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· Romanyada : 
sükônet avdet 

ediyor mu? 
- .. ---

Sabık kral Karol ve 
baynn Lupesko isviç· 

. reve hareket ettiler •·•······ ~ .•.•.•... 
Bükı 7 (A.A) - ıı:Roytert 
Genç kr, l Mihail on sene sürt'n bir 

gaybub tt n sonrn ~aranı. dön.nrktc 
olan vdıd('i kralıçeyi istikbal için s~ bah 
e:rkcnrl, n hazır bulunuyordu. H.1lk un
ne ilC' oglunun buluırnalarmı alaka ile 
1.akıp d rkt'n siyasi z \'al "on htıdiselc
l'in muhte~n 1 aksül:ımellcri üznr;nde 
durmakt .... dır P '< yakında c;ddi knrga
§alıkların çıkacagına da"r b"r kaç gün 
l"\.'vel 'Tl vcut olan korkul. r a7.al•11 1'?fır. 
Cennra' Antene<.;konun v.ıziyete hakim 
4>lduğu , e pek yakında hilki.imeti kura
cağı ümi•leri gittikçe artmnkt.adır. 

Bununln hC'r:ıhcr general Antcncsko· 
nun öniindl' halleımcsi irap eden ciddi 
davalar da huhıııduğu kııhııl olunmak
tadır. l'illıakika general .i\nkn~skonun 
lnnhtclif taraftarlarınııı hıı derece llcf!İ· 
~k arzularını uzln tırııınsı icııı> dmck· 
tedir. General .i\ntcncskonun taraftar
ları nrasmrtn demiı· mulmfız miifrit nas-

- SONU 2 inc·ı ~A Yl''Al>A -

' 

AkdC'11 zc sö:de 1ılikim olan. ltakikatte İngiliz donanmasmdan kaçan ltalyau 
hn rp jilostından bir kaç parça 

ÇÖHÇİL VE HITlERil AKDEKİZ VAZİYETİ VE 
MUTUKLARINI MUKAYESE iNGİLTEREDEIİ HARP 

--·--
Şarka ln~iz 

takviye kıtaatı 
aeli~·or 

-·-
In~ltere harbı 

mutlaka ka-• 
zanacaktır 

AMERIKA~IN iHGiLTE
REYE YARDIMLARI -·--

Amerika barba 
filen iştirake 
doğru gidiyor -·--Yeni üsler elde e"Uııen 

sonra lıendisini Japon· 
yaya lıarşı serbest 

hissediyor .. 
Vaıİngton, 7 (A.Af-- Royter: Gay

ri resmi bir risale olan The Anny And 
NayY jurnalin kanaatine ıöre lngi)tereye 
gönderilmesine devam edilecek olan 
daha kudretli gemilerle munzam tayyare 
kUYVetleri ancak bir bqlan11çtD'. Bu ri
s.ılle bqmakalesinde ıunlan yazmakta
dır: 

Birleıik Amerikanın bÜyük adımlarla 
dünya harbine if tirake ııitmekle oldu
ğunu görenle görmiyenler ancak kör ol
malıdır. 

Tureutlıı ve 
Aydının kurtu
luş havran ları --·- -·--

Vqington, 7 (A.A) - Vqingtonda 
hikim kanaate göre Birleıik Amerika 
Atlantik denizinde garp küreaine vaki 
olacak her hangi bir taarruza kartı ko
yabilecek hava ve deniz üslerine malik 
olduktan aonra pasifik dftlİzi .aziyetini 
tak.iye bulmut bir itimatla karfdayabi
lecektir. En mühim filonun Havai ada
lannda daimi bir üsse malik bulunması 
japonyanın üzerine müsekkin bir tesir 
yapacağı zannedilmektedir. 

Tahmin edildiğine göre lngilizlerin 
icara vermiıı olduklnrı üslerden sonra 
\•akit gelince ve sivasi vaziyet müsait 
bulunduğu znman Pasifik denizi sahille
rinde de buna mümasil üslerin verilme
si ve Kanada ile olduğu gibi Avustural
ya ile de bir müdafaa itilafı yapılması 
hakkındaki tasavvurlarda jnponya üze
rine aynı tesiri yapacaktır. 

D..;~,~· Telgttaf gazetesi Ta31mise göre Alman is-
d!yor iti : uMussolininin tilii teşebbüsü ihtimali 
epeıı::!~si olan Hitlere hıfın ~alılaşmasına rağ· 

ir:uuu .bahi J:almağa men henüz azalmamaş-
* - -

Dün bu iki $ehrimizde 
hararetle tesit olundu 

Turgutlu. 7 (Tdgwfla husıı-.i) - 'fur
lutlunun kurtuluş bayramı müıı. "'be
tiyle yapılan tören pek parfok olmus. 
daha sabah sPkizdeı. itibaren Cüınhuri
'YC't meydanı kalab.ılık bir halk ki~lesi 
tarafından dolduı uımu :ttır. 

mahlıüm!fur •• n tır, falıat •• 
Londrn 7 (A.A) - İngiliz mn1buatı Londra, 7 (AA) - Çörçilin nut-

~u~~n ÇörçHin nutku e1rrumda uzun kundan bahseden Taymis gazetesi baş-
Bu meseleler ortada şayiahalinde do

laşmakla beraber hükümct ı;imdiden 
bunların mevzuu bahis edilmemesini ar
zu eylemektedir. 

\"a ıl, r yavnaktadır. makalesinde şunlan yazmaktadır: 
D ~ li Telgraf gazctes· B. Çörçilın nut- Baş' ekilin nutku şahsi müşahedelerini 

:n nrl h. k.·n olan sukün ve emniyet ihtivn etmektedir. B. Çörçil bir taraftan 

Turgutlunun dogu yolu olan ~alıhli 
Uzcrınd l tam tcçhizatd bir takı sü
"ati ve piyade böliı •iı ı tı•·dadı t<'m "len 
kasaba)a gırmi. mcktcıplıler, Ha\•a ku
llıınu ve birlikler :ıznsı mera ,ime ic;ti
~ etm~tir. Kaymakam, tabur kuınan-

- SONll 3 ÜNCİJ SAHiFEDE - - SONU 4 ONCO SAlltt':EDE -

anı, beledi) e \'e Parti reisleri ve h<'
~~tleri, birlik miimc~sillcri de merasim
~ hazır bulunmuslardır. 
. Merasim<' bir hava fişenginin atılma

sıyJe başlnnılmıs, mi.iteakibcn süvarı kı
~<:ı. dört n{ıla Tuı·gutluya girerek Cüın-
Utıy('t m \ danmdakı direğe bayrak 

Çekilmi tır. 

1 
Bır <: k bırlikler ıı.unma kürı:.uyc ge

c:n hatıolnin söylE"vleri coşkun tczahü
l<ıtla alkı lanmıştır. 

l<omutanlnr önüııde bır resını geçit 
~. Jlılmı , müteakiben istasyondaki şe
hıtlığe gidilmis ''-= aziz şehitlerimizin 

- "'" 1 '! hl'i ..;ı\llİFEIJI<.: --
Dün yaoılan ~ü

reş ve tenis 
ınüsabakaları 

*--
Dün alıııan neticeler 
l'inal müsabakaları 
hq .. gun ... 

t'cl Fuar münasebetiJlc şehrimizde tertip 
ıl n bölgder arası SC'rbest güres mü

~bakalarına dUn s.ıat 17 de Kültürpark 
.... h·ı· d k la ın c i acık ha\•a tiyatrosunda baş-
nrnıştır 

tn 'l'ribünler meraklılarla hıncahınç dol-
u tu. Öyle ki saatlerce süren güreşleri 

.. Yaktı:ı bile sevredenler olmuştur. 
lı. ~U .ıhnknla~ Ankara, lstıınbul. Balı
"~ır. lçrl, Kocaeli ve İzmir takınılan ..... ;..., d :R ın a ynµılmıştır. 
~ ·~veJ:'ı fodernsyon reisi güreşçileri se
gı·rt'ılerc takdim etmiştir. Bundan sonra 
.~r~~l~r ba ... lamı!;. sonuna kadar heye-

n 1l' ndt' t'ecmistir 
!>ı> ktLODA . 

c;ı \ re" 56 kiloda Niyazi Yıldız (Ko
d" ı) 1 mail SeLgin (Ankara) arasında 

mu t r :-rvazı savı hesabiyle kazan-
ı tır. · 

Japonlar Hindi
ciniye asker .. 
çıkarıyor 

--· 
Amerilıa hülıt;meti 
.Japon~a nezdinde 
yen~ biı• teşebbüste 
bııliindu, , 

Çunking 7 (A.A) 
iyi malumat alan 
Çin mehafilinde 
söylendiğine göre 
Hindi Çini Fran
sız malcamatınca 
12 bin Japon as
kerinin üç nol:ta
taya çıkmasına 
müsaade edilmiş -
tir. 
•• ONDRADA HA -
3ER YOK 
,ondra 7 (A~'\) -

1oyt<'r ajansı muhn
i.rinin snlahıyettar 
ynaklardan öğren

;.ginc göre J :ıpon 
Japon ba rekılı kıtaatının Fransız 

Konoyc Hindi Çinisine çıka-
rıldığına dnlr Londraya henüz hiç mallı
mat gelmemiştir. 
Vaşington 7 (A.A) - Hariciye naz.ırı 

Hull gazetecilere yaptığı bayenatta 
Amerika birleşik devletlerinin F ansız 
Hindi Çinisi dahi dahil olmak üzere uzak 
şarkta statilkonun muhafazası hakkında 
Japonya nezdinde yeni bir diplomatik 
teşebbüste bulundu!;,'l111u söylemiştir. 

Fransa yeni 
Ankara sefirini 

tayin etti 
'Yıne 5G kiloda Sefik Kandemir (İz-

i. '"), Ah""lt Göker (Balıkesir) karşı- --•- -
kıb:1 1;lardır. Yedinci dakikada Şafik ra- Rio de Janeiro sefiri 
bu ını tusa getirmişse de orta hakemi Anlıara sefiri oldu.. 
baktı kabul <'tmrmişlir. Nctic<'dn müsa- Vichy, 7 (A.A) - Havas: Rie de 
faJttyı AhmC't Gökerin kazandıqına Hti- janeyro dn Fransız sefiri olan Byules 

6 a k;ırar verllmistir Hanri Ankaraya, sabık Vaşington sefiri 
r,~ l<tLODA . B. De Saint Duentin de Riede janeiroya 

~,: 'kiloda Ha1il Yüzel (İstanbul). Be- sefir tayin edilmitlerdir. 
lip Y?lcuya (İzmir) sayı besabiy]C' ~a- B. De Saint Duentin Londrada, is
Şen geıntlştir A~·nı kiloda Nurettin Öz- tanbulda ve Berlinde diplomatik vazi-
1-r <Kocaeli) - Ragıp Tetik karşılaşmış- felerde bulunduktan sonra Fas protek
tır.' 'ltıgıp Tl'tik ittifakla galip sayılmış- torasina katibi umumi tayin edilmiş ve 

'6 bilahare hariciye nezaretinde Afrika ve 
eg R1LODA şarlc ıubeıi müdürü olmuştur. Nezaret-

\~· ~oda Yahya İçel - Abdullah Balı- ten ayrılarak Vaşingtondaki vazifesi ba
'- ıt rşılaşnuşlar, Yahya hükmen ga- şına gitmiştir. 
~ la)'ılmışt.ır. Avnı kiloda Yaşar An- B. Yules Henri veki.let kalemi mah-
~-i.-~ehmet Kocaeli k~~ılaşmışlar, sus müJürlüiüne getirilmeden evvel 

,.ku~ ~~ ~ pJip VMinatca• Jllll9 miiddea diplomatik 
~INıııılllllirn •-.llıii-MDAB _ "~e ~ 

-----------------------~----------ı 

Akde!ı izdeki ıtaıuan 
hikimigeti nerede? 

--*--

On iki adalar
daki son bom
bardımanlar •. 

lıı~ilizler On iki --·-
~dayı nasıl İngiliz donanmasının 

son harelıctine niçin 
dövdüle~·? eB!emm,yet verili~or? 

Londrn. 7 (A.A) Royterın n~:cri 
- v:- muhabiri :'JUZl}Or . 

İtal17an donanmasın~an 12 nda mınt:ıka: ındaki İnguız deniz 
eser nörü~med· ıfli grbi hareketinin ımması sudur : :-ı !::rı Mıntak. nın <:n muhım ada ı o'lı.n Le-
İStfJ!Jıtf m?erı c!a aeeş 10 ad.ısı İtd,Yan1nr tarafından gizlice 

açmadı.. hnva \'C denız üslerini ha\'İ bir kale ha-
londra, 7 (AA) - Telgraf gazt>tc- !ine _J~ctirılmiştir. Binaenale}h mczkfır 

sinin hususi muhabiri Jngiliz donanma- :ıda lngiliz tcbliginde hedeflerin en mi.i
sının Akdcnizdeki faaliyetinden bahse- himmi olarak \>ah::;t.dilcn hedefi teşkil 
derek şunları yazmaktadır: c tmC>kt('dir. Lcros ~dası istisnai bir ı:.tra-

italyan radyosunun iki defa batırmııı tcjik vaziyete maliktir. Kıbrıs adasına 
- SONU 4 ÜNt'Ü SAHİFEDE - - SONU l "ÜNCÜ SAHiı<EDE -

1ngılizlcr tarafından bombardıman edilen Rados adası ile diğer adaların haritası 

iki casusun muhaken.e
lerine dün başlanıldı 

S. FERİT 
zacıbaşı 

ya meayunour 

Deposu : ŞİFA ECZANESİ-' 

YENİ ASIR matbaasında b:ısılmışhr 

l 

Bcrlini sık sık bombalamağa başlıyan 1ngiliz tayyarclcrı 

Almanların hava hücumu --·--
Seri halinde 
münferit hü

cumlar yaptılar -·-Yalnız bir günde 4s, bir 
haftada 371 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

ıngiliz taggare akını 
--.... --

Berlin de bom
balandı, yangın 

çıkanldı -·-Artık Almanlar da 
hücumların $iddetini 
itiraf ediyorlar-

Londra, 7 (AA) - Hava dahili em· Berlin, 7 (A.A) - •D. N. B.• D0ıı 
niyet nezaretlerinin tebliği: Dün gece gece düşman tayyareleri Alınan hudut
dii§man tayyareleri münferit surette ve- ları üzerinde mahdut mikdarlarda ug
yahut küçük gruplar halinde Jngiltere muşlardır. Bunlarm bir kısmı cenubu 
üzerine bir seri hücumlarda bulunmuş- şarkiye doğru, diğer kısmı da memleke-

- SONU 3 ÜNCÜ SAH1FEDE - - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

VİŞİ FRANSIZ HÜIÜMETİ FRANSADA TABllYETTEI 
İSTİFA ETTİ ÇIKARILANLAR 
--·-- --·--

Sekiz azalı yeni Veygand'ın tay· 
bir hükümet yaresi bir kaza 

kuruldu geçirdi 
- ·- --·-General Vcygand müs· Veyganda bir şey olma· 

temlelıelerde .umumi dı • Fransız tabiiyetin-
murahhaslığa tayin den ~ılıarılan maruf 

edildi... simalar •• 

Amıral Darlan 
Vichy. 7 (AA) - Havas: Nazırlar 

dün sant 7 de toplanmış ve istifalarını 
vermişlerdir. Devlet şefi müşkül anlarda 
kendisine yaptıkları yardımlardan te
şekkürlerini beyan etmiştir. Saat 18 / 30 
da mareşal Pctninin riyaseti altında yeni 
bir toplantı yapılmı~tır. B. Laval B. Al
bert B. Baoudoin, B. Bouthlia, Amiral 

- SONU 4 ÜNCÜ SAH1FEOE -

Vışi 7 (A.A) - Bernyi teftiş Linogle 
gitmekte olan general V cygandın bin
miş olduğu tayyarı.> chemmiyetsjz bir 
kaza geçirmiştir. GenC'rnl sağ ve sali
men kurtulmustur. 

FRANSIZ T ABUYET1NDEN 
ÇIKARILANLAR 
Vişi 7 (A.A) -- Ha\ as: Yem hüküme1 

~<mgıdu isimi ri ) azılı olan <'şhnsı Fran-
sız tabiiyctindcn is.~at etmiştir. · 
..Sabık Hm·u naz.ırı B. Cot Ebouard de 

Rotschild, B. Fil pp Henri Robert, B. 
Maurc., d Rotschild. B. Leon Stcrn, B. 
Mauricx St rn, B. David Vcill ve B. 
Edouard Yona . Hcnri de Kerillis, Ba
yan Genevıt:ve Tabouic::, B. Elle Joscflı 
BoLc;, B. Emile Bure v Pretinay namı 
mi.istearını ta~ yan B. GC'raud. 

]{unıeoleı rfransil
vanyadan çıkıyor 
Bükreş 7 (A.A) - Resmen bildiril· 

diğine göre, Macarislana verilen arazinin 
tahliyesi ni1.am ve sük(ın içinde devan: 
etmektedir. 

Piyango dün çekildi 
Kazanan numaralann tam 

listesini neşrediyoruz 
Mili Piyangonun ikinci tertip ikinci 

keşidesi dün saat 18.30 da Kültürpark 
gazinosu önünde ve kal;Jt.alık bir· halk 
kitlesi huzurunda icra edilmiştir. Kaza
nan numaralan nyııen veriyoruz : 



l'D1 A.llR IB 
_:sı 5E 

Dün yapılan gü-
reş ve tenis 
müsabakaları 

Turgutlu ve 
Aydının kurtu
luş bayramlan 

~.~-- ~~.~ 

- HASTAKAFJ l inci SAHİl<'~UE - - UASTAK.tt" ' l!':Cİ SAHll"EBE -
g~.lmiştir. İzzet İs1anbul - Mahmut lz-

mir güreşi galip kazanmıştır 
72 KiLODA 
72 kiloda milli takımdan Ziya (lzrnir) 

ve Celal (Anknra) karşılaşmışlar, Celal 
ilci dakika e1Ii saniyede tuşla galip gel
miştir. 

ruhu ~ edildikten sonra merasime 
son verilmiştir. 

* AYDINDA KURTULUŞ BAYRAMI 

• • 
ramımız ıçın 

son hazırlıklar 
---Jf.--

Karşıyalıada da bir 
teslt programı 
hazırlandı.-

Faik İstanbul - 1brahim Maldar Balı
kesir müsabakasını 6 dakika 57 saniye
de lbrahim tuşla ka7.anmışhr. 

79 KiLODA 
79 Kiloda lama il İstanbul - f brahim 

Çetin Balıkesir karşılaşmışlar, lsmail 7 
dakikada tuşla galip gelmiştir. 

Aydın, 7 (A.A) - Aydının 18 inci 
kurtuluş yıldöııüınU bugiln halkın bü
yük ve içten tczahüratiyle tesit cdil
mi~tir. Bu münasebetle şehrin her tara
[ı ba;Taklarla süslenmişti. Merasime sa· 
bah 9 da kurtuluş hAdisesini temsilen 
bir acıkeri müfrezenin şehre girişi ve 
Aydu~lıların ihtiram vakfesi arasında 
hUkümet konağına şanlı Türk bayrağı
nın çekilişiyle bCll11anmııştır. Bu sırada 
çok kalabalık bir halk kitlesi hükürnet 
meydanında toplanmış bulunuyordu. 

Kurtuluş bayramımızın t:::s'idi için 
şehrimizde yapılan hazırlıklar ilerlemiş
tir. Bazı yerlerde taklar kurulmuş ve 
dündenberi bayraklar asılmıştır. 

Muhlia iz.mir - Enver Kocaeli güreşini 
sekiz dakika elli aaniyede Muhlis kazan
mıştır. 

67 KiLODA 
Mehmet Ali Bodrum - Ahmet Kocaeli 

kar11laşmışlar, Mehmet Ali 4 dakika 56 
saniyede tuşla galip gelmiştir. Musa iz
mir Mersinli Ahmet İçel müsabakalarını 
7 dakika 35 saniyede Mersinli Ahmet 
kazanmıştır. 

AôlR StKLETIE 
Ağır siklet güreşlerinde Ahmet l~tan

bul 6 dakika 35 s:ıniyede Hasan Hüse
yin Çorumu yenmi tır. 

Mehmet lzmir - Şerif Balıkesir knrşı-
1.ışması sekizinci dakikada Mehmedin 
tusla gnlibiyetiyle neticelenmiştir. ... 

FiNAL MOSABAKALARI BUGCN 
Güreşler umumiyet itibariyle çok sa

mimi bir hava içerisinde cereyan etmiş
tir. Bu heyecanlı müıabaknlann finalle
ri bugün yapılacnktır. 

Burada belediye ve Halkevi namına 
söylenen ve Cünıhuriyet hüküınetiyle 
kahraman Türk ordusuna karşı halkın 
minnet ve şükran hislerine tcrceman 
olan heyecanlı hit •• belerdcn sonra bir 
ı::eçil resmi yapılmıştır. Milteakıhen be
lediye dniresinde başta vali olmak üze
re hilkUrnct \'e ordu erkfiniyle bütün 
te ekkUllerin müıncssillcmnden mürek
kep heyc-tlerin iştirak eyledı~ı hır ka
bul !'(' mi ynpılm~tır. Şu andn ~hırde 
biiyiık şenlik havnsı htikt;.n sürmch.-tc, 
ver yer da•.rullar, bandolar çalınmakta 
\ c halk ne c ıçınd" bayram ; apmakta
dır. --·--1 ki casusun muhake-
melerine dün baslandı . 
- BASTARAFI l inci SAYFADA -

Tenis müsalJaJıaları Kazak Türklerinden Türk tebealı B. Os
Fuar münasebetiyle Ankara. İstanbul. man Tekumbekin muhakemelerine gizli 

ve İzmir tenisçileri arasında tertip edi- olarak şehrimiz Ağır ceza muhakeme
len fuar tenis tumovasma dün KültUr- ;inde ba~lanmıştır. Tahkikata göre bu 
park tenis sahalarında devam edilmiştir. iki kişinin yalnız Türkiye alyhine de$?il. 

Tribilnler evvelk günkünden çok da- diğer bir çok hükiimetler aleyhine c'
ha kalabalık bir meraklı kütlesiyle dolu casusluk yaptıkları neticesine varılmı11-
idi. Oyuncuların güzel vuruşları. kur- tır. 
tarışları seyircileri heyecandan heyeca --·--na sürilkliyor. dakıkalar zevk ve neşe 
içC'risinde geçiyordu. 
İzmir tenisçilerinin sayın misafirleri 

çok güzel oynıyor, sık sık alkış top1ıyor
lardı. İzmirli tcnbçilcr de teknik oyun
larivle misafirlerinın takdirini kazanı
yordu. 
Müsabakaların di.inki.i neticelerini ve

riyoruz : 
TEKLERDE: Lohner (lzmir) 6 - 2 

6 - 4 Armitaga (İstanbul), Fehmi (An
kara) 6 - 3 X 5 - 7 X 6 - 4 Suada (İstan
bul), Telyan (İ~1aııbul) 2 - 6 X 8 - 6 
10 - 8 Feluniye (Ankara). Lohner {İz
mir) 6 - O X 5 - 7 X 6 - 4 J. Aliottiye 
(İzmir), 

Pi yanko dün çekildr 
BAŞTARAFI l İNCt SAHİFEDE 

(53) ile biten nunıaro.lar (8) zer lira. 
nihayeti (3) He bitrn numaralar (3) er 
lira, nihayeti (8) ılc biten nuımıralar 
(2) şer lira kazaıımışlardır. 

'l'alililer lıinderı 
2000 lira kazamın biletlerin İzmir. 

l\talatya, Kon)'a, İstanbul, Adana ve 
Amasyada (4000) lira kazanan biletle· 
rin Çi'vTil ve Ankatada (10) bin lira ka
zanaıı biletlcrın de Kar:ıcabey 'e İstan
bulda satıldııjı ( 40) bin liralık büyük 
ikramiyenin Istnnbulda tam bilet alan 
bir yurddaşa İ!!abet ettiğı anlaşılmıştır. ÇİFTLERDE : Suad, Vedat (İstan

bul) 4 - 6 X 6 - 4 X 8 - 6 Lohner, Kiris-
tiyene (İzmir), R. Aliotti, İvan (İzmir) '
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6 - 4 X 6 - 4 Cimcoz, Armitaga (İstan- l{ayİt Ci aldı : 
bul), g:ılip gelmişl~ı«lir • 

TEK KADINLAR : Mu:ılla (İr.tanbul} K.U'l'LVK BJİC'7!H 
6 - O X 6 - ı Ad.Jete (Ankara), Filips DİKİC'. ,.,V~DA V 
(Ankarn) 6 - 2 X 6 - 1 Jalcye (İstanbul) ~ "' n 

. . . . . . 
galiptir .. 
ÇİFTLER : Bn. l'ılips, Fehmi (Anka

ra) 6 - 2 X 6 - 2 Br •. Jale, Cimcoza (İs
tanbul), Bn. Mualla Vedat (İstanbul) 
6 -1 X 3 - 6 Bn. P. Aliotti C. Jiroya (İz
mir) knrşı galip gelıniş]erdir. 

BUGÜNKÜ l\IÜSABAKALAR 

Talebe kaydına baı;lanmıştır. • 
Yurdun tahsil müddeti iki se

nedir. Fazla malumat müdür- . 
lükten öirenilir. ~ 

ADRES: Civici Hamam civannda : 
38 numaralı Yurt. l - 10 (1848) : 
Sakarya ilk Okulu arkasında 839 So. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karşıyakada da bayramın tes'idi için 
bir program hazırlanmıştır. Buna göre, 
halkevinde pnrti, halkevi ve avcılar ce
miyeti mensupları, erkek orta ve kız 
muollim mektepleri izci ve talebesi top
lnnarak hep birlikte Atatürkün annele
rinin mezarına gidecekler, parti, halk
evi, belediye namına birer çelenk konu
lacak ve bir öğretmen nutuk söyliyece>k
tir. 

G"cc Kar~ıyakada fener alayı cC'dde
leri dola~aca '< ve halkevindt> bir kon
'r Vt!rilecektır. 
tZMfR HALKEVINDE 
İzmir halkel'Vi salonlarındn !J Eyliil 

1 .ı.·rtulu.c; b:ıyra•nı serefine cYanhş pi
ye :. t ınsil edilecektir. Bu temsil" her 
kes da \•c1 lıdır --·--)İJLK @i1UllARll 
HIWA YE CEMİYE7i 
$f·hriıniz ilk okulları koruma cemiye

ti folaiyete geçıniştiı. 
Eskiden tcşekkUI etmiş bulunan ilk 

okulları himaye heyetleri, cemiyetler 
kanununa göre, heyetlerini bu cemiye
tin an.ı yasa-;ına intibak ettireceklerdir. --·-POLİSTE 

Bil' lıırsızlm iddiası 
Kahraınanl.ır mahallesinde Veysel 

lrans-ı Hatice, Davut kızı Safiye ve 
Mehmet kızı Hasıbenin evlerinden 42 
lira çaldığı iddinsiy1c tutufarnk adliye
.. <' ,·kedilmistir. 

İ!üçeşmelikte bir vak'au 
1kiçeşme,likt0 565 inci sokakta oturan 

.\hmet oğlu bakkal Mustafanın, bir ağız 
!<a\•gasından sonra l\IusUıfa oğlu Aziı.i 
~in başıııd.uı yaı-a1c.dığı polise şikayet 
cdilnıic;tir. 

İKİ KIZ KAÇIRMA 
Seydiköyd oturan Mehmet Eriş, ya

l'n.ı aldığı Mehmet oğlu Tevfik ve eski
·i Mchmedin yardırnlariyle Ali kızı 17 
·a ında Eınim..•yi tiitün tarlasından zor-

'a kaçırdığı ikiiyet edildiğinden tutula
ak dhycyc tcshnı edilmiştir. 

Yine Sevdıköyd · Veli oğlu Cafer ve 
11 kada ı Ömerin, tütün tarlasına çalış
nak üzere' gitmekte olan Fethiyeyi ka
~ rd.'.1..ırı h:.ı.bcr verilmiştir. Bunların 
\ı i abıtaca aranılmaktndır. 

~R~ anası köyünde 
C •rao\ n ı nahi~ e:sinin Oğlan anası 
• i. 'c- V c-li oglu Mchmcdin evine 

n w hul bir hırsız taı·afından altı 
ı• al )U day ç,Jınmı tır. Hırsız arnn-

1 \t •dır. ---·--
R!İRSECEDE 
FUARIGEZENLER 

Yeni muairun tayinleri 
x~x~~~~~~~~~ 

Lise, Orta . ve ilk okul
larda değişiklikler 

~~~~~-x4x~~~~~~-

Tellliğ edllen son llsteyi aynen ~azıyoruz 
:ıq,.x 

Kız lisesi dikiı öğretmeni Sabahat nire Başkan Karşıyaka Ankara okulu 
Kutay Gönen orta okuluna, Tokat maa- öğretmenliğine, Urla ikinci okulundan 
rif başkatibi Vasıf Kurtbey İzmir ikinci Şükrü Pal lzmir lsmetpaşa okuluna, 
erkek lisesi kütüphane ve derıı aletleri Kütahya - Tavşanlı - Çobanköy öğret
memurluğuna. Tire orta okulu tarih- meni AJaettin Uluğ Urla ikinci okuluna, 
coğrafya öğretmeni Hafize Gedik Tilki- Urla Çnmlı köyünden Mehmet Yener 
lik orta okuluna, Edremit orta okulu Urlanın Kızılbahçc okuluna, Kavacık 
tabiiye öğretmeni Hamide Doru İzmir köyünden Salih Oran Çamlı köyüne, 
kız öğretmen okuluna, Bartın orta okul Kemalpaşa Parsa köyi.inden Dırahsan 
metnmatik öğretmeni Şefik Bayran Til- Balcı Menemen - Helvacı kövüne Si
kilik orta okuluna, Diyarbakır lisesi me- nancılnr köyünden Ali Riza Sara~oğlu 
tnmatik öğretmeni Şekür Çağatay lzmir Parsa köyüne, Bayındırın Osmaniye kö
Gazi orta okuluna, lzmir Gazi orta okulu yünden İbrahim Alper Funınlu köyüne 
tarih-coğrafya stajyeri Mefharet Barlas Muş _ Bulanık merkez okulundan tbra~ 
Edirne orta okuluna, türkçe öğretmeni him Güngör Bayındır - Osmaniye köyü
Müfide Okaya Ankara üçüncü orta oku: ne, Sefcrihısar _ Doğanbey öğretmeni 
l~n:ı. Knr:ıyaka orta okul doktoru ~amı Nuri Özgcnalp Kemalpaşa _ Dereköyü
Kulakc;ı Ka.ratn~: ort~ okuluna,, hnrıçten ne, ödemiş _ Knraburç köyündC'n Sait 
doktor Salahattın v T ekand K~rşıyaka Özcan Backıniye ôğretmenligine, Bayın
~~ıa okul dottrlug~d~· Balı.~es~r. ezk~~ dır - Keçi köyünd.._n Cevat Eren.5oy Ba
oöfetmenB o u u mukurl m~da~ını-~v.:e ı yındır - Yaka köyüne, Foça - Çakmaklı 

men uca orta o ·u mu ur ugune, köy .. nd'"' S lh. O l k M 
N h
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11..K MEKTEP öCRETMENLERt Şehrimiz kı~ öğret~en okul~ndan me-
ARASINDA zun .olup İzmır emnne verilenlerden 

Lütfıye Sez.en Bergamanın aşağı Şakran 
Cumaovası nahi•e-si okulu baş öğret- köyüne, Muzaffer Erkayın Torbalının 

meni Halil Hayri özkaraca İzmir Misa- Kayas köyüne, l?erihan Okay Tirenin 
kı milli okulu öğretmenliğine; Kusadası Hisarlık köyüne, Suphiye Onat Bayın
Şirince okulu baş öğretmeni Hamdi dırın Ergenli köyüne, Huriye Bayın
Yurtsever Cumaovo.sı okulu baş öğret- dırın Yusuflu köyüne, Belkis öz
menliğine, Kütahya - Gediz yatılı okulu erdim Urlanın Özbek köyüne, Neripıan 
baş öğretmeni Kemal Ünsal Kuşadası- Ultanır Bayındırın Kızılca köyüne, Fat
Sirince okulu baş öğretmenliğine, İz.mir ma Gürbiizol Bayındırın Uladı köyüne 
!smetpaşa oku1u öğretmenlerinden Mü- tayin edilmişlerdir. 

"Ber~ama" da KurtLluş bayra
mı hazırlığı ve temsiller 

Romanyada 
sükônet avdet 

ediyor mu? 
----'#---

BAŞTARAn' 1 inci SAYFADA 

youalistleri, Bratianonun Liberalleri \'C 

~faniunuıı kö.} lü partisi mensuplan \"ar
dır. Bu son iki grup mihver devletlerine 
muhalif bulunmaktadır. 

Bununla beraber buhranın ciddi saf
hasının şimdi geçirilmiş bulunduğuna 
dair emareler me\•cuttur:Fakat Rumen 
işlerine bir Alınan müdahalesi korkula
n az.almamıştır. Sovyet hattı hareketi 
de bir endişe menbaı olarak kalmakta
dır. 

Biikreş 7 (A.A) - Hükümet, Fransa 
ve Moskovadaki büyük elçilerini geri 
çağınnıştır. 

Hiikümet, saltanat meclisini lağvet
miştir. 
Bükreş 7 (A.A) - Sabık Kral Karol 

bu sabah saat 4 te hususi trenle Bükreşi 
terketmLıtir. Hareketi gayet gizli tutul
muştur. 
Sabık Kral Karola sabık .saray nazırı 

Urdarianu, sabık ynveri Albay Filitti w 
çiftliklerinin kahyası Albay Calaus re
fakat etmekle idi. 

Emin mcnbadan öğrenildiğine göre. 
Baynn Lupescu da mütenekkiren husucl 
trende bulunmaktadır. Hususi tren 1 -
viçreye gitmek üzere ltalyadan geçe
cektir. 

1.wiçre hüküıneti sabık Kral Karola 
bir aylık ikamet müsaadesi venn·stir. __ ,. __ 
BAY ATIF İNAN 
İSTANBULDA 
Parti başkanımız B. Atıf İnan dı.iı 

İstanbula gitmiştiı. Bu akşam şehrimi· 
ze dönecektir. 

Ankara radyosu 
---~---
B V G V H 

6. 30 Proğram ve memleket saat aya
rı 8. 35 müzik (Pi.) 9.00 Ajans haberle
ri 9.0 ev kadını yemek listesi 9.20-9. 30 
müzik (Pi.) 12.30 proğram ve memle· 
ket saat ayarı 12. 35 müzik alaturka 
12.50 Ajan'! haberleri 13.05 müzik ala· 
turkn 13.25 - 14.30 müzik radyo salon 
orkestrası 18.00 proğram ve memleket 
saat ayarı 18.0S müzik (Pi.) 16.45 
müzik radyo caz orkestrası 19.30 miizik 
saz eserleri ve oyun havaları 19.45 
memleket saat ayarı, Ajans haberleri 
20.00 müzik alaturka 20.45 konuşma 
2 1. 00 müzik fasıl heyeti 2 1. 30 müzik 
Ravelin Lheure Eapagnole operasından 
parçalar 22.30 memleket saat ayarı 
Ajans haberleri, ve Ajans ıpor eervisi 
22.50 müzik cazbant (Pi.) 23.25-23.30 
yarınki proğram ve kapanı~ 

"6L7.Z7.JrZ7-77Z7X7~ 

lzmir 

Enternasgonaı fuarının 
En cazihcli ııavyonlanndnn 

Election 
Saatları 

Pft\ yoımnu mutlaka ziyaret ediniz 

QtZ.7AfZ:TJ77ZZ7.7.7.XZ!AJ!lO"'~ 

İZMlR BELED1YES1NDEN: Bu sabah 9.30 ve 10.30 da dömi final 
çili erkek, saat 10 da final çift kadın, 
öğleden sonra saat 3 te final çift erkek, 
saat 16.30 da final tek kadın, saat 17 de 
final tek erkek, 18.SO da final çift oyun
lardan sonra kazananlar anlaşılacak ve 

ÖZEL . 
Dün gece funrı 12422 kişi ziyaret cl

nistir. 

DOGANSPORLULAR 
ARASDfDA-

( 30 Auğstos) piyesini temsil eden Bergama gençleri kaymakam ve hall:evi 
reisi ile beraber 

1 - Karşıyaka temizlik işleri hay• 
vanlanna senelik t5000 kilo kepek sa· 
tın alınması, yazı ·şleri müdürlüğünde
ki şartnamesi veçhile bir ay müddetle 
pazarlığa bırakılmıştır. İhalesi 16-9-sMl 
Pazartesi gUnii saat 16 dadır. Muham
men bedeli 300 lira muvakkat etminatı 
22 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı 
öğleden evvel C.M. Bankasına yatırarak 
tayin edilen gün ve saatte encümene 
m Urncantları. 

milkAfatları dağıtıfacaktır. --·--KARŞIY AKADA BiR 
TEBERRO 

Yusuf Riza 
okulu 

Karşıyakada Kemalpaşa caddesindeki Ana ve ilk ku;ımlarına yeni talebe 
manav Tevfik Bozdağlı tarafından Kar- kaydına lO eylUL derslere 23 eylül 
§ıyakada ilk defa olarak evlenme yiizü- tarihinde başlıyarc.ktır. Uzak semtler 
ğü ve aynca münasip para hediyesi Kar- için otobüsler vardır. 
şıyaka Hava Kurumuna teberru edil- ı Başturak - K~stelli caddesi 
miştir. No. 76 Tel. 2914 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DEVLET DEMJRYOl.l.A.RINDAN : 
Ye~ikule atelyesi ve elektrik santralı ihtiyacı için5 iyi elektrikçi alınacaktır. 
en~ılerine İmtihanda gösterecekleri liyakata göre yevmiye verilecektir. 
talıp olanların lstanbulda 1 ve 9 ncu işletme, lzmirde 8 nci işletme müdür-
lüklerine müracaat etmeleri. 8, 11 3665 ( 185 l) 

İZMİR V AKIFl.AR MV"'VRLVCVNDEN : 
Evkafı mülhakadan Hacı Sadullah vakfından Kemeraltı caddesinde kain 

otelin 499 liralık keşfi ve şartnameai mucibince tamiri yapılmak üzere 
1 /9/940 tarihinden itibaren 20 gün müC'ldetle ekııiltmeye konulmuştur. 

Yevmi ihale 2 7 /9 /940 tarihine müsadif Cuma günü aabahı saat onda va
kıflar idaresinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacağı ve ıartnameıi
nin her gün mesai saati dahilinde görüleceği ve taİip olanların yüzde yedi 
buçuk teminatları ile birlikte mezkur gün ve saatte vakıflar idaresine müra-
caatları ilan olunur. 8, 14, 18, 21 3673 ( 1850) 

~ ~ 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

Fevkalide nefas iki büyük filim birden 
l - SKAU. Operasmm IZO kişilik meşhur orkestrasınm iştirakiyle, 

bestekar Puççininin ölmez eseri 

MADAM BUTTERFLAY 
Baş rolde diinyanw en büyük Primadonnası MARiA GEBOTARİ 

% - Bütün gönülleri coşturacak şaheser bir KOMEDİ 

G.örünmiyen adam aramızda 
FRANSIZCA SÖZLt)' 

YARATANLAR: CONSTANCE BENETTE - GARY GRANT 
SEANSl .. AR : C.ÖRÜNMİYEN ADAM : 3 - 6.30 - 10 DA .. 

BUTl'ERFLAY: 4.45 - 8.15 -TE BAŞLAR 
Cumartesi ve Pazar 11 .. 10 da ve haf ta arasında her rün l te UCUZ HALK 

SEANSLARI 20 - %5 - 3t KU&UŞ •..• 

Doğanspor klübü azası 12 Eylulde bir 
.oplantı yapncaklar ve kulüp tarihi adı 
)lan aGöztepeı ismini alacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mes'ut hir nikah 

Forbes kumpanyası Alaşehir mü
dürü B. Kamil Ocakoğlunun kızı ba
yan Nigar Ocakoğlu ile Manisa as
keı1 hastanesi doktorlarından B. Tu
ran Göksunun akitleri dün Turgutlu 
halkevinde. Turgutluda bu1unınakta 
olan mebuslar, hükümet. komutanlık 
erkanı ve iki tarafın akraba ve samimi. 
dostlarının huzuriyle icra edilmistir.: 

Genç nikfıhlıları ve iki taraf ailesi : 
efradını tebrik eder, yeni yuvaya sa- : 
adetler dileriz. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni neşriyat 
••••••••••••• 
İslim Ansiklopedisi 

Avrupalı müsteşrikler ve misyonerler 
tarafından yaulmış olan İslam ansiklo
pedisinin Maarif vekaletince terceme 
ettirilmesine, ta hih \'e reddiyelerle be
raber neşrolunmasma karar verilmesi 
üzerine ileriye sUıülen fikirleri tasnif 
eden, garplıların İslam ansiklopedisi 
meydana getirmekle takip ettikleri gizli 
ve kirli maksatları ortaya koyan güzel 
bir eserdir. B. Eşref Edip tarafından ya
zılmıştır. 

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

Deniz 
Gazino 

VE 

!testoranı 
Konak vapur iskelesi \L<itünde te

miz, ucuz. ve lüks .•.. 

Bergo.ına G (Hususi) - Zafer günle
rimizin devri senevisi münasebetiyle 
hnlkevi gençleri iki gece (30 Ağustos) 
ndlı piyesi temsil etınisler, sürekli alkış
hır loplamışlnrdır. 

Temsil kolu gençlerimiz son aylarda 
milli piyesler üzerinde muvaffakıyetle 
çulışmışlar, bazı köylerde de açık hava 
temsilleri vermişlerdir. Bu cümleden 
olarak Zeytindağ, Çandarlı ve yeni köy
lerde cEğitmen~ adlı piyes temsil olun
muştur. Bu haf ta da Turanlı nahiyesine 

l\IAHKEMEl..ERDE: 

Yaralamanın cezası.. 
Bit pazarında bir ahın satım mesele

sinden dolayı Şevki oğlu Ali Eri bıçak
la yaralamaktan ı;uç.lu Mustafa oğlu 
Şevket Hazırer dii:ı me:;;hut suçlar mah
kemesince te.nzilen 17 gün müddetle 
hapse mahkum edilmiştir. 

Bir mahkfamlyet daha 
İkiçeşmelikte Cclalett.in oğlu Aziz Öz

demiri dövmekten suç.lu Besim oğlu 22 
yaşında Rasim Çambelin muhakemesi 
dün neticelenmiş ve tenzilen 17 gün 
hapis cezasına mahkumiyetine karar 
verilmiştir. 

gidilip orada temsil edilecektir. 
KURTULUŞ BAYRAMINA 
HAZmLIK 

Bergarnaıun kurtuluş bayramına tesa
düf edeıı 14 Eylülü tesit etmek için her 
tarafta yahzırlıklar yapıldığı gibi o gün 
temsil etmek üzere gençlerimiz (Kanun 
adamı) ve (Şer'iye mahkemesi) piyes
lerini prova etmektedirler. 

Kaymakam ve parti reisi, halkevinin 
çalışmaları ve temsillerle büyük bir ala
ka göstermektedirler. 

Orman yangınları 
Kuşadası kazasının Selçuk nahiyesin

de Karakaya mevkiinde orman yangını 
çıkmış, alınan seri tedbirler sayesinde 
derhal söndürülmi~tür. * Bucanın Derl'köy mevkiinde or
man yangını çıktığını ve söndürülmesi 
için mahalline köylüler gönderildiğini 
dün yazmıştık. 100 döni.im arazide on 
çam ağac:ı ve 25 yük asına kamilen yan
dık tan sonra yangın söndürülmüştür. 

Yangııun, oraya atılan bir yanık siga
radan çıkt.ğı anlaşılmıştır. * Torbalının Kayas köyünde Tav
şanlı mevkiinde de bir orman yangını 
zuhur etmiş, yüz hektarlık sahada pınar 
ağaçları yannuş, halkın gayretiyle sön
di.irülınüştür. 

VETERİNER MiJDiJRl.tlCVHDEN : 
Buca, Torbalı, ödemi~. Bergama, Dikili aşım duraklarının yıllık ihtiyaçları 

olan yulaf için ihale günü olan 2/Eylul/940 tarihinde talip zuhur etmediğin
en yeniden 3 7 71 O kilo yulaf 9 /Eylul/940 tarihinden l 9/Eylul/940 tari
ine kadar on gün müddetle temdiden ekıiltmeye konulmuotur. Bedeli mu
ammcn olan 1885.SO lira üzerinden taliplerin yüzde yedi buçuk: pey akça

ariyle ihale günü olan 19 /Eylul/940 Pazartesi günü vilayet daim encümeni· 
ne müracaat etmeleri ilan olunur. 3674 ( 1853) 

Ticaret 11e Zahire borsası Riyasetinden : 
Yeni üzüm mahsulü piyasası 12/9/940 Pef§embe günü saat onda: Yeni 

1cir mahsulü piyasası da 12/9 940 Perşembe günü saat on birde: Borsa 
binasında açılacaktır. 

lncir muamelesi kat'i surette, borsa binası aahilinde tefrik edilrn kısımda 
iğer mahsuller gibi \•e borsa nizamnamesi hükümleri ve bu baptaki mukar
rerat dairesinde icra edilecektir. Alakadarların bu cihete itina etmeleri ve 
işlerini ona göre tanzim eylemeleri lazımdır. 
Piyasaların açdma resmine borsa aboneleri davetlidir. Merasimde incir ve 

ijzum mU.tahsillerinden arzu .edenlerde bulunabilir. 8, 1 O 3675 ( 1649). 

2 - Karşıyakad::ı 1700 sayılı caddede 
belediyemize ait benzin satış yerinin bir 
sene mUddctlc kiraya verilmesi yazı iş· 
lcri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır· 
İhalesi 16-~-940 Pazartesi günü saat 16-
dadır. Muhammen bedeli ican 260 lU-. 
mu\'akkat teminatı 19 lira 50 kuruştur· 
Taliplerin teminatı öğleden evvel C..ftf· 
Bankasına yatır.ırak makbuzlariyle ta· 
yin edilen gün ve ~aatte encümene mU· 
racaatları. 18-28-8-15 (1697) 

···········································: • • • • 
~ Fuar 5 • • • • 

~ münasebetile ~ • • • • 
: İzmiri ereflendiren nıisafirlerimİS: • • : h~ geldiniz : 
: İZMİRi . ECZACI : . . 
iKemal K. Aktaş~ 
~ kolonyaları ~ 
E nıc hurdur, hattii iiriimü. inciri kaclar: 
: meşhurdur.. : 

~Hilal eczanesini~ . -
: DE ZİYARET EDiNİZ : . -: Hem eczacı Kemal K.ıimil ile tan1$111ış: 
: gfüüşmüş. hem de kolonyalara esans-: 
: ları giirmüş olursunuz. : 

~Zari! şişeler içinde Bai 
:har çiçetl, AltınriiY~ 
iGönül, Limon çi~ 
: Zümrüt damlası, so-= 
ihatıra, Yasemin, Daıy-: 
~Falya, Akşam Göneflti 
:Leylak.. : . : ....................................... . 



IEYL1JL PAZAR rElff ASIR 

iktisat Vekili 
Afyonkarahi

sara gitti 

Trakyadaki yağmur tafsilatı BALIK&liRDE 

Kurtuluş bayra-
Çeşitli mahsul maa Jesef mı hararetle 

--·--Afyon, 7 (A.A)- lktısat vekili Keçi-
·· d ·· tes'it edildi zarar g o r u Balıkesir 7 (A.A) - Balıkesır dün kısmen 

borludan şehrimize gelmiş, burada muh
telif daire ve müesseseleri, Cazlı göl 
kaplıcnlnrını, maden suyu menbalarını 

~---.,...---------x~x-~--~~-------

Edirne, 6 (Yeni Am) -- Son yağ- Nehirler kıyılarındaki ııökülımi ..,·e 
gez.miştir. --·-- murlar en ziyade mısır gibi henüz hasadı sökülmemiş pancar tarlaları ile bostan

yapılmamış mahsulleri kısmen yere ser- )ar, susamlar da kısmen zarar gören 

Almanların hava hücumu miştir. mahıuller arasındıadır. 
TTakya ve havalisindc olduğu gibi lpııala ve civarındaki bazı çiftlik tu-

Balkanlarda da fazlaca yağmur yağdı- lalarının da ehemmİ}"etli zarara uğra-
ğından bu mevsimde hiç bir zaman te- d ki t· '- · ed"ılmektedir. 

l b .... k b" b k ı an anının sadüf edi meyen uyu ır su as ım 1 b "lh Y . --·--- BAŞTARAFI l inci SAYFADA -
lardır. Yü~ııek kuvvette infilak bomba
lariyle yangın bombalan Londra mın
takasına düıımüştüT. Bazı hasar olmuştur. 
Bir mikdar ölü ve yaralı vardır. 

ovaları ve münkat araziyi çabucak istila__ Meriç nehri ~u arı Tı . ııssıı unadnıks: 
· b ·· d h J 1 h ·· h tanın Adııiçi Pıtyon, rıon, arasın a ı etmış, u yuz en arman ar a enuz a· • .. . . . 

sadı yapılmamış mezruat zarara uğra- ova aksamında kullıydlı zararlar ıka et
mıştır. miştir. 

DOŞEN TAYYARELER 
Londra, 7 (A.A) -- Dün lngiltere 

Üzerinde yapılan hnva hücumlarında Al
manlar 38, i ngilizler 15 tayyare kaybet
mişlc-rdir. 

lstan bulun bir haf talık ihracatı 

Londrıı, 7 (A.A) - Resmen bildiril
diğine göre, dün saat 2 3.30 za kadar 45 
Clüşmnn tayyaresi düşürülmüştür. 9 ln
giliz avcı tayyaresi kayıptır. Fakat bun
lardan 1 O pilot sağ ve salimdir. 

651 bin lir~·· kıymetinde 
mal ihraç olundu 

30 Ağustostan 5 Eylule kadar tahrip 
edilen düşman tayyarelerinin adedi 
371 dir. 

İstanbul, 7 (Yem Asır) - Şehrimiz- ( olunmuştur. Bu ihracatıın~z.ın . 250 ~ bin 
den son bir hnftada yapılan !hracat~ ! liralığı. Romanyay.ı, 174 hın lıralıgı da 
kıymt:'ti 651 hin lirayı buldugu tesbıt Macarıstana yapılmıştır. 

SIHHA 1 VEKALETtNtN RESMi RUHSATINI HAtZ 
KA$E 

Şiddetli DA$, oış ağrı· 
larını, ROMA TtZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınbğına karşı mües· 
s ir ilaçtır. 

icabında günde 1 - 3 kate 
alınır. Her Ecun~de bulunur. 

MİLAS ŞEHİR KULÜBÜ ESAS NİZAMNAMESİ 
Madde 1 - Milas şehir kuiübü ndiyle bir kuliip tcşk.I edilmiş olup kulü. 

bün merkezi Miltı.s parkı içindeki binadadır. 
Madde 2 - Kulübün mcm·.uu ,.e ~nyesi : Memleketin içtimai havatını, 

Cümhuriyctin jcaplarına göre inki af ettirmek ve içtimni terbiyeyi Milli ve 
harst gayeler etrafında tenmiye etmektir. 

MC\dde 3 - Kulübün müeso;;isleri sunlardır : 
Adı Soyadı Meslek ve sanatı Tabiiyeti 

Nazmi Akdeniz Belediye reisi 
Mehmet Çerçi Halkcvi başkanı ve tüccar 
Hasan Akay Tıcaret odası başkatibi 
F.:min Lofcalı Çiftçi 
Mehmet Keskik Manifaturacı_ 
Mustafa Sarı oğlu " 
Nuryel Sevım Madenci 
Nuri Atılla Eski Adliye baş katibi 
Hasan Alag-ün Çiftçi 
Muhitt n Görgen Tüccar 

Modde 4 - Kuliibc girmek için · 
A) Türk olmak .. 
B) 18 yaşını bitirmiş nlmak.. 
C) KötU f,.,.nınınaınış ('lmak .. 
Ç) l\fahklım olmamak. 

Türk 
Türk 
Türk 
Türk 
Türk 
Türk 
Türk 
Türk 
Türk 
Türk 

İkametgahı 

Hoca Bedrettin M. 
Bacı Abdi M. 
Hisar başı M. 

Burgaz M. 
llncı İlyns M. 
Burgaz M. 

Musevi mnhallesi 
Hacı İlyas M. 
Hisar başı M. 
... , , i1. M. 

Kulüp Uuısından iki kişinin ta\•:.iyesi \'C idare heyeti karnriyle kulübe ye-
niden fi.za k ydcdilir. . 

Kulüpten çıkmak için idare 1 vPtine yazı ile müracaat kafidir. Kulüpten 
çıkanlar hiç bir hak talep edeınezkr. 

Mndde 5 - Kulübün hi~ bir yerde şubesi yoktur. 
Mndde 6 - Kulüp umumi heyeti kulüp azaL·mndan teşekkül eder ve her 

Uuı bizzat r~y sahibidir .. Ve ekseriyetle karar verilir. Birinci toplantıda ek
seriyet hfısıl olınnzsa ikmc~ loplantıda mevcudun ekseriyetiyle karar verir .. 

Madde 7 - Umumi hev~t. kulüp heyetini, mürakipleri seçer, htitçeyi tas
dik eder. Kulübün feshi'lt. ve nizamnamenin tadiline karar verir. 

Umumi heyet her sene martın hirinci günü idare heyetinin mnhnllen ya
pacağı ilan ve fızalara \'a41ln"ak davetiye ile adiyen toplanır. 

İcabında .\•ınc idtırc hcv-:?tinin göstereceği lüzum veya azadan üçte birinin 
müracaati iizerine fevknln<!t• toplanu. 
Alınan kararlar kulüp 9Jonuııa asılmak suretiyle fiza!nra duyurulur. 
Madde 8 - İdare heyeti u.numi heyetin mart toplnntısında beş kişi olarak 

seçılir. Ve bu beş kişi tırnlarmdmı bir reis, bir muhasip ve veznedar ve bir 
katip seçer. İdnre hcyetirlır. r:ıüddeti bir senedir. 

İdare heyetinin vazif~i : Kulübün girdi ve çıktısına bakmak, wnuıni he
yet knrarlarmı tatbik etmelr, kulübün maksat ve gnycsıni tahakkuk ettir
mektir. 

Mndde 9 - Kulüp azaları duhulıye olarak nsgnrl iki lira ve aidat olnrak 
ayda asgari yirmi beş kun-.ş \"ermekle mükelleftir. İki ay birbiri üzerine ai
datını venniycnlerin idPre hPyetinden yapılae<ık bir ihtarnameden sonra 
kulüpten kaydı silinir. 

Madde Hl - Hesaplar unııımi heyetçe her senenin ınart ayında seçilen iki 
mürakip tarafından hcı· al~~ ayda bir mutlaka ve icc'lbında ani olarak kontrol 
t•dilebilir. 

Madde ll - Ana nizamname idare heyetinin göstereceği lüzum veya fıza
dan üçte ikisinin teklifi Ü7.erine umumi hcyetcc değiştirilebilir. 

Madde 12 - Kulübün ft~d-i icin mevcut fızanın ücte ikisinin talebi ile ve 
ekseriyetle umumi heyet t.mıfından verilir. Fcsh karnrmdan .sonra kulübün 
hesaplan tasfiye edilir. Borcu kahrsa aza tarafında:ı mi.isavabn ödenir. Ar
tan emltik \ e nukutu belediyeye de\•ir \'C tcrkedilir. 

Madde 13 - Bu niztıınn2111ede y~.zılı olmıyan diğer lıususat Cemiyetler ka
nununun gjsterdiğj hüküwl'"r clairc:..c:indc tatbik edilir. 

Madde ı.ı - KulHbiin dc..hlli işleri idare heyetince tanzim \'e umumi he
Y<!t~ tasdik \'e knbul l'dili:!n bir talimatname ile yapılır. 

Aslınn uygundur .. 
Milas şehir kulübü r<..'bmi mühürii \'e 

Nauni Akd<'niz İm7.a ı 

İKTiSAT VEKALETİNDEN: 
El dokunıa tezgahı yaptırılacaktır 
1 -- Vekaletimizce yaptırılacnk 3000 adet el dokuma tezgahı kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - 3000 adet tezgahın tahmin edilen bedeli 5 7000 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 42 75 liradır. 
4 - Tezgahlar. imalat yerinde teslim edilecektir. 
5 -- ihale 20 Eylul Cuma günü saat 15 de Ankar.ada iktısat vekaletinde 

müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliplerin mezklır gün ve saate kadar 
teminatlannı yatırmaları ve 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi mucibince 
tanzim edecekleri zarfJnn eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komis
Yonn tevdj etmeleri lazundır. 

6 - Bu hususa müteallik şartnameler, iktısat vekaleti sanayi umum mü
durl i!1ü .küçük n-ıı1. r ş•Jhc1ind.en lemin ~dHecektir. 

4, 6, 42 16 

1ZM1R StCJLt T1CARET :vIEMUR
LUôUNDAN: 

(Lidya Km·alıC'ro İzmir subesi) tica
ret unvnniyle lz.mil"dc FPvzi paşa bul
varında 8 numaralı maf!azad=ı ithalat, 
ihracnt ticareti VC' komısyon.:ulukla i~
tlgal eden i'ibu şubenin ticaret unvanı 
ve tsako v. Kavaliem, Rafnel "· Kav..ıli
ero ve Raul Kavalieroya verilen temsıl 
vekfıletnamesi ticnret konunu hı.iklim
lerine göre sicilin 2819 numarasına ka
yıt ve tescil edildiği Uün olunur. 

İzmir sicili ticaı'Ct memurluğu resmi 
mühri.i ve F. Tenik imzası 

2 - Vekaletname 
tzstanbulda Bahçekapıda Yıldız ha

mamı sokağında Rasim paşa hanının bi
rinci katında 5 No. lu mahalli ikametga
hı ticari ittihaz ecl~'rek, ithalat ve ihra· 
cat ticareti ve komi yonculuk işi ile iş
tigal etmek Uz.ere (l.Jdya Kavaliero> 
ticari um•nnı nltında tnsis elmiş oldu
ğum ticarethanenin bUtün muamelele
rini tedvin•. l<lzmu~elen bütün idari ma
kamnta istida, lnyiha ve beyanname ver
meğe ve alım ve satım munmelatını mi.i
nas;p göreceği şartlar dairesinde yap
ma~a. bedelll'rini almağa, veya verme
ğe, bankalar ile hakiki veya hükmi şa
hıslarla olan münasebatını temine ve 
hesabı eari actırmnğa ve bankalardan 
veya müesseselerden ve sair hakiki sa
hıs1ardan p~ra alıp vermeğe, mukavele
ler aktı imznyn, po~ta. telgraf ve telefon 
ve devlet demiryolları idaresindeki mu
aınclôtı takibe her türlü emanetleri, 
adi. taahhütlü ve kıymetli mektup ve 
havalenruncleri teslim alma~a veya gön
dermef!e, icap eden yerlere depozito pa
ra yutırmağa, gım almağa, makbuz se
nt:'tleriyle sair her tUrlü adi ve ticari ev
ıakı imznya ve ticarethanem namına 
gavd menkul i li'"''"ınn. ahzu k..ıbza ve 
sulhu ibrııya, ticar"t tı"m namına vürut 
edecek bilcümle r>mvııl ve ~yanın güm
rükl rce lazımqel"n k"ıffei muamelatını 
ifaya, kon,.imento, bordro, ordino ve bu
na mümasil evrakı imzalama~a. muame
lesi bitmiş olan eşyayı tesellüm ve sev
ke ve e has zimmetindeki senetli ve se
netsiz alacaklarımı talep, tahsil ve ahzu 
kabze, maliye şmPlcrince tarh olunmu~ 
ve olunacak vergiler hakkında icap et
tiğinde itiraz etmeğe ve diledikleri yer
de ticnrethaneme sube açmağa ve lüzu
mu halinde unvanlı ticarethanemi feshe 
ve Jazımgelenler aleyhinde Türkiye 
Cümhuriyetinin devair, mecalis ve me
hnkiminde dava açmağa, sadır olacak 
kararları turuku kanuniyeden geçirme
ğe, icra muamelatını ifaya, sulliu ibra
va, ve ahzu kabze, davadan feragate ve 
feragati davayı kabule, aleyhime açıla
cak davalara karşı hukuku kanuniyemi 
muhafaza ve müdafnaya ve icabında bü
tiin turuku kanuniyeye müracaate \'e 
tadat olunan bütün bu hususatı ifaya 
mezun olmak üzere ve aharı tevkil ve 
azline ve her biri bütün bu muamelntı 
münferiden ifaya mezun olmak üzere 
Beyoğlunda Taksimde Tarlabaşı soka
ğında Narin Apartımanının dairesinde 
oturan kocam (!sako V. Kavaliero) ile 
kayın biraderim (Rafael V. Kavaliero)· 
yu umumi vckll tayin ettim. 

26 Haz.iran 1940 
Taksimde TarJab~ında Narin apartı

manında 4 No. da mukim Markı kızı 
(Lidya Kavaliero). 

lmza 
Dairede okunup anlatılıın bu umumi 

vekaletname altındtılti imza kendisini 
tanıdığımız (Lidya Kavaliero) mın olup 
önlimiizde imzaladı~ını tasdik edt'r ve 
'ahitlik eyleriz. 26 Haziran 1940 

Nisanta ında Dirlik apartımanında bi
rinci katta oturan lsak M. Fnınko. 

Galatada Hiirrivet hanında 17 numa
,.ada Avukat M. M-ki Albaln imzaları .. 

Bin dokuz yilz kırk senesi Haziran 
al-•ının yinnl altmcı gilnü 1arihli bu 
umumi vekaletname a1tındaki imza 
(Llclva Kavalieı·rı) nun olduğu isimleri
ıt> adre !eri yazılı kimselerin sözlerinden 
1nlaşıldığı tasdik kılındı. Bin dokuz yüz 
kırk snnesi HRzir~n nyının virmi altıncı 
günli. 26 H. .. iran 1940 

Resmi mühür: T.C. lstanzul birinci 
Noteri E.~ref Akman. İmza E. Akman. 

Bu suretin. cbin•<fo dosva~ında saklı 
26 Haziran 1940 tarih ve 7685 numaralı 
aslına uy~un olduğu tasdik kılındı. 4 
Temmuz 1940. 

T.C. İstanbul biı·inci Noteri Eşref Ak
man resmt nıiihürU ve imwlar 

Umumi No. 3564 Hususi No 1 186 
fsbu vC'knlC'tnamı> suretinin örülen 
1 na v dos am cLı alıkA>n 

kurtuluşunun 18 inci yıldönümünü bü
yük tezahüratla kutlamıştır. Bu müna
sebetle yapılan merasimde söz alan genç 
bir mektepll kız Balıkesirlilerin hisleri
ne terceman olarak Tiirk milletini ak 
günlCTe ulnştıran yiğit Türk ordusuna 
minnet ve şükranlarını bildirmiş, Ebedi 
Şef Atntürkiin hatırnsını taziz ederek 
Milli ~ef lnönüye karşı bütün milletçe 
duyulan ~ rsılmı:u: btığlılığı ifade eyle
miştir. l: 

Cörcil ve Hitlerin ' . 
nutuklarını mukayese 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
perdesiyle her halde lngiltere - Ameri
ka müteknbil yardım itilafının tesirine 
kapılmış olan B. Hitlerin nutkundaki 
hiddeti mukayese ediyor. Şarki Akde
nizdeki tngifü kuvvetlerinin iki misline 
çıkarıldığından bahsederek aynı gazete 
yazısını şu suretle bitfriyor: 

Ortn şnrkn takvıyc kıtaatı getırmekte 
olnn nakliye kafileleri dalgalarının önü
ne geç memesine rağmen B. Mussolini
nin efendisi olnn B. Hitlere imanı iyi 
kötü baki knlmağn mahkumdur. 

uUMDALn 
:VMU!\lİ DEN1Z ACENTELİliİ LTD 

HELLENİC LİNES LTIJ 
İZMİR NEVYORK. ARASINDA HAF

TALIK MU!\"TAZAM HAREKiı..""T 
SOULİOTİS vapuru 20 - 25 eylül 

<ırasında İzınirden doğru Nevyorka ha
reket edecektir. 

NOT : Bütün \'npurlarnnızın ambar 
içi elektrik vnntilutör tcsisau ile mü
cehhezdir. Gerek vapurların mu\'asalat 
tarihleri, gerek \•apur isimleri ve nav
lunlan hakkında accntamız harp dola
yısiyle hiç bir taahhüt altına girmez. 

Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
Kordonda 152 ımmarada aUl\fUAL• 
umumi deniz acenteliği Ltd. milracaat 
edilmesi rica olunw·. TELEFON : 4072 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

oı..ıvıER VE 
$VREKASI LTD. 

VAP UR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

'l'EU~ON: 2443 
Londra ve Liverpol battan için 

piyasanın ihUyacına göre vapurla
rımı;o pfer vapacaklardır. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. ' 
~~' 
Sağlıı:~n kıymetini takdir eden Ba

yanların fıdet znmanlnrında seve se
ve kullnnncağı mikropsuz, ufak, yu
m uşak ve &ıhhi en birinci mahrem 
tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 
altında bile belli olmaz. 
FEMİL VE BACI 

Her eczanede, kadın berberlerinde 
ve tuvalet maf(auılanndn bulunur. 
Q ±:NWlıillll!llllııillll ......... 

riz.i tarafından imzalı bulunan suretine 
ınuwbakatını tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz kırk senesi Eylül ayının altıncı Cu
ma gUnU. 6-9-940 • 

45 kuruşluk damga pulu üzerinde 6 
Eylül 1940 tarih ve resmi mühür 

Harç pulları aslınn yapıştırılmıştır. 
1STANBUL 1 el. NOTER!. 
lstanbulda Bahçekapıda Yıldız hama-

mı sokağında Rasim p~a hanının birinci 
katında 5 numaralı odada ithalat ve ih
racat ticareti ve komisyonculukla ~tigal 
etmek üzere Lidya Kavaliero ticaret un
vanı altında tesis etmiş olduğum ticaret
hane muamelfltını namıma tedvir için 
kocam 1sako V. Kavnliero ve kayın bi
raderim Rafael V. Kavaliero'yu tevkil 
ettiğime dair 26 Haziran 1940 tarihli ve 
8067 numaralı İstanbul birinci Noterli
ğince rnusaddak vekfiletruuneye l!Aveten 
isimleri geçen tsako V. Ka,·aliero ve Ra
fael KavaHero'ya lzınirde ve diledikleri 
her yerde mlinferiden ve müçtemian şu
be açrrıağa ve küşat edecekleri şube mu
amelatını her biri işbu vekaletnamede 
yazılı snlahiyetlerle münferiden idareye 
mezuniyet verdiğim gibi İzmir şubesinin 
muamelatını aynı şartlar altında kezalik 
münferiden idareye diğer kayın birade
rim Raul Kavaliero'ya da müceddeden 
bu defa salfıhiyet ve mezuniyet verdim. 

Taksimde Tarlabaşında Narin npartı
nuınının 4 No.lu dııittsinde oturan (Lid
ya Kavaliero) 

::ı Eylül 1940 tarihi 
ve 150 kuruşluk pul üzerinde 

Lidya Kavaliero imzası 
Tasdiki karşı sahifede yazu;ı ile 
T. C. İstanbul birinci Noteri Eşref 

Akman resmi mUhUrü. 
Bin dokuz yilz kırk senesi Eylül ayı

nın üçUneü glinü tarihli bu vekalet al
tındaki im:uı şahıs ve hliviyeti dairece 
maruf (Lid.,.·a l{avaliero} nun olduğu 
tasdik kılındı. Bin dokuz yüz kırk sene
"i EylUl ayının UçUncii günü. 3 Eyliil 
!940. 

T. C. İstanbul birinci Noteri F..şref Ak
man resmt mi.ihiirU ve imzası. 

Umumi No. 3565 Hususi No. 11187 
1şbu vekfiletname suret;nin görülen 

aslına ve dosyamızda alıkonulan ve 
mübrizi tarafından imzalı bulunan su
retine mutabakatını tasd"k edeıim. Bin 
dokuz )'ÜZ kırk se~~i F.\·]i.il ayının nl-
tıncı Cumn ciinü. 6-!l-940. 

45 kuru.,.luk damga pulu Uz.erinde 6 
F.vhil 1910 tarih \'e rC' l1İ mahür. 

Almanya ile ticaretimiz 
X4X 

ihraç edilecek malların 
listesi hazırlandı 

---~~~--x~x--~~~--...---

Üç ihracat listesindelıi eJya »e Jırymetletti •• 
Türkiye - Almanya arasındaki 21 mil- ralık tütün, 75 bin liralık peynir, 23$ 

yon 400 bin liralık ticaret anlaşmasının hin liralık tne va konserve balık, 250 
mcriyete gird~i ınalQmdm. bin liralık bakla ve nohuı. 200 bin lira-

Bu anlaşma mucibince Almanyadan Iık kus yemi, 500 bin liralık kepek ve 
memleketimize fabrika ve sınal müesse- ktispe, 250 bin lin.lık paçavra, 50 bin 
selere ait malı.eme ile dcınlryolu malzc- Ji~lık ~onca, 50 bin liralık balmumu, 
mesi ve vagonları, demir köprü \'e le\·a- Uçüncü li~e rnı.ıcibincc l rnilyan li· 
zımı ask~ri fabrikalar yed k aksamı ve ralık ceviz. ve fındık, 1 milyon liralık 
ham' maddeler ithal odileooktir .. Buna füiim. 7Q bin liralık diğer kuru )"emiş· 
mukabil yapılacak ihracat. muhtelif lis- lcr, 50~ b~n liralık. inc.ir, 350 bin liralık 
telerle şöyle tcsbit olunmuştur : h~rd~ ıncır. 500 bin ~ırat.ık bar~k:, 50 

ı inci liste mucibince Alınanyaya bin lırolık m~. 30 bin lıralık kıtre, 58 
1.290.000 füalık arpa, 1.500.000 liralık bin liralık meyan kökü \'e 10 bin liraW. 
ynğlı tohum, 500 bin liralık darı, bir mil- çöven ihxaç olunacaktır. 
yon liralık zeytinyajı, 300 bin liralık pi- --~•--

r~na .ynğı, bir. milyon Hr~lık .tiftik. cm inglllz hükümdarları 
bın lıralık kcc;ı kılt, 200 hın lıralık pa-
muk, 300 bin liralık afyon, 300 bin lirn- tayyare karargahında 
lık Pandcrınit. 20 bin liralık zımpara, Londra, 7 (A.A) - (Royter) Kral v~ 
40 bin liralık koten 30 bin lirnlık ipek Kraliçe dün Londra civarındaki avcı 
döküntüsü, bir mılyon liralık deri, 600 hava kuwetleri umumi knrargôhmı ge
bin liralık palamut ve 600 bin liralık pa- zerken İn_giliz hnva kuv .. ·ctlerinin düş
Iamut hülf\sası ihraç edilecektir. man ha\ a kuvvetlerine karşı hn~ket 

İkinci lLc;tc mucibince de 7 milyon li- halindekı faaliyetlerini görmüştür, 
w 

Langar inşa ettirelecek 
lzmir kooperatifler birliğiııden: 

1 - Bırliğımiz tarafından NaziJ)i istasyonundan tul:riben üç kilometr() 
mesnfede Bozdoğan şoıası güzergahında 25 x 16 eb'adında bir lan~ar in~ 
ettirilecektir. 

2 - Açık eksiltme 1 O Eylul 940 tarih.inde sıılı günü sant 1 Ş de birliğimiz 
merkezinde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 500 lira lll\1V<\kkat t~mina\ yatırm3\arı 
§arttır. Fenni evrakı görmek isteyenler her gün saat 1 O dnn 12 ye lrndar güm
rük karşısında incir işletme servisine müracaat edebilirler. 6-6 3625 ( 1831) 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ilanları: 
Satılık Otel 

Muhammen kıymeti Muvakkat temin&tı Satıh ölçüsü 

Lira K. Lira K. Metre murabbaı 
32625 00 2447 00 272,50 
1 - Beyoğlunda Asmalı mescit mah&llc:sinin lstiklitl cadd~iyle eski Ve

ncdik yeni Çeri ağası sokaaında eski 214 yeni 2-4-6-6-10-1? ve 324 nu
maralı altında dört dükkanı bulunan Britanya otçli 23/8/940 tarihinden 
itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle mijzayedeye lc.Qnul
muştur. 

2 - Bina köşe baıında olup beş katlıdır. Beden duvarları kagir dahili 
aksamı ahşaptır. Zemin katta dört dükkanı antre ve mutbah ve oda ve he
lası mevcut olup altı bodrumdur. Asma kat iki odadır. Asma birinc;i ka\ iki 
lialon oda, bir hnladır. ikinci ve üçüncü kntlar dokuz oda bir hatadır. Dör
düncü kat iki oda ve çamaşırlıktır. Elektrik ve Terkos tesisatı mevcuttur. 

3 - lhaleıi 12/9/940 Perşembe günü saat 16 da Beyoğlu vakıflar mü
dürlüğü :ihale komisyonunda yapılacaktır, 

4 - lsteldilcrin muhammen kıymeti üzerinden yü.ı;dc 7.5 teminat akça
larını veya bnnka mektuplarını 2490 sayılı kanunun tıırifatı dairesinde ha
zırlıyacaklan teklif mektuplariyle birlikte ihale saatinden bir saat evvdine 
kadar üçüncü maddede yazılı komisyona vermeleri lô.zımdır. Posta ile gön
derilecek mektuplann nihayet üçünci,i maddede yazılı aaate kadar gelm~ 
olması ve dış zarfının mühür mum ile iyice kaputılm sı lazımdır. Postada 
olacak gecikme kabul edilmez. 

5 - Bina her zaman görüleceği gibi daha ziyade taf ilat ve malumat al
mak isteyenlerin de Beyoğlu vakıflar müdürlüğü vakıf akar ve mahtuller 
kalemine müracaatları. 23, 28, 2, 8 '3412 (1719) 

İZMiR 'J'URiS'l'ilC YO.tL RI 
DÜRLVGÜNDEH : 

7 /9/940 tarihinden itibaren 30 gün müddetle açık eksiltmeye konulan i~: 
A - Mukavdesi feshedilen bmir turistik yolları İnşaatından Karşıyaka, 

Bornova, 1ncinılt1, Uıca \'C Alsancak meydanı asfalt kaplomaııı olup keşif be
deli (339897) lira (4) kur~tur. 

B - Keoif evrakını görmek İsteyenler turistik yollar mıntaka müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

C - Açık eksiltme 7 /Birinciteşrin/940 Pazartesi günü saat 11 de vilayet 
daimt encümeninde yapılacaktıT. 

D - Muvakkat teminat mikdarı ( 17646) Jiradır. 
E - İsteklilerin ekeiltme tarihinden en az ıekiz gün evvel müdürlüğe rnÜ· 

rııcaatla bu iıi yapabileceğine dair ehliyet vesikası almağa mecburdurlar. 
1, 9 364 1 (t84 1) 

rüPlıiye Demir Pe Çelifı f alJrllıaları müessese• 
si müdürlüğünden : 

5 LOKOMOTİF MAKİNİSTİ ALINACAKTIR-
Demiryollarmda makinistlik ettiğine dair ehliyetname ibraz etmek şartiyle 

45 yaşından yukarı olmamak üzere 3 liradan 4 liraya kad:ır yevmiye ile 5 ma
kinist alınacaktır. 

si. 
En geç 15 Eylül 940 tarihine kadar mUes:;ese mijdürlüsüne müracaat edilme-

Evvelce müessesemizden çıkarılmış olanlarla askerlik 
müracaatları kabul cdilmiyecektir. 1--4-8-12 

etmemiş 
3551 

olanların 
(1800) 

İzmir Tarfsfflı Yolları MıntaJıa müdU..lfilün· 
den: 

6/9 /940 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık elcailtmeyc konulan iı : 
A - Mukavcl~i feşhedilen İzmir turistik yolları inşaatından Bornova 

Mersinli yolu inpaatı olup kctif bedeli: ( 6 77 7 6) lira ( 7 4) kuru,tur. 
B - KC§if evrakını görmek isteyenler turistik yollar mıntaka müdürlüğüpe 

müracaat edebilirler. 
C - Açık eksiltme 26/E.ylul/940 Perfembe günü saat 11 de vilayet 

daimi encümeninde yapılacaktır. 
O - Muvakkat teminat mikdarı ( 4690) liradır. 
E - İıteklilerin eksiltme tarihinden en az sekiz gün CV\'el müdürlüğe mü

racaatla bu İşi yapabileceğine dair ehljyet vesikasi almıı.ğa mecburd urlar. 
6 8 3642 (1636} 

İZMtR DEFTERDA.RLICINDAN: 
Ahmet oğlu Hasıın ile Sabri kızı Ay~enin Başdurak şubesine olan milli euı· 

lak satış bedeli borcundan dolayı hazineden satın aldıkları ikinci Karataş tram· 
vay caddesinde kain 331 eski 351· taj sayılı ı.·e 1200 lira k ıymetindeki evi vl· 
!ayet idare heyeti karariyle 2 J ı:ün müddetle müzayedeye çıkarılmı§tır. Talipl~ 
rin 17 /Eylül/940 Salı günü ıaat 15 de vilayet idare heyetine müracaatları ilan 
olunur. 28, 3, 6, 13 3499 ( 1778) 

İZMİR DEITERDARLIGDIDAM: 
Recep oğlu lsmailin Basmahane şubeşine milli emlak satlŞ bedeli borcundan 

dolayı hu.ined~n satın aldığı Memduhiye mahallesinin kuyulu ıokağında kain 
8/6 sayılı ve 960 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariyle 21 gün 
müddetle muzayedeye çıkarılmııtır. 

Taliplerin 1 7 /Eylul 940 Salı günü 
caatlan ilan olunur. 28. 3. 8, 

ıaat 1 5 de vilayet idare heyetine müra-
13 3500 (1777) 

İzmir vakıflar müdürlüğünden: 
Kıymeti muhammene i 750 lira olan tkiçeşmelik caddesi üurinde Ccdikli 

okağında 318 No lu dükkanm mülkiyeti sa tılmıık üzere müz:ıye.deye konul· 
mut ve talibi uhtcsindedir. ihalesi 2 7 /9 /940 Cuma ~unü saat 1 O da kom İs· 
yon huzu111nda yapala aktır Ful•l.Qa tahp olal\larıo aynı 
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Dobricanın 
ki 

ter· 
anlaşnıası 

imzalandı -·-onıanyada yen i inlıi· 
~aflar behleniyor, bazı 
r i calin mahlıemeye 
verilmesi muhtemel .. 

8:e::::!~:th- Ekmek sıkıntısı için sebep -·Rumenıe~ 15 eylülde 
tahli~eye başlıyacalı· 
lar, Bulga,.ıar 20 
ey!üide g·recehler-. 

I..ondrn. 7 ( i\.A) - Roytcrin diplo
ı mtik ımılı.ıbiri bildiri~ or : 

kazandığı yok Un stoku bol 
m vaff akı yet ' _*_ • • • Bükreş 7 (A.A) - Cenubi 

Dobrikanın Bulgaristana verilmesi 
hakkındaki anlaşma bugün Kraio
vada imza edilmiştir. 

"ahıhi) cttar l.ondra mahfillc.rinde 
lCrnl Karolun tahttan f<'ragnti ile aiuka
dar olnrnk tebariit ettirildiğine göre, 
Rumen hiıkumdannın Romanya istikla
lini mııhafnza uğrundaki goyrctleri İn
giliz gnrantisiııdcn 'az geçmesine rnğ
m<'n semere vcrı;ıcnıistir. 

--Jf--

AI an ar ellerine geçen 
bi~ or,reç vapurunu 
batırmağa mecbur oldu 

~saanbul, 7 (Yeni Asır) •• ehrimizde bazı fırıncılar taraiıııdan ihttas 
edilen sun'" ekmek buhranı <ök ·· efen izale edilmiştü.•. 

ugün icaret vekili B. Nazmi 'll'o çuoğlunun riyaseti altın a Toprak 
mahsulleri o~isinde bir içtima a dedilerek vaziyet görü$ül111iiş, unla· 
rın tevzii meselesi etraiında icap eden ka rarlar verilmiştir. 

Ticaret Vekili beyanatında ekmek sıkıntısı için sebep mevcut olmadı· 
ğmı, un stokunun bol olduğunu söylemiştir. 

20 EYLÜLDE GtRFA;EKLER 

İnı::ıliz hükümetini bütün ınesuliyct
lt rdcn ıbra eden bu İngiliz garantısiıı
c'en \az geçiş Rom&nlnnın mihverin taz
;><ıklcn karşısındaki diger fednk5rlıkları 
kadar az mü.:-ssir olınu tur. Romanya
nın bliyük bir kısmının Viyana hnkcm 
kararıyl" Romanyadan :;ökülüp alınına
sı numen milletinin ncı hissiyatım tah
rık etmiştir. 

G eneral Aentcnc ko bugün tam sali
hil etler almıo; bulunuyor. F nknt Ro
mnn~ anın istikbali knnınlık olarak knl
Jnnktndır. Halen \'azhetin yeni inkişafı 
üzerinde tahminlerde bulunab ilmek güç
tür. 

Londrn 7 (A.A) - Amirallık dairesi
nin cHin gec~ neşrettiği bir tebliğe göre, 
dun Fınisterc burnu nçıklnrında devri
ye geı.mckte ohm Truand İngiliz deniz
• Ilı ı diı man t.'.ıraf ından müsndere edil
mi~ bulunan 5.781 tonilatoluk Fropic 
S a Norveç g~mısine rastlamL~ ve dur
masını emretmiştir. Gemide- buğday 
yükü bulunuyordu. Ve Alman müsade
re mürettebatı emrinde Almanyaya doğ
ru seyrediyordu. Gemide Norveçli mü
rettebat ile Norveçli kaptan ve b1r düş
man deni.znltı ı tarnfından batırılan 5.207 
tonJatoluk Haxby vapurunun da mürt:' -
tebatı vardı. Fropie Se.ının Alınan mii
rettebatı karı;ılarında bir İngiliz denizal
tısı olduğunu nnlavıncn vapuru batır
mıştır. Gemide buI.manJar tahlisiyeler
de yer almışlardır 1ngiliz. denizaltı ge
misi 24 İngiliz. bahriyelisi ile Norveçli 
kaptanı ve karısını almış, fakat diğerle
rini alamamıştır. TelsiıJe bunlorın de
nizdeki verlerini bildirmis ve bunun 
üzt>rine İngiliz hava kuvvetlerine men
sup deniz ta~~ areleri gelt'rek bunların 

inhisarlar Vekili 
dün Ankaraya 

dündü 

··R~i.~i~ü·;h~~···aü·~··ı~·;fti'. 

şereflendirdiler 

Sofyn 7 (AA) - Hah r alındıgına r,o
re, c~nubi Dobncan•n muht lıf bölgde
rindeki hfıkııni~ l tebeddüliıne müteda
ir tarihl--ı· te-;b't C>clılmislır. Bulgar kıta
ntının işgale 20 E~ lüle! başlı) ncağı tah
min edılmekt dir. Dobricanın ıstirdadı
nı tasdik etm k \'C" Bulgari tnmı avdet 
eden.arazinın bütçesini nıü:r.akere etmek 
üzere p:ırlam"'Iltonun fe,·kaH"ıd-- içtimaa 
davet eclilecc~; zannolunmaktadır. 15 
Eylülde Bulgar makamatı Rumen mn
kamatını istıhl;ıf cd('cekhr. 

Sofya 7 (A.A) - Romnn), nın Bul
garistana ver<'CC'['İ arazinin tahliyesi 15 
Eylüldc> ha lıyacnk ve 25 Eylülde nılın-

hlTİ IAFLAR VE İTHAMLAR 
Bükreş, 7 (A.A) - •Ro,YterD Söylen

diğine göre, Liberal ve köylü partileri
nin zimamdarları trunamiyle parlamen
ter esaslnr üzerinden meşruu bir hükü
mct teşkili şartiyle yeoi ~vekil gene
ral Antcnesko ile iş birliği yapmayı ka
bul c~lerdir. 

Demir muhafızltırın şefi Sima demir 
rnuhaf ııJan her tilrlU umumi ve aleni 
tezahürden menetmiştir. 

BıJdirildiğine göre, sabık başvekilJer
den Tataresko, Argetianu Romanyayı 
bu"Lin içinde bulwıduğu felakete atmak 
suçu ile muhakeme edileceklerdir. 

DE!\~İR MUJIAFIZLAR REİSİ 
Uf KREŞTE 
Bükrcş, 7 (A-A) - Demir muhnfız

lar sefi Horya Simrı başvekil Antenes
konun daveti üzer.ne Bükreşe gelmiş
tir. İstifa etmiş olan hükümct aznları 
yeni krala sadakat yemini etmişlerdir .. 
Zira 15 eylüle kadnr ayni zevatın hü
kümet umurunu tedvir eylemelerı pek 
muhtemeldir. 

VİŞI fRANSIZ HÜKÜMETİ 
İSTiFA ETTİ --·-- HA~TAJtiU'J 1 İNCİ SAHll'lfüh -

Darl n ve Epyrouton bu toplantıda ha
zır bulunmakta idiler. f çtimadan sonra 
~u beyanname neşredilmiştir: 

Hukümetin icrantını takviye etmek 
mnkı>< diyle hükümet politikasının esas 
prt-n iple-rini tesbit etmek ı.-e bunları ka
nun haline ifrağ ey !emek vazifderini 
mare al Petnin yalnız aekız arkada!!ının 
bulunacağı nazırlar he) t ne tt"vdi t-tmiş
t r. 

'ı ENI AZA 
M rcsal Peknin rİ) aseti altında bu

lunacak olan bu hey ete i~tirnk edecek 
olan '\ e nazır saliihiyetlerini haiz bulu
nan azalar şunlardır: 

B. Lava!, Albert, Baudoin, Belin, 
Bouthilier, Amiral Dnrlan. general 
Huntzi er '\e Epyrouton. 

N.:ııırlar heyetinin kararları reis '\eki
lınin n> aseti hında topl nacak ol n ka
billi' konse;> i tarafından ihzar edilecek
tir. Kabine konsC'} i nnzır iinvanının haiz 
olsun olmasın bütün devlet t'kretcrle
r ınin huzuru ile toplanır. 

Yeni hükümctin teşekkülü şudur: 
Ne.zaretlerin koordinasyoniyle istih

barnta memur nazırl r heyeti reisi vekili 
B. Lnval. Devlet sekreterleri olarak Al
bert, Adli> ede l.pe) routon, Dahili:> ede 
B. Baudoin, Hariciyede B. Bouthilier, 
Maliyede general Huntziger, Harbiyede 
Amiral Darlan, Bahriyede B. Belin. iş 
ve Endüstrici istıhbaratta general Ber
geret, Hamda B. Rippert. Gençlik ve 
Maarifte B. Caz.iot, la~e ve Ziraatta B. 
Beryhelot. Mlinakalede ve Kontr Ami
ral Platon. 

GENERAL V EYGANDJN 
VAZiFESi 
Müstemlekelerde hül<ümetin umumi 

murahhası sıfatiyle General V eyganda 
İmparatorluğun müdafaa ve emniyetini 
temin için en vasi salahiyetler verilmİJ
l ir. 

General Veyganda Afrika lmparator
luy,..,ıın müddaaunı koordine etmek 
ve::>- ·.,i tevdi eyle:rnekle hükümet müs
er- l~rini arm vatandan ayınnağa ve 
tmp!!l"t!tcırlt!~n vahdetini ihlal eyleme
ğe ml\•u( bulunan entirikalara her türlü 
vasıtalarla karşı koymağa azmetmiş bu
lunduğunu ishal eylemek emelind edir. ----.•--
On iki adalardaki son 
boınbardı manlar .. 

hep ini kurtnr:nıştır. 
---../7---

Akdenizdeki ıtalgan 
h8kimigoti nedere? 

--*--
ln~lizler On iki 

adayı nasıl 
dövdüler? 
-~-

- HAŞTAI AFi t f~Ci 'Al!lt- LHE -

olduğu dt' tro\ erle,.den birinde> bulunu 
}Otum. 

iıalynnların «M:::-e Nostrum» yani 
«bizim denizimizn diye bahsettikleri 
Akdenizde Britanyaldan.'l hakimiyetle
rini nasıl isbat ettiklerini ve 12 adayı ta
rihlerinde görmedikleri bi: bombardı
mana nasıl tuttuklanm cördüm. Bilaha
re §arki Akdeniz filosunun hemen tama
mı garp rnmtakasmdaki cüzütaırJara il
tihak etti. Ve f eth edilmez sahih kalele
re benziyen a:ıelam bir hııı-p ı;en-isi hat
~ı teşkil edildi. 

ltalynn tan .ırelcrinin hor h:ırdım -
nından mada iddi bir eye tes duf et
medik. ltalynn f ılo unu nram k iircre iki 
defa Akdeniz ho unca 'olt.:ı 'urduk tan 
sonra don nma rota ını Maltaya. doğru 
Çe\ irdi. Bır knç saat onra ) İnt' denize 

ç1!arak düşmıını aramağa başladık. 
Salı akşamı dcstro,> erlerde ertesi gü

nü harbe ha lnnacnğı ilim edildi. Uyku 
uyumanın imkanı kalmadı. Yarma inti
zar<'n herkes uynnık kalmak istiyordu. 

BOMBARDIMA \J BAŞl A[)JKTAN 
SONRA 
Şafakln işe bll!llamak santi gdmiş bu

lunuyordu. Su\'nri ve subayların dürbin
leri esmer, i,•icaçlı "c sahilden gelen 
pembe ziyanın aksi ile pek lô.tif bir man
zara arzeden Scarpanto adasının üstüne 
müteveccih bulunuyordu. 0C" troyerlerin 
bataryaları heni küpeştenin üzerine de
viren bir tanake ıle ateş nçtılar. Bir kaç 
yüz metre ileride Scarpnto adaaı ltalyan 
valisinin Beya:ı: konağı ile mükemmelen 
görünmekte idi. Fakat ateş açıldığı za
man her halde vali ve bütün ada uyku
da bulunmakta idi. Obüsler e5mer tepe
ciklerd eki kışlalann. deniz tayyareleri 
hangarlarının ve liman tesisatının üzeri
ne düşmeğe başlad ı. 

Destroyer toplarından yeniden ateş 
selleri fışkırdı. Adanın cenup kısmında 
d iğer iki destroyer bir düşman tayyare 
meydanını ağır bir bombardımana tabi 
tuttular. 

ITALYANl..AR MUKABELE 
E TMEDt 
JtaJyan sahil bataryalan mukabele 

İc;İn bir tek top bile atmaddar. Bilibare 
donanma lskenderiyeye doğru hareket 
et ti. ttalyanlar tarafından hiç bir bom
bardımana maruz kalmadan d öndük. 
Fakat iki denizaltı hücumu alinnı veril
di. Onlarda kuru sıkı ali nnlardan ibaret 
kaldı. 

----.&·---

ln{{İlterenin 
harp vaziyeti 
ve Amerika 

- UA$TAP !U~. 1 inci SAHiFEDE -
330 mil ve Portsait limanına da daha kı
sa ınc-safede bulunmaktadır. Bu ada bü
l uk bir ~arnizon \:'C büyUk Benz.in depo-
ları mC'vcut bulunmaktadır. Honolulu, 7 (A.A) - Amerika Bir-

Mısır hududundan yilz kilometre ka- leşik d evletleri bahriye nazırı Albay 
dar bir mesafede bulunan Libya üsle- Knox bah riye manevralarında buluna
rinden Tobruk ile 12 ada mıntakası ara- caktır. 
s:ındn irtibatı temin etmek maksadiyle G azetelerin ıorduğu suallere cevap 
mezkur Lcroı; Usstinün inşası 1937 de veren Albay Knox d emipir ki : 
ikmal edilıniştir .. Binaenaleyh me\'ZUll lnsilt•e büyiik ıemileri aayeainde 
1Nahi5 olan ck-niz harekitmın Mmr ve~· Busün INik ...... mmaf
W.,. .il....._., "'t .a,et' ._ .. I ıiseei ı• pl3 ,.... ellidta fnla 

,, c ·n ı ••l'tl ha ıHıt P ! d . 
" 1 o 

Şarap fiatleri 
yülıseltHmi:veceJı Ba k•ı A k •tt• yete erecektir. Bu müddet zarfında arn-

ŞVe 1 n araya gı ı 1.iye Bulgnr nrnkamları vaziyet edecek-

İstanbul 7 (Yeni Asır) - Ş.!hrirnizcle 
bulunan İnhisarlar vekili Raif Karadeniz. 
bu nkşamki (dün akşamki) trenle An
knraya dönmüştür. Vekil hareketinden 
evvel vuku bulan beyanatında şarap 
imaline salih Uzüm rekoltesinin noksan
lık göstermesine rağmen şarap fiatleri
nin kntiyen yükselmiyec~ğini beyan et
miştir. 

•
:Milli Cef İzmitte bir müddet kaldıktan sonra ti'. Askeri isgal 20 E.,.lülcle bac;lıyaeak 

~ • v' 30 Eylülde bitcce:ktir. 
: Savarona yatiyle Marmaraya açıldılar.. : NAZARI Bm TAZMlNAT 

--·--Haric,ye ve 
Ticaret vekilleri 

lstanbulda 
lstanbul. 7 (YENi ASIR) - Harici 

ye Vekili B. Sarnç oğlu ve Ticaret vekili 
B. Nazmi T opçuoğlu hu snbah (dün sn 
hah) ehrimize gelmişlerdir. 

Jstnnbul 7 (Telefonla) - Reisicümhur 
İsmet İnönü bugün saat on beşte Sava
rona yatı ile lı.miti şereflendirmişlerdir. 
Yat körfezde- <lt'mir attıktan .sonra vali, 
komutan, belediye ve parti reisleri yaln 
giderek lzmitlilC'rin tazimlerini Milli ~
fe arzet.:nişlerdir. İsmet İnönü şehir iş
leri hakkında b lediye re:sinden uzun 
ve c>snslı malfunat nlmışlardır. 

Milli Şefin refakatlerinde bulunan 

Italyan Afri
kası havada n 
bombalandı 

b:ışvC"kil saat 17 de Ankara postasına 
bağlanan hususi vagonla Ankaraya ha
reket e~1ir. Başvekil İz.mit istasyo
nunda Ueisicümhur umumi katibi ve ya
veıi, vali, komutan, belediye i·eisi 1ara
f ından uğurlanmışlardır. 

Milli Şefin izrnili şereflendirmt>Si mü
nasc-betUc şehir b. c;fan b<tşa süslenmi..'i 
bulunuyordu. 

Savaronn ~ ntı 17,20 de Marmanı,ln 
açılmıştır. 

Berlin bombar
dımanı üç saat 

sürdü •• 

Bulgnristanın no:nanyaya vcrccegı 
tazminat teorik sahada bir milyar ley 
olarak ~.csbit cdilmLc;tir. Fakat Roınan
yanın cL, Bulgnristn;1a ödenecek tazmi
natı olduğundan bu iki mebliiğ arasında 
pek muhtemel olarnk m:!ktup teatisi ile 
takas yaı>ılacnktır. 

MüBA r:>ELI-: DF. YAPILACAK 
Anlaşm.ı mucıbinc(' cenubi Dobrica

dn sakin 100.000 kadar Rumen il-. şim::ıli 
Dobric. da ak in 45.000 Bulgar müba 
del .. olun. t'akt . Dobricndaki Rum n
lcrin R•ıman\ .. ~ a n klı E\ hi o una k -
dar b"tirıJm:s o1acaklır. 

BULGAR RAŞVF.KtLl 'Nt;TUK 
SöYL1YF.CEK 
Muahedoııin iı111 ... 1sını mtitcakip Bul

g:.r baw kılı profc.Wr Filof Bulgar rad
yo un-la b'r n•ıtu'< irat c d"c ktir. Ve bu Harici~ e vekilı otdde bir müddet is

tırnhrıt ettikten sonrn büyük Adaya git
miş ve tC'krar "ehrC' dön:nüştür. 

--.lf..-

itnl 3'an ta;yyareieri illı 
ılefa Si·veyşe bomba 
attı ar. r{'asa~ caz, ölü 

__ ,,,. __ 
Fransız sa~~ er· de 
bomba andı. İnfiliilıla· 
r! sese inqiltereden 
dıı~uldu ... 

1 

nkc;~ ı vı; ~:ı~ıut ~ı:ırın sc.'1ah bir resmi 
t blı<ı·n n rı bP.kl nm ktC'dir Muahe-

1 

d~ t ~hin k iız r 15 ve l'ahut lfi 
F.yluld B ıl rar1 n•o ı.n tevdi •••••••••••••• •••••••• •••••••••••••••••••• 

• • 
erı a )'en -A 

den Üç dostluk -· 
muahedesi 
imzaladı 

Ncvyork 7 (A.A) - Dün Vn
şingtonda Amerika Birleşik dev
letleri ile Avusturalyu, Kanada ve 
Yeni Zclanda arasında dostluk 
muahedesi imzalanmıştır. imza 
merasimi pek sade olmuştur. 

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

lngiliz taguare akını 
--Jf.-

ve 'Oralı 110Jı •• 
Kahire, 7 (AA) - İngiliz hm:u kuv- Nevyork 7 (A.A)- Berlinden 1 

\etleri kuınnnda.1lı[!ının teblıği : Diin Nevyorka gelen hnberlere nazaran 
b~tün giın ·.~ki Lıbyodak~. bütü~ mü- dün gece Berlin h:ırbın bida etinden 
hım hı\'U meydanlurına ımıtcmadı hu- b . . . .. y ~ 
cumlnr yapılnıış, Tubruk, Retuin. Bom- crı en şıddetlı hava hucumuna ug-
bak, D rnC'. Regı.zala bombardıman ramış ve alarm üç saatten fazla sür-
cdilmıştir. müştür. 

Drrn c bu\ ul. l ungın çıkmıştır. MANŞ SAHlLLERt DE 
Tobruk ' • R tmKI bomba!, r tayyare- BOMBALANDI 
kr ar:ısınn '. e bir kı mı üzerine düşmüş- Londra 7 (A.A l - Dun e:ce (5) de-
tür. Re,, uılacl 1 .. dırlar \'l' barakalar fa İngi tny yar l ri Man<; üz r nd"ki 
hasara u rnttlmı~tu. Fr. n z l'manl rını bombardın , n C'!-

Cenub Afrıka lu.va kU\ \'c>tleri şarki mi 1 rd:r. 
İtal) an Afrıka ııı.ı hiicum etmişlerdir.. Bo:nb ve obu 1 rm ınf ı:ıkı Fr. ı; ız 
ltalya ar. zisı iızerındc- de k şifler la- sahilıni aydınlnt'll kt.1 v t rnkal rı sicl-
pılmıştır d tlı akisleri ln ilt r •ahJ'. rind 1i 

ADEN VL ~H UDA -vlC>ri • r,,makl,1 ıd . 
Diışman bomb<.rdıman tuyyarclerı ---n---

grubu Ackne hucum ctmi~e de hasar 

dikl' kt.r. 

.. -... .... --
adınlar ne 

zaman av kat
ığa haşlad lar? --·--Evvela Am~,.·hada, son· 

ra Fin a di~a, Horvec 
v ~man17ada.. .. 

~ dınl rın '\ uk tlık ) apabılmel ri 
ınC",elesi f ran d i'k olarak 1i'l7 se
ncsindt"" b 1\ uk bir mun knomyı mucip 
olmu tur. O z m n Pari te hukuk dok
torasını \ rmi ol n M tmnzd jnn Şa
" en ısminde bir enr h.lln , \ ukatlJA 
iı;in 'emin etmesin<' mu ade edılme-Berıı•D de bom- olmamıstır. Mısırda Matruh dün İtalyan 

tayyareleri tarafmdan bombardıman 

b 1 d 
edilmiş ısc <1~ hafif hasar olmuştur. 

8 80 J, ya g Sü,•ey üzerıne bir koç bomba düş-
müştür. Burada da ha<;::ır azdır.. Ölü, 

AKDE ·iz AZİYETİ VE 
iNGİLTEREOEKI HARP 

k ld yaralı yoktur --ııı--

1 

mi : 1,rnnun UZNİne kad nların da avu
katlık mC'sleğinde erkt-klerle .. ynı hak-

1 larn sahip ol.ıbil"Tlderi i ini 'nzıı kanun 
tetkiki." ba lamı tır 

Çl arı ı Kahire, 7 (AA) - Muhasamatın bi- - HAS'J'ARAl'I 1 inci SAHİFEDF -
- · _ dayctinden beri ilk defa olarak parlak Jngihere üzerind<' butlİn iddt"tİ}le hii-

bir güneş ziyn ı altında yüksek bir ir- l.üm \ırmekte olan havn hücumlannın 
Artık Almanlar da tifodan uçmakla olan İtalyan tayyare- ynpmış oldukları hasarntın ehemmiyt't· 
hücumların Siddetini leri Siivel şin iizerine bir kaç bomba at- sizliğini. diğer taraftan da bu hasaratın 
itira~ ediyorlar... mışlardır. lnsanca zayiat olmamıştır. ev sahipleri için arz t'tmekte olduğu 

---·~ ehemmiyeti müşahede ediyor. Binaen 
- BAŞTARAFI l ınci SAYFADA Tahitinin general De aleyh her ferdin uğramış olduğu ziyanın 
tin şarkımı doğru ı .. tiknmet aldılnr. Al- Gole iltihakı bütün milletçe sineye çekilmesi arzusu-
man gece avcıları havalanarak İngiliz nu izhar ediyor Bir sene harpten onrn 
tayyarclerini knrşılamağa çıktılar. S pan- münasebetiyle.. memleketin arzetmckte olduğu mali is-
dan ve Postdam civarında ziyalı bomba- Londra, 7 (A.A) - Royter : Tnhiti tikrnr ile Almanya hombardımancıları
lar atınaktn olan İngiliz tayyareleri mü- muvakkat hüküınetinin hür F ransaya il- nın yaptıkları hasnratın tahdidini müm
dafaa toplarının s.ıkı ateşi karşısında ge- tihak ettiğine mütedair heyannaınesine kün k ılacak olan müdafaa tertibatının 
ri clönıneğe mecbur kalmış.Jardır. Gece general de Gol telgrafla memnuniyetini müessiriyeti, parln mcntonun yeni vaı.i
ynnsından biraz sonrn bir lngiliz avcısı bildirmiş \'C Tahiti hükümet halannı felerini salim bir fikirle karşılamasını 
Oranienbourgun üstünde bir bombardı- tasdik eylemiştir. Müttefiklerle ve bil- mümkün kılacaktır. 
mancı ile birleşmiştir. Bir İngiliz tayya- hassa BrHnnya hükümeti ile mutabık AKDENiZ VE INCIL"I E.REYı 
re i ağır hasnra uğratılmıştır. Projektör- olarak Pasifikteki Fransız müstemleke- ISTıLA TEŞEBBOSO 
}erin ziynsiy1c mürettebatın birinin pa- lerinin iktısndi menfaatlerinin himaye Taymis gazetesi B. Çörçilin nutkunu 
raşütle atladığı görülınüşt.ür. İngiliıJe- edileceğini ve bunlara yardımlnrda bu- tefsir ederken İngiliz donanmasının Ak-
rin bu nkşnm Almnnyn üzerinde yapmış lunulacngını temin etmiştir. denizde gösterdiği faaliyeti takdirle 
oldukları akınlar Alman müdafaa ba- karşılayarak yazısına u suretle de\'am 
taryalannın büyiık bir mU\·affakıyetle Berlinfu memnu mıntakası üzerinden ediyor: 
ncticelC'nmiştir. uçmu !ardır. Muayyen hedef ,gözetmek- ltalyanlann evvelinden mükemmel 

R UHR HAVZASINDA si:ıin bombalar atmışlardır. bilmekte oldukları bir takım hareket 
Ruhr havzasında Mngdebourgda ve Akdenizde cereyan ettiği halde italyan 

Berlinin hemen civarında düşmanın Berlin, 7 (A.A) - D. N. B. ajansı donanmasının müdahaleye le§ehbüs et-
yapmış oldugu hücum teşebbüsleri mü- bildiriyor : Dün gece İngiliz bombardı- memit olması f8yanı kayıttır. 
dafaa bataryalarının sıkı ateşi, gece av- man tayyareleri Berlinin kalabalık ma- Ba§vekilin, istilii t~ebbüsü tehlikesi
cılarıınızın faaliyeti ve beklenilmiycn hnlleleri üzerinde uçmuŞlardır. Şehre nin bertaraf edilmemi§ olduğuna, kı~lı 
sabit balonlar sayc:.;inde aklın kalmıştır. \ a511 olmadan müdafaa bataryaları ile ve fena havaların in~iltereyi b ir ihrnç 

Birinci İngili7. hücum dalgası bir nlSlf gece avcıları tarntınclan tardcdihnişler- ameliyesinden masun kılamıyacağına 
küre çizerek Ruhr hnvzasının kuvvetli dir. mütedair sözleri pek hakimane sözler-
mUdafaa mevkileri etrafında dönmüş ve Hava bataryalarının baraj ateşinden dir. 
şimale doğru uzaklaşmıştır. geçerek şehrin içine bombalar atmağa SiNiR HAR Bi 

D. N. B. ajansının hava istihbarat şu- muvaffak oJnnlar münferit tayyareler Mezkur gazete >az ısına şöyle nihayet 
besinden aldığı malumata nazaran pek olmuştur. vermektedir : 
azı müstesna olmak üzere İngilizler Ber- Bcrlinin imalinde bulunan bilhassa Bir sene evya üç ay evvelinden d aha 
Jinc doğru gitmekte imişler. Gece yarı- Vedding 11melc mahallesi üzer inde bir pek çok iyi mücehhez bulWlmaktayız. 
sı Hollanda üzerinden gelmekte olan kaç ıwktada yangınlar çıkt~ görülmiiş- Hiç bir zaman sinir harbini kaybetmek 
takriben 12 dü.şm.ın bombardıman tay- tur. Bu mnhalleııin e\·leriııdc ciddi ha- tehlikeıine de maru& kalmaddc. Kanaati
varesi Alman arazisine dahil olmuştur .. sarlar olmuştur. miz ıu merkezdedirki ıerbett uıullerle 
5 - 10 dakikalık fasılalarla dalga halinde Ecnebi misyonlarJ mahallesinin yakı- buırlanmq olan karakterler mihaniki 
ilerle~te b\llunuyorlardı. m~ bir depo ve bir polis merke2ine bir disip&n ile sorla Joiunılmut olan 

BDUN OzatNDE ısiabetler . uki olmt':Ştur. Bir kaç Ywraiı lllinldll' n W .-U,•den daha çok 
B..ı.dan bmsı bUyük bir ~ Vlriir. ................ 

22 Mart 1896 de Mö } o l eon Bur 
juva, 1 ev<"\ C", DC' :mel VC" Puan'kar(' 
mt"cli ~ verdıkleri b r layıha ılt- kadınla
rın d yn n Nkekler gibi a\ ukntlık :>R· 
pnbilmclNini talep etmişlerdir 

Meclisin bu c<'lsesindr- kadınların 
avukatlık yapnbılmclcri hakkında bir 
neticcyt' vnrılmnmış 'e aynı mevzu bi
lahart': Mösyö \ 'h·iani ile arkadaşları ta
rafından de alınarak 21 Teşrinisani 
1898 de nede bir knrar alınmak iizerc 
mecliste müznkcreye konulmuştur. 

Biribirini takip eden bu iki tnlt-pten 
sonra meclis faaliyete geçmiş ve adli}e 
cncÜmt'ni de kanun projesini ha11rla
ınıştır. 

Nihnyet 30 Haı.iran 1899 tarihinde 
Fransız meclisi mt'busanı 160 muhalıf 
reye karşı 312 reyle. Senato İse 3 3 mu
halif reye karşı 1 72 reyle kadınlaıın da 
baroya kayıtla avukatlık yııpııbilecekleri 
hakkındaki kanunu tasdik ~tmiştir. Bu 
kanun 1 Kfınunue\' \el 1900 tnrihinden 
itibaren merİ) <"te girmistir. 

* Maamafi kadınların a\ ukat olabil· 
meleri ilk dcfn Fransadn kabul edilmi 
değildir. Daha C\'\'el bu hnk bazı mem· 
leketlercll", bilhassa birinci olnrak Birle· 
§ik Amerikanın yirmi iki ) erinde ka· 
nunla tanınm~tır. Amerikanın bu kıs· 
mında 1869 tarihinden itihnren J.ndın· 
lam avukatlık hakkı vC"rilmiştir. 

Bundan çok dnha evvel de Kolonı· 
biyn ve 1 lavai adalanndn kadınlar bao;
kalarının davalarını takip rdebiliyorlnr
dı. 

18 79 senesinde de on iki Amerika 
devleti bir kanun ile kadınlnrn avukat· 
lık hakkını vermişlerdir. 

A vrupada ka(!ınların avukatlık hak· 
kı ilk olarak Finlandiya. Norve~ ve R o-
manyadn tanınmıştır. . 

Memleketimizde 1929 senainde. ka
bul ed ilc;n bir kanun ile kadınlanmıZA 
nUkatJık yapmak v a. baroya IJİfebilme1ıı 
hain verthniş bulunmaktallhr. 


