda kal
dığına göre, her zaman da böyle olmuş
tu. 

Babam doktordu. Büyük bir şonreti 
ve büyük bir serveti yoktu. Fakat gün
J ı.ik zaruri meşguliyetlerine rağmen, al
tın saçlı, büyük gözlU deli kız.iyle de 
çok meşgul oluyordu. 

Benden iki ya daha kuçük bir tek 
kız kardeşim vardı: Emel. Sakin, soluk 
brr kızdı Tıp ı annem: Guzellıği tama
men 'çten olduıru için, yüzunde değil, 
ruhunda ıd llk bahar kşa arını, ziya
f eri, gardenpartilCTi diışiınurken beni 

rm t ed n l nı rob mod ler· onu h ç 
çekemiyordu. 

- Hayır Eda derdı, ben· g bi bır 
kin kızı güzell tırm k iç n bu kadar 

para harcamak yaz.ık olur. Eskı robuın 
neme yetmez! Kısmetse, bir gün gelir 
l ıne evlenirim. 

Pek haksız da degildi. Onun ~alnız 
bir erkeğe incizap duyduğunu gördüm. 
O da, Rahmi Çimendi. Az sonra benim 
evlendiğim adam. Üç dört hafta, Rah
mi de onunla pek alakadar olmuştu. Fa
kat bu müddet geçince, kız kendiliğin
den ondan uzaklaştı. Zaten. sebebi belli 
olmadan, bir şeyden birdenbire soğu
yuverirdi. O \<'8k1t. Rahmı bana döndü. 

Rahmi onu seviyor takdir ediyordu. 
Fakat b ni istiyordu. Kader boyle imiş, 
cünkü karı ı olmağı b n d aklıma koy
dum. 

O sıralarda Rahr.li lstanbulun büvük 
ha tanel rınden birmde asıstandı. Ba
bam onu orada lanımıs ve dost olmuştu. 
Zira Rahmi sevimli ve konuşkandı. Mü
tehassıs olmak istt>miyordu; bana giile
rek sebebini anlatırdı: 

- Mütehassıs olmak mı? Allah sak
lasın! Mesela canın isterse sinir hasta
lıkları mütehassısı ol. Sonra tut ta, bü
tün hayatınca, uydurma hastalarla veya 
tahtası eksik insanlarla uğraş dur. Ben 
sadece shinle evlenmek isti.} orum. Eda. 
Hem de çok çocuğumuz olmalt! Bir bö
lük Çimenoğulları. Aynı fıkirde d ~il 
misiniz? 

Tamamen a)nı fikirde mi ıdim, bilmi
yorum; kendime göre bir çok fikirle
rim vardı Fakat bunu hic dUsünme
miştim. 

Evlenm ız n hır kaç ay evvel, her 
şeyi hazıı lamak ıçin, Rahminin annesi 
Adanadaıı gelmiş, dul hemşires"yle b:r
likte bizim eve misafir olmustu. İkisi de 
güzel ve çok sık kadınlardı. Hiç "omurt
kan değıllerdi ve o kadar kibar giyinir
lerdi ki benim roblanm bile onların ya
nında sönük ve bayagı kalll'dı. Bana 
karşı çok nazik ve samimi olmalarına 
rağmen, hiç birinin beni candan sevme
diiHni hissedi~ ordum. Sadece, yakında 
Rahminin karısı olaca~ırn için, benim 
gönlümü almak istiyorlardı. Buna mu
kabil kardeşim Emelle annemi gerçek
ten sevh·orlardı. 

Ben Rahmiye karşı oldukça soğuk 
davranıyor ve evlenme saatini bir kur
tuluş gibi sabırsızlıkla bekliyordum. Bu 

YAZAN : ÜÇ YILDIZ 
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hidıscden tam on gun evvel Habip Sela
mi çıkageldi. Suriyeli idi. Fakat İstan
bulda tahsil etmişti ve tıbbiyede Rahmi 
ile talll§mıştı. Bu andan, yanı Habibin 
geldiği dakikadan itibaren, arlık ne 
Rahmiyi, ne annesini, ne teyzesini dü
şünmez oldum. Her şeyi unuttum. Ade
ta bir rüya içinde yaşadım. Benim bu 
kadar değişmemin sebebı ne ıdi? Habip 
beni büyülemiş mi idi? Bunu hfıla bil
miyorum. 

llk defa eli elınıe dokundugu vakıt, 
sanki vücudumdan bir elektrik ceı-eyanı 
geçti. Halbuki. Rahmi kadar güzel de 
değildi. Fakat siyah dalgalı saçlarını, 
omuzlarının heyb ili duru:ıunda, büyük 
<>özlerinin parlaklığında başımı döndü
ren bir scyler \•mclı. Bu delikanlının 
ailesi. Suriycd ki muazzam emlaki, ser
veti hakkında Rahmi ile anne "ııin anla
ta ani. ta b'tirem d kleri tafsilatı da bu
na ilcive ed rs m, Rahmın'n şahsı. dok
torluk mc l g nd kı mü takbe.1 m vkii 
ve bundan ote kticühi or. ktiçi.ıl ·vor. 
b rd nbire g d n ilin ~ordu ... 

Hab'p lı kkınd kendımce :., ~ t k "i
a3 t vardı: B n· h yle takd"r et-
1iyoı. sah ı a 1 ~yık oldu u :nu zannet-

t m k, drır ıt r öst ıyo du. 
Ev miz büyüktu. Hah p t b zde kal

mıstı. Günün h r saatind kö"k çaUıy::ı
siye dolu idı. Sabah, ogl • a~am ye
mekleri cümbi! c maat. ziyafet halinde 
gelip geçi~ orclu. Ben nerede i.sem, Ha
bip te orad ı icli. Rahminin önünde açık
ca söylenemiyecek bir tek sözü yoktu. 
Fakat göz.leri, o parlak gözleri bana o
kadar çok şeyl r anlatıyordu ki, sabah 
akşam bunun humma ı içind "d"m. 
Hem ne humma! 

- BiT MEDi---·--Vapur se;erler i 
Me\ sim dolayısi\ le İııeiraltına i.şlı. en 

vapur se.ferlerı kaldırılmıştır. Geceleri 
fuar münı:IBebe•ı:1 lt? Kar ı:1 akaya tahrik 
edilen 0.55 seferı de ilga edilmiştir 

Aııkara radyosu 
BVGUN 

8.30 Program 8.35 Müzik : pi. 9.00 Ajans 
haberleri 9.10 - 9 20 Ek kadını !l.30 Mü
zik : pl 12.30 Progı-.,rn 12.35 Müzik 12.50 
Ajans haberleri 13.05 Miizik 13.25-14.30 
Müzık : Radyo salon orkestrası. 18.00 
Program 18.05 Mi.i7ik : pl. 18.45 Radyo 
Caz orkestrası 19.30 Mi.ızik : Alaturka 
19.45 Memleket ~ .. t ayarı ve ajans ha
berleri 20.00 Müzik : Türküler, 20 45 
Konusma 21.00 Müzik : Alaturka, 2130 
Müzik : Yatasa opcretmden seçme par
calar pl. 22 30 M cm le ket saat a~•arı. 
&ians hab rleri. aj;.ıns oor serı; Lçi 22 50 
Cazbant pi. 23 ?5 · 23 30 Yarınki prog
ram ve kapanı . 
------------ - - - -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ö ZE L 

Yusuf Riza 
okulu 

Ana ve ilk kısımlarına yeni talebe 
kaydına 10 eylül, derslere 23 eylül 
tarihinde başİı}.ıl .. ktır. Uzak c:emtler 
için otobüsler vardır. 
Başturak - Kertelli cadclesi 
No. 7(i Tel 2914 

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

il ., . • • J - .. ı' ' ~~ . ,_ . 

ELHAMRA Sinemasııııda 
Bugün matinelerden itibaren 

Fransnca sözlü ik i filim birden 

1 -VATAN KURAN ADAM 
Ra n,llenle : HENRY FO~TJlA - AU CE BRADY 

2-KAFE DÖ PARİ 
B8$ rollerde: VEBA KORENE - JULES RERKY 

SEANSLAR : V•tan Karım Adam : 3.30 - 6.45 - 10 DA .. 
KAFE DÖ PARI : Z.15 - 5.15 - lt 30 DA .. 

DiKKAT : Cumarte!'İ ve Pazar 11 de ' ,. hafta arası her gün ilk seans 
U C U Z dur .. 20 - 25 - 30 KURU~ .. 

::aııııııııııııı; Cihan Hatun ııııııııııırııı:: ---- ---

Ş]E:_HiR __ HABERL:ERi. 
941 

Fuarnia daha şimdiden 
hazırlık yapılacaktır 

- C'-

FUARI BiR AYDA 130.918 
K i Ş i ZiYARET ETTi . 

Belediye reisimiz, On birincı lzmir 
fuarına hemen ha7.Jrlanılması için ya
kında fuar mühendislerinin iştirak ede
cekleri bir toplantıya riyaset edecektir. 
Hazırhklar planlı bir şekilde yapılacak
tır. 

Fuarın nihayete ermesi dolayısiyle 
bir çok pavyonlardaki eşyalar dün çı
kartlmıştır. Teşhir edilen emleaclan 
memleket içm..: sevkedilceek olanlar hu
gi.in ve yarın gHnderilecektir. Diğerleri 
bil'ıharc sevkcdilecektir. 

Fu ı son ece 35153 kişi ziyaret ede
ek umumi zıyaretçi sayısı 730918 ol

mustur. Geçen hafta havalanna müsaa
esızlı i olma:.ayc1ı. bu rakkam 900 bi
i bul c ktı. 
Funr mek nızm ... ı bu ene ga~ et ıyi 

çalı.şınıc;, bast.1 Klutürpark, entemasyo
r>al fuar \e turizm müdürü B. Efdal ol
dugu halde butün memurlar büyük bir 
~a} ret sarfiyle gereli gündüzlü calış
ınışlar ve yorulmuşlardır. 

Bılhassa fuar ıniidürü, fuar günlerin
de her kesı memnun edecek kadar bü
tün bir gayre~ ve hüsnü niyet göster
mis ve hakikaten bunda muvaffak ol
muştur. --·--. .. 

Uzümlerimiz 
ınailtere~e ne kadar. 

dan satıldı? 
Bors da inl!lı \" mum mahsulleri 

üzerıne dün d~ iyi muameleler olmuş
tur. İııgiltercye yapılan i.izüm satışla
rında asağıdakı fiatlerle anlaşma olınll!!
tur. i numara ·~ı 5 kuruş, 8 numara 23.5 
kurus, !l numara 2ô kuruş, 10 numara 
:nı kurus, 11 numara 35 kuruştur. İııcir 
füıtleı i de ga~ et ıııii'iaittir. 

İngiıtereye yapıkın satışlara uymuş 
olmak için bor:-Yada dün üzüm fiati yir
mi paralık bir tenezzül göstermiştir. Ye
di kunış ambalaj \ c manipülasyon m3s
rafı hesap edilmektedir. 

Kuru meY\'e ihracatçılar birliği pa
zaı1e i güniı bir t1.1p!antı yapacaktır. 

-~·--
Şaraplık üzüm 

müba[aasına ba~andı 

Köy Enstitüsüne 
Yeniden alınacak 75 talebenin 

• 
seçım işlerine başlandı 

----~------x.x:--------------
Bu yıl Kızılçullu köy enstitilsüne, dirde yine ücretlerini tam olarak ala

mahallerinde seçilı:rek daha 75 talebe cak1ardır. 
alınacaktır. Seçim için Maarif vekale- Bu talebeler mezun oldukları zaman 
tincc Hızım gelen tedbirler alırunış, mü- yalnız bir defaya mahsus olmak üzere 60 
fetıişlerle Maar.f memurlarına ic~p eden lira elbise bedeli verilecek, tayin edil
dırektifler verilmiştir. dikleri köylerde kendilerine yetecek 

Enstitüye tam devreli köy okullarını kadar hükümetçe arazi, ev, çift hay
bitirmiş s:hhatli ve müsteit köylü ço- varu, ziraat avadanlığı tahsis olunacak 
cukları kabul edilecektir. ve tabü hadiselerin yaptığı zararlar da 
Bunların içinde tahsillerini bitirerek devletçe karşılanacaktır. 

köylere öğretmen tayin edileceklere Hasta1 ::lan talebeler Maarif vekilli
sonradan mesai devresine göre arttırıl- ğince provantoryum ve senatoryomda 
mak üzere yirmi Jira ücret ve ayrıca ıarasız olarak tedavi edilecekleTdir. 
'azife mahallerine gitmek için zaruri 3tınlann yiyecek ve yatacak eşyası ens
~ ol masrafları da verıleccktir. t'tücc temin edilecek ve izinli çıktıkları 

Fiili askerlik hizmetlel'i esnasında v;aman da yol masrafları devletçe veri
kayıtlru·ı terkin cdilmiyecek ve asteğ- lecektir. 
men oluncaya kadar ücretten üçte iki- Bu talebeler on beş teşrinievveline 
si verilecektir. Talım ve manevra gibi kadar seçılmi.ş ve fişleri köy enstitüsü-
ebe '"rlc sıli'ılt altına alındıkları tak- ne gond rilmiş bulunacaktır. 

Okullar açılırken 
Orta okı. 1 öğretmenleri arasında 
bir çok tayin ve nakiller vardır 

------x-.x 
.Maarif vekaleti tarafından orta okul tik öğretmeni Cevdet Bilsay ikinci er

öğretıncnleri arasında yapılan nakil Ye kek lisesine, Karşıyaka orta okulu mu
tayinlcri aşağıda aynen veriyoruz : siki öğretmeni Kemal Kuşçuoğlu Tilki-

Ankara üçüncü crta okulu tarih coğ- lik orta okuluna, Tilkilik orta okulu 
rafya stajiyeri Cahiclc Savasyar İzmir Tiirkce oğretrneni Hakkı Güven Kara
Tilk.ilik orta okuluna, Balıkesir Necati tas orta okuluna, Kız öğretmen okulu 
bey öğretınt!n okulu tabiiye öğretmeni Ttirkçe ogretıneni Sebahat Başyurtoğltı 
Zibende Necef İzmir kız lisesi tabiiye Gazi orta oku1una,Tılkilik orta okulu ta
ögretmenliginc İstanbul üniver::oitesi li- rıh coi:'lafra öğretmem Tank Ziya 1şıt
san kursu nu~zunlnrından Semahat Meh- man Gazi orta okuluna, Buca orta okulu 
met Tilkılik orta okul İngilizce stajiyerli- Türkçe ö retmeni Sıtkı Uğur kız lisesi
ğin~. Saffet Or~ıın Buca orta okulu İn- ne, Buca orta okulu resim öğretmeni 
gılızcc stajiyerliğim:, İsmctp~a Kız cns- Ahit Eldcrc Tilkilik orta okuluna, Gazi 
titı.isü öğretmen ~ısını mezunlarından urtn okulu Türkçe öğretmeni Aliye Ya
Bc<lia Özgörcn İzır.ir Kız lisesi biçki di- pan Kız iiğretmen okuluna, Kız öğret
kis :;tajiyerligiııe. Buca orta okul mu- :nen okulu matematik öğretmeni Ah
siki öğretmeni Yekta Madran İkinci er- ınet Üner ikinci erkek lisesine, ikinci 
kek lisesine, ikinci erkek lisesi tabiiyc erkek lisesi musiki öğretmeni Ferit At
öğretmcni Binzet Yula Tilkilik orta rek Karşıvaka orta okuluna, ikinci er
okuluna, İzmit· ik!r ci erkek lise:;i ma- kek lisesi matemat:k ögretmeni Cemil 
lematik öğretmeni Vahap Akmandor Omaç Kız öğretmen okuluna, Karataş 
Tılkilik orf'ı okuluna. Buca orta okulu orta okul Türkçe öğrcttneni Tevfik Per
beden terbiye:.i öğretmeni ve müdür tev Durak K:.ırşıyaka orta okuluna ta
ınuavini Emin Örener Karşıyaka orta vin edilmişler ve Kız öğr~_tınen okulu 
okulu beden terbiyesi öğretmenliğine ve Türkçe stajiyeri Neriman Ozerdemli de 
müdür muavinligir." Kız lisesi rnatcına- ı ögretmenliğe terfi ettirilmiştir. 

BiR KADIN KUYUYA l GAZiLER CADDESiNDE BiR 
OÜSÜP OLOÜ j HADiSE OLDU 

ödemişin 1-.... ..v;iirde ıbrahim ka- Kemerde Gaziler caddesinde bir ha-
İnhi arlar ldaıe"'i şaraplık yaş üzi.im rnıı 70 yaşlarınd n ... Fatma Güven, dise olmuştur. Akoval1 Vehbi adında 

alma ı basla nı tıı·. İzmir Cİ\'arındaki f köyün Albas mcv c.. bahçedeki ku- liri, yoldan geçen Riza ve Musta a ad-
ba,...01. ·rl \ uzi.inı pek az bulunduğun- ı d k" k" · · k ki d yudn hayvanları sulnmak~a iken kuyu- arın a j ı ışının onuştu arı sıra a 
elan muba}' aa memurları Salihli ve Ala- k d 1 ı d teli• )a düşere!: brv 1'11.l!ytur. Z ... ·. -'ı kadının gülmelerinden en isiy c a ay e i "gine 
c:,ir mın1 kuların.ı gıdcrek mübayaat h l b k k cesedi ku} udan rık::ı.r.lmı tır. za İp o muş, ta ancasını çı arara ateş 

yapma!.ta..!n·. etmiştir. Bu sırada tabancanın inkitaa 
Yine şarap istihsali için Bcrgaınanın • ••••••• 11. • • . ........ ıı 11ııoı111111ıı•ı11 uğramasından dolayı tamir için tabanca-

Kozak yaylası üzi.ıııılerinden de istifade N ı· k a" h yı kurcalayan Vehbi. sağ bacağından 
edilmek isteniyor. yaralanmıştır. 
Alınan hab rler~ göre, bu yıl havala- --·--nn fazla sıcak olmama ı yüzünden Ko- Manisa valisi Faik Türel ve Konya 

zak yaylası üzümleri eski seneler ka- mebusu Ali Riza Türelin hemşireleri Halılar kögünde bir 
dar tatlı olmamıştır Maaınahh sarap is- şehrimiz ticaret mahkemesi azasın-
tihsali ıçin ivı ev .• 1ftadırlar. dan Bn. Hikmet Türel ile avukat ti- cı·nauet olda 

- -•-- haminin nikah ve evlenme merasimi 
Gelenler, Gidenler dün gece evi nnıc dairesinde icra kl- ödemiş kazasının Kiraz nahiyesine 

Seht'imizde bulunan ve fuarı ziyaret tının ıştır. Merasim geç vakte kadar~, bağlı Halılar köyünde bir cinayet ol
eden İş Banka ı umum müdürü B . Sait si.irmliş, vali Fuad Tuksal, belediye: muştur. 

k d · j ı:eisi. Dr. Behçet. Uz, ~y.dı~ . val~~i Halılar köyü halkından Mustafa oğlu 
An Aa;:~ ~eb~ ~lr~~ş~~nan Menderes :Sabrı Çıt~ık, Manısa va.lısı. E aık .. Tu- Mustafa Ezik, ayni ki>yden Mustafa oğ
\ C Aydın bck'Cliyı' ıeL<;ı B. Ethem Men- ret. Konya mebusu Alı Riza Turel, lu İbrahım Avcı ile henüz anlaşılamı
deres Aydından gelmi lcrdır. 1 müddeiumumi ve muavinleriyle eın- ~an bir sebepten kavga etmiş ve kavgn 
Tuncelı mebu u B. F..rkmen Manisa- niyct müdürü Sait ve muavini lsmail sonunda çifte tüfengiyle İbrahimi ağır 

ya, Yoz_ gnt. ıneb.usu B. Sırrı İçöz Anka- ile bir çok zevat hazır bulunmuşlnr- surette yaralamıştır. Yaralı tedavi için 
tı 1 d dır. Ödemişe nakli sırasında ölmüştür. Suç-raya gı nı, er ır. •••••••••••••••••••••• .. 11111111011 ... 11 •• _..., r_.. • .:::a 7 a . , lu tutulmuş ve adliyeye verilmiştir . 

..-- --·--l.ALE 
Yeni mevsimin harikala ri)'le size b ir sanat fuarı a('ıyor .. 

iLK PRO GRA1'1 
1 - EN SON DÜNYA HABERLERİ.. 

2 •• HUDUT CASUSLAR!.. 
3 •• KEŞİF ALA YL 

Halbuki biz o iki kadın meselesinin hal
lini (Samra) ya avdetimizden sonraya 
tehir etmiş idile. 
Aydoğdu ayaga kalkarak: 

Bugün ~!ç~~fUl~~lar at ko-
şularına devam edilecektir. Bugünkü 
koşularda büyük bir alaka vardır. Ne
ticesi merakla beklenmektedir. --·--.,,. maldıfbnlyet lıararı 

Tepecikte evinde esrar içmekte iken 
zabıtaca yakalanan ve mahkemeye sev
keclilcn Mahmut oğlu Abdullahın mu
hakemesi dün neticelenmiş ve bir ay 22 
gün hapse ve bir lira 12 kuruş ağır pa
ra cezasına mahkltm edilmiştir. 

Ak denizde 
IIikimi:t:et 
Mücadelesi - ·-

1 

- UAŞ'fARAFl 1 tNl'İ SAHİFEDE -

mecbur kalacakları düşünülmüş olabi· 
lir. Böyle felaketli bir hidisenin avala· 
bt üzerinde önceden mütalia yürütmek 
yersizdir. Ancak ~una inanmak Lbnn. 
dır ki Ana vatandaki in,;ln orduları 
gibi Mısırdaki {ngiliz ordusu ve Akde· 
Dizdeki İngiliz donallnlMI da kolay ko
lay yenilecek kuvvetler cleiildir. 1tal
yanlar kendilerini hillyaJanıa en çok 
yaklaş1Jl1' farzettikleri bir inda Mltiin 
projelerini ulfüst edecek vuiyetlefle de 
karliılıtşmağa hazır olmalıdırlar. 

ŞEVKEr BiLGİN --·--BİR KAZA.. 
Tıreden izmire hareket eden 1312 sa

yılı yolcu katarı ·Bekleme• mevkiinden 
geçerken Ödemiş belediyesinde kayıtlı 
75 numaralı şoför Ahmedin idaresinde
ki kamyon önüne çıkmış ve dikkatsiz
likle trene çarpmıştır. 

Kamyon hasara uğramıştır.. İnsan~ 
ayfat yoktur. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
! OKURLARIMIZDI E 
~ DİLEKLERİ ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Et izmirde bahahdır 
Bir kariımizd n aldığımız mektupta, 

Ankaradaki et fıatleriyle tzmirdeki et 
fiatleri arasındaki farka alakadarların 
nazarı dikkatı celbedilmektedir. Karii
miz Ankarada koyun ve kuzu etinin 35-
40 kuruş arasında satıldığını, İZ111irde 
50 kuruşa satılmasının hikmetini anla
madığını söylemekte, İzmir halkının da 
daha ucuz et yemesi için lazımgelen 
tedbirlerin ittihazını istemekt.edir. 

Borsa --·--ÜZÜM 
2G3 Suphi Eı·kin 
262 M. j TarııPto 
l 19 P. Mika lef 
106 K. Taner 
48 j Kohen 
:11) S. Riz.a 
25 1\1. Be ıkçi 
22 P. Klark 

li N. Üziiml•ii 
5 S. Muslu 

892 Yekun 
23005 Dünkii satı 
23897 Umumi yclrun 
No. 7 
No. 8 
N(ı. 9 
Ncı. 10 
No. 11 

iNCiK 
540 Seri! Remz! 
302 Fümige ıncir 
251 Esnaf Bankası 
227 M. H. Nazlı 
3fi B. Franko 
l t M. Besikçi 
10 Şerif Riza Hu. 

1400 yekOn 
19280 Eskı l ekun 
20G80 Umumi yekı'.'ııı 

ZAHİRE 
185 ton Bugda} 
148 cuval Arpa 

75 Ton Arpa 
95 ton Bakla 

314 çuval Bakla 
50 ton P. Çekirdegi 
50 Balya Pamuk 

11 50 
17 75 
14 
14 50 
18 50 
14 50 
ı.ı 25 
22 
10 50 
13 50 

8 50 
8 50 

11 50 
8 50 
7 50 
7 

14 

6 75 

4 87 

64 

Altınruya 

12 
20 
21 
23 50 
23 50 
25 
14 25 
24 75 
10 50 
13 50 

14 50 
16 50 
20 50 
24 50 
30 

18 
15 
17 50 
14 
11 
10 
16 50 

8 

6 625 

5 25 
5 375 

64 50 

lzmirin bu meıhur kolonyasını Hi
lil eczahanesinden alacakıınız. Çün
kü yalnız eczacı Kemal K. Aktq 
yapar. - ---: '! elrilıa: 119 YAZAN: Curci Zeydan -- - Evet, bunu yapmışlar. Şevketme

ap efendimız bunu bir kabahat addeder
lerse kabahat sahib i benim. Çünkü on

bilmiyordum. Fakat kendisini tecrübe lar bunu yapar iken bendenize danış
edince büyük bir adam olduğunu anla- mamış olsalar bile kul unuz için yapmış
dım. lslimların menafü uğrunda benim- tardır. Her halde mesuliyeti kulunuza 
le yanyana çalıştı. t ik saflarda harp et- düşer. Emirilınüminin efendimiz (Ham
ti. Hiç bir yerde hayatını tehlikeye at- mad) ın hizmetlerini bizzat takdir bu
maktan çekinmedi. Şevketmeap efendi- y urarak af ve ihsanlarına mazhar eyle
miz onun da oturmasına müsaade bu- mişlerdir. Kendisi efendimizin vaad bu
yururlarsa ihya etmiş olurlar. yurdukları nimetlere nail olmak için 

bahsettik. Bunu takdir ediyorum. Fakat 
onun hüsnü hizmeti iki esir kadın hak
kında evvelce isdar ettiğimiz emre mu
halif harekette bulunmak kabahatinde 
kendisini k u rtaramaz. O iki kadın mese
lesinin halli (Saınra) ya avdetimizden 

• •• • Türkiyenin bütün zevkini kendi-8 ır mujde daha •inde toplam .. bir pbes31dir. Takli---- ................................................. __ -
fında duruyorlardı. Aydoğdu halifeye 
Selamı hilafetle selim verdi. Mutasam 
ona oturmasını işaret etti. Aydoğdu 
oturmak için istical etmiyerek halifey~ 
hitaben: 

- Oturmadan evvel Emirilmüminin 
ef ndimiz.in kendilerine bir ıey arzet
mekliğime müsaade buyurmasını istir
ham ederim. 

- Söyle. 
Aydoğdu elıyle (Verdan) ı göstere

rek: 
- Emirilmtiminin efendimize Eı:me

nistanın büyük beyi rinden Verdan be
yi takdim ederim. Gerek (Bez) de, ge· 
rek (Umurh e) de ordumuza pek mü
him hizmetler ifa eylemiştir. 

Halife He Af in bu izahatı garip gür
ler. Halife: 
- ~n·n u 

E t 

- Fakat o, şimdi mahkeme huzurun- (Samra) ya gelmiştir. Başkasının kaba
da maznun mevkiinde bulunuyor. Seni hati ile muahaza olmaması lazımgelir. 
bu muhakemede hazır bulunmak, şeha- Mulasam unutmuş olduğu bir şeyi 
detine müracaat edilmek için davet et- hatırlamak istiyormuş gibi eliyle alnını 
tim. kaşıyarak: 

- Emirilmüm"nin efendimizin emrine - Evet, Hammad güzıde hizmetlerde 
amadeyim. bulunmuştur. Lit~ ık olduğu mülli.tta 
Aydoğdu bunu söyledikten sonra onu nail edeceğiz. Arzu ederse buradan 

oturdu. Dinlemege başladı. cıkabilir. 
(Mutasam) - Askerimiz kumandanı • Hammad baş eğerek, seJam vererek 

Afşin Verdan ile Hammadın kendi çıktı. Verdan, Aydoğdu, ~in huzurda 
adamlanna tecavüz ve onlardan iki esir kaldılar. Halife (Aydo ~ du) ya hitaben: 
k~ ahzti et\ilde ini sö 1' ·or. Verdan ın hUsnü hizmetinden 

sonraya tehir olunsun demiş idik. (Ver- di yoktur Çünkü yapılamunakta-
dan) ın bu emre itaat etmesi, muhalif Ucuz ve temizliii ile tanına F U AB d · 
harekette bulunmaması lazımgelirdi. O iNıdsABLAB paVJODU üstündeki gazi- 11• 
iki esir kadın buraya getirilsin. no fuardan 50lll'a da açık kalacaktır. HiLAL ECZAHANF5l 

(Aydoğdu) - O iİd esir kadından bi
ri nişanlım, diğeri (Verdan) m niklhlı 
zevcesidir. 
Şevketmeap efendimiz nişanlımın ku

lunuza zevce olmasına emrü ferman 
buyurmuşlardır. O, şimdi evimdedir. 
(Verdan) ın zevcesine gelince o da onun 
yanındadır. (Afşin) in bu kadına ehem
miyet verdiğini zannetmiyorum. 

Afşin gözlerinde hiddet asarı görül
düğü halde dedi ki: 

- Her şeyden evvel iki esir hakkın
da Şevketmeap efendimizin sebkeden 
emrü fermanı hümayunlarına riayet 
olunması keyfiyetine ehemmiyet veri
}'Orum. Nişanlın olduğunu iddia ettiğin 
(Cihan) un ise bence bir ehemmiyeti 
nıahsusası vardır. 

• 
Meşhur Mazarik Orkestrası 

--------------~--x*x--~-------------

De n iz Gazinosunda 
Önümiimeki uJı ıünü akşamı muhterem İzmir halkına .. 

-----------------x*x-----------------
8,,. Veda ndUanleresl wrecelıttr .. 

-------------x*x-----------
MM.lana enea.kn anpJe edilmesi billuısu rica olllDur .. 
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italyanlar --·-Binaazide gaf il 
avlanmışlar -·-Biı· torpito muh

A iman araziıi ve şe
hirleri lngiliz bom

balorı altında 
HA~TARAt•ı 1 incı SAYl''AU A 

üslerine döndüğanü bildirmektedir 
Havn ne?.arcti irtihbarat servisinin 

bildirdiğine göre, 1.ek fena hava şartla
n dahilinde icra edilmiş olan bu hare
kat esnasında Alınanyanın dahili mii

, nakalalının en mühim hattını teşkil 
Kahire 21 (A.A) - Bu hafta 1ngiliz eden ve Munster ct:nubunda Dortmund 

cieniz kuvvetlerine mensup tayyareler Eıns kanalı üı.eı~:.dt lıulu.ıan su terazi
Blngaziye hücum ettikleri zaman ltal- sine hücumlar yap.lmıştır. Diğer iki su 
yanlar gafil avlanmaktadır. Esasen he- terazisi üzerinde de yüksek infilaklı 
defi teşkil eden torpito muhripleri de bombalar aulmıştır. Bir terazi üzerinde 
dahil olduğu ha1de vapurlardan mürek- kat'i bir infilfık müşahede edilmiştir •. 
kep bir grup üzerine bombalar düşmü~ Bir yüksek infilaklı bomba salvosu di
ve vapurlardan birinde yangın çıkmış- ğer iki su terazisi üzerine düşmüştür .. 
tır. İkinci grupta bir torpito muhribi İnffitıkteiı sonra tayyarelerden birinin 
batmıştır. ; rasıdı duman bulutları görmüştür. Daha 

ribi battı 

sonra bir pilot bombalarını atarken su --·-·-B 
terazisini bariz surette görmeğe muvaf-

u/gar orduları dün fak olmuştur. 
• L k / h J J b Diğer taraftan üstende Uzerine yeni
l R İ o a in e cenu i den muvaffakıyetli hücumlar yapılmış 

D b l 
'e yangınlar cıkanlmışt.ır. 

O ricayı İşga etti Flessingeyi bombardıman etmek için 
- BASTAR.1U' .1 ı inci SAllİFEUE _ limanın üzerınde u1.;arken bir pılot ev-

velce çıkmış olan ) angınlarla infilaklar 
ınüsahede etmiştir. Ayni liman üzerin
de uçan dii~er bir pilot infilak ve yan
~ın boınhaları nttığı zaman Verbrecd 
kanalı ucunda bulunan mnvunalar ara
sında ynngınlnr cıkarmıştır. 

olan müsalemct yoluyle vukubulmuş
tur. 

Dobrica bugün milli orduyu karşılı
yor ve fc yizli ovaları üzerinde ölmcz bir 
şan ve şerefle dolu isimler ve tarihler 
yazılı olan bayraklar dalgalanıyor. 

Dobrica Bulf',arlan; Siz ki. uzun müd
det kaderin ağır yükünü taşıdınız. Ruh
larınızda gosterdiğiniz gurur ve kahra
manlığı ebedi olarak muhafaza ettiniz .. 
Bulgar ruhunun ş(ılesini korkusuz yük-

Dunkerkin dı>kbnmı hücumlar yapıl
mış ve l\fonnheim 'c Ehrangdn muvaf
fakıyctli tevzi ıc;t~yonlnn bombardı
man cdilmi tır. 
Nebrrandu b~r cmtıa istasyonu 'e Cob

lecde büyük dcıniryollan mu,·affakıyet
le bombardıman edilmiştir. ekte tuttunuz. 

Bulgar ananl'sini ve Bulgar dilini mu
k .. dd· '> bir şey olarak muhafaza ettiniz. 
Ana yurdu nsla unutmadınız. Bütün 
Bulgar milleti nramıza dönmenizdcn do
layı büyük sevinç içindedır. 

Bulgarlnr; 
Mukaddes Bulgar emeli tahakkuk et-

miştir. Bızi bu tarıhl güne criştirdiğin
dcn dolayı Allaha teşekkür edelim. 
Umumi milli birliği daha takviye etme
sini ve devamlı Lil' teı·akki ve mesut 
bir istikb:ıl için olan ilham hamlesini 
daha yükseltme..,ini dileyelim. 

Satılık yaş meyve ambalajları 
M~biJ~acıl~a, sandılıçı~ara eil'Jeri$ii malzeme •• 

lzmir incir ve Üzüm T anm Satış Kooperatifleri Birliğinden: 
Şehitlerdeki şarap fabrikamız - eski f.ydın Birn Fabrikası - depola

nnda mevcut muhtelif cins kutu, kutuluk harç kontr plaktan mamul 
ve mobilya imaline elverişli büyük kasalar ve saire ayrı gruplar halinde 
ve açık arttırma suretiyle satılacaktır. Satışlar ayın 25 inci Çarşamba 
günü saat 1 O da yapılacağından istiyenler 23 ve 24 üncii Pazartesi, Sa
lı günleri malzemeyi ve satış şeraitini görmek üzere fabrika muhasebe
sine müracaat etmelidir, 

Not: 20 tarihli nüshada 
olunmuştur. 

intişar eden ilan yukarıdaki şekilde tadil 
( 1961) 

İZMİR DEFTERDARL!GINDAN : 
Satış Muhaınmen B. 

No. 
116 Köprü Halepli eskı k:ıyu sokak 808 udn 3 par el 43~ M, M. 

21 /1 taj No.lu Arsa 
117 Köprü Demir ve Muradiye sok<'k 808 Ad.ı 1 parsel 444.50 

M. M. 22/1 taj No lu Arsa 
118 Köprü Halepli ve eskı kuyu ~9 Ada 4 parsel 129.50 M. 

M. 27 ıl taj No.lu Arcn 
ll9 Köprü Mahmudiye s:>knk 794 ada 3 pnrsel 912.50 M. M. 

61 2, 6 '4 taj Numar:ılı arsa 
120 Köprtı Türkoğlu ~uk.ııc 818 Ad;. 1 parsel 167 M. M. 19 l 

Tnj numaralı arsa 
121 Köprü Türkoğlu sokak ~22 adıı 1 parsel 85.75 M. l\1. 50 

taj numaralı arsa 
122 Karsısaka Alaybey Mirat sobk (1672 inci) 15 ada 2 parsel 

121.50 M. M. 16/18 numaralı dükkan ve oda arsas~ 
124 İsmclp:ışa M. Bar<bkçı sok:ık 481 ada 7 parsel 35 M. M. 

8/ 19, 8 20 taj numar;:ılı Arsa 
125 İmari~·e M. 1048 inci Servili sokak 1652 ada 8 parsel 3560 

M. M. 152 taj No.lu <";carı havi tarla 
126 Balçova Arapdere5i Pnlıgon c;varı sokak karakol bımısı 
127 Balıkh"'ne çarşısı Gtrıt 1'anı içinde 969 ada 12 parsel 83 M. 

M. 32 45 eski numar .:1. mağau:ı 
128 Güzel~ alı mUstccabi zcırle soki:ık 1791 ada l parsel 2550 M. 

M. 44 eski Numnrc.lı Arsn 

Lira K. 

200 00 

150 00 

50 00 

684 33 

83 50 

42 80 

290 00 

157 50 

226 88 
100 00 

500 00 

100 00 

200 00 
129 Buca .l~ğı M. eski Mccidi.}'e C'addcsi yeni Belediye caddesi 

121.68 M. M. 31 33. ~3 135 No. tajlı dükkan \'e harap fıruı 
130 Alsnnc:.ok çelikel ı:,oka'-. 1228 ad& 14 parsel 421.50 M. M. 

12 taj rnımaralı ar.-.:ı 1053 75 
Yukarıda yazılı emv::!l:U mülkiyetlel"İ peşin para ve ıkinci tertip tasfiye 

vcsıkasiyle ·e açık artt:nna usuli~k. 18/9, 940 tarihinden itibaı·cn 16 gün 
ınüddetle müzayedeye l(onulmuşlur. İhaleleri 3 10/ 1940 tarihine müsadif 
ı>erscınbc günü saat 15 tedir. Ttıliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüz
de 7,5 depoı.ıto akçesi yatırar3k yevmi mezkürda Milli Emlak müdüriyetinde 

. miıtc ekkil sııtış komisyonuna müra<'aatleri ilan olunur. 3858 (1959) 

MANİSA NAFİA MVDVRLtJGVNDEH : 
1 - 26127 lira 71 kum~ ke~if bctldli Manisa Adliye bina.sının ikmali inşa

atı kapalı ;.arf usuliyle ekii:tın<"ye lronmuştur. 
2 - Eksıltmc 4/10/ 9J0 <'uma günt; saat on beşte Manisa Nafia müdürlüğü 

odasında yapılacaktır. 
3 - Proja cvrnkı Na!ic. mUdiırH.iğünde görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat (1959.57) liradır. 

·5 - İsteklılcdn 940 o."'1; <."llma ai! ticaret odası vcsikasınııı \'C ihaleden en 
nz sekiz gün evvel fenni c~li;\·et \'esikasını da teklif ınektuplarının içine koy
ınalan lazımoır. 

6 - İsteJtlilerin 2490 ·.ıınıoralı kıınuna göre hazırlıyacaktır. Teklif mek
tuplarını 4 'lC 1940 cuma trünü ~at c,n dörde kadar Nafüı müdürlüğüne mak
h~z mukabi1ınde vcrmcl-;!ri veya bu saate kadar gelecek şekilde posta ile 
~ondennelcri üızımdır. 

Postada 'aki olacak gc<'İı»nt'ler ko.bul edilmez, 22-25-28-1 (1962) 3933 

İZMİR TELEFON MVDVRLVGVHDEH : 
1 - İzmir Telefon sant:'a1ın& bitışik muhafaza duvarıı.ın temdidi, kapı ve 

Pençeı-e inşaatı i$i 2490 mı~rdh kanun hükümlerine göre açık eksiltmeye 
çıkan lmıştır. 

2 - Muhammen ke if ~~c'i (864,52) sekiz yüz altmış dört lira elli iki ku
:ruştur. 

3 - ~U\'i!kkat teminal uı.;:esi (64) lira (84) ku~1.w. 
4 - Ihalesi 7 birinci tcş=tn 1940 tarihine rnsUıyan paı.artcsi günü öğleden fnra snat 15 te İzmir Tel •fon müdi:rliiğü binasında müteşekkil komisyonda 

cra ~dilecektir. 
ler~ - Ta~.ipıer ~edelsiL o• _:ı .~e~if~~e, fenııi ve idari şartnam:l.erle kroki-

1 her ~un İzmır Tel.?fon mt<durlugu levazım servisinde görebilırlcr. 
G - Eksiltmeye iştirn'k <'(~ecek oJanlar Devlete ait en az bin liralık inşaatı 

veya !amirou hüsnü sun tle, vaktirdc \"e dürüst bir şekilde yapabilecekleri
fe daır Nafia Müdürlüğür•<len alac~kları vesikayı ve kı.nuni teminat kfiğıt-
arını komısyona ibra~ Ptır.c~~ mecburdurlar. 22 - l - 3889 (1963) 

v]ErERİHER MVDVRLÜGÜHDEH : 
barc al~et Aygırlorının ihtiyacı olan 37710 kilo yulaf 20-9-940 tarihinden iti-
1ıt<>J3uı-0~10-910 tarıhine kadar bir ay içinde pazarlıkla mübavaa edilecektir. 
~ .rın en-li.:ıenln topl_:ındığı her Pazartesi ve Pe~"mbe ·günl--ri saat do-

l\ on ~ b,J r vılnyP• ""lCÜmen;n" mürn· :ı"'' ' mc>l 1·i in olunur. 
3945 (1967) 

Dört orman yangını 
Y an~ınlardan üçü sef erihisarda, 

sonuncusu Kemalpaşada çıktı 
"""x 

Dün üçü Seferilıisnr ve biri Kemal- susi cşhasındı. 1000 ôönümlük saha·'ia 
pa.~ mıntakasında dört orman yangını 150 palamut ağacı yanmışt1r. 
olmuş ve söndürülmüştür. 3 - üçüncU yangın yine Scferihisa-

1 - Seferih~rın Doğanbe.y nahiyesi rın Ulam~ş köyü civarında çıkını~ ve 
mıntakasında Suleyman E.~m ve Ah- söndürülmüştür. Yanan salıa dar ve ha
mct Başa, Cemal Güvene ait tarlanın sarat azdır. 
kenarında kömür yakarken kömür oca- 4 D·"rd·· ·· ang •· K - h lkt . - o uncu y ın nynı gun e-
gında yangın çıkmış ve :ı n gayretiy- ı kaz Ul ak k.. ·· ·· T"\-

1 
·· d .. ··1 üst·· B ma paşa asının uc oyunun ıAr 

c son uru m ~ ur. u yangın yarım . . . 
saat devam ctmLc; bir kısım eşhasa ait muzderclı mevkimde çıkmıştır. Bu yan-
arazi yanmıştır. ·' gın devlet ormanında çıkarak köylünün 

2 - Seferihisarın Alaykırı mevkündc yardımiyle sekiz saat devam ettikcnten 
yangın çıkmış, civardaki halk ve yeti- sonra söndürülmüştür. Yanan sahada 
şen askerlerimiz tarafından söndürül- çam, pımnr, meşe ve sair ağaçlar bu
müştür. lunmaktıı idi. Hasar kat'i olarak henüz 

Yanan arazi, devlete ait olmayıp hu- tesbit edilmiş değildir. 

Belçika nazır
ları Fransadan 

ayrıldılar 
--'f-

Londra 21 (A.A) - Roytcr aıansının 
diplomat k muharr' rınin Belçika mah
fillerinden oi'.,'1" ndigin~ göre. BB. P inr
lot Vı! Spaak işgnl edilmemi. Fransız 
topraklarından ayrılmışlardır. Kabine
nin işgal nltında bulunmıyan Fransız 
topraklarındaki diğer bütün azasının 
başvekil~ istifalarını \'er~ikleri bildiri-
liyor. Müstemleke' nazırı B. D;? Vleesc
hauver ile ma1iye nazırı B. Guttunun 
kendilerine terettüp edecek her türlü 
vazifeyi ifaya saliı.hiyettar kılındığı ha
tırlatılmaktadır. 

Fasto isy an haber
leri var 

BASTARAFI l inci SAYFADA 
lunmasını temin maksadiyle orlayn çı
karılabifocer,i dü~ünülmektedir. 

Maamafih Fasta mühim miktardn hür 
Fransız taraftarlarının bulunduğuna ve 
bu miktarın znmnnla çoğalacağına ~üp
lıe edilmemektedir. 
Aynı zamanda lnrriliz hükümetinin 

İspanyayı endişeye düşürecek hiç bir 
tedbir almamı!': olduğu da isaret edil
ıı. . ktcdir. 

Nevyork 21 (A.A) - Tas ajansı bil
diriyor: 

Fransada bulunan Cümhuriyetçi 1s
panyol mültecilerini naklet~k üzere 
Meksika hükümeti iki Amerikan vapu
ru kiralamıştır. 

Suriyeliler karar 
verdıler 

- BASTAKAFI 1 inci SAutFEDE -

ve hattfı Fran~ya ka~ı koymağa ama
de 'bulunmaktadırlar. 

Rumenler ve 
Macarlar 
kavgası 

Suriyeliler, Fransa kendilerini ınüda- Budapcşte, 21 (AA) - Neşredilen 
faaya muktedir değilse, Suriyeyi müsta- resmi bir 1ebliğde Macar halkı ve ordu
kil bir memleket olarak ilan etmesi ve sunun Transilvanynnın Macaristana il· 
komşulariyle teşriki mesailerine i.mlUın hak edilen kısımlnrında Rwnenlere kar· 
bırakması icap edeceğini söyliyodar. şı mezalim irtiknp edildiği hakkındaki 

Suriyedeki bir çok Fransızlar vaziy~t Rumen gazetelerinin ve radyosunun 
hakkında donru hiiküm vermekte ve neşriyatı yalanlanmaktadır. 
memleketi ltalyan heyetinin, bütün ~-----
Fransız imparatorluğunu tehlikeye ko- / ·ı · • h • 
yan faaliyetinden kurtarmak çaresi bu- ngı ız arazı ve şe ır-
lunabileccğin~=.ı-~tedirler. /eri Alman bomba-
ZEBİRLENME /arı altında 
Alciimi §Örüldü.. - BASTAltb , lNl't SAHİFEDE -
İtalyadaıı cc.lbedilerek gümrüğe gelen • • •• • 

48 varil anelin yaf,tı fıçılardan tenekele- mışbr. H ucumlar bılbassa Lond ranm 
re bo~hldığı sırada orada bulunan Mo- tark ve cenu p mah alleleri üzerine 
r~~o, . ı~.k .. ve ., M~r?,ohayda zehirlenme teksif edilmiştir. T aymis nehri civa
n aıını gorulmuş, uçu de hastaneye :kal- nnda bazı yangınlar çıkarılml§ ise 
dırılmıştır. d b 1 ·· t} •• ·· al e un ann sura e onu ınmıfbr. 

BIRJNCI iCRA MEMURLUCUN- ikametgahlarda ve sanayi binalann· 
DAN: da bazı hasarlar olmuıtur. Şimdiye 

Mehmet bey kızı Refika. Manisada kadar alınan raporlardan anlaşıldı-
Saray mnhallesinde mukim K O mnn znde, ara s- ğma göre, başka gecelere nisbeten 

Emlak ve eytnm bankası ızmir sube· insanca zayiat daha az olmuştur. 
sine T. L. bin altı yüz elli bir lira altmış Berliıı 21 (A.A) - Alman orduları 
beş kuruş borcudan dolayı namınıza çı- baskumıındanlıi•ınca tebliğ edilmiştir: 
karılan ödeme emri ikametgahınızı ter- Ha\•a kuvvetl~imiz İngiltere üzerine 
keylemeniz hasebiyle bila tebliğ iade hiıcumlarına devam dm.işlerdir. Askeri 
edilmi zabıtaca dıı aranılmanıza rağ- bakımdan chcnun iyctli muhtelif hedef
men bulunduğunuz yer öğTcnilememi~ ler ciddi hasara uğratılmıştır. 
olduğundan ilanen tebligat ifasına karar Gece hücumları, bilhassa Londra li-
verilmiştir. manı tesisatına tevcih edilmiş ve doklara 

Tarihi iltındıın itibaren yedi gün için· bir çok isabetler kaydedilmiştir. Londra
de mezkur borcu ödemeniz veya diye- nın cenup ve şark mahallelerinde iaşe 
ceğinizi aynı müddette şifahen veya ya- depolarına ve muhtelif hava meydanla
zı ile memuriyetimize (dosya No. 39/ rına ve diğer askeri hedeflere gece hü-
5533) c bi1dinneZSC'nİ% rehinin paraya cumlnn yapılmıştır. 
~evrilmesi yolu ile icraya devam edile- Garbi Almanya üzerine İngiliz tayya-
ceği il~nen ihbnr ve tebliğ o1unur. relerinin yaptıkları akınlar neticesinde 

3927 ( 1964) ehemmiyetsiz hasarat vukua gelmiştir. 

1ZM1R StClLt TİCARET MEMUR
LUOUNDAN: 

(Muiz Saban ve Muiz Benadava) ti

~MLAK VE EYTAM BANKASIHDAH : 
Depozitosu 

Kıymeti T.L. 
KAP~5IYAKA 

caret unvanile 1zınirde Kuzuoğlu çarşı
EsasNo. Yeri 

sında 45 numaralı mağazada her türlü 
kazmir ticarctilc iştigal eden işbu şir- 208 
ketin ticaret unvanı ve şirket mukavele
namcsi ticaret kanunu hükümlerine gö
re sicılin 2826 numarasına kayt ve tescil 
edildiği ılan olunur. 

PEŞ 1N 
Fellah Mah. Tilkilik caddesi. 
Ada 372 parsel 23. 
204.50 M2. 

Izmir sicili ticaret memurlugu resm\ 
mührü ve F. Tcnık imzası. 

1: Mukovele 

315 Fatih Mah. 1slam, taburkatibi 
sok. Ada 499, parsel 1. 
86 M2. 

Bugi..in 18-!>-940 bin dokuz yüz kırk 
senesi Eylül ayının on sekizinci Çar-

317 lkinci Sultaniye Vasıf ef. 

şamba günü saat on buçuk raddelerinde sok. 

No,su Nev'i 

Es. Ye. Taj. 
323,28 271,3 Kahvehane 
32 'A.32 'B 30tj.vc müştemi-

latı 
c Müveddet 
salonu> 

29 31 31 Ev 

515 5 710 « 
2 
7 

7000 1400 

3200 640 

500 100 

Me·lek Sinenıası 
Yen iden tamir \'C tezyin edilerek 

yeni mevsime ıtiriyor 
BUGÜNKÜ PROGRAMIMIZ : 

ı · Ali Babanın Mirası 
Türkçe sözlü sorkılı biiyük şark filmi 

2 • TARZAH ADASI 
Büyiik macera romnnı •. 

Birinci sanınsı 
~ .................... ,a 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

. lzmirde doktor Hulusi bey caddesinde 
Kardıçalı hanında 15 numaralı dairei 316 
mahsusasında Türkiye Cümhuriyeti ka
nunlarının bahşettiği salahiyctle \'azife 
gören oşağıda mühür ve imzası bulunan 

TAK S 1 TL E - PAZAR L 1 K LA 
Birinci Süleymaniye M. 482 ci - - 21 Ev 
sokak. Ada 1666 parsel 14. 

~ OLIVIER VE E 
1500 300 : $VREKASI LTD. : . . 

lzmir üçüncü Noteri Süreyya Olcay. ya
nıma gelen kanuni ehliyet ve vasıfları 
haiz olmakla şehadete ehil oldukları gö
rülen İzmir Mustafa bey caddesinde 
1389 sokak 4 numarada Rüştü oğlu 
Mehmet Yenen ve tzmirde Piyal oğlu 
hanında mukim Ali oğlu Halil özer. 

Nam şalıitlerin tarifleriyle teayyün 
eden, ehliyeti kanuniycyi haiz bulunan, 
b:r taraftan lzınirdc Keçecilerde Zühre 
sokağında 21 numaralı evde oturan ve 
mahnlli mezkuru kanuni ikametgah itti
haz eden Muiz Beıındava ve diğer taraf
tan İzmirde lnönü caddesinde (7) nu
maralı evde oturan Muiz Saban'dan se-

113.50 M2. 
180 Mesudiye malı. İkinci kordon. 368 118/ 1,112 1 Ev 3500 700 
225 Tepecik mah. Sürmeli sokak. 14 14 10 c • 1800 360 
i~hatı yukarıda yazılı gayri menkullerin pe"in ve taksitle - taksitli olanlar 

sen~lik 7< ~·~ faize tfibidir. - sa~ları 26/9/ 940 Perşembe gilnü saat cl0.30> 
da ıhalelerı yapılmak üzere artbrrnaya konulmuştur. 

1 - istekli olnnlann hizalarında yazılı depozito akçalannı veznemize ya
'ıı rak arttırmaya girmeleri. 

~ -. Müzayede sırasında verilen bedel, mukadder kıymeti geçtiği takdirde 
tnlıplerın depozitolnnnı nisbet dairesinde tezyid eylemeleri ve mühür kulln
nanların mühürleriJli noterden tasdik ettirmeleri 1 I' 22 3684 ( 1872) 

İzmir 
Tesbit 

No. Kap 

Giimrülıleri başmüdürlüğünden : 
Marka Muhammen 

Adet No. kıymeti Sik leli 
Kilo 

Eşyanın cinsi 

bebi müracaatlarını sordui,rumda anla- 45 Sandık l BA/NAH 
2588 
2587 

14 l. Yeşil 

Lira 
305 143,5 Safi ipek kurdela 

tacakları veçhile tarafınıdan resen bir 
şirket mukavelenamcsinln tanzimini is-
tediler. Yukarıda ısim ve hüviyetleri ya- 47 adet 

154 
25 

77 
270 

% 75 kadar ipekle kurdela 
Adi demiı saç levha 

zılı şahitler yanında müttefikan söze 
:,aş!ıyarak: 

Madde 1 - Şirketin nev'i Kollektif
49 Sandık 

1. Kırmızı 
8 G H 1000 

26 
15 

50 
13 
5 

Adet motörsüz bisiklet-knıp
Bisiklet Yincir mahfazası 
Bisiklet zili tir. 

Madde 2 - Şirketin unvanı (Muiz 44 Balya 54 FBO 
155/208 1025 20 5126 Adi sargılık kağıt. Saban ve Muiz Benadava) dır. 

Madde 3 - Şirketin merkezi 1zmir 
ve merkezi muamelatı tzmirde Kuzuoğ
lu çarşısında 45 numaralı ticarethane
dir. 

Madde 4 - Şirketi ilzam eden ve te
ahhüt altına koyan her türlü muameliit 
ve akitlerde şerikler şirket firmasile bir
likte müştereken imza edeceklerdir. 

Madde 5 - Şirketin mevzuu, her ne
vi kaz.mir ticaretiyle iştigalden ibarettir. 

44 Balya 54 FB0/7193 1070 60 5353 Adi sargılık kağıt 
39 Kafes 10 ARR 1800 30 237 Porselen abdestane ve Le. 
42 ndct 63 41 60 muhtelif demirbaş eşya 
Yukarıda y<ızılı eşyalar 27/9/1940 cuma günü saat 15 te açık arttırma ile 

satılacaktır. Yüzde 7,5 hesabiyle alınacak depozitolar her gün sant 9 dan 16 ya 
kadar Başmüdürlük veznesinde kabul edilecektir. Bundan başka ilanları tahta
da asılı mille.ferrik eşya satışları da ayni günde yapılacakt!r. 14-22 (1895)3783 

İzmir İli V alııflar Direlıtörlüğiinden : 
~~~zbut Salahattin oğlu vakfından Tamaşa.lıkta 19 1/1 14 numaralı kah\•e se

ndı~ı 1~. liradan Ali Öztaş namına pey altına alınmıştır faz.lasına talip olanla
rın uç gun zarfında vakıflar idaresine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

2930 (1965) 

: VAPUR ACENTASI : 
E ATA~K CADDESİ Rees binası : 
: 1'ELE1'~0N: 2443 : 
: Londra ve Llverpol batlan için : 
! piyasanın ihtiyacına göre vapurla· : 
: nm17 srfpr vapacaklardır. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

tZM. R BELED1YFS1NDEN: 
- Belediyemiz zabıtası kadrosunda 

münhAl bulunnn zabıta memurluklan 
için 25 / 9/ 1940 günii müsabaka imti
hanı yapılacaktır. 

Askerliğini bitirmiş, \ e orta mektep 
veyn muadili derecede tahsil görmüş 
bulunan isteklilerin. tr-rH!I ve tahsillerine 
ait vesıkaları ile birlikte belediye zabıta 
müdürüğüne müracaatları lüzumu ilan 
olunur. 20, 21, 2 3 388 J ( 1942) 

- Kadifekale burçlannın tamirine 
ait ikinci kısım İnşaat, fen i,leri müdür
lüğündeki keşif ''e şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be
deli 2 792 1ira 1 1 kuruş muvakkat temi
natı 2 1 O liradır, taliplerin teminatı 1C. 
M. bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 2 7 /9 /940 Cuma günü 
saat t 6 da encümene mürncaat]arı. 

13, 17. 22. 26 (1882) 
1 - Gaziler caddesi Kemer fidanlığı 

önündeki yolun 500 metre murabbaı 
kısmının beton olarak tamiri, fen işleri 
müdürlüğündeki keşif ,.e şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 1048 lira 82 kuruş, muvak
kat teminatı 79 liradır. Taliplerin temi-
natı CM. bankasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 23-9-940 Pazar
tesi günil saat 16 da encUmene müraca
atları. Madde 6 - Şirketin sermayesi 13.500 

on üç bin beş yüz Türk lirasından ibaret 
olup bu srmayenin 10.000 on bin lirası 
Muiz Saban ve 3500 üç bin beş yüz lira
sı da Muiz Benedava taraflarından nak-
len konulmuştur. İzmir rıcaret Lisesi Miidiirlüğiinden : 

2 - Garaj santral arkasındaki 1362 
sayılı sokağın, Dr. Behçet Uz Bulvarile 
Refik Saydam caddesi arasındaki par
çasının belediyece verilecek kesme taş
larla yeniden döşettirilmesi işi, fen işle

Madde 7 - Şirket muamelatı umumi- A K Ş 
yesinden elde edilecek safi kazanç veya A M K U R S 1. A R 1 
melhuz zararlar her iki şerik arasında k Memurlar ve ticaret müstahdemleri için mevcut parasız akşam kurslarına 

ri müdürlüğündeki keşü ve şartnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif hcdcli 2685 lira 76 kuruştur. Mu
vakkat teminatı 201 lira 45 kuruştur. 
Taliplerin teminatı C.M. bankasına yatı
rarak makbuzlnrile ih:ıle tarihi olan 
23-9-940 Pazartesi günü saat 16 da en
cümene mtiracaatları. 

yarı yarıya taksim edilecektir. C:~:~r. ve kabule devam etmekted ir. Tedrisata 1 llkteşrin akşamı başlana· 
Madde 8 - Şirketin müddeti, 10 Ey- B k lül 1940 tarihinden itibaren 

10 
Eylül u urslarda okutulı~akta o]~n daktiloğr.ıfi stenoğrafi, Türkçe ve muhabe-

1942 tarihine kadar iki seneden ibaret ;~t, muhasebe. ~at~atık:, lngilızce ve Fransızca derslerinden birine veya bir 

1 b 
.. . .. Kaçına devam edılebılır. Daha fazl IA t · · k 1 'd · .. d·t o up u muddet hıtamından uç ay ev- mesi. a ma uma ıçın o u ı arcsıne muracaat e ı • 

vcl şeriklerden her hangi birisi tarafın- 3929 ( 1966) 
dan şirketin feshi ve tasfiyesi tahriren 
ihbar edilmedikçe müteakip ikişer se
nelik mUddetler için bu mukavelename 
aynı şerait dairesinde kendiliğinden tec

7-12-17-22 3657 (1846) 

dit edilmiş addolunacaktır. 
Taraflar başkaca bir deyecckleri ol

madığını söylediler ve sözlerini bitirdi
ler. Yazılan bu lakriri ben yeminli No
ter bir nüshı.ı olarak tanzim ettim ve 
muhtcdyal ını kendilerine açıkça ve 
yi.iksek sesle okudum ve manasını an
lattım. Tamamen diledikleri gibi yazıl
dığını benim ve şahitlerin yanında tas
dik etmeleri üz ı-ine bu muknvele altı
nı hepimiz imza ettik ve mühürledik. 
Bin dokuz yüz kırk senesi Eylül ayının 
on sekizinci Çar~amba güni.i. ıs 9, 940 

Taraflar: İmzalan. 
Şahitler: İmznları. 
1zmir üçnUcü noteri Süreyya Olcay 

resmi mührü ve im?.ası. 
Umumi No. 4102 Hususi Nn 
İc:bu muki:vele surE>t'nin dairE'de S"

1' l• 
18-9-1940 tarih ve 41,01 umumi nwna-

C. H. P. İzmir Esnaf Kurumları Birliğinden: 
Balıkçılar cemiyeti b illimum azalarına: 

1 - Kültür mahallesinde Şükrü Ka
ya bulvarında 63 ncü ada!lın 552.25 
metre murabbaındaki 72 sayılı arsası
nın satışı yazı işleri müdürlüğündeki 
ııartnamesi mucibince kapalı zarflı art
tırmaya konulmuştur. Muhammen bedeli 
5522 lira 50 kuruı muvakkat teminatı 

.. Cemiyetimiz ana nizamnamesinde yapılacak 1ndiliit hakkında görüşülmek 
uzere 25-9-940 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 10 da Kilizman ve 14 te 
Bostanlı mevkilerinde hazır bulunmanız rica ve ilan olunur. 3928 (1968) 

ZAYi EHLtYETNAME 
19 39 senesinde izmir belediyesinden 

aldığım l 8 79 no ~oförlük ehliyetnamem 
zayi olmuştur. Yenisini alacağımdan ~s
kisinin hükmü yoktur. 

Mustafa Bey cadde. No 28 
birinci daire M. Ali oğlu M, 

Kemal Cülçür. 3926 ( 1960) 

ralı aslına uygun olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz. yüz kırk senesi Eylül ayının 
on sekizinci Çarşamba günü. 18-9-940 

30 kuruşluk damga pulu üzerinde 18 
Eyllil 1940 tarih ve Iımir üçüncü noter
liği resmi mühür ve Süreyya Olcay im
zası. 

Harç pulları uıma 1ap_w·~~ 

(( U M D A L )) 420 liradır. lhaleai 2/10/ 940 Çarpm-
UMUMl DENiZ ACENTELİ(;t LTD ba günü saat 16.30 dadır. 2490 sayı) ı 

UEI .. LF..NİC LİNES LTD kan~nun tarifatı .dahilin.~e .. ha~ırl~nmıı 
SOULİOTİS teklıf mektuplan ıhale gunu azamı saat 

d 
. vaı;.uru 20 - 25 eylUl 15.30 a kadar encümen rivasetine ve-

~rasın a Izmi:oen do~ Nevyorka ha- rilir. • 
reket edecektir. 2 - İsmet kaptan mahallesinde 34 

NOT: Bütün vapurlarımızın ambar ncü adanın 250 metre murabbaındaki 61 
içi elektrik vantilatör tesisatı ile mU· sayılı arasasının satışı, yazı işleri müdür
cehhezdir. Gerek vapurların mm·asalftt lüğündeki şartnamesi mucibince açılır 
tarihleri, gerek vapur isimleri ve nav· arttırmaya konulmuştur. Muhammen 
lunlan hakkında acentamız harp dola· bedeli 1750 lira muvakkat t~minatı 132 
yısiyle hiç bir ~ahhilt altına girmez. liradır. Taliplerin teminatı C. M. ban-
Dalıa fazla tafsilat almak için Birinci kasına yatırarak mnkbuzlnriyle ihnle ta

Kordonda 152 numarada aU1"HAL• rihi olan 2/10/ 940 Çarşamba gÜnÜ saat 
umum! deniz acen~li~i Ltd. müracaat 16 da müracaatları. 

27. 1 1911 
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'fürk havacılığı
nın meçhul kal
mış dört kızı 

-- ·- --
Tiirfıün asil ve ateşli 
ııanını damarlarında 
taşı37an hızla!'! Onun 
e!b!desini siz yapınız •• 

u-
Ya:nn: AKA Gl1NDitZ 

Bu ~azıının konusu (m vzuu) coktan
b rı kafamın icind' haphazır. Kal mi
m' dokunuvers m ucundan he.nen akıp 
gıdec k. Fakat yazamıyorum. Çünkü 
ıcim ruhça. vicd. nca, bir utanc.-la colu. 
N<> femı! Ne fena! 
B~n ki bu topragın ço::uguyum. nasıl 

olur da bu topragın, Türk havacılık ta
rıhind~ ad al mı dört kızının adl .. r .nı 
bellıyemedım? 

B n ki b belıP,unde ışiltıgım m drese 
sup ralarının (cüzü) bir çok ani. sıl
maz lfıflarını haltı mı hala unutmadım 
da bu dört büyük adı unutuverdim! 
Hafıza C"ksikliği mi? Hayır. değil, ol

mamalı! Çünkü şiınd bir nefeste k..ıra
baş tecvidinden bir çok şeyler söyliye
bilırim. Kalkaleyi, idgamı ma.ılgunneyi. 
mazm:ızayı, istmşakı, k snfüzz.iicac ve 
ink('c;('re 7.alikezzücacı su gibi anlatabi
Jirm. 

Fakat işte Turk havacılığındaki dört 
namlı kızın adlarını halfı hatırlıyaınıyo
r um! 

Yoksa kadir bilmezliğiınden mi? Töv
be, değil~ Öyle bir huyum varsa kendi 
elimle kunıturum. 

Ya neden öyleyse? Ne bileyim n°den! 
Hani (dilimin ucun& geldi) derler ya, 
dilimin ucuna bile gelmiyor. 

G<'nçler! S ize rica ederim, bu toprağa 
hizmet <'imiş bu toprağın çocuklarını 
sakın unutmayınız; (Bu andaki hana) 
dönersiniz. Şimdi bu satırları yedi kat 
yerin dibinden yazar gibiyim. Ömri.im
de böyle bir vicdan ve ruh utancına uğ
ramamıştım. 

T ürk havacılığının dört kızı! Bu su
çumu, açığa vurmaktan çekinmiyen iyi 
yüreğime bağıslayınız. 

* Adlarını unuttuğum bu dört kızın 
kim olduklarını biliyorum. 

Onlardan birincisi T ürk kız1arı için
d " ilk tayyareci olan kızdır. Hem na
sıl tayyareci? Hem nasıl olur.;" 

Bu kız lstanbulda bir şirkelt(' kırk 
elli kfığıt lira aylıklı bir kfıtipcik idl. 
O zaman Kalamışta bir hususi tay~ are 
mekteb: açılmıştı Bu kız her ay kağıt 
liralarından bir kısmını dışinden tırna
ğından arttırarak mekteb~ verdi ve tay
yar<'Cilik derslerine basladı. 

Onu bu işe ne teşvik eden olmustu, 
n !' dn girdikten onra pohpohlıyan. K"n
d i te\•azulu halince çalışıyordu. 

Ve bir gün tayyareci olup uC'tu. 
Şirket mırın kırına başladı. 
- Katiplik edeceksc>n c>t, ta~·yarE:ci 

olacaksan cık git! 
Git mi? İyi amma nereye? O bir cim

cik para ile hem anasını, hem verdiği 
büyük UlküsUnii beslemeğe mecburdu. 
Ne yaptiyse yaptı işine de yC'tişti, dersi
ne de .. Sirketin gönüllü hafiyeleri cur
nal ettiler. Kızın aylığından ceza kesişi
ne kalkıştılar, T ürk Hava Kurumu ha
ber aldı, tavassut etti, iltimas eylı:>di, bu 
eczadan kurtardı. 

Neye yarar kı her sefcrınd<' onca ta
vassuta. iltimasa inat i.,c;inden kapı dısarı 
edıldi. Suç kimsede değildi, kızın talih
.sizliP,indeydi. Ml'kt<"P te sermnye darlı
ğından kapnnınca ilk Türk tayyareci 
kız rızkını aramak için denizler, dağlar 
aşırı yerlere göç etti. Şimdi ne yaptığı
nı bilmiyorum amma adını sanını, iz.ini 
nişanını unuttuğumu pek ala biliyorum. 
T iirk Hava K urumu sivil havacılık 
mc>ktebinin merasim salonuna, bu kızın 
unuttuğum adını tasıyan bir plfıkncık 
asamaz mı? 

* Dört kızdan ikincisi Türk kızları Jcin-
de ilk plfınörcii olan kızdır. • 

Dilim varsa da sorabilsem: 
- Bu iki plüııörcü Türk kızının adını , 

mektebinden ve arkadaşlarından başka 
karımız biliyor? .. 

Fakat adını b'r plüka~ızla Türkku
şunun merasim salonuna asarlarsa he
pimiz öğr<'niriz ve bir daha unutmama
ğa ~yret eyleriz. 

"Oçüncüsii, ilk Türk paraşütçiisü kız
dır. 

Paraşütçiilüğün ve paraşütlerin ne 
oldu~unu. ne marifetler yaptığın ı hepi
miz öğrendik. 
Aynı sa lonlardaki koca masanın orta

sına parac:;ütl0 inişinin bir monümancı
ğını koyarsak kendi~inden sonra doğup 
gelecek Tiirk kızları da adını sevgi ve 
saygı ile bı>lleyıp anarlar. B en de bir 
daha unulmam. 

Dijrdlincüsi.İn" g lince: 
(Onun iç'n) h p beraber, ağız ve gö

niil birli,· ıl bir heykel isti) ebiliriz. 
Çunkıı o. kız tay)arecılerım·zin ilk 

şchidıd·,. 

He\ 'n·n ~ rı dr bo duru~or. 
Ark ra ,. ~ n • ., M diı;0 doğru ~ lir-

ken rl ır t l o 'ac:ı .. -taki çim nli vu-
varlnk 

Diger tic Ik h. \'.ı kızının kompoıis
yon•ındaıı "1 • rl ,. ı g• l"cek bir piyec1l's
tfıl Ü1cr'nd ·11ı;: k ~mıTan ve sehit Türk 
kızının h : k Ji. D'ic;ii 'inil d<>ğil. yi.ik.c;e
li.,'ni t!İı 1 ,. n hP) kPJI. 

* Ttirktin a il v t · Jj knnını dnrnarla-
rında ta " n ltızl, r! Bu fıl>ideyi "İl ya
pınız: 

_..;.. __ _ 
AMERiKA DESTROYERLERi 
Otta\'a, 21 (A.A) - Harbiye naı.ırı 

şimdi K anada su;arında bulunan altı 
An1( ·ımn dt'stroyL rinin Kanada hükü· 
meti he abın.ı !;alın ı lımı.raf:ını s(),·Je-
~. 

1 
Dünya hadiseleri önünde 

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

1 Matbuat umum müdürlüğü radyo 
servislerini tanzim ediyor 

x~x-----

Ankara, 21 (HU"tı"i> - Halen cer<.'- sahıbı ze\•nt tarafından hazırlanmış ola
~ an etmekte olan dünya hadiselerine rak nrilecektır. 
karşı halkın gösteı diği hassasiyetin de- Radyo gazelesindE' siyaı:.i mevzulan 
reccsi malCımdur. Matbuat umum mü- Ahmet Şükrii Er.;nwr. iktısadi mevzula· 
dür!Uğii radyo ga1etesi servisinin mem
lekette uyandırclıi,'1 alakadan dolayı bu 
servisi tek:ımul ettirerc>k halka daha fa
idelı olmak maksacliylc: bazı kararl..ır 
almıştır. 

Bu knrarlaı· cümlesinden olarak pa

n Hf\zım Atıf okuyacak, askeri bahi ·
leri cl -. salfıhiyet ~ahibi kimselerden mü-
rekkep mııtı.>ha sı~ bir heyet hazırhya
caklır. lllu5 ınuluı.rıirlerınden Nurettin 
A:rtam bu ı-.. i ı !'azırlı) acaktır. Rad) o 

' zartesi ve}a salı gününden itibaren rad- "ervisı bundan •oııra yarım "'::lcll süre
yo gazetesi servisi ıniitehas ıs, salfıhiyet cektir. 

gımlerde ilıraç hareketi için tazyık ctıikkri Doucrden bir göriinii.<; 

AMERİK<A l i ~' GİLIZ TAYYAHElE~İ fi İ~ 
Amerika --·--Kurmag reis muavini 

1 ŞAYAHI HAYRET ---·--
söglügor 
-- ·--INGILIZ TAYYARELERi 

VE MANEVlYATI Al ~ANLAR· 
DAN YÜKSEKTiR _ ..,_ 

Nevyor,k 21 (AA) - fngıllC'rede tay
:\' nre ile yaptıgı ve bir ny ı-ıiiren bir ~c
yahaltcn sorır.l hurayn gelen Amerikn 
genel kurmay rei"i muavini g~neral 
Stronga göre, İngiltere Alman bombar
dımanları ncticcsir.de hiÇ hir ciddi ha
sara maruz kalımııı ıstır. 

General Stron~ rnnları söylemiştir : 
İngiltere hava kt vvctlcıinin bugünkü 

vaziyeti talim gönnüş mürettebat ve 
malzeme lxıkıını.1dan her zamankinden 
dalın iyidir. 

General şunları ilfıve etmiştir : 
Orta İngiltere bölgesi hafif hasara uğ

raınıs. fakat dojhı .._cnup hblgesi olduk
ça ~iddctli bir bombaı·dıınnna maruz 
kalmıştır. 
. Gent'ral, Almanhırın ıın<liye kadar 
IngilterCH' kar'?ı h:ıHt l.u\\·etlerinın \iç
te birini kullaııdı • .ları kanaatindedir. 

Alman zayialıııın yalnız :\ tızde 4 \ e
~ a :; ~i hava ınüdnfan bataryaları yu
zündl'ndir. Yakalm ıcı balonlar barajı 
ulçaktan uçan honıbardımnrı tayyarele
rine karsı ınüessirdır. Fakat 1..'n iyi iı;i 
fııgiliz tan·m·1..•l(>rı r<>nncktedir. 

General Stror.g, f ngılız. manevıydtını 
SC'na ile yiidetmis ,.e bu ınane\•iyatın 

bcmhardımanlard;.ın zerre kadar müte
eso;ir olmadığını il;ı\'C' t} l<'m;-;tir. 

- ·"-
Fransız Hindi ~inisi , 

hakkınııa 

FRANSA JAPONYA iLE BiR 
ANLAŞMA A {Dl fE fiAZrR 

Cenevre>, 21 (A.A) 
bıldiriyor : 

Alınan njan ı 

Vişideki Amerıkan ınenb..'llanrıdan 
gelen haberlere göre Fransız hariciye 
nazın Amerik.m kulübüııdt~ \'erilen zı
vafcttc söylediği bir nutukta; Sh·anun 
Fransız Hindiçinis! hakkındaki ~leple
rini de bahis mevzuu etmiş ,·c bu istek
ll'rin reddedilmiş olduğunu bildinniştir. 
Fransız - Japon münasebetlerini <le 

bahis ıne\·zuu eden nazır şöyle demiştir: 
•Müzakerelerde Fransanın hakimiye

ti hususuna hiirmct edilmesi üzerinde 
ısrar edeceğiz. Fraı.sa Japonyanın talep 
ettiği imtiyazları nnzarı dikkate alan bir 
askeri, siyasi ve ekonomik anlaşma ak
detmeğe hazırdır. Y&kında böyle bir an
laşmaya varıJ,,c:>ğı ümit edilmektedir. 

- *"-
ALMANYA · iSVIÇRE GÖRÜŞ· 

MELERI NETiCELENDi 
Bern, 21 (A.A) - Bohemya - Mornv

Ya himaye idnr<'si u azisinin pek yakın
da Alman gümrük arazisine ithalini ~·i
ne alakalı olarak yııpılan Almanya - Is
viçre görtişmelcri dün nihayetlenmiş ve 
müteaddit m ukavefonnmeler imzalan
mıştır. 

f AALIYETI 
Alman istila üsleri 

yerle yeksan edili yor 
- + -

ln~ilizler IiL~ay-
delber2i yeni
den bombaladı 
Londra, 21 (A.A ) - İngilız tayyare

leri düşmanın istila \islerine karşı inkı
tasız darbe programının tatbikine bu 
J!CCe de de\'am etmişlerdir. İngiliz fe
nerlerindeki rasıdlnı denizdek i sis ara
sından Manşın Fraıısız sahillerinde Ca
lnis ve Boulogne'd.ı parlak infilaklar 
görmüşlerdir. Atılar. hava dafi obüsle
rinin patlamaları \'l• projektörlerin bil
" i.ik faaliyeti Alm~mların şiddetli bir 
ınukav~ct gösteı diklerini. fakat bom
ba ınfilüklerinin gokte hasıl ettiği kıı.ıl 
zi) ada İngiliz tay) arecilerinin hedefle
ı ıne mutad ınahoı·ct ve cesaretle cri~
Liklcrini ispat etmekte idi. 

Berlin, 21 ( A.A) - İngilız tayyarele
ri evvelki akşam :ı cniden Haydeınberg 
... ehrini hombardım,m etmişlerdir. 

Eu kerre runde uıahallesinde bilhas~a 
hasarat olmu ·• dört kişi ölıni.ıc:tür. 

İ"kcndl'rİ\'C', 21 (A.A) - Eu sabah 
c.ıt c1ürtte 1s1 cnderiyedc bir alarm ha

reti ,·erilmi<.tır. Alarm 50 dakika siir
ınüştur. Nisbcten < z infılftklar işitilmiş
ti:. Smıt ~ ecliye k,1dar hasar veyahut ölü 
ve :ı aralı oldugunı.ı dair hiç bir tebliğ 
ne reclilıncıniştir. -x-
Amerikanın 

müdafaa işleri 
-- - ·-- -

İNGİL TEREYE HER TÜRLÜ 
SiLAHLAR UERIYOR 

rııadelfı, a. 21 (A.A) - Reisıcümhur 
nUZ\ elt tersaneleri ziyaret ettikten Son
·a beyanattn bulunarak, Milletin dcnız 
nşaalı bahsindL si.ırati öğrendiğini ve 

harp gemileri ile tayyare inşaatııun bir 
yıl i.ını.:ckindC'n çok daha siiratle ilerle
mekte olduğuna knni bulunduğunu 
söylemiştir. 

B. Ruzvelt gördüğii ternkkıdcn çok 
memnun \'e bu terakkinin hayranı ol
dut:,runu iltıve eylemiştir. 

Vaşington, 21 (A.A) - Amerika mü
dafaa programıııın en mühim kısmı biz
zat Amerika Birleşik devletleri ile ala
kadar kısmıdır. fngıltere ve Latin Ame
rika bundan sonra gelmektedir. H o11an
da Hindistanına malzeme teslimatını bir 
dereceye kadar bu ruçhan olmuştur. 

31 temmuzda nih&yete eren yedi ay
lık bir müddet zarfında iki milyon GGG 
bin dolar kıymctinae csliha teslimatı 
yapılmıştır. Bundan başka müstakbel 
teslimat için de ceş milyon dolar kıyme
tinde ihracat lisansı verilmiştir. 

Ticaret ananelerine sadık kalan Ame
rika birleşik dcvletieri evvelden angaj
manlar almamakta ise de mazideki bu 
hatlı hareketin istikbaldeki siya<;etin ne 
olacağını liizumu kr.dar göstermekte bu
lunduğu tebarüz ettirilmektedir. 

ısttdiği a~de ıngiliz 
üslerinden istif adB 

ndecektir -·--Londra 21 (A.A) - İngılterenin 
Amerikaya Singapurda bazı kolaylıklar 
bahşettiğine' ınütedt ir olan haberler do
l ayısiylc Lomlrnnm salnhıyetli ınahafi
linde Amerika ile İngilterenin yıllardan 
beri uzak doğuda nıü,·azi bir siyaset 
takip ettikleri tebarüz ettir ilmek tedir. 

İngilten•ıtlı1 Amerika~ a bahşcdebile
ccği kolaylıklar yıllardan beri Ameri· 
kanın emrindedir w Uzak doğu hadi
~eleri Amerikayı bu kolaylıklardan isti
fade mecburiyetinde: bıraktığı ünda ye
rinde olacaktır. 

-~·---

~ ibbentrop bugün Romı-
gı terkedigor 

---·--
DÜN ROMA C(VARlt~DA BiR 

GEZiNTi YAPTI 
ispanya ~ahiliye nazırı 

Rom&ya flidiyor •• 
Roma. 21 (A.A) - D. P. B. : B. Fon 

Ribbentrop 11azar gunü ya öğleden son
ra vc,·ahut akc:anı Romadaıı hareket 
edecektir. 

Cuınart<:>s1 günü programında görüş
.neler mevcut de~iJdir. 

B. Fon Ribbentr<Jµ Roma civarında 
lir gezinti yapmış ve öğle yemeğini Ti
\'olide Kont Cıt.no ile birlikte yemiştir. 

Roma, 21 (AA) - Almanyada bu
lurunakta olan İsp.~nya dahiliye nazırı 
Sunner İspanynyu dönmeden evvel res
men Romayı da ziyaret edecekt ir. 

- *-Hraktonda bazı evler 
. ı1arap oldu ---·--4 ALMAN TAYYARESl 

DÜŞÜRÜLDÜ 
Londra 21 (A.A ) - Hava ve dahili 

•mniyet nezare~' .,.i bildiriyor: 
Perşembeyi Cumaya bağl ıyan gece sa

baha knrşı İngiltere üzerinde cereyan 
etmiş olan hava muharebelerınde 4 düş
man tayyaresi düşürülmüş, 7 avcı tay
yaremiz kaybolmuştur. 

B rakton ü:r.erine düşen mütcaddıt 
bombalar<lan bazı evler hasara uğramış, 
bir kaç kişi yaralanmıştır. 

Londra 21 (A.A ) - Londra b01g<' 
idareleri sığınaklar hakkında yeni tali
mat almıslardır. Hava nezareti büyük 
binaların bodrumlarında binler~ kişi
nin muhafazası için tedbirler alınmasını 
bildirmiştir. 

--*-BiR FRANSIZ GENERALi 
LONDRADA 

Londra. 21 ( A.A) - H ür Fransızla
rın umumi karargfıhınm neşrettiği bir 
tebliğe na1.aran iincc Tctuanda kuman
danlık etmiş olan general Leon, İngilte
rcye gelmiş ve gen<'ral Degolun hizmeti
ne girmiştir. 

Koordinasyon kararları 
------------*- .----------

Milli Müdafaa en. rine tahsisat, ev kiraları 
heyanna

edildi 
meselesi ve 

mel eri 
maki e e aletleri 
meseleleri tasdik 
-------" --- ---------

A nkara 21 ( Telefonla) - Koordinasyon heyeti t:::ıra fından hazırlanan aşağıdaki kararlar Vekiller hey e
tince tasdik edilmistir: 

1 - Duva{ de~irleriyle bir kısım tel. p ortrel v e Lem a demi rlerinin beyanname usulüne tabi tutulması 
hakkındak~ AK oordin asyon .kararı refe~ilmişt ir. 1 

2 - Vılayet rrıerkezlerındcki gayrı m e nkul ki ralarına ait 17 numaralı karar h ükmünün kaza m erkezi! 
olan şeh ir ve kasabalara d 1l teşmili hakkındaki kara r tasdil~ edilmiştir. 1 

3 - inşaat m a k ine ve ale tle rinin bir ha fta zarfında bu m a kine v e a letleri bulunduğu vilaye t valil iği-

i
n e b eyanname vermeği mecburi kılacak bir karar alınmıştır. Sondaj nınkineleri, beton karıştırma mal=ine-ı 
le ri, arteziyen makineleri, e lektrik m a k ineleri bu meyandadır. 

1
. 4 - Milli müdafaa vekaletince satın alın~cak rom~rkörler ıçın Vekalet emrine 40 bin lira tahsissıt ve-J 
rılmesi hakkındaki karar da tasdik edilmiştir. .. ' • • 1 

oe • 
U Y ye ıyo as 

F enerbahçe B. takımı Eskişehir 
Demirsporla 0- O berabere kaldı 

Ankara, 21 (Hm .. usi) - Milli kiime 
şampiyonu Demırspor takımiyle, Mılli 
ki.ime haricinde kalan bölgeler şampi-
yonu olan F..skişehlr Demirspor tnkım
lnn Türkiye ~ımpıyonluğu için şehri
mizde 19 nınyıs stadyomunda karşılaş
'l11şlardır. 

Maç 5000 sı.:yircı önünde oynanmı~
tır .. 

Fenerhahçe takımı, yarın İstanbulda 
Beşiktaşla Lik maçı için l·arşılaşacağın
dan Ankara seyahatine « B. • takımiy le 
iftirak etmişti. Fenerhahç<' takımında 
•A.• takımındtın iic kişi \·ardır. 
Takım : Nııri, Şevket. Orhan, Meh

met Reşat, F ikret, Hayati, Kü~ük Fik
. ct, Naci, Bülcnd, $aban ve Faruktnn 
ibaretti. 

ilk devrenin ilk imlnrında iki taraf ta 
mütereddit oynıyordu. Bu tereddüt dev
resi geçtikten sonra iki taraf karşılıklı 

akınlara basbdı 1ar. Eskişehirliler daha 
ziyade açıkları vasılasiyle oynıyor. Fe
nerbahçe be en kuvvetli hücumlarını 
merkezden idnr<'yc çalışıyordu. 

Bir aralık Fener orta muhacimi Bil· 
lend hao;ından ağır bir yarn alarak 
oyundan çıkmağa mecbur kn1dı. 

Fl·Jwcbahçe 30 d .. kika on kişi He oy· 
nadı. İlk de\'rL•nin son on beş dakika
sınd,\ Eski. ehir takımı hakim bir vaz.i
~ •t yarattı. Fener kalesini bir hayli s.ı-
1 ı.ştırdı. Halta son dakikada boş kalan 
r ener kalesin~ çekılen bir Eskişehir şu
tu kale clireğiııe ra<:tladı ve geri geldi. 
Bu suretle muhnkkak bir gol tehUkesi 
atlatıldı. 

İkinci devrede Fcnerbahçc daha iyi 
idi. Kısmen hakin. oynadıktan sonra 
tekrar hakimiyeti Eskişehire kaptırdı. 

F akat her şeye rağmen gol çıkmadı. 
Yarııı •Bugün" iki takım tekrar karşı
laşacaktır. 

Hava Kurumuna yardım 
-~~----~-x~x--~----~--

Yurdun her yerinde pek kıymet
tar teberrüler de·vam ediyor 

ıc ,._ x 

Ankara 21 (A.A) - Hava kurumuna rıkkalc ve köylerinde hav.ı kurumun:; 
yardımda bulunmak, aza yazılmak hu- 1.700 küsur liralık bir yardım yapılmış 
susunda halkımızın g0stermckte oldu- ve Meyanda Mehmet Uçar adında bır 
~u yakın alaka gün geçtikçe inkişnf ey- vatandaş 450. Mustafa Altındağ, Meh
lemektetlir. Yapılmakta olan bu ynrdın:ı- met Atasoy, DP·ıc Ömer, Ali Ömer De
ar <'trafında nldığımız malümata naza- lice ve Kantariye "irketi yüzer Tevhit 
ran son iki gün içinde Sivasta 2.000 lira Kutay 75 Fuat Kutay 60 Ml'h,met Al· 
tebcrrü kaydedilmiştir. Kırıkhandn !170 b Oh k .... d A i p hl' anJ 
liralık bir yardım yapılmış ve Mevdan- tın a"?, a oyun en s. ~n e ıv 1 

da Taki Cuma 100, Nuri 'l'arko, ~Dede T~yyar 50, Yusuf Kayserılı :re Meh~et 
Zorluk. Ali Aylaın Kırkar, Yusuf Kılıç- Gılli .kırka!, Mustafa Setencı ele 25 lıra 
oğlu 30, Ali Kemnl Denizoğlu, Re"-it Du- vennışlerdır. 
man, Hacaclor Karabacakoğlu 25, ve di- Diğ~·r taraf tan M:ınisadn belediye rei• 
ğer vntandaşlar da 20 lira vermh;ilerdır. si A:•ni Dcmircioğlu v; ı.-şi. parti ~~~a-

Sinopta Halkevinde yapılan bir top- nı Rıza Akaslan ve eşı, evlenme yuzilk-
1antıda 500 liradan fazla para tebC'rrüü !erini hnva kurumuna vermişlerdir. 
knydecl.lmiş. 1zzet Hoca adında bir va- Manisacla kuruma aza ya1.ılan vatan-
tandaş 200 lira verıniştır. Keskinde Kı- daşların sa} L5ı 9.482 yi bulmuştur. 

Yeni Köy Enstitüleri 
Enstitü binaları 

müsabakada 
muvafık 

için açılan 
projeleri 

~örülen;er 
--~~~-x,..x~--

Ankara 21 (A.A) - Maarif vekilli- lunarnk puvan itibariyle birinci, 17.773 
ğinden bildirilmektedir: rumuzlu yüksek mimar A. T urgut'un 
Balıkesir Savaştepe ve Kocaeli Arifi- eseri ikinci, 13.131 rumuzlu yüksek mi

yede açılnn köy enstitülc:i için ynptı- mar Adnan K uruyazıcının eseri üçün· 
rılacak binaların memleket mimarları eli, 41 741 rumuzlu yüksek mimar Ahit 
arasında müsabnkaya konulan avan Tuğun eseri pu,·an itibariy]p dördüncü 
projeleri vaziyet planları musabakasına olarak ittifakla s"çilmişlerdir. 
iştirfık eden mimnrların eserleri ilk tcd- Müsabakalarda birincilik kazananla· 
r isat umum müdürü Hakkı Tonguç, Ma- ra 2.000 lira ve ikincilik kazananlara 
ar if vekilliği baş müfettişi C. Olman, 1.000, üçünci.i ve dördüncü seçilenlere 
Nafia vekilliği miimessili E. Erbiel, yiik- 150 şer lira verilecektir. 
sek mimarlar miimessili A. L ugal. giizcl Yaptırılacak olan diğer köy enstitO· 
Sana tlar umum müdürü S. Kemal Yet- !eri avan proje ve va1iyet planları mil· 
kin, talim ve terbiye azasından E.Z. Kı- sabnkaları <levam etmektedir. Vf! bun• 
ral, Maarif vekilliği müfettişlerinden !ara ait şartnameler istiyenler<' viliyet 
Hafrullah ö rs, Ariliye enstitüsü mütlü- Maarif müdürlükleri ile Maarif vekU
rü B . Edip Balkie'den teşekkiil eden 18 ligi ilk tcclı-isat umum ınüdürfiiğü tara· 
Eylülde toplanmı~ olan jüri tarafından fından verilmektc-dir. 
tetkik edillJlİştir. 

Bu ıncelcmeye nazarnn; Savaştepe 
köy enstitiisü miisabakasına 15.741, 
91.9Hl, 17.777, 31.111, 23.738 rumuzlari
lc iştir:ık eden bes mimardan hiç birıne 
puvan itıbariyle birincilik verılınesine 
ımk:m görülememi tır. Bu durum karsı
sında teklifini 15.741 rumuz. il yapan 
yüksek mimar Ahir Tuğ ikinci 91.919 
rumuz sahibi yüksc::k mımar Muhıt1ın 
Gürel, ve yardımcı yük "k m nar Bekir 
Ihsan Ünal üçüncü, 17.777 rumuz sahi
bi yiiksek mimnr S yfi Arkan puvarı iti
bariyle <lördiincü olarak ittifakln st•ril
mislerdir. 

Kocaeli Arifiyc köy rn<;tittisi.ınt:: yaptı
rılacak binaların av:m proj...' ve v.ızivrt 
pliinı ınüsabaka~ına 44.544. 17.773. ·1~. 
131. 41.741, 21.150. 111.99!), 25.:}17, 
~4A46, 10.111 rumuzlarile do:kuz mimar 
iştir~ık etmiş b .. .,l, rclan tfklifini 44.'544 
rumuzu ile ~ ~ üksek mim:ır R ecai 
Akçay es0 ri ~ •• 'l1cye uygunluk, b"na
ların umumi durumunu arnz.h·,c tetabuk 
cttil'i.ş, tüzgar istikametledni •gözetiş ve 
yapılan heyeti umumiyesini en iyi yer-

! lere getiri§ bakımlarından kusursuz bu-

ltlERAKLI ŞEYLER 
-- -----··-··-··· 
Polise, bekçiye lüzıan 
~örülmfiyen yerler · 
lo;veçte Aepp lbe kac;abası nahiyı 

meclisi ka!;ab.ının tek bekçisin • artık 
hncl't kalmadıgu a karar v •rmi ve keP
dısini ·~i.indi.ız cal "'tir cak b:r \·.ıziff'Y 
tayin ctmi: tir. 

Kor, rın s b b., bir ço\ • n h r<lenbe
ri bu k.ısabada zabıta vakası V<' halkıJ\ 
huzurunu ihlfıl ed •cek bir lıfıd.o;e otına-
ma ... ıdır. 

Kanun ve intizama bu kadar riaYe! 
eden mezklır k sabn ahal si h: Jl'ı bekÇ 
bulundurmağı kasabalarının s ref ,,e 
hays·yetini bozan bir hal ı.;aymır.;Jnrdır. 

A "ppelbe kaı;abasından evvd de bit 
t•ok lsvicre köy _ve kasabaları seneler

1
• 

clcnberi h;c bir zabıta vakası vuku bu"' 
ınadıgını n·azarı dikkate alarak b ,ltçilile 
vm.ifesini ilga elm!..c; bulunuyorlar. ~ 
le mesut hır vnz.iyet tem:ni İsviçre: 'IW'· 

v e knsabaları arasınd:ı bir r eknb •t: 
zuu h,aline gebniştir. 


