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• • e nızam 

a a --i verc·ıeri 11eni 
ınaceraıara 
süıeüfdiyeceJı mi? ...... ~-

Muzafler Yunan or
duları Görice ye girdi 

.örice - lba
s~n - Florine yo

.Iu da esildi 
Epirdeki ita/yanlar 
yandan çevrili yor 

F!AT 
En büyük vazı emiz 1 

Bu un hepimiz.in en büvik '. z.ife i. biz.i, js
tiklôli ve hürriyetimizi. şerefimizi, namu!:ıuınu
zu, bir kelimcı ıle vatanı koru~ an kahraman 
MehmHçikleri düşilnmektir .. 

VATANDAŞ! 
Vatanı kanları bahasına müdafaaya hazır olan 

askerlerimize kışlık hediye ver. Onlar için pa
muklu yün çorap, yün eldiven, yün yelek ha
zırlamakta istical et . 

.... IZi:lll ............... a. ........... ........ 

Cilmhııriyctin 1'e Cümhuriyct eserinin bekçisi, aabah1an çıkar ıiya.ft gazetedl,. YEN:t ASIB matbaasında basılmıştır 

ltalyon resmi tebli
ğinin itirafları 

/tal yan ricatı bir 
bozgun feklini aldı 

~,----------------~•x:~--------------•• 
Orfi idare sahası: ------x.x 

T ra y lstanb l, lzmi 
Çan · kkale viliyetleri 
hud tlarının içid·r . 

ANKARA, 22 (A.A) - Ba ve- haren bir ay müddetle örfi idare 
kAletten tebliğ edilmiftir: ilanına 20/11/940 tarihli içtima· 

Umumi •İyui vaziyetin göster· ında karar vermi,tir. 
<liği lüzum ve icapları mütala 
eden icra vekilleri heyeti teşkilab ôRFl iDARE MINT A-
esaaiye kanununun 86 ıncı mad- KASI KOMUTANLIGI 
desi hükmün{l tovfikan lsttuıbul A NKARA, 22 (A.A) - ö rfi idare· 
Kırkl li Ed' T ki dağ Ça' nln ilan edildiği mıntaknlar komutanlı-

are ' ıme, e r ' . • ğına jnndarmo. umum komutnnlığı uh-
nakkale ve Kocaeli vilayetleri hu· desinde kalmak iizere Korgeneral Ali Ri· 
dutlan içinde ilan tarihinden lti- - SONU 2 inci SAHİFF..DE -

ınailteregi istila için 
uenı bir teşebbüs mü? 
In~iltere her 

• 

ihtimale karşı 
tamamen hazır 

bulunuyor 
Al anlar lıuvuetli IJIP 
ıop~a IJaajı Jıurmağa 
Çallfıyorlal' ~allar 
da yapmışlar •• 

Sem gimlerdekı mihver siyasi faalıy<'ti
tıin iki kahramanı: B. Ribbcntrop 

ve Kont Ciano 

B. HITLER RUMEN NA
ZIRLARINI KABUL ETTi 

B. Hitlerin mü
lakatları ve 

Türkiyeyi teh
dit maksadı? 

A lman istila ıeşebbusfüıti çok giir t>::t ren 1ııvıliz ıaınrırelt ri ıı hir harabe halm g tırd.k!.m Almmıyamn 
en mülliın merkezlerinden llnm'lıurg 



S/f.HJFE 2 YENi ASJR 

Örfi idare sahası 
~---------------~~-x4~•~---~~~~~~~ 

ŞEHİR HABERLERİ 
Yeni nizam 
Hayali 

- BAŞTARAFI l iNci SAHiFEDE -ı tımında •akı bir kontrol tatbiki l ~ 1 

.. Artunkıll'm tayini yüksek tnsdika ik- hazırlıklar ciiml sındendir Du tedhıı l I 

ilran etmi§tir. için milli korun-na kanunund, icra ed -
~ 1 ıecck tadilfıt projesi ikmal olunu u~tur. 

Yeni ilıtısadi ue idari ~akınd~ Büyük MillN l\1 cl"c;İnc sevke-

i üd .. dıleccltür. 
tedlJil'ler • cqe m ur· İaşe umum müdürlüği.i teşkıli ile lıu 
'fn~ teşfıUine doğra... müdürlüğün salahiyet ve ,·azife~e-rini 

ra 22 (Yeni Asır) - Hüküme- teshil eylemek üzere toplanan komı yon 
timlzce ittihaz edilen bazı idari ve iktı- tetkikatını bitirmek iizcrcdir. Hazırla-
1adt tedbirlerin tatbikine bir kac; gün nan Hiyihalnrın unümı.izcl l;:i hafta Mıl
lçtnde başlantlacağı anlaşılmaktadır. Jet Meclisine \'Crilıncsi kuvvetle muh
Her tUrlU gıda maddelerinin alım ve sa- temeldir. 

~------~~------~~~~~~-

B. HITLER BUME 1 tA
ZIEUHllil UBlll ETTi 

ınalltereuı ıstna için 
ueni bir tepllbüs mil? 

- BA.ŞTARAJo,1 J inci SAIUFEDE- - BA 'TAltAFl l inci SAHİFEL>E -
kısa gUnil olan 21 ilk kanundan ev\·el tinin daveti üzerine gdcn Rumen baş
urn,wmyet itibariyle havada bir süku- vekili Antonesko Jlc haricı.]~ nazırı :is
net dewesl olmaktadır. Ciindüzleri fc- Wl'onda Alman haridı·e nnz.ırı fon Rib
na rüyet şartlan olur. Uzun ~ece,erde bentrop ile dcvl , ordu \ parti erkanı 
ise, mUtecavi& ku\•vetler gündüz knzan- tarafından karşılunmışlnrdır. Mareşal 
öıldar1 toprakları takviyeye teşebbUs Kaytcl de ista">Vonda bulunma1t't~ idi. 
edebilirler. Her halde Utill teşebbUsü ROMA. ·y DA PAKTA GIJUYOR 
neticelerden emin bir tarzaa süktınct ve Biikrcs, n (A.A) - 'H:nııs ajansının 
itimatla beklenmektedir. hususi muhabirine nazaran J:onuınyanın 

---~ üçüzlü ve ac:ırisfanın ,girm~ylc cför-

·-Uzüm ve incir 
satışları biraz 

gevşedi •• 
Y alıı11dc piyasanı.ı 
haraıeetıenmesi 
IJeJıleniyor-
Borsada Ü%Üm ve incır satışları ' 

istekli değildir. Fiatlerde cüz'i b ir clü
~üklük vardır. Bunun1a berab r hafta 
başından sonrn gerek üzüm ve gerek 
incir satışlarının hararetleneoeği zannı 
hakimdir. 

Noel yortuları münas betiyle muhte
lif memleketlerden incir ·e üzüm satın 
almak üzere t.eklüler l'.apılmaktadır. --·--iz mir - Bornova 

arasındaki 
seferler 

l f af .-u an resmi tebli- eiilü olan palda iltihakı pek !ı nkm tc-
·'-' liıkki cditmcktediı Rumen lı:ı ,·ekili Birer tren daluı .:••e-. · • • f I Antoneskonun t\lmanyayı ziyareti es- ~ 

ğının ıtıra arı na.<>mdn bu iltilıal,ır. \lıkuu nıulıknıcl- tiJmesi i~tenili~or 
- BA$TARAFI ı inci SABiFEDE - dir. Son zamanlarda İzmirlc Borno\·a ara-

u-hrinin garbında bir hatta çekil- Rumen 1:'azctelcri ı\lmanyamn kendi ındaki mün kalıtt yalnız trenle yapıl-
... - siyaseti oyunuma cenubu şarki devlet- ına':tadır. Otobu seferleri tatil ed"l-
m;. ve Görice tahliye edilmiştir. terini süriiklcmck için nrfedilcn ı:ay- mistir. 
Bu müddet zarf anda fiddetli çar- retleri ehemmiyetle k:ıydcdiyorlar. Bomo\•a belediye ", ~ hah rn akşam-
pıfmalar inki ... f etmi,tir. Zayiatı- TÜRKİYg vı; YUNA1'1STANA ıarı BomO\'tllılann ihti~~cma cevap \'e-

mız mahsus derecededir. Düfma- KAUŞI TEHDİTLER rilınesini teınincn daha birer tren işle-
Londra, 22 (A.A) - Nevyork Tnvmis tı1mesini istemiştir. Bu teşebbüse he

nın zayiatı da mahıua derecede ve gazetesi Hitlerin Berştesgadende Kont nüz bir cevap \'erJmemi Lir. 
belki daha fazladır. TakTiye kıta- Ciano, Serano Suner ve Bulgar kralı -·--
abmız yeni Jıal herlnde telıaHÜt ~rislc nri.ilakatları münasebetiyle diyor Karpyalıa Ballıellfade 

ekted. ki. 
ebAtina 2~r(A.A) - Görice lta\yan- . • .. Avrupanın servi.:. ~npısı arkasında Yarınlıl lıoftferaas oe 
1 r_ d t '-1' d·ı • t• her halde <.'ay dcmlendım1ekten ha~ka Jıonser - ae- -~.a 
el' tarano an an ıye e ı maş ır. 1 d 1 ktad ~--. ~}" er e yapı ma Jr.• oa. ,._ ·-

Yt!NANLLAR <?öRıC~DF: Bu gazeteye göre Romanya, l\lacaris- ~ama~ K_._ 
. Atı~a 22 (A.A) - Aıansların. v~r- tan ve Bulgaristnnm nıiln~rlc ittifak Karşt.'\-aka Halbv~ : 

dıklert telgraflara glSre Yunan ilen ko1- ctmeler.i Tiirki) c i~in bir tehdit l'una- l - Karşıyaka Halice\'& .salonunda 24 
tan Cörice şehrinin pl'k kwmlannı işgal nislanı sdaşbrmnk için de hir ~indir. 11 !>40 pa?.ar ı.:ü.nü saat: 14.30 ~, hukuk 
etnıl9 hulun~tada. Faka! ~u ileri kol- Fakat Hitlcr Avrupayı tamamen fot- mcı.unla:ından Ilhan Pos~~ oglu lara
lar hareketlenne devam ı~n Moıoda hetse dahi, felhcclemiyec~ği ckniz.lc.r fınclan aıle. hukuku ve ı~tımıü . hayal 
dallannda bulunan lcuvvetlı lı.:ıtaattn f(el- karşısında kalacaktır. Bir çay masası et- nı vzulu hır konfeınns verilccektır. . 
melln1 beklemektedir. Şimdi Yunan 1cı- ı·afmda bir Balkan imp. ratorluE,•u ku- ~ . Konfel'ansı miit~kip Hatke'.-ı 
taab timali garhide bulunan ltalyan .rulabilir. Fakat bu jmparııtorluğun ya- nıuzık kolu tarafından hır konser verı-
mtlfrezelerinl temizlemekle meıguldiir. şıyabilıncsi için deniz mahreç.leıine oİan Jec;_ektir. • .. . , 

YUNAN RESMt TEBLlöl ihtiyacı Avrupanm h r tara{takinden ,, - Cumlı~r~Ycl b:.ıy~amın~:ı ~çı~.an 
Tina 22 (A.A) -Yunan orduları bu fa?l:ıdıı·. ressamlar sc:r~ı ro~ ı-aghct gorc1.ugw1-

L:umandanlığınm 26 numaralı tebliği: --=- dd~tn hl'-!la~·ııl~ nıh.l\'etınc kadar serAı tcın-
p he gU n hal.ta k ma ita l 1 cc 1 mış ır. 
~ ._n_ ~ .. --'- - n 1... ~' şa d A ma n .s ef iri 4 - Hiç okul up .} aunn lıilmiycnlcr ').'e 

dar Danın cepneoe m11Dareoe.ıer evapı kt v 1 · · d J--' · · T .. k 
Y k ti • • rra- llll' ep <:agı uırıcm e o oillllar ıcm ur -

~~ T~--~~-' uvvd e enEI. y~m mud~. • - H $TARAl"l l inci SAHİF:ı:nı: - cc bir kurs aı;:ılınıstır. Devam ~tmek is-
1ı.:•7uar 111.:aZaftUllflar il'. unaze ye ısı a- 'l T"' L! ha -'- t t . 1 . 1~ lk . __ ı_ ı· v• .. .__ olmaJc Uz bet b' 1c 't yare 1 e UrKıyeye r~e e - tıyeıı erm .a e'" ~ret.er ıgmc mu-
sn ere on top, ır,50_ mı - mictir. rac:ı-ıtl<.'ri. 

lsılıların 
~ 

karartılması ışı 

MaskeJeıne levazımı 
fiatleri tespit ediliyor 

---·---
- BAŞTA~AFI 1 mci SAHil-'J:DE -

fayda \'ermiycccğini hilen Macarlar Hit. 
lc..e bo~un <imcktcn ba ka da rarc ı:lir
memiş olabilirler. 

Fakat hürriyetlerini henüz e!!e:ind~ 
tutan milletler hiç bir zaman ~öoül rı
:r.a:-.iyle Alman hoyıınduruğunn hoyunhı
nnı uuıtnınnzlnr. 

Nctekim l'unanıslana karşı 3·apalmak 
istenen harekete Elen -nilleti liı~ ık oldu· 
ğu cevabı '\'ermiştir. 

Yarm bö)ie bir :i:.fak Türkiye ve ı·u-
---------x•x--------- go luyaya da te,·cib edilecek olursa 

iJıi lıifi adliyeye uerildi·YapurJar fasdaJı sefer mihvercilcrin alacakları c:e'-ap Yun:ınlı
halinde e!fmdililı proı· efıtörlerini ıt.ta'Jıacarııar lann verdi~inden daha başka tiirlii ol-

't' 3 nu.yncaktır. 
Işıkların m.ıskelenmcsi ve karartllma- 1 muşlardır. Milwercilc.r e\·vew l"ummistam orln-

sı hakkındaki hükümet brarmın ta.tbi- Fiat murakabe ko::nisyonunun isteru- dm knllınnağı, sonra tehditlerini '\CTJ 

kine haşlandığı malilmdur. Beledi}·enin ği ~amelerin en büyük kısmı dün siliblamıı Yugoslavyara '\'C daha sonra 
haz.ırlatuğl umumi liınba maskelerinden alt§ama kadar mıntaka ticaret rnUdürlil- da Tüikiyeye te\-cih eylemcği derpiş et
bir kısmı dün. ~erberlik müdürlil.:.~n- ğiirıdeki Iiat mürakabe bürosuna :veril- mİ$ olabilirler. 
ce tesbit edilen mahallere konmu~r. mişlir. Beyannamelerini henüz ı.rcrme- Fakat Yunan mukavemeti, lbnui l"u
Bu maskelerin çok pratik ve mevzua1a miş olnnlar da hugün öğleye Jrndar tcv- nan mor.af{eriyeli onlann bU hesaplanru 
uygun olduğu görülmüştür. di edcccld rdir. Fiat mürakabe kom.ls- nltfist ebni lir. 

Evvelki gece olduğu gibi dün gece de yonu hemen içtima ederek bunların sa- Şiıruli nıih\ ercilerin yeni ni:uun1a bir
İunir sokakları illin bir karanlık içine l-q füıtlerini tanzlm \'~ tcsbit cdecckı.tr. likte kırılan prestijlerini ilrnrtannak itin 
gömülmüştür. Şehrirr muhtelif )·erlerin- AI)L1YEYE VER~ENLER Yun::n ufcrleri i durdurmak, mukabil 
de bir çok meskenler de ışıklanru mas- Bir fabrikadan balya halinde 110 li- taarruzlarla Yunan topraJdanm i lili-
kclediği i;in .geceleri soltağa fen .. rsi.z raya aldı'kları ışık!arı maskeleme ~le- ları altına almak istediklerinde üphe 
çıkmak imkansu; bir hal almışlır. rinc yarar boyalı Amerikan bezlerini roldur. Dadisclcrin inld,,.w tanına gön 

Bu itibarla, harbm memleketimizdeki 175 liray.a satmak sur tiyle milli korua- ltalya kendi başına bu işi başaracak 
en bariz ilk dl"rlini pasif kor:uruna işle- ına kanun a aykırı hareket elmelttcrı me1rkide bulurumyor. 
!"'inde görmc-k mümkün olmu,_cı1ur d"'ınt?k tahtı zanna alınan ticnretle mliştegil Eğer İtalyanın imdadına ko ulamazsa 

izdir. Mustafa Azın ile Necmecldin :Altçmar Mu tininin ordulan Amnutluktan 
MASKELE!\'iE MALZBtESt ndliycye verilmişlerdir. Haklarında tah- sökülüp atılabilecektir. 
FlATLER1 :kikaıa b.aş.Janmıştır. italyanın imdadına nereden gidile-
Hüliimetin ıtali.m::ıtına uı.manında ve V APURL.AR cektir? 

harfiyen vari,yetini U}dunnayı şiar edi- Karşıyaknya işliyen \'apurlar geceleri :Şüı>be yoktuı ki ya l"ogoslavyadan 
u ı hallam.u: c\•lerinde ışıklan hem~ i§ıklarını tamnmen maskelemeğe başla- nyahat Bulgaristandau.. 
maskelemek üzere hc.r tüıfü tedbirleri mı.şiardır. EV\--elki gece Bayraklı '\'apu- Mac:ristanm üçlü pakta i tiraki Yu
iUihaz etmektedir. Yalm7., a1ınan ted- ru mendireğe ç.arpınak tehlikesi gcçlı"- ~\'Yaya brşı bir ~t maoasıw ta
birlere rağmen ışıklan maske!eın~ğe y.a- mişUr. Vapurların !asılalı olnrak sefer zammtın eylt>mcsi halonundan ehemmi
n}-aıı her türlü levazim fiatleri maal~ halinde bulundukları zaman projektör- ~"eti hiiz bir hareket sayılabilir. 
bir kaç misli ~ va bu işten terini yalı::mruanmı şimdili'k müsaade Bandaıı ba.,.ıdca Manasbnn bou.Hrdı-
bir çok kimseler şahsen müteneffi ol- edilmiştir. mani, Kara DağWan .,._. , .. Mell 
-----------------------·-·--·- · ·-·-·· italyan beyannameleri Yuıoslavyaya karsı hareket temayüllerinin başlan"ıc.ı-

dıır. Tütün 
. 

pıya•a•ının açılmasına dofru 
Ener 11ümayi~ler l'ugoslu'}'a)a l,lıa11-

y 1ık \·ennez. oıı]ar da Yunan1ıtaruı ~;aptı· 

Ankarada mu••hı-.m mu••za- ğuu ~·aparlnrsa itaıyaya ~·ardıma
0

gide-
cck kU\'\•etle.r ister Alman, ister M:.cnr 
okun lıer halde l..olay bir te(':itlc kıı~ı-

k 1 ed 
la nu)'acnkl:ırdır. 

ere er Cereyan l• YOf YuJ!oslıl\'ya Balk.tnlılann t"n km·,dli 
de\•letlcrindt>.ı1 biridir. 

Bir buc;uk mil •onltık ordu u, km \et-
---~---Y4X~~~-~~-

Ameri'lıalılar IJu sene de tütün pi.)'asasına işti· 
ralı etmelı esasını lıabııJ ettiler-

li Jıava filolnn v ) ıldırmı harbine mii
sait hulunmı~·an tabii müdafaa hat1arı 
her halde mihvcttil~ri dii Hndiirl'cek 
t~mb eti haizdir. 

1 iitün piyasasının nçılmast haurlıkları \'ine dün alınan malUınata göre Ame- Eğer BuiKaristan yolu tercih ediie<x-.k 
şimdiden son safhaya gelmi~tir. Ankara- rikahlar bu ıene tüt\in piyasasına iıtiralti ulursa bu takdirde de nühverdlerin ~n 
dan alınan malumau göce tic.aret veldi- ve mübayaa.tta bulunmaiı prensip olaralı: mua77.am bir muka\;emetlt: karşılasacak· 
!etinde tütün piyasası mevzuu etrafında . . lan şüphesiz ~idiJ'. 
lzmir mıntakas.ım çok alakadar eden mü- kabUl eylemiflerd.U. Ancalc mevcut bazı Milll Şefimi"& Bü)•iik Millet lHec:lisi-
:Lakereler cereyan etmektedir. Dört Amc- mütküller Üzerinde çahoılmaktadır. niR küşatlı esn1H>-ında irat buyamlttklan 

ralyBz Te havan topu ye her tunu mal- 'I: 

ıı:eme ıreçmiftir. Aynca yiyecek ve ben
Eİn depolan alınmıttır. Yunan tayyan~leri 
lceflf uçuşlan yapmıtJar ve harp sahne.9ini 
mınaffa1cıvetle homhudıman etmi~ler

* 
rikan tlitün firmasının clirelctöıleri halen Tütün piyasası, birinci lc&n1.1nwı ~llt nutukta harbin Türkiyenin emniyet sa· 

- -·-- Ankarada. bulunmaktadır. h ftası sonunda açdacaJuır. lıa~ma girmiş bulur.dnğuııu bilhassa te· 
YARINKİ MA.C:LA.Jl --·--·-·----·--·- · · --- --·-----·-·-·--·--·- barii2 ettinni lerdi. 

C!ir. 
Atina 22 (A.A) - Göricenin Yunan

lılar tarafından i gali ile neticelenen mu
ha-ıeheler hallında cepheden gelen taf
ıil&ta göre Cöriceye lılltim tepelerdeki 
Yunan tarassut postaları dün uzun bir 
ltah·nn kafilesinin şehirden ayrıldığım. 
ııiınale ı.re Pagredece doğru yol boyunca 
geçmekte olduğunu bildirmİ$)erdir. Son 
haberler bunu umumt bir tahliyenin ta
kip ettiğini göstenniıtir. 

Yunanbların Erıiri'nin biraz 
,arkında gÖlterdikleri parlak ha
reketler üzerine Epir mmtakuın
nm sahil bö1ıeaindeki bütün ltal
yan mevzileri tehlikeye dütmiif
tür. Ba hareket mezlrUr felıir ile 
farki Arnavutluk arasındaki bü
tün mUnakalat. keamekt~dir. 

BULGARlST ANDA IŞIK 
SöNDORME TECRÜBELERi 

Sofya 22 (A.A) - Dün bu
rada ve büt\in meml::-ket dahi
linde kısmi bir ışık söndürme 
tecrübesi yopılnuştır. Bu tecrü
be Cuma günü başlıyarak bir 
hafta sürecek olan umumi ışık 
söndürme tecrübeleri ıçm bir 
hazırlık teşkil etmektedir. 

Borsa 
ÜZÜM 

295 F. Solar1 
232 Ş. Riza Hn.. 
240 A. Papagno 
111 Üzüm Tarım 
97 M. ~ikçi 
49 j. Koheu 
47 B. S. Aln:uaki 
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17 
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13 
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14 25 
17 

19 
2l 
25 
22 50 
13 
21 
21 50 

Yarın yapılacak !ık maçL~rı şunlardır: POLİS7.'E Harbin hudutlarımız ti~rine inmesi 
lkinci takımlar arasında: elbette 1'ürlcin~nin miisamahA ik kal"'I· 
Saat 9 da D ın:r.3por _ Ka~ıyaka. Ha- • • • • • • • • • lıyaınıyacnjb bir hareket olur. · 

kem A. Kazaııo\•a. Saat 11 de Altay - B • k d d Binaenale~·h Almanyaııın istediii m!l· 
Altıııordu. Hnk<'m M. Necati ır a ın pençere en nada bütiin A\'TUJlft)'I kucakhyaeak ye· 

Bir.inci talmll ar aı~ncla: ni nizamı kunnak koluy bir i · olmaktan 
&at 13 l<" Demirı;;por _ Karsı} ;a hayli uzaktadır. l'eni ninm mımınıt 

Hn tem M. Bc1yra. S:ıat 15 tc .ı\ltny • du•• ştu••' agv ır yaralandı Balkanlarda ('.etin muharebeleri tii7.c al-
Altmord •ı . Hakem Esnt Merter. dırmak lazımdır. AlmAny:ı henüz in,,ı-

- --·- _ tere ile çetin ıniicıtMle.~ini lehine ~\·İr· 
Gümrüh memurları x..-x mcdcu hö.rlc bir macera~·a ntılmnkU 

fn)da tasa\•vur edebilir mi? 
arasında- Güzelyalıda oturan bayan Seniha dUdıatsizllk Buna c\•et un hayu di)·ehilıntk ~k 
Ciimriik nıua} eni" mcmurlannd:ın neticesinde feci bir Jıazaya lıurban gitti.. wrdur. Çünkii dün)R 5Ürp!'İ%1er ~Ü!'.> .. : 

Hnlclun Re\ haniye. Ethem Teoman Eı·- _ . _ • .. l • ~· . .,_L • •• sı olmuştur. Akıl \'C mantık hiluauvet• 
zuruın, Hakkı Dt'{!er Kars. Ahmel Dun saat on hır buçuı.:a dc•gru. Guxel larıı hu undugu. ~ecu bır duuı.:atsızlıwe ve altındaki bir ıııiitalaa simdilik Balkan· 
Barkll1c~n G . t I . Ç b b .1. yalıdrı 907 numaralı .r\nndolu apartma- ko.r.aya kurblın gıden zavallı kadının dok- tan ate e \'ermekte bir fa •d· tasa. :'111' 

.. f\7.ınn e >ııı 0 an C\ 1 d f • b · h ~ d · l B 1 elle· le da d hi le ~ a n 
-g\imriik mu::wen ıncınurluklarma tm:in nın n ecl ,' . ır. da .lte "odmu,lt~rd. - u -~~:t- tborl o elan~ cvv ı_' oca,ıın 'Ln l !ta rı· IZlt eYJeme~ imkan vermez. Fakat tlihrya· 
d· ı ·sı" d' . · ınanın - ıncı aırcsın e c or uncu .-a- u un U!'U \'C ı:ıunun l!tanou aa ev ı o - da akıl \ 'e · ııubk hikimiyati '-lm-ı'" 

e ı ını -.r ıı. d k" h b . h . d • b. _:ı·ı . . " - ..... -c 
_ -·-_ tm a oturan es ı mu nse eı ususıyc ugu te~ ıt eaı mıetır. bulundui'una ~öre milletlere clöten vr.· 

KİNİ . r. A. MÜdı.irlerinden merhum Talı.in lcızı ve a· i k 1 v.İ(e ht-r türlü sürprizlere ka"" buar· !' 111 IY Cl iınsar 'B. Ma~idin Tefikası 35 ~.aşl~rın.: ır ıran az a sın ·~ b_ulunma'k ve hitliselerift inkişafı· 
Temın olunuyor.. da ha}an Seıııha, apartmanuı dordunc11 yanıyordu- na ıntıznr C\'lemektir. 
Diin Sıhhat vckfı.1ctinden on ktl(I tla- luıt pen~r~sindcn, 1 3 metre kadar yük- A~af~rtalar. caddesinde kiin fınncı HAK.Ki OCAKOCLll 

ltalyanlar bir kerre daha ihata 
edilmek teladidi alhnda alelicele 
•İmale doğru rical ediyorlar. Mü
temadiyen fiddetini arttıran lnai

1137 Yekfın 
No. 7 

8 
9 

ha devlet kinini gelmi Lir. Beş kilo da sekten bahçedeki beton döM-me üzerine Şerefın ıdaresmdui fınnm baCUUKlan 
14 50 parasız 1e\-t.İ olunacak kinin bu hafta düsmü~. iki ayaiı ve bir lı.:olu parçalan- yangın çıltmqaa da yetiıen itfaiye tata- _ _,,, __ _ 
16 50 gelecektir. mıştır. Gayet ağır surette yaralanan za- fmdan söndiirülmüıtür. Karqılı ze~ar No. 

No. 
No. 

liz - Yunan hava taarruzları neti- No, 

10 
11 

iNCia 
185 M. H. Nazlı celinde ltal:yanla.r lizumu deffe•

ıinde tak-riye kıtaatı alamaz ol
mutlardır. 

65 Şerif Remzt 
24 H. Levi 
8 R. j. Fnuıko 
i M. Beşikçi 

286 YekOn 

7 
1' 
3 
7 25 
!I 

19 50 Dün gl'lcn on kilo kinin ücret muka- vatlı kadın. hadise cpicc sonra polise. Fırının 6000 füara sigortalı olduğu Şehrimizde ~tılw• ~da madde.teri Si• 

23 50 bilinde hcml'tı bayilere teV7.İe baslan- haber verildiii için bir miiddet düıtüğü anlaşılmııtır. kı surette kontrol -cdilınektediı-. 
21 50 mı.ştır. verdc. ~almış. ~ayet .ahh_i imdat ot~ .Arkadaşını yarabyan Piyasadaki zeytin yağlardan bir Jas-

--•--- mobilınm gelmuı helclcnılmeden bar .--1r ınımn nıagşuş ve yükselı:: asltll oldu~ 
7 75 Borno11adald f altir ıakai ile ha.taneye kaldırılınıttlr. Ha de r---d R h . L - h il . de gikülerek bunlar ımha edilmi"lr. 
8 50 vcremiyeıu:lc bir haldco·r H4d• t hlc. ergama a a mı rKY ma a esm -~·--
8 ~lara yardım.. katına müddeiumumi mıu~vin~e;~d:n i. Abbas o~lu 12 yaşında Mehme~ Kq •• hir GOÇMENLER İ~İlf 
7 25 Bornova orta okuluna devam eden fa- Sabri el koym~tur. kavga so~unda arkada~ 12 yaııındakı H- j 
9 kir _çoc:u~lara. (jğ).e ~·emeği vcr!lın~ini Kadının oturduğu odaya girildiği za- hanı çalcıyle yarala.nışbr. ~. ~ .~AY.~~~· , . 

rı1ZAR 
Telgraf haberlerinin çoklutu yU

ztlnden bugUn BOyilk hiklyemJz ve 
Cel1At Kara A1i tefrikamız neşredi
lernemistir. Knrıierimlzden özilr di
ler ve her ikisinin de muııtazamen 
neşrine çalışllac:ağını arzederiz. 

19000 kilo zeytiny,ab 
zABh&I: 

271 çuval Bul(lay 

temıı~ ıçm .ra~ı bır hım~ye komıtcsı tc- man kömürleri iyice yanmamtŞ bir man- Dinamitle balık , 'V ılA,; c.t ıskaı~. ~_u~urU D:,"· Ziya Fuat 
34 50 34 50 ekklil .etmıslır. galın oda havasını adeta zehirlediği gö- aylarken.. \i~ veterınc.r mu?w~ B. ~aJ:I~ u,.gur 

Komıteye ccuıcı Osman. uncu Şaban, rülmilŞ'lür. Bayan Senihanın bir dikkat- c- l 1 d d' • . 1 b 1 k 1 d. dun .Tor?alıya -~1tınişl7rdır. Göçmenlere 

699 ton Buftday 7 
75 ton Arpa 
15 ton Yulaf 

·=-··-·-- - -· -·-· • 300 Ba1ya Pamuk 61 

9 375 
6 50 
6 50 

64 50 

Ali Akcan, Mustafa Kırmızı oğlu ve Hü- si7Jik neticesindl' bü mangalı odasına al- .. ··~e ~~ ~ a ın~m~ e b. a ı h il~ al ıgt tevzı edilmek uzere çıft hayvanı :satın 
scyin Işık dahil<lır. Komite Rorno\•alı- dığı zehirlenip seraemlemeie başlayınca ~oru evn • e met a ı~ a ır ta hıs o un- aıacaklardır. 
larm her türlü yacdımlıırını temin için hav~ almak İçin dısaraya çıktıc7ı ve pen- kalndaglır surette yara anmış ve astaneye ---------------

1 · t · ·ı ·· · · 1c Tükürenler ve 
teşebbüslere girişmıştir. ~-reyi açmak isterken bu zehi~lenme ve • 

1~' rnıııtır. Ankara radyosu 
••••••••••••••••••••• •• •• ••• 11 •••• • •• •,., • •• ersem emenın esırı e muvazenesını ay-

~------------------------~ : OKURLARIMIZIN : bedi!'v diiştüi:ii anıa~ııınaktadır. çiçek koparanlar 8 V G V N : D" - ! E · : Dıger taraftan, B. Macidin bir müd- Kültürpark dahilinde yere tükürdüğü 
BUG'Ulf JfArtıfELERDEN WIBAREN 

ELHAMRA Sinemasında 
zs P.odea beri bütiin lstaelpqla saran bir ilatinl bsarp&.. Bitiln bir 

GençJilr: kitlesinı esir eden s8nldi bir AŞK macensa, nlM:ret ~ bir 
şehri costwacak ilil.i bir masild.. 

BALALAYKA 
Harikalar faheurincle, dünya •İnemacı

lrfının iki qaiz f(Shreti! 

Nelson Eddy - İllona Mas.ttey 
Hf:R GÜN SEANSLAR : L45 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 DAM 

Cumartesi. ,.zar lUO - UO DA BAŞLAR .. 

: a.a.a:ıK_._RI · : dettenberi lstanbulda olduğu söylenil- göriilen ilci kişi ve yine Kültürparktan 
.. ••••••••••••••••••••••• ••••• • ••• •• '''' '••• k d" B · EC:ZANEL~-•u me te ır. ayan Senıha ile B. Macidin gizlice çic;ek koparan bir kişi belediyece 

. C.fta!' 8-n ya larında Ahmet isminde bir çocuk· ceznlandınlmıştır. 
GECE JfOBErı •• 
Tıp fakültesi talebesinden Fethi Alp

doğan imza.siyle aldığımız bir mektupta 
20-11-940 Çarşnmba akşamı Lir doğum 
ihtiyacı için pamuk tefarik etmek üzere 
Ferah eczahanesine gittiği halde nöbet
çi eczacının yukarı kattaki pençereden 
başını uzatarak cyanınıula reçete ve 
bekçi olmadan bir şey veremem> dedi
ğini, karakola müracaat ederek bir pc>
Usle birlikte tekrar ccuıhaneye gittiği 
halde aynı cevapla karşılaştığını ve f.ıcil 
ihtiyaç his.5eclilen pamuğu alamadığını, 
polis karakolunda hadiseyi teyiden za
bıt tutulduğunu bildirmekU-, nöbetçi 
eczahanelcrden geceleyin bir şey alabil
mek için böyle bir madde mevcut olsa 
bile, bu salahiyetin ce7.acı tarnf ından 
hUsnü niyetle kullanılmnsı lüzumu kay
dedilmektedir. Sıhhiye rnUdUriyetinin 
nazarı dikkatine arzedilir. 

"' Tayyare Sineması T/:3646 
Rııgiiıı iki kıymetli filim hir prowamda_ 

ÇILGIN GEf\ÇLİK 
.. ~m1NG - SİSTR - SWİı 'G" 

1\-.:ıı i\Iıır;ıy - Johııny Ilo\ n~ taraflarıııd. n - Şarkılı - :Miizikli - Neşeli filim 

İKİNCİ l<'İl.tl\I OLARAK 

ÇANAKKALE GEÇiLMEZ 
Türkçe söilü \ 'e şa ·lalı milli filim 

BUGÜN OYUN SAATLERİ : 1.00 D:E BA~LAR .• 
ÇANAKKAI.E : 1 - 4 - 7 - 10 D .. ÇILGIN -ESÇLIK : 2.30-5.30-8~ 

8.00 Prngrnm ve memleket saat ayart 
8.03 Müzik pi. 8.15 Ajans haberleri S.."0 
Müzik pi. 8.50 - 9.00 Ev kadını - Yemek 
13.30 Program \'e memleket saat ayarı 
13.33 Müzik pl. 13.50 Ajans haberleri ... 
14.05 Müzik pl. 14.20 Müzik : Riyascti
cüınhur bandosu 15.00 - 15.10 Ankar9 
Sonhahar at ya~n tahminleri ıs .. -.ıo 
Müzik pl. 18.00 Program ve memleket 
saat ayan 18.03 Müzik : Radyo caz or
l:cstrası 18.40 Müzik : Sahil oyun hava
ları ve muhtelif tilrküler 19.00 Konut· 
ına (Günün meseleleri) 19.15 Müzik : 
Seçilmiş saz eserleri 19.30 Memleket sa
at ayarı ve ajans haberleri 19.45 MUsik: 
Fasıl heyeti 20.15 Radyo gazeteSi 20.d 
Mi.iı.ik : Beraber ve tek şarkılar 21.15 
Konuşma (Biblioğrafya) 21.30 RadfO 
salon orkeslrası konseri 22.30 Memleket 
ıuıt ayarı, ajans haberleri, borsalar, fi

:ıt.leri .. 22.50 Konuşma (Ecnebi dfilerdtı 
Yalnız kısa dalga postasiyle) 22.50 Dan.f 
ınüzi~i p1. (Sactt 2.1.10 a kadar y.ıo
uzun dalga postasiyle) 23.25 - 23.30 Ya
rınki program \ e kapanış .. 
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Büyük Millet MecltSillde ltaf yan r.icatı bir Muı er Yunan or .. 
------..:~ıc bozgun ,elli ini aJ,dı clafaTıı Cörı '"ce ye giT.Ji 

- BAŞTAllAFJ J inci SAHİFEDE - - BASTARAft'l linci SA1İIFEDE -

T .. k R tı·car et ıiiyorlar. 'italyan .ricatinin bir ıbozgu ğine göre Arnavutluk cephesinde ur • Ufiten na -düsmesi be'kleniyor. Ve buna dü man maneviyatı en ziyade garp 
mani ~lacak hiç ôir fCY ıgöriilmiyor. cenahında ~üksek b~l~nma'k:taclır. 

1 t d • k d • ıd • Hava saı't1nrı, 1ngffiz - Yunan hava Burada vazıyet daha ıstik.rarlıdır ve 

a D aşnıası as 1 e 1 ı dcvriyel~i ve Arnavullukmki 1Uıh•an düşıpan kışı geçirmek. için siperler 
ba\•n üslerinin şicldetli bcu:nbardımanı kazmaktadır. 

------x•x • si•ndiye kadar Y.unıın ileri harekC'tini Halen cesaret vericiıcn büyük fCY 
Mecliste dün görüşülen meseleler... ~ğ;rhıtmış olnn ttalyan 1ton"3rclcıinin lngiliz harp teçhizatının Yunanis-

cd 1 . . mazaherciindcn ;tt.'ll~:.aıı ordusunu rnah- tanda 'kazandıgıv muvaffakıyettir. 
Ankara 2Z (AA) .- Büyük ~illetlkileAs~u':"ffakhıakyet tcmcnl~. ~ mı.ştır. ruın bıra'krmşa benzıyor. 'V•MllA~•-· --L-..d-1 ~..a .. 

1 .. M zhar Germenin ha_5kanlı~ı al- ıı;erı mu eme usu u anununun .a ı,_,_..., ~ 19!-... • 
mCC Ll!ı a k l' d • • d v• • ·ı • hnk d 
tında toplanmış ve açılışı mütca ıp ':"_~r~ 53 üncü mad esının Cgl§tı~ı.m~s.ı .. - Londra :!2 (A.A~ - Yunan or usu t'Gtlyo neiPfYatı.. 
me\>usu geneTal A\yür.ün vefat ettıgmı kmdrı'ki kanun layihasının hırrn<::ı muza- Ar!la\·ntlukta .ihtiyaılı ilerliyor. 1ngiliz: "Bclwad, '22 (A.A) _ 'Be1grad nayo· 
bildiren haşvek&let tezkeresi okunrnut- keresi y.apdmıst.Jr. .t.ayy •• ,]~rı Yunan ordusuna ilerj hare- su silah altına alınan iht.iyatlırrla 'faal 
tur Merhumun hatırru:rna hürmeten bir · ıEvra'k arasında bulunan Türkiye ve ketinde ~·iyecek atı~laroır. hizmetteki kitalnr içlıı ihususi neşriyat 
dakika avnkta süku muhafaza edilmi~ Romanya ticaret ve tediye nlıı mnsile Bir Yun:ln ı.nbuı·u ricat eden bir Jtal- yapacaktır. Her 'J>azaT gUnü 'Yapıl:ıcak 
tir. . . _ ıner'butatının tasdikine ait ·11nun t:1y1hnS1 y n taburwru esir etmek için dnğların olan hu emisyonlar bir kanunuevvelde 

:s.hhi uzİ} etı dol~)~- 1 ~1k"1" ed~~ da nıuıameye alınara'k müza'kne ,.e ln!t- içme kadıır ilerlediğinden iaşesi m~ baŞhyacaktır. 
Kita:hya mebusu. Mu~ at ı: e 

1 1 
• elik eailm4!tir. kül olan bu 1nbara lngüiz ta.y~·arefori ----------------

Çctin'ka;ranın )Crınc nop. ~~~Lu Ced_:_: n·· ""k ·ıı t el' si paz.art~ <rünÜ !rollSel"ı'(' et T i! 'ivecek mmı:~Iardır. 1ta1- de Mitün attıkları yiyec k1er Yunan 
d K . i d tayını hl!UUi.r.l ;;u;;ı uyu mı e me 1 .. • • h 1 d '" .. i" et erım nce ayının . 1 cakt r ~·anl:ır da <bu usulü tecrübe etmişlerse .:ıt arma uşmuş ur. 
bali'Vekn!et tezk~zesi okuııınu ve yenı VC• 10~ ~.::. .... ~: • ............... il ............ : ............ ·-····-··-·····1-~.::;::······c··A··v··R··,··l\·:E····K·u"L·~-1A··l.:LAR·-···-1N :~.·K·· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 1zrnir sicili ticare~ rneınar. a6 -.u....-a: ;ı ı' ~,... 

lzml·r Sicili Ticaret memur- (Ahme! Çolak. ,.e R~ik Ç~lu~ tic~- ARTTIRMA i~l dd . 126 
ret un,'anıle 1zmırde Mımar Kenmlettın . a e. 

v d cmddesinde 66 numarada yün :mensucat, M :.NEMEN ıCRA .MEMURLUC.UN-
IU~UD an: manifaturn, mahsulatı arz.İye alım ~e sa• DAN: D. No. 73/9~ T. 

f j '!\"'ÜSJIADAN !'t1l\.HAT _ .tunı ve sair ticari muamel~ ile ~stig~1 e~- A~k nr~a ile .pa_:a~ çev:rılec~ 
. - D 1 ~~ • d'I hüsedarlara birer intifa (Juisana) mek üzere tcşcklriil eden 41bu 11rlretın tı- gayn ;menkulun ne oldug~ . Balatçık ko-

Bu tnı~d. < e hıssc se!l'-'~l ıbp:r~ e_ h~n . : u-a 'istifade haldan yo'ktur. caret un,•anı l\'IC i&.et mukavdenamesi yünün Aksu mcvkiindc .ilci ,,.e ı:K~ulu~ 
senedi \'en lir . Bu senetlerıl'. ırıı~c; lısseı eme u en ,·ıe mukav.ele zeyli ticazet kammu ıhüküm- mcttiindc 1 ıkıta tarlalann 4/ 1 hısaesı 

alnı ·ıc· · tem ttüe "c;tirnk '-"UC: er: ed zilidı y z ı •ncı . c • k el • . (56) ıncı ın~dd('sİ mucibince iç- lerine cöre sicilin 2874 .numaraama im· filİkt.rlan şartnam e ya r. . 
Madde ıq - Işbu e-3a• ır.u av eNUll('nın " . . "d h" cil d ldjğ" ·ı· ı nur Gayrimenkulün bulun8uğu :mevki ma-

tima edecek olan hiss :fawn u.munıl 'b~~-eti şirket sen:rıayesı'.~1 yct~ı ~~ ıs: yıt . ve .tes .. ~ ~ 1 1 
n ° u ..... hallesi. sokağı, .11umınası; Biri &latçık 

lleri ...,karmak suretilc hır veya btr kaç defa tczyıt etme gc salfilıi} cttar d7.mır sıcilı bcar.et memurluı,:u resmi L·· •• .. 1 , 1 k . d"v .1 ••• d Ak-
se ~ ene ,.. ~ ] d "k • 1.t nhruısına !"f_ • • • • ~ T .ı_ • ıı;vyunun ~nrasu u !\ e ıgcr t1K.ısı e 
d Ancak "'"nna\•enin •ama r.ı tah~I (.'Ul me ı ·çe semuıycnın aı ı mununı ve . enıı• ımzası '-'' d 

ır. ""' su CYıum e. 
karar verilenıez. . a· k . ~ - Mukııve1~ Takdir olunan kıymet: Beher parçanın 

Serma\'C arttırılma ıı ••• l.·n. I' veı •. clıgı zm·ı .ın tl'zyıt e ılcn · ı::.t!l lll tama- 2 - ~ıu ... an:l~ ze} lı 240 ıık r lcd' clild" 
ınt·n taaİihüt ve imza altına alınmasınn \ c r uhu veya fozlasının tahs 1 ohm ı•.ı- Ko lektlf •İrketi mUkave1emımCiİ tamAamı::ıı ar l ıra - a rr e.. ı . t · 

• • ~ · il· "da clis" . ·· "' rttırmanın ya.pı aca~ı yer, gun, san • 
smn mUtcallik munmelat n ıcr.ı . td •'d.ı:;me daı~ \'t.~.ı .ın ı. ı~ ~ ı ~Ji ı~~~: Biz jmı: sıdupk-rı . lzmir. Xarşıy aka. Menemen icra dairesi. 'Birinci arttırma 
rakip1er ıtarafından mil ;t T'l!'k bi. hl.'.' anname ıle ıticaı et \ ekaletm te '5 1ıh p~ş cııddcıımdc 14~ n~m-:ralı rev- 16. 1 l. 940 "tarihinde ısaat 1 1 :Cle K . MU. 
mesi lflzımdu•.. • 1 • • " . • , de mı.ikim Ahmet Ço1alc ile 12:"ır. Kar- yüzde J"etmiş beşini l>ulmazııa 27. 12.94D 

Ticaret \'ekruetince bu r· u:ımelat 'ttısdik cdı.dı~ı takdırdc usulen tescil e •ıva'ka Fa'brettin paşa caddeınndc 2l4 "h' d C .. .. 11 d 
' " · ' . Ç I tarı ın c uma gunu s. e. 

ilin olunur- . . . . . 1 l T B numaralı evde rnUkım iHefik ıul u qııa· hhu aayri m~nlculün arttırma şartna· 
Sennn~·e j,ntıyaz.lı h.ısc;.: sfüet.:erı ıhracı sureUyle dalu tezyıt o wıa. >.ı !r:: u üıda gösterilen şartlar dairesinCle .bir ko!- . '.> 1 11 940 t 'h' d it"b •o/ 

· ' ut -!-2...etin datı , yahut ihcr kısı wr.c· ., mcs.1 "' . . arı ın en ı aren "' 
kahil hisselerin temettü ""f"::;'a!. ~ • m:e''CU '\: e ıu;c. lektiF tit:l"'l'ti alcdettik \!Öyk 1k1: ~ ~ 7 t\ ıf. No .ile Menemen icra dairesinin 
rinde temin edeceği hs\ıc\1 tcltaddi.lr!l \"e !UT\ti~'aY. '~ umum\ heyetlerde~ 1 - Sirketm ıticamt me~1c:ezı hmırde · d h k · ~ b ·l-

~ı ·ı· 'ttn~nam\8 karar 'eren lhısse- 66 muayyen numarasın a er esm gore ı 
dec~i halda reyin ~u ' ' C şeraı ' .serm.ayehaı 1 ,. l\1imar Kemalettin CBClClcsinde numa- mest için açıktır. ilanda ya'Zllı olantudan 
claran umumt heyeti tıra'fından tayın ~t! tes ~: ı:nu:i . "ti . Sb"t ile ralı ticuethaneClir. faz1a malumat a\ma'k istiycnler işbu 

Umumi ~eyet ~'ide 1 C\Kan}a:a'\ .lh~ sen m1!1;ı,.'.:raç:~ e 
1 datı '.2 - Şirketin huku\:i mah~yeti .ı..o1lck- .şartnameye ve ~0/73 T. dosya Z:umara· 

idare mcc'lisine 'lfı.z.ım gelen s'llfıhiycti vem', umumı rn::)''et e ~ tiftir . . . . .. clid" 
hfımillerinin kaffesinin veya t>i.r kısmının yeni hisselerini kısmen \•cyn tnm~· i ·_ C::.irketin Ünvanı ( hınet Çola'k 8lle2cnem~nyelun~e ~~raa.lı.:ca~~ ıetmk ıdr. 

.__u... •--'- h :la ha1dt. --:~1.~-~ malik olac&ldarını karam bag· . '":/ - ~rttınnaya ıstır ıçın yu arı a 
men ~üt euuel" US~Ull ~~ • • .!I ""dd t ~'C ReM: Çulha) dur. 1 le • • •• d '] 5 . b f d 
1 bT İ bu hakla rliçhnr·ın • ~ r,ibi sartlaı· dahılındc ye ne kuar ınu e 4 Şe "k'Jd Ah Çol le •1 R • yazı ı ?~~n yuz e • ın•. e ın epey 
ıya 1 ır. ş . l___.ıı . . ı 1 .:. 0 ia · ede - Tl en m.et a • e e veya mıllı bır bankanın temınat mektu-
zarfında ve ne şekil ı::rue lst •'"'!Ulı o uru:.ca0mı yın r. . . fı"i: Çuıtu 'tlc:ct imusmı !\ .. z·a '\'C iri.et d" d"l lct" ( !?~) 

'Madd 20 Umumi hey<>t karariyle scrmave tenkis dahi edılebUir. Bu şı• • d 1 B bu tev ı e ı ece ır. -
. ~ • - shamıııdan• '-ıi; kısmının bilınüı,;yaa iptali \~yahul ~~ csha· '!'lamına v.nz i ~·~·~ '."1.ezun .. ura; .• un· 3 - ipotek eahibi alacaldılatJa diğer 

tenkis~-~ ubarnresin"" müsavi ye :fakat :ıdeden az \eya ılqymeti mu· fardan her_lhan~ı. mımın mun_fent ımı:a- alakadarların ve irtifak<halckı sahiplerinin 
rnın~ ~~t m fakat adl'd~n mü~vi mikdarda yeni esham ile mübadelesi ın ıusulen ~ırl::etı 1.1.r.am cdeccktır. • garri menkul üz.erinde1ti lhalClarını husu· 
~b'ıcrh h e::. ~. şekild,. ir.:r.'Sl hususu umumi heyet kararında \csbit ~ilir. 5 - Şu:ket ~n rncnsucat, mar.ıfntu- sile faiz \'e masrafa dair olan iddialarını 
gı ı er ao.,ı ~ : tt-nkisi haklaı daki k.nr:ar.ın ıicr415'1 için vuku bulan ta. mahsulatı arzıyc a1ım ve satımı \'c i bu il~n tarihinden itibaren virmi gün 

Madde 21- il~ye"l:.ıı_I . :1 ·ıı·ı... _ _:_ u-,. ı:;ene ...... fuıda iade '--dilmiyen ber nevi ticari muamele ile İşti at erle- irinde evrakı müsbitelerile bi;likte me· 
ihtara ra!men son ı un ton un· en ı ~ı .. ~ .-.. k . ,. 
hisse senedatı iptal ve hiss~ !'clıibiuu; hukuku iskat edilir. Bu cilwt d_ahi il~· ce tır. . . . . . . .. ~uru etimize bildirmel«:ri. ~cap e~er. Ak-
natla tasrih eclibnli buluna~nktır .. Sermayenin tenkisine ait ınm.ıınelalın hı· . 6 - Şı~ketın ~enna) esı dl~ bııı tut sı halde hakları tapu s.ıcılıle sabıt olma· 
tamında ke\ofiy-et ticaret ~dti::ıe ~il \'e ilin ettirilir. Jı;a•~ıdan barcttır. ıBu mehla~dan im Cl&ça satJş bedelniı.1 paylasmasınClan ha-

Madd" ·> > S..ı mı r:-~~ •t nld!'- muamelesi her hi~..e h•kkında seynnen b~n 1~raaı ~h~et Çota1c, tuahndan.k 
1
on riç \:alırlar. 

.in bın ılırası Refik Çullu tarafından na c en 4 _ Cösterilen günde arttırmaya .i.t-
...,r.akf ır. • _ _ıil •• 

$eı'1 '\Yf> n , •nk.ı.. , ıı.ı<.uıki uılllJD:Ü he)·et kararları '\ cs:ı.ikiy]c bidikte var.eoı mı!~r. .. . tırak edenler arttırma şartnamesini oku· 
. . b ' d -..,.ek u" v-kaletin tasdikinden sonra tescil \"C ilin 7 - Kar veya zararın :'.\- uzde seksem nıus ve lüzumlu malumat almış ve bun· 

l'ic .ı-ct ' K•,.ıctınc 11 
' ·•---· ,,,.. ' Ah Çol- '-" .. d · · · R f'k C 1 ~ 

• .1. cı'°' , ... ;ıı.:ı~a:ı sonra cirkctin alacaklıları alacaklarmı kayclel· met as.: 21 yuz e yınnm e 1 • • u • ları tamamen kabul etmiş aCI ve itibar 
oıuııa~ 'htı· . es 11 ... ... .... ı · · 
tirmek üzere gazetelerle üç drfa ilan edilmek suretiyle davet olunur ,.e bun- uya ıuttı~. . .. . olunurlar. 
dan başka ~ırketQe maifu?ı olıın al:)('.;ıklılara a~Tıca taahhi.itlü mektupla da- ., ~ - Ş~r.ketın ~u~dcı. ~ 6 11. ~40 t?· 5 - Tayin edilen zamanda gayri men· 
vetoaıneler gönderllir. Son ılan tar11.indc.n ewel alacaklı oldukları tnhakk~k n_nınden ıtıbaren ~kı yıl~~r. Bu n;uddetın kul üı; defa bağırıldiktan sonra en ço'k 
den alacaklıların alacat:1·,rı tnlcplerl halinde ifa veya diğer bir suretle teınm ıhıtamındll feShedılmedıgı takdı;<f e. şbLl arttırann ihale edilir. Ancak arttırma he· 

el Son ilMn tarihinc!cn \'e müracaat etmiş olan alacaldıların alacakları mukavelenamede yaz.ıh prtlar daıresınde deli muhammen kıymetin yüzde yetmiii 
~:ı;~· ı.reya temin edildili tarihten itibaren bir sene mürur etmedikçe ser- iki yıl daha ıt~dit edilmiş sa)·~l'tır: beşini :bulmaz veya satış istİ}•enin alaca-
ma.renin azaltılınası lülkl<Jl'daki k;ırar ne~ olarak lıissednrlııra tediye 9 - Fc\lkalllde ah\•al ve vazıyetlerın ğına riichı:ını olan diğer alacaklılar bulu· 

ı~z. - DEVAMI VAR - tehaddüsünde taraflardan her hangi bi· nup ta bedel bunlann o gayri menku1 
~apı risi di~er tarafa ihbar sltt~tile firketi fe- ile temin edilmiş alncaklımnın mecmu· 

iZMİR DEFTERDARL ICDfDAN : 
ffasan kızı .Ayşenin Başturak . ubesine ol. n 312 füa 50 kuru~ milli emliik sa· 

t.ış bedeli borcundDn dolayı hacız edilen birinci Karataş mahallesinin 188 nci 
t ~lül sokağında kfiln 4 taj sayılı ve 360 lira kıymetindeki cv.i vilayet idare 
heyeti kararite kat'i ihalesinin icrası için 10 gün miicldctJc mii7..a.yedeye çıkarıl
mışt.ı.r. Taliplerin 4 birinci Künun 940 ç~~amba günii saat 15 t.e vilfıyt"t idare 
he}~ rnllracaatlan ilan olunur. 5092 (2370) 

İZMİR DEFTERDARLJCINDAN : 
Mustafa Mestan vereselerinden kızı Adile, Ferişte, oğulları Osman '\'e Yu

sufun Basmane şubesine olan 312 lira 90 kuru~ ,,.craset vergisi bovçlanndan 
clolayi haci1 cru1en Ahmet.ağa mahallesinin Kemernltı cnddesinde kain 
150/2','.27 sayılı mağazanın borçlulara ait olan alt.ada 4 hissesi 533 lira 44 kuruş 
kıymet üzerinden dliiret idare heyeti kararı ile 21 gün miiddetle miizayede· 
ye çık.anlmıştır. TalijJkrjn 12 birinci Kiınun 940 Perşembe gi.inü .saat la te \•i
Ulye\ idare heyetine müracnatbn ilin olunur. 23-'28-5·10 509.t {2365) 

iZMiR DE FTERDARLICINDAK : 
Musa oğlu Mustafa Güneşoğlunun Başturnk şubesine olan 333 lira bir kuruş 

milli emlfık satış bedeli borcundan dO!ayı haciz edilen üçünci.ı Karat~ mahal· 
tesinin !8 ve 3()7 ınci .Eııveri)-e sokağında kfün 8!t eski 91 yeni sayılı ve 288 Ü· 
na kıymetindekı evi viliyet idare heyeti kararile kat~ ihalesinin icrası için on 
~Un müdclctle müzayedeye çtbrıımıştır. Taliplerin 2 birinci Kanun 940 Paur
t~ ~ünü saat 15 te viliyet idare heyetine müracaatları iL."ın olunur. (5095) 

iZr.~iR DEFTEBDARLIGINDAN : 
liehınct oğlu Mus~fa Bedrinin Başturak şubesine olan 317 lira 38 kumş 

rn.ın C'nıliik satış bedeli borcundan dolayı haciz edilen Göztepe mahallesinin 
!H nci Şnfuk sokağında kfün ~ snyılı ve 240 lira k1ymetindeki evi vilayet ;dare 
heyeti '\<araııile kati ihalrsinin icrası için on giin müddetle mü:r.aye<le~·e çika
rılmı;rtır. 
Tal4>lcrüı 4 birincı Kanun 940 Çarşamba günü saat 15 te \.ilayet idare heye-

t Dl• müracaatları ilfın ohınur. 5097 (2:llifl) 

Vilôy~~t Ddaiıni l~d ek.nBin, denk~ .... t • t .,.,sı ı · 
lzm i ı· • Degırmen ere yo u uzcrın e ı u gurca ·oprusu amıra ı "" ıı·a 

76 kuruş keşif bedelile 23-11-940 tarihinden itibaren 15 gün müddetk açık ek
"ltmeyc konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı yasa hüki.imlerine tevfikan ha· 

'l ırlıyacakları teminatlnrile birlikte 8 Birincikanun 9.W Pazartesi günü saat 11-
-tt> vilayt't dainü <'ncümeninc basvurmalnrı. 

23-2 5111 (2371) 

sib edebilecd.:Lir. undan fazlaya çikınazsa en çok arttıranın 
':t' ul.:arıda ~-.azılı şartlar dairesinde bir taahhüdü bald kalmak Üzere arttırma on 

kollekıif tirketi teşkil euiğiınizi [İza ve beş gün daha temdit v~ on be:iinci gü
muvafabtimiz ve üsn\i ni)'etimizle be· nü ayni s .. atte yapılacak arttırmada, be· 
yan ve tasdik eder.iz. deli satı' istiyenin alacağına rüchanı olan 

Akitler; Ahmet Çolak Refik ÇuUu C!iğer a1acaklıların o gayri menkul ne te· 
Pul. im:r:a ikinci ııah&fededir. min ~dilmiş olacaldarı mecmuundan fıl.l.· 
iz.mir üç.öncü cıoU:r.i Süreyya Olcay ln}'a çıkmak şarıile, en çok arttırana ihale 

resmi mührü. edilir. Bö)'le Lir bedel elde edileme:1.11e 
Umwni No. 65 81 Hwmııi No. 9 1184 ihale yapılamaz ''e sat~ talebi düocr. 
t~u mwvel.ename .altına 'konulan im- 6 - Gayrimenkul 1.-:endisiru: ihale olu-

uların şah.ıs ve hüviyetleri marufurrı Jz. nnn :!cimse deı'h11l veya verilen mühlet 
rrurde Kar~yabd.. S..lilıpqa ~desin· içinde ,parayı vermeue iiha1e karan fes
cJe J 42 No. da .AHMET ÇOL K ile holunarak ke.ndiıinaen evvel -en yülc:sek 
lzmir kıı.r;fiya:la .Fıı.hrettinpaşa caddesin· tekliit.- bulunan kimse arzetmi~ oldui{u 
de 234 No.da mulcim REFiK ÇUU..U- bedelle t1lmağa razı otursa ona, nzı ol
nuıı olduğunu tasdik ederim. Biıı dokuz mar:. veya lbtılunmazsa hemen on be~ gün 
yüz kuic acnesi tepinisani avtnın on seki· müdd~tlc arttırmay:ı çılcanhp en çolc art• 
zinci ıpazartesi günü. 16. 11. 94() tırana ihale ~dilir. lki ihale arasmdalci 

lzmir üçüncü noteri Siire.n·a Olcay fark ve geçen günler için yüzde S t"en hc-
rcsmi miibür ve imzası. sap olunacak faiz ve .diğer zararlar ayn· 

Umumi No. 6637 Hu.1usi No. 9 184 ca lti'Jcmc hacet lcıılmak~ı:r:ın mcmuriye· 
lııbu mukavdename suretinin rlaire timizc .. <a1ıetdan taMil olunur. Madde 

dosyasında salc1ı 18. 1 , . <) 40 tarih ve ( 1 ') • 
6581 numaralı aslına uygun olduğunu lşhu gayri menku1ler yu'lcarıda göste
trısdik ~erim. Bin dok-ıa )-ÜZ kırk se· rilen 16. 12. C)40 birinci 27. 12. 940 ta· 
nesi Teşrinisani avının on doku.tuncu Salı rihirıde ~İnci arttumaııı Mcocmcn icrn 
rüııü. J 9. 1 1. 940 memurluiu oda.-nda • bu ilan ''e 

EıRi 1ı:ufU4(uk pul Ü7erinde 19 2 inci ~österilen .arttırma $aTtnametıi dairesinde 
tepi11 J 940 tarih ve iz.mir üçilnc\.i ınoteri '4&tı1acağı ilan olunur. '5 105 { 2 362} 
Sürro,yya Olcay re3mi mühür ve imza-tı. 

D.laili T alimaınmne 
Biz imza sahiplerinin (Alımet Çolak 

Refik Çullu) unvanı ile tqlciJ ettiğimiz 
kollcktif şirketinin idare ve fesih ~artfa· 
nnı gösteren mukave1enarnedir: 

1 - ~irketin idar~ı1i Şt'riklere ait ola· 
caktn. 

2 - Mukaveleııamede Refik Çulluya 
tayin N:lilen yüzde yirmi kazanç hissesi 
her hangi bir yıl üç bin beş yüz 1ira)'8 

lardır. 
Yu'knrıda yazılı şartlan kabul ettiğimi· 

zi riu \'e mu\'&fakatimiz ve hüsnii ni
retimide ~y•n '\'e tasdik ederiz. 

Akitler: Ahmet Çolak inu:ası Refik 
Çullu ~mzası. 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
MERStNU FtDANLicl MODORLO· ~aliğ olmu.cııı noksa~ı. ma~raf ka!·diylc. 

11fket tarafından tenıyc edılecektır. 
CONDEN: 3 - Şirketin muzaııf usul üzerine mu• 

Umumi No. 6582 Hususi No. 9 / J8S 
lııhıı dahili talimatname aJtm.a lc:onulan 

imzaların şahıs ı;e hüviyetleri marufum 
İzmirde karşıyakada Salihpaşa caddesin
de 142 numazada Ahmet Çolak ile fr.. 
mirde karşıyakada Fahrettinpaşa cadde· 
sinde 2 34 numarada mukim Refik Çul
lunun olduğunu tasdik ederim. Bin do
kuı: yüz kırk senesi teşrinisani ayının on 
sek.iınic.i pıuarteııi günü. 18. l 1. 940 

1 - itfaiye memur ve müstahdemle- Mersinlide Menemen caddesi üzerin· hasebesi tutulacak, her ay şehrh•e miza· 
riyle ihhiyc \'e iıı vesaiti nakliye ııoförle- de Palaloğoaa ait arazinin Mersinli fidan nı ve üç ayda bir de bilançosu tanzim 
tine 58 adet kaput satın alınması, yazı lığına .ilave edilmek üzere istimlak.ine ka- edilecektir. 

M.G. 
izmir iiçüncü noteri Süreyy:a 
Olcay resmi mühür 'e imzası. 

itleri müdürlüğündeki şartnamesi veçhile rar verilmiş olduğundan sahibi arazinin .ıf - Kar; takvim yılı sonunda, bilan
ııçık ~lt~ltmeye konulmuştur. Mn\ıammen tarih ilandan itibaren on bCJ gün zarfın· çonun tanzim ve tasdikinden ııonra tev
bedd i 1044 lira mu\'akkat teminatı 761ira da arazinin bedelini almak üzere müdü- zi edilecektir. Refik Çullu kazanç hissr-
30 kuruştur. Taliplerin teminatı C. M. riyetimiu: müracaat ctmderi. Aksi hal- sine mahsuben her ay şirketten a7ami 
Bankasına yatırarak malcLuzlariyle ihale: de istimlak kararnamesi hiiküııılerine iki yüz ,.ili lira alabilecektir. Urru~· ; l\•.., (d. ~8 1 Iusuııi No. 9 ' 165 
tarihi olan 25/1 I / 940 Pazartesi günü göre tl'.\Uamde ifa edileceği kararname 5 - Refik Çullu askere davet edildiv; İşbu dahili. ı · •· "lname sur~tinin aıı-
•aat 16 da encümene müracaatları. ahkamının on yedinci maddesine uyıita- takdirde muhasip Şefik Çullu. Refik Çul- ire dosyasında s.~kls J 8. 11. 940 tazih 

2 - Belediye zabıta Amir ve memur- rak on üçün<:Ü maddesi hükmü dahitindo luya velcalcten §irketi idareye baş1ıyacak ve 6582 nwnarah aıılına uygun olduğu-
11.rına 8S takım kışlık elbise satın alın· tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan ve idareye başladığı günden itibaren §İr· nu tasdik edeiim. Bin dokuz yüz kırk 
tnıuı, yazı işleri müdiirlüğündeki şartna-ıolunur. 4832 (2294) ketten ~aaş alamıyacalttır. senesi t~rinisani a}•ırun on doknzuncu 
~ Vt>çhile nçık eksiltmeye konulmuş- 6 - Vefat vu1rnunda ıirket derhal salı gÜnÜ. 19. 11. 940 
bir. Muhammen bedeli 2040 lira muvalt· lariyle ihale tarihi olan 25111 /940 Pa- münfeaın olacak ve tasfiye ed~ecelctir. Kırk kuruşluk pul üzerine 19 2 ;nci 
lı:a't teminatı 153 liradır. Taliplerin temi· zartesi günü saat 16 da encümene müra- S.ğ katan taraf ite diğer taraf v.aris1cri tCfl'İll 1940 t~ ve iz.mir üçüncü nvteri 
:ıatı C. M. Bankasına yatırarak makbuz- caatlan IO, 14, 18, ZJ ~631 (2295) haıııladan nakit olarak haltlanm a1aca1c- Süre}"Y8 Okay resmi mlı'hür ve imzası. 

SANJFEJ 

i LAN 
Maliye Vekfileti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Banka
sından: 
28/6.Ye 1511271934 tarih ve &463-2614waanla ._..,__cilııiıace 

.. m .,.ı• i111t veıilesı,.. wBift ıtanwı Sıva. - Fnurum Demir,olWWD 
•i•ı _ ...._~ Wo :t pımlSıvaa - Enanmı 'idikrum ~ llllDeile 
idam mq'lll .1,1 ::mibr• lftWı: ,...lıilM:i fterlibinia kayıt muamelesi S-12-1940 
a~ ıaihayet 'bulmak üzere 207ll/1MO saba1unaan .ıtibaren 'bajlam.l$lır. 

T1ilrftlls haalline "Jlldbarrer Olqp beheri '20 ve 500 1i.ra 'itıbari kıymette 
1INrlik " n Ut ölanlk iki kupüre ıaynlmafür. 

Bu ıtüViller umumi v.e miilb.'k ~fe}erle idare oluaaıı .daire e miiesse
aeselerce, '9ilVet UAııi laareleft ve ı..&ecıi,,elerce ;ppilacü: miizayecle ıve 
miımls:aaa n .:nnikavelelerae ıemialıt olarak ıve lauineee aat.ilmıf ve sabla
c:U Olan 'Milli Em1ü be4ellennin teai,esinde '-ıablıt W,W elunacaklan 
..,. ıenlk bh~ ve eeftk kupon lJıeaell•i ele tahvilleria bmamen itfuma 
\:aa.r 'il• 6lrlü verri ve ruimden mUf ~. 

Ta1ıvı11erm ibraç 1iali o/o 95 olarak teahit edihniftir. Yıuıi 120 .ln1lk biı-
lik ıtalavil Ledeli l9 ve 500linlık11.ı.il bedeli .de 47S lirada-. 

X.y,,t .mc·-deai T.iiııkip Cümlııaıııiyet iM--. rr~ ~ :IA
raat. 7iidô,e J,. Emlik Ye .Eytam, .Halk, Tiirk r....., dJ 'n 11' #er &aıııb
ıilan .i1e..5iialer, ıEti Benlrlw taıafwlan icra edilmektedir. S>ilwt..nblu n
adaliyle de ttalaYil alm:u tamiA olwwlııa1ir. 
~ ft ~ en ........ - .. ıPlir cetiND allha'Jarcla ıit· 

4etmelt .-,. ..... ce,fiyet fin .. • ..... ' 1 •ipiiyea aul:i •l !1 wfm-
da bankalara müracaatı.mm ık..di ,. Jı atı'-i .... a- ılniluınhiu ip. 
n!t.oluaar. 19, 21, 2S, 25, :I?, :29, , S. 1 S8e6 (&U2} 

1DDır Fiat Mürakabe komis
yonu Reisliğinden: 
l~ıklann $ÖnBürülmesi ıve 'karartilmuı itine baılanacaiı 1' f 1 /040 ta

:rih ıve .2. f 14-f>'bO 81lydı bramame iiktiz:asmClan u\arunllilda u ite mikcdair 
ınizamname ile ı:pasif ikorwıma ni:zarımameancle !)'allı n ~ ıetaiula 
gôsterilmı cvamn milc:dn ve ue'ül'llüi '9ll'tlf fiıılt1emUn !l/;t !.MO tOumaT· 
'lesi günü 'INat ı l re ba. iilir ~rne ıile a.a..a mir . l mürakAe 
Jlcomİ\)'onu lrciaiiİne ıbllaidlmmi .!9 ımımarala Mdtt Konnnna 'kararnamesi 
ı:hükümlerindea olmakla .bş:fi,et ııdilııMlarlan ~ itln olu..ur. 

•E:Y-~l~I ~EŞYA ŞUNl.MUB1 
- f\ltmq ottaa ...... msYl nDba elektrik JAmbası. 
- MaY.i caadt ıve maWblenmit ellllici IJA..,,... 
- Karartılmtt ıhmerlcr, ıpetro1 ....... 
- Hafif ı~ıldı ~ maskelenmi~ cep Jlmhalan. 
- .Mu~ .reıılcle anaakelenmif el amuı .... 
- Koyu mavi veya siya'h yürilü :kumattan etorlar . 
- Madeni Ye7'• tahta pencere ~n ve,a -...ım. 

·oya vi 11•eya .ıyas. nnnn1u map.mbahn •toilar. 
- Ko)'U ılwmaJlar, ımupmlM'1aT, lkattonlar, Clenh am1Mial -«&ğıdı. 
- Yağ .ve ieperrneçet mumlan. 
- Me!Waunı ~~le .c~ we el linıbti an, -pDleıi :n ampaıleft. 
- Koyu renkli vemilc oyalan. 15 (!'Hl O. - ;ı 

Aydın Erbeyli incir lslalı ls-
t .. d .. 1••4,1 ••nc1e asyonu n.u ur agu~: 
Katip ve mutemet aramyor 
Müessesemize ayda 75 lira ücretle ıki.tiıp e 'WA-• .Jwaktw. 

Sıruiyle Ziraat_. Ticaret ~ Maarif li.eleri meztrm1 olması 'ft •-det 
dairelerincle veya aim reımi .ve lıuıuıi iaare ve mUM.esab mali
yelerinde 'bet sene hizmel etmıt !Olmaları f&l"Ull'~ :Miir.acaat fazla 
olursa seçim yapılaca'ktar. bldclf ~rin kendi el yazılariyle tıercümei 
batlerini muhl'evi vesaik .auretler.irti .ue.teleınli% ımiliıdüiiiwe «ÖD-
dermeler.i ilu ohınur. 14, 17, 20., 2l 4889 (2313) 

E'l't 84HK2'AH.: 
KAPALI ZARF USUdYtLE MALZEME S~TIŞL 
Aşağı&ki lisıede ,yazılı ma'lzcmı:ı 'Ba'yada Maden :mcv:1dinde yerinde teslim 

edilme'.k ihere !-ll·l9~0 aa. i\n'kat'.aôıa Bnnka Mmlt~ae. kapalı Grf usulile 
satilac-aktır. !fstekliforin mnlzcmeyl ma'bı:ılünde ..,görmeleri ve tQP vekun bir fı
atla beraber, malzeme cinslerine göre ay.rı ay.rı &lıl birer Iiat l\1ennelerli v 
2-1'2-l!MO Pazartes1 gUnü saat 15 re An'braa:ı 1nlıisadaı-~ müaiirlü!\l ~·anın
öa Dr. Sft1ıilli apartımamnda ~ No. dairede, ;pey .a~lle 'beraber bulunmala
rı ilan olunur. Mı.ıh.emenin glimrtilc ve sair .rüsumu a1ıcıl'• .aittir. 

1 

II 

P<ıüsyon 
No. 

207 

2U8 

20'J 

210 

~ 

2a!' 

~ 

2'5 

266 

ı.ts'I'E 

Adedi F..şyanın cinsi 

i Ele.k't.rojen mötör gubu, Dic8el .S"lr.cr 4 .D lll (15'11~ 
Sicnınes Schu~ort .300 XWS ılı'k. Altem&törile ~
her~ EEe1fif '21 O v&h, 42 Pey rot. (Molör içiıı ak.samla 
'birlilde 

2 Elektrojen •moter grubu, Dic.qe! Sulzel' 4 i> 1to (191ılt 
Si.emcns - Halk~ • .234 KWS hk. Altematil'.ile ltenıbec 
Efc'ldif 210 volt 42 Peryot. (Di~<ıeJ nıntörii iQİl\ yeSeıc 
11ksamla birlikle) 

Elektrojen ınollit.',, .grvlm. IDicsd Sulzer & D i16G (191Q) 
Sieme.ns Schuckeı\ 111 KWS Mt .• -..ltematıöırüe lttra. 
b~r. Efe'ktif 211 '•olt 42 Pet,•ot {Dicscl motiiri 1çiR ·ve· 
dek aksamla birlikte) 

1 Te\•zj tablosu; ta JtcÇhi7.atla ~ yukandaki dört ekik
troj en ,grubu için. 

1 Muhavvile pos\.a.'n 111..4-0Q/210 voltluk alO K\rA. tan 
toohizatla. 
Mclıa\•\•ile postası H • .fOO 190 '-olt . .00 K\' A , tam 
blz:ılla. 

l 'MuhaV\•ile meıicezi, 190 12.0 O volt 900 KVA, tam 
hir..a'tla. 

l Muha\"\'ile mcrkezi, ll.000 '2It> volt 100 KVA, lam ıteç
hiıa1la. 

1 Muhavvile merkezi, 11.400 210 volt 100 KVA, tam eç
hizatla. 

2i9 155 .Muhtelif 'kuvvette elektrik mot&leri (kısmen hurda) 
Ill Takriben 200 ton saç.. balat, pik, çelik ve ray burdas1 ve ProTil de· 

mirleri, vagon tekenekle-ri v~ ııa~ill'ri, bnkır teller '\~ 
:pirinçler. 

lV Muhtelif ev \ "e ynzıbnne ~-ası. 
23-24 5099 (2364) 

İzmir 'V aJııf lar Jfiidiirlüjündeıı : 
Kestclü mescidi \•akf1 müteve11i 1 'n'obüleşraf zade Sabri Cendeliye: 
Kestelli zade vakfı miitcvelliliğinden azliniz unıuın müdürlükçe te~ ve teb

l~ edilmişUr. Adresinizin malüm olmamnsı ve tegayyüp ~tmis hulunmanız ha-
sebilc kcy{iy ·t ilanen tebliğ olunur. 5107 (2368) 

Vilô11et Daim! Encümeninden : 
1598 hra 81 kur~ kcşıf bed lJi Güzelyalı okulu haliı tamiratına :istekli çık

madığından cksiltn1~ müddeti 23-11..S.Wo:ırihinden it.ih ren 10 gün uzatıldığın
dan isteklilerin 2490 saydı yasa hüküml..."l'me te1.·.fikan hazırlıyacaldan teminat. 
larile birlikte 9 Birinci kanun 9J9 P.uartt-si günu sut H de \iliyel daiıın'i h1-
cünıen.inc bas vurmaları. 5112 (23G9) 
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fri ada ı gi iz h .. umu ı ilterege hab eti 
tr. ıt ı ı gösteren bir tezah .. r 1 · · .· .. · a yan ar n z er f-

--
de-

/ngilterenin zafer için 
sarfedeceği büyük ·_ 

gayretler ~ 

Bir Lordnn ve bir 

rika ada ye- Düşen lngiliz tay ya- nizde eni tay-
niden epeyce recileri için büyük yare er kul-

mero im yapıldı 
zayiat veı·~i er )anıyorlar 

ta-;.iı ı ·m11 Yugo lav Milli bir- mer· a ~~;,. Jıale ve 
llintlinin beyanatı i fz harp ge· liği kuvvetlidir giz ·nisan aleti veri· 
K h re 22 (AAl - Mısı daki Hint rn·leri . i arrani)1İ Belgrad22 (A.A)-Birlngilizbom- ]10 •• l ·ı-z!er fGlJ Gl'e 

ordu 1 yüıba 1 ırından Seyyit Mehmet bomb r ıman et i.. bardıman tayyaresi fırtın:ı esnasında Kcı- • f "9 p yo Jar .. 
lJ n t rafınrfan Vl:r·ı r bir ziyafotte 1n- Kahire 22 (A.A) - lngiliz umumi ka- radağda Donlograd yakininde dağlara ondra 22 (A.A) - Royterin deniz· 

o 

Petrol ve benzin tahdidatı 

ört gün sonra a er 
•• • v e ş c 

------x~x---~----
SUSi o omo illere e ezzüh otö lerin·n iş~ 

ıemesi yasak • Bazı do o ıar o omo-giliz 1 r 11 r· haz r bulunmuc;lardır. rnr ô.hının teblıgi: 19 T rinic:anidc ileri dü.müşlür. Karadağlılar ölen üç 1n~il.iz cilik muhabirinin bildirdiğine göre en 
Mehm t il n d"Tll fr k · müfrezelerimizdcn biri İtalyanlarla y,p- tayynr~ .ile b~ Ame~alı gnzetecının yeni deniz: si!:Thı şimdi Akdenizde kulla-

- H rb n d ' ı mı.iddetınc 1nmliz tıyı çırp• .rnada hafif ~ıyiat n ukal "lın- ccnazclcruıı tnkdır ve tnzı!'lle ~aldınnış- mlan Förey Pulmar tipinde bir tayyare· Ankara 22 (Hususi) - Bugün (Dün) Ecnebi sefarctlcrine ait olan hu usi 
hiikü n tın tam ve samimi yardımlar- de beş İtalyan tantn il ikı kam~ onu talı- lar ve alay gcçerkı:ı;ı 4~ bm d~· lı yollan dir. Kara üsl rind n i tifade eden y tnyya: Re mi gazetede oetrol V(' mtiştckabnın otomobillerle bilfiil hekimlik l'denler
da huh nmak h r Hintlınin hem k ndi tip etm" . drer rltı tan 1 el E"hn i: dol~unnı?Ş, alarm uz nnde Yu oslav ~~: rd re karşı ~oyacak sur ;t~ oldu~ cıüı b nzin ve ma.zot maddelt'rının istihlaki- d<.'11 12 ilk te in tarihine kadar hu usi 
menfaa i ve hem de Hindistanın menfa- yetli sur it hasara uğratmı :tır. !ki ken tayyare!en uçmuı~ur. Cesedle~ ki!ı mevcut denız tayyarelennm hcpunden ni tahdit cdrn bir koordlmısyon kararı otomobilleri olnnlnr hu tahditten mÜs• 

bil kul anabilecek-

atidır. E'tfT Büyük Britanya harbı kay- krunyon, bir miktar top ve d.w..,.r mr.lze- s~yc top arabası üzerınde nnklcdılmış· d~ süratli .ola. bu layye.rcler gemiler~ neşredilmiştir. foc;nndır. 
boo k ol ırsa Hınd"stan mahvolacak- me iP,-tinam edilmiştir. br. euvcrtelerıne mebilmckte ve en kuvvetJı Bunun neşri tarihinden beş ı,riin son· Bi.ilün Avı upJda pE.frol \'C benzin tah-
tır. Hindi t nın siy i C'm 11 rinin tabak- Bundan baska 10 İtalyanla bir Libya- YUGOSLAV MiLLt K •!.l~!ılam malfü bulunmnkta~ır. . ra hususi otomobiller ve iencz:ıiih mo- di<latınm en basta geldiği malfimdur. 
kı.ıku e hürriyetimizin muhafazac;ı Hit- lı c;"r a ınımstır. 108 dü<ı"'llan askerinin BIRLICit KORUNACA . YE.NI ASIR - Akdenızde hızmete törlerinin islemesi memnudur. Romanyadan ve dığer şark memlekl'tle-
Ierjı n mawlQbivMin bağlıdır. öldü Ü kat'i olarak teebit olurunu tur. Bel?r~d·w~2 C~:A) - Av.ala n3an~ı: ı,-:irmiş olduğu bildirilen bu yeni. tayyare- $chir ve kasabalarda taksiler fahdi- rinden petrol ve müştekatının getirtil .. 

F.Sl(! BtR lNGtLfZ Sudanda Gal' b t böl ~nde blr 1n- nın bıdırdı< ıne gore Hırvntııst'an valısı lcr hakkında Manchestc.r Guardıan gaze- d t ı•b· t t l şt T k alı me i kabil ise de yeni tahdidatla bunla-
NAZIRININ BEYANATI gi}:z dcvriyec:i ad t<' faik bir düşman Çubaçiç Kakoyeçte söylediği hir nutuk- teinin deniz muhabiri şu satırlan ynz· '~-~·ı nb ı. u \.'. mu.ftur. era) llltınkıa~) dah f "d li 1 d k 11 1 kı 

· bık l "' · · · l. · rcl" ta Yugo<lav milli birliğinin korunma ı 1 • wı!S.l>, er ır gun çı numn ı n sı er nn a m e yer er c ·u anı an • 
Londra 2'.? (A.A) - Sa • nazır ar- devrıyesıne chemmıyet ı :ımyıat ve ır- . • . k dl k' i- mı 1 ~ • • • ertesi giin isliycceklcrdi.i. Numara de- sımlarmın copaltılması kabil olacaktır. 

_,~ .. Lort Vindl'.'rton avam kamarasında mistir Di~eT cephelerde kayde değer ve mıllı kuvvetlerın bu ma sa a ta Faırey Fulmır, Hurrıcane tayyaresı- .... . h bah t lt d la_,_,__ B. d d b tahd"d t "Ok . d dır" u;.... ..., · Li • b. ·r ld w ·· 1 · n· . b. d h b"' ...... l h" d gısme ı er sa .. aa n ı a o cuınu. ız c u ı a " yenn e • 
bir !l tuk irat ed rek be milyon kisil"k hiıdise yoktur. yesı. !r vazı C: 

0 
.• ugunu soy emı, ve şu nın ıraz. a ~ uy.ug~ o u~, a ıren o- ··-·-·-·-·-•-· -·-·-·-· ., ··--··---·-·-·-·-·-"-·-·-·-· _,__ l>"r ~ ter o du~un•ın teşkilini. mihvere Aden 22 (A.A) - Bir İngiliz avcı tay- lan ılave ctmıştir · . nanmn hızmeUne gırmışlndır. Bu tayya-

k r: kahtr h"r faikiyet tem"ni için 1n 1- yarcsi bir İtalyan bombardıman tayya- - Sup· ~ırva.t anla~masıle ~nhakkuk reler deniz havacılığında büyük inkilap 
liz imparat luğuntın bütün toprakla- resini alevlE.r içln•fo y r~ dti<ıürmüş ve eden hüsnü nıyetlı .ve aydınlı~ sıya~et ~u vücuda getireceklerdir. Bunların sürati 
nndn birer harp C"dustrisinin te · inl mtil"('tt b tından olan bir albay, bir teğ- vaz.ifen~n hakk~l«:, ıfnsınn hır rehınedır. deniz tayynrclerile teşriki mesai etmeye 

Bir Alman ticaret he yeti Jstanbulda 
t 1 etm· ·r. H ·r dü m nın m n vt> bir t ' · •i "r C'l~micıtir Aden Ba"vckil muavını bay Maç.ek bu anla,_ elveri li olduğu cibi, gemi giivcrtesine 

~~~Ju a 141 milyona varan' nüfu. una halkı tarı. rrnin dü t ünU " yretmek ~a~a dayanan ~'l~in kati olarak. tat- inebilecek mt tedil ürate dahi maliktir. 

---------x•x-----~----

kar ı tngilt re ve miıtt fı1d rinin 79 için sı ınaklarından dı arıya f1rlanuşlar- bıkıne neznret ve ıhtimam etmektedır. Ay~ z~~andt\.. e liha .ı muazzam. olup, 
milv n nüfusu o]dul;unu, buna müstem- dır. -*- rnkıplerını mahvedebılecek mohıvette· -
1 kf' im aratorlurrunun 400 milyon nü- lTALYAN RESMİ TEBLlôt PO!. S dir. Deniz pilotları bu makineyi pek zi-
fusunu da il<lvc etm k icap ettiğini söy- Roma 22 (A.A) - ltalyan resmi tcb- BF · S'J!.'İ yadc- methüsena etmektedirler ..•. den tü Jrm' vr bu miltalealann harbı kahir bir liğinde tn,,iliz hnva kuvvetlerinin Ege Roma 22 (AA) .:_ Mussollni valiler· !'falen a~b ndct tayya~e. g«:n_ıısı ı~l 
~alcb ile kazanmak için İngiltereyi ça- denizinde Leros adasını ve şimali Afri- '. . · · . •Y• a edilmektedır. Bunlann bırıncısı yenı hır x.._x:------
lışmağa sevkettiğini beyan etmi~ir. kada Sollum ile Bndiya, Tobruk ve Bin- d~ ~=~ı ltalvan polıs şefhgme t • sınıfa mensup olup, 75~ kade.m boyunda ~·mdı· Js.tan .. UJ tadrJerj-..tJe t emas edİ"Orlar 

---;:;.- - gazi;yi ve şqrki Afrikadn Asab, Masav- Y .ş • ve 23,000 ton cesametın~~~ır:. Ark .. Ro- 'fi a. u ., ., 

A • o •k• va, Dekamero \'e Asmarayı bombardı- -1:? ycldan 1300 ton daha buy~lur. Muret- 1stanbul, 22 (Yeni Asır) - BugUnldl ti.itün fabrikatörü vardır. tına, 0 l l man ettikleri, hasarat ve telefat olduğu, e eye §0 teh b 1600 olu!?.• ha~a dafiı 16 adtt 4,5 Konvansiyonellc Almanyadan şehrimize Alman heyeti İstanbulda tütün tacire 
• İngiliz harp gemilerinin de Sidi Barrani- pusluk topla musellShbr. bir ticaret heyeti gelmiştir. Heyet fizası !eriyle temas ~ttikten sonra İzmirc gi• 

ad·adakı ita yan nin şark mıntakasını bombardıman et,. an ava 
0
•• - AMERIKANNIN YENi arasında Almnnyadaki tütün fabrikalan decek ve tütün mübnyaatına en evvcl 

tikleri bildirilmC'kt dir. VE MOHIM Y ARDIMl...ARI. tröstü mUdUrlerinden birisiyle diğer iki İzmir piynsasından başlıyacaktır. 

z lmunda şiki- itaı an ;-;;-e nazırı ları h ylı ~;~:f:r~~~A~~~i~E!: ··-·-·-·-·T-·iir·-k·-·-:·-R~~;~-·-f i~~;~f i--·-
et edı·yor A manyada... af aeçt• teslim edilmİ§tİr. Amerika ordulan ha, Y Münih. 22 (A.A) - Alman hukuk fa. "°' kumandanlığı bombardıman tayyareleri- x*x--------

--·- kültesinin senelik toplantısına iştirak et- ne mahsus olup gizli tutulan Sperry adlı 

N iKi ADADAN KAÇABiLEN. mek üzere İtalyan adliye nazın Grandi ni!:"1 aletinin de l~giltereyc ve?Jmesi için 
O Münihe gelmiş ve HitJerin muavinini zi- ZAYiAT VE HASARAT AZ, muznkerclcr oldugunu Amerika genel Romanya ne verecek, LER ITAL YAYA KARŞI yarct etmiştir._..,,_,__ iKi ALMAN TAYYARESi ~:nn;ı. bıqknnı general Marıal beyan 

Alina ~~~~~EC~~~~r on lk; 1 GILIZ YARDI LARI L>ndra 2~~}~)ROL2~vn ve dahili AMERiKAN f ARDIMLARI bizden neler alacak? 
adadnki 1talyan mezaliminden bahset- rnaV t ta eınniytt nezaretlerinin tebliğ"nde lngil-
mektedirler. Adalardaki heyecanlı sah- tere üzerinde düşmnnm ktiçlik mikyas-
neler tebarüz ettirilmektedir. On iki ta hava faaliyctı olduğu bildiriliyor. 
edalardan kananlar Yunan ordusuna a a Guruptan gc:ce ~ D'"ı"ına kadar bir kaç 
gönUllil kaydedilrceklerdir. düşman tn;y yaresi saı ki lngilterenin bir 

Gazeteler diyorlar ki: Orta çağda Ve- a a kaç nokıta.siyl c nubi lngiltN<"d" bir-
nedlk ve Ccnuva nasıl sarsılmaz Yunan- bir:nden çok uzak mC'safc.dc bulunan 
ıı kalmışlarsa on iki. adnlar halkı da bti- nnHix ta arec· eri dağınık yerle.re bır kaç bomba atmıc;tır. 
tnn mezalime rağmen Elen mahiyetleri- :il Az hasar olmuştur. Bu sabah erkend1..n 
nı kaybetmemişlerdir. Draç we ·rand yarı· hava faaliyeti daha geniş mikyasta oln-

.;:;. gın!ar Çlfı<!Pfdı!ar... rak tl'krar başlamıştır. Hücumlarda vu-

It 1 d Atinn 22 (A.A) - Son Draç baskı~ ku bulan h.nsnrat azdır. İnsanca nz za-
8 V8ft or U SU nınn iştirak eden lngiliz pilotları hedef yınt kaydedilmıştır. Bugi.in bir di.işmnn 

artık Cl.dd"ı bı•r bölgelerinde büyük yangın çıkardıklarını takayyyıpi.lrt1crs.i <1iİ§ürUlınüştür. Bir avcımız 
bildirmektedirler. Ön limanlardaki rıh-
tımlara bombalar düşcrek büyük hasar- Berlın 22 (A.A) - Alınan resmi teb-

k t lar husule getirmiştir. Jiğinde gece ve dı.in Alman tayynreleri-
M U avem - Tiranda hangarlarda ve hava mey- nin lngiltereyc akınlarına <le\'am ettik-

A • danlığının diğer binalarında mühim bir le.ri ve iki Alman t.-ıy~arC'sinin üslerine ten acız yangın çıkmı~ ve büyük hasarlar vuku dorunedıği bildirilmektedir. 
bulmuştur. Bır hnngnr tamamen yıkıl-

Rndyo gazetesine göre Yunanlılar son mıştır. 
ifori hareketlerinde bir çok esir ve ga- Pilotlar' bu akınların tam bir muvaffo
naim almışlardır. Ganimetler arasında kiyetle ncticd~ndiğini müttefikan beyan 
l'cdisi uzun menzilli olmak üzere on be~ ediyorlar. 
nğır top, traktörlü dört tayyare dafi to- Atina 22 (A.A) - Baş kumandan 
pu, yedi tank topu. bir çok motosiklet general Papago ynkııı şarktaki lngiliz ha
ben7Jn depoları ve&airc vardır. va kuvvetleri kumandanına bir telgraf 
Alınan esirler arasında bilhassa top- çekerek bu kuvvetlerin Yunanistnna yap-

c:u. subayları bulunuyor. . . tıklan büyük yardımlardan dolnyı teşck-
ltalyanlar muntnzanı çekılsclcrdı bu kürlerini bildirmi tir. 

kndnr cok esir ve top nınlzcınesi tcrket- -- --

meilcrdi. Anla ılıyor ki İtnlyan ordusu Yunan - ltalgan harbi lmrmaknrı ık bir halde siliıh ve malze-
m~ini terkederck çckilmcği tercih et-

miştir. Artık italynn ordu u ciddi bir Erg·ırı· cı·varın
muk:n; enıet gö tcnnekten aciz bir 'azi-
yete dü müştiir denilebilir .. 

YAÔI\TA vE ınRAK dakı· Italyan 
Atina, 22 (A.A) Dahili emniyet ne- • 

:ıarcti bildiri_yor : Düşman hava kuvvet- l:.....r da ~ek. 
1
• _ 

leri tnraf ındnn ııündü.zün memleket dn- .,... ~ 
bilinde hava akınlnn yapıldığına dair 
hnber alınmamıştır. Jı·yorlar 

İttılyanlar Gomeııiçadnn kaçarken 
Eehı·i yağma etmi.j1er ve yakmışlardır. Şimale doğru lıaçmağa 

Yunan eşrafından ikisi kurşuna dizi1-
mistir. Eşraftan beş kişi rehine olarak uğraşan İtalyanların 
götürülmüştür. Götiiri.Henlerin uğradık- esir düJeceJılerİ 
lan tikibct ınedıuldiir. Mıntakanm sair haLJı ._ 
yerlerinde İtalyanlann tahribatı hak- mu " OH •• 
Jondn malümat gelmemiştir. Londra 22 (A.A) - Yunanistandaki 

-•- askeri vaziyeti tahlil eden Taymis gaze-

A P · .. • tesinin balkan muhabiri diyor ki: Hali 
fm~nla_r • arıs UnJ• hazır vaziyetin başlıca hfıdôc;esi Yunanlı-

VCrS te HH lıapadılar lann Epir cephesinde üç esaslı ileri. ha
Nc:-vyork, 22 (AA) - •Nevyork Tuy- reketi yapmakta olrnalandır. Birinci ta-

-,- .. -· .. 11-'ll_ll_ . -~..._... - _._...... 
Ameı·ikau:Fran .. 
ısa münasebatı 

1 
GE ERAL PERŞİNG 

ansa büyük serir!i· 

1 

· ce ayin edil i .. 
Londrn 22 (AA) - Fransa hü

kümeti nezdindeki e.lçilik vazifesinden 
istifa eden Amerika büyük elçisi Po· 
lidin yerine general Perşing tayin 
edilmiştir. 

General Perying geçen umumi harp-' 
te Fransadnki Amerika orduları baş 
kumandanı idi. ingiliz- Fransız- Ame
rika işbirliğinin en hararetli taraf tarı 
olup bu tayin çok manidardır. 

Yeni münakalAt 
vekilinin hasbihalleri 
Ankara 22 (Telefonla) - Münakalat 

vekili İncedayı Vek5let erkanını toph
yarak tatbik edilecek yeni mesai tarzı 

· hakkında hasbihallerde bulunmuştur. 

Yunan Zaf t!ri 
- BASTARAF11 inci SAHİFEDE

ve İngiliz filosunun dilediği zaman ve 
dilediği yerde dii$nnna darbe indirmek 
hususunda serbcstisini muhafaza eyle· 
diği bildirilmektedir. 
Yunanlılar kendi topraklarında tutwı

duklnrından İngilizlerin rolü havadan 
düşman \islerini \'Urmağa inhisar et
miştir. 

mıs• ı:azctesinın Berlin yoliyle Paristen arruz hareketi Kalnmas nehrinin man
Jstihbnr C>ttiğine göre bu şehirde ecre- sabından baslıyarak Aayasarandaya 
yan den son hf dısclcr üzerine Alman- doğru şimal istikametinde inkişaf ct
Uır Faris i.ı •• iversitc inin biitün fakilltc- mekte6ir. İkinci ileri hareketi Yanya -
]erini knpatını !ardır. Ergiri yolu boyuncn yapılmaktadır. olan İtalyanların Ergirl istikametinde 

---~ Üçüncü hareket de Vaysa vadisinin yu- ricat ettikleridir. 
Mıs T k>'a/ı l kende- knn.sındn. Permcdi ve Avlonya isf.ika- Evvelki glin Yunan tayyareleri tam-

ı metındedır. fındnn yapılan bir hava keşfi düşmanın 
ı·ı· yede bomba/ anan Düsman~n ~uka.ve.mctine raftmen Yu- Ergirinin 10 kilometre cenubunda bulu-

nanlı1ar büyuk bır gedik nçmıc;lardır. nan ve Yunanlıların henüz varmadıkla-
y er J er ı gezdi Burada i1dnci ve UçUncli sahaların ara- n muhakkak olan bir noktadan bile kaç-

sına Yunanlılar bir kolordu akıtabildi- makta olduklarını teshit ebniştir. 
Kahire 22 (AA) - Kral Faruk bu- lcr. Bu kolordu yelpaze gibi yayılınak- P.indus bölgesinde Ersehanın Yunan-

gün lııkenderiyeye giderek İtalyan tay- ta ve ı::ol cenahta Ayas:lrand:ıyı olduğu lılar tanı!ından işgali ile Görke yolunun 
ynrderinin bombardımanı yüzünden ha- kadar sa; cenahta dn Pcrmediyi tehdit knpalı bulunduğunu bilmesi muhtemel 
sara uğrıyan mınt 1• vı ve yaralılnn zi- etmektedlr. Yelpaze nçılı51 tarzındaki bu olan d~man şimale doğru kaçmağa uğ
yaret etmi,tir. ileri hareketin sol cenahı ile Kalamas raşmaktadır. Bu kuvvetlerin esir dilş-

Vnh partisı hava kurbanlarına 1000 nehri mansabından başlıynn ileri hare- mesi muhakkaktır. 
ingiliz lirnsı tcbenü etmiştir. Mı ır hükü- ket arasında iki ltalyan alayının sarıln- G<iricc mıntakasmda Yunan kuvvet
meti de 3000 Jngiliz lirası vermiştir. cağı tahmin edilmektedir. Muhakkak lerj §ehrin iki kilometre mesafesindedir. 

e ey er 
• e 

r r 
u arp lePazmaı istihsa· 
ıtitının en çoğunu ingil· 

te eye vermeli •• » 
Nevyork 22 (A.A) - Herald Tribun 

gaz.ete-si Büyük Britanyaya yardımın art
tırılması lüzumundan bahseden maknle
sinde diyor ki: 

Büyük Britanynrun parlak zaferini te
min için Amerikanın büH.:n kuvvetile ona 
müzaharet etmesi ve istihsaJatmı azami 
derecede arttırması lazundır. Harp leva
-ı:tmı istihsaUitunızm mümkün olan en bü
yük kısmı lngiltereye verilmelidir. Kati
yen muhtaç olduğumuzdan fazla levazı
mı burada alıkoyarak bir harbı kaybet
mek delilik olur. 

Nevyork Taymis tunları yazıyor: 
Biiyük Britanya bizim harbimizi yap

maktadır. İngltere harbi kaybederse bizi 
feci tecrübelerle karşılaıtıracak olan müt
~ bir darbe ile uyanacağız. Yapacağı
mız en İyi ,ey timdiden uyanmaktır. --·--lngiliz zaferine doğru 

Almanya iste
medi~i uzun 
barba mah

kôm bulunuyor 
Bütün İngiliz lmpara· 
torluğu yağmur gibi 
lJol tayyareci 
yetiştiriyor .. 

Londra, 22 (A.A) - Mareşal Demcrer 
bir ziyafet esnasında şunu söylemiştir: 

- Almanya mun sürecek bir harp is-
temiyord u. Fnkn! seri bir karar alama
mış ve İngiltcrcnin znf ere kadar harbe 

~~----x•x----------
Ankara 22 (Hususi) - Bugün (dün) gıda maddeleri nlacaktır. 

büyük millet Meclisince tasdik olunan An1~manm derpiş ettiği mübadele 
Türk - Rumen ticaret ve tediye nnlaş- yekunu 17 milyon Jiralıktır ve orılnşma 
ması, 1 Teşrlnicvvelden itibaren yürür- klcring esasına dayanmaktadır. 
J~ğe g~iş bulunmaktad.ır. Romanya Umulduğuna göre Romanya taahhll-
bıze benzın, petrol ve mü,,<;takatı, sello- .. .. , . . . 
Jüz. kağıt, muhwlif cins ikereste vere- dunu ıfo cdec<>ktır. Zıra bızden alncağı 
cektir. Buna mukabil bizden pamuk, maddelere bUyUk ihtiyacı vardır. 
.,._Cl_l_•-·-·-~--1-·-·-U-Q-6~-.~b-l._D_l_A_l_l_l_I_·_~~---

A Dairelerde mesaı saatleri 
-~----x~x . 

"Ankara 22 (Telefonla) - Dairelerde mesai saatinin sabah erken başlıy:ıralC 
erken bitmesi usulünün umumi olarak tatbikine geçilmesi ihtimali kuvvetli
dir. Bu hususta tetkikler yapılmaktadır. 

Makineye 
Verilirken 

Görice3·e giriş 
tafsilatı 

Dün lngilterede 
iki Alman tay-

yaresi daha 
düşürüldü 

Görlceliler Yunan baı· Alman tayyareleri 
vekilini ve başkuman- Londra civarında ha· 
danını alkışladılar lil hasara! yapabildi 

~-~ ~-~ 
Atina 22 (A.A) - Yunan kıtaatı Gö- Londra, 22 (A.A) - Ha\'a ve dab.Ui 

riceye bugün öğle üzeri girm~ ve bele- emniyet nezarctlerınin tebliği : Bu Sft"' 

diye dairesine Yunnn bayrağını çeloniş- bah Londraya mi.icavir kontluklardaı> 
tir birinde bir köye Vt? öğleden sonrn ee--

İt ı ı kilm i ·· · e beledi- nubu şarkide sahilde bir şehir üzerine 8 ::n ar;n .:e es k~akamatını bombalar atılmıştır. Her iki hadisede 
yehı:ı alam~ 1 

dunnnt ası ..,..;.,+;.. bazı evler hasara ugraınıs ise de ins:ın .. 
şe rı maga ave ey e.~ ....... • . k d · 

Yunan askeri geçerken halk polis ca uıyıat pc az ır. 
lı:ordonunu yarmış ve 8E'Jleral Metak- Londra civarındaki bir kontluğa ~~ 

· ran bir dUşınan bombardıman tayyare:ı• 
.sa5 lle

1 
PYunan ~r~ult~-~.~şkttaumabntial nı .sabahleyin, cenubu şarki sahili açıkla• 

genera apagos ıçın euuıura u un- nnda gözüken ikinci bir dü~an boOl"' 
muştur. bar<lıman tayyaresi de öğleden sonra 

Yunanistan sevinç içindedir. düşUriilmtiştUr. 

~·- -·-Slovak Başve- ispanyada kıtlık 
kili Berlinde · endişesi 

devam azminde o!duğunu anlamıştır. Berlin 22 (A.A) - D.N.B. ajansı 
Mnz.idc olduğu gibi istikbalde de nsker- bildiriyor: 

Madrid 22 (A.A) - Gazetelerde ..;e 
diğer mahfillerde bu sene lspnnyada hu• 
bubatın kifayetsizliğinden dolayı endişe
ler gösterilmektedir. 

!erimiz vazifelerini yapacaklardır. Dün- Alman bükü netinin daveti Uzerlne 
yanın en iyi malzemesine malikiz. Bri- Slovakya başvekili ve hnriciye nazın 
tanyn rulnlannda teyakkuzdayız. Alman- Berline gelmiştir. 
lann halli müsait fırsat kolladıklann- ---~----
dan şüphe etmiyoruz. Düşmanı en iyi C h / • • /ı 
hazırlanmış hticumlarımızla en hassas ep ane erını ya ıp 
verinden vıırmağa hazırlanmalıyız. yolları yıkar ::.k 

Haber alındığına göre büyiik Brıtan~ 
hükümeti bir ka~ gün evvel bu senenin 
mahsulünden 400 bin sandık portnkn1 
mübnyansı için bir mukavele imzal ııntr 
tır. 

Ottava, 22 (A.A) - Şimdiye kadar rical ediyorlar -·-
gelen Avusturalya ve Yeni Zelanda pi- .. .. . tirügvay ·mseye . 
!otları kafilesinin en mühlmmi Kanada- Korfu 22 (A.~) - Dun butün gece ÜS vermiyecek 
da bir limana muvasalilt e•..,..;..+:~. Bu pi- Korfu karşısına ısabet eden Yunan sa- M "d 

22 
(A A) (H va!) 

"~"'" ·ıı · k d k td•V• ·· ~ ontcvı eo . - n • !otlara hoş geldiniz diyen hava komo- hı en mınta asın a vu ua ge ıgı goru- Or ' r . h h • b. ccne-
doru sözlerine şöyle devam etmiştir • len yangınlar ve infiliikler bugfin de de- b' udgvnly ayaOn mec ısı er kalngı }reıindc 

' · · G b kl · ) ı ev ete rugvay topra arı uz _ Dominyonların her köşesinden gc- vam etmıştir. ece azı ışı arın ounn e k di• 
len bu fasılasız tayyareci yağmuru kar- doğru hareket etmekte olduğu da kayde- askeri üsle~. ~~rilmcsi hakkında n t~ 
şısında İngiliz hava üstünlüğil temin dilmiştir. Ricat etmekte olan İtalyan lo- lecek her turlu munh?de vera ~nl § kıi' 
edilecek ve zafer muhakkak bir hale ge- talanmn mühimmat ihtiyatlan ile yollan ya muhal~f~t edec~ıne dnır bır ta 
Iecektir. tahrip cttiii zannedilmektedir. kabul ctmıştır. 


