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t.,,tıyn1 sahibi : SEVRET BİI..CİN 
Başını..hnrrir ve umumi neşriyat müdürü 

HAKKI OCAJ{O(H.,U 

ABONE SFRAITI 
-

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için 
SHwlik....... 1400 2900 
Altı avlık........ 750 1650 

Gfrıii geçmis nüshalar (25) kuruştur .. 

1 T E 1. E F O N : 2697 -------· •11\n miinderecntından gıızet0miz mesuliyet kabul etmez 

Haric ye Vekilimiz Parti! 
Grubunda ·zahat verdi 

Ankara mebusu B. Mümtaz 
Ökmen, istifa eden Topçueğ

lunun l,,erine Ticaret Vekili oldu 
·A·X------

Ankara 26 (A.A) - Ticaret \ekili 1 nin açılmasmı müteakip kürsi.iye harici
A.ldın mebusu Na7:mİ Toı>çuoğhı istifa l) e \'ekili Şlikrii Snraçoğlu gelmi'i ,.e on 
etıniş 'c ) erin<' Ankara mebusu l\liim- ı he-; giinliik diin ·a siyasi hadisclcrindc!1 
fnz Öknıcııiıı fa~ iııi l ıiksck tnsdika ikti- bizi alakadar eden noktalan izah ~tn~ış 
'l'nn ctmistir. \C bu sırada sorulan suallere tatmınknr 

Ankara 21.i ( :\.A) -- C.11.P. 'Meeli ccrnplar H'mıiştir. 
puhu uınuıııı fıel eti bıı;.,ıin saat 15 tc Huznamedc bundan ba ~n m:ıddc ol
J'ei'i '\ekili ~c~hnn mcbuc;u Hilmi Ora- ma(lı~ı cihetle ri~asetÇt? saat 16 da cel
nm rİl nscti altında toplnnmı~hr. Celse- seyt• niha) et 'crilmiştir. ..._.__,_ - -·---... -~ -ı-·-------~--__.... ..... _,,_ .-...-...-..-..-..._ .... 
TütünlerİntİZ 
Satılacaktır - .. -
Rekoltemiz için asla 
endişeye mahal 
yoktur. Cihan vaziyeti 
bir kaç aylık bir 
teahhürü zaruri 
kılmaktadır -·-llAKKJ OCAK0(1LU 

Son lıir hafta icindc tiitiin ıniistah
ısillcriııdcn bir kac: mektup aldım. Bu 
mekfuı>lnrda • ı>i). nnın açılma zaınanı 
geldiği halde hcıliiz bir tınrckct mev
cut buhmmndığı ileri siiriilınektl.'. her 
yıl, tiitiin miistnhsiHcrinin dertlerine 
ortak olan "Yeni Asır•• ın bu defa cliin
ya hidiselcri arasında bu rnzife)İ ihnml 
eyJediğinde.n şikfı) el edilmektedir ... 

Filhakika diin~ a hadiselerinin nzamc
ti, beynelmilel 'az.iyetin atrırlıf.rı belki 
bizleri eskisi kadar iç meselelerle uğı·a~
Jnaktan mcncylemc.ktcdir. :Fakat mem
leketin ikhsadı derilerinin ehemmi~ eti 
Jıiç te umumi \'aziyetin ajhrhgından da· 
laa az değildir. 

Biz bliti.in ihtimalleri glİZ önünde tu
tan, hi(.; bir suretle gafil avlanmak istc
ıniyeıı, memleket müdafaasında kudret 
"c lmvvetimizi daima arttırmak ınc\'· 
liinde bulunan bir milleti.z. 

Memleket miidafaasında askeri kud
ret kadar, iktısadi kU\ vetin de ehemmi
yetli rolünü mfidrık buhmuyoruz. Bu
ıüniin barı> şartlara içinde askeri \'e ik
tısadi km"\·etler birbirinin tamamlayıcı
ıadırlar. Biri diğerinden nl nlamaz. Bu 
İtibarla hükiimetimiz bir taraftan silah 
ludrctini arttırırken diğer taraftan da 
istihsal iınkinlarım tnkdyc eylemekte 
dış '\'C iç ticaretimiz.in tanzimi hususun
da azami gayretler sarfetıncktedir. 

iktısadi me.'\aile temas eylediğimiz 
tiinlerdc dalına tckrarladı~ımız gibi is-

Y go laı• l assa alaııı siiucırileri 

Zul~aristan 
üçlü paktı 

imzalama ı 

Berlin, Ankarayı tah
rik etnıek arzusunda 

değilmiş 

BUL GAR IS TANIN VAZlY·ETl, 
YUNAN MUKAVEMETİ VE BU 

MUKAVEMETiN MÜS· 
PET TESiRLERi 

tihsalutımızın tamamına biitiiıı diinya ..,. •-
ınemleketleri alıcıdırlar. Berlindeki Bulgar 

Hem de füıt mliuaka ası ) apnınksızın elçisinin mühim 
alıcıdırlar. Lakin ihrac; maddelerimizin beyanatı 
al~ı memleketlere sevkinde hiiyiik zor-
luklara rastlanmaktadır. Auuıın harbı Sofya 26 (A.A) - BuJgarist.ının Beı·-
deniz nakliyatmı darbelcmi~tir. Bitaraf lin elçisi bny Dragano! Sofyaya gel
n1emleketler hile mubariıı devletler de- miştir. 
tıizlerine gemilerim göndermemektedir- Ber1in 26 (A.A). - D: N. B. Ajansı 
kr. Muharipler ise deniz. nakliye ,,851• Sof~;adnn şu haberı vemıi§tir: 
lalnrıııı giriştikleri hayat ,e memat ınii- B. Drnganof pek muhtemel olarak bu 
r.tdel~inde pek hakh olarak harp mal- gi.in ba5vc-kH .ve h~riciye. n.azırı tarafı~
:tcmesi fa ımaj!a tahsis cy]cnıiş bulunu- dan kabul edılmiştir. Elçınm kral Borıs 
Yorlar. tarafından da kabul <'dileceği sanılmak-

Karn nakli;) atıııın pahalılıgı \e darhiı tadır. 
hepimiz.in mnlfmındur. B\itün bunlara B. Draganof Belgraddan geçerken, 
rıığınt.."11 mi.i küli'ıtı )enmek yolunda ge- «Politika> gazetesinin bir muhabirine 
reken hamleler aıila ilmıal edilmiyor. şu beyanatta bulunmuştur: . 
Aliistahsillere diişcn \azifc istical göster- - SONU ıi İ.İMÜ SAH1FEDE -
trıemek. hiikiimctin alacağı kararlan iti-
hlatla beki ıncktir. Hic bir malısuliiıııii
:tiin istikbalinden asla endişeye düşmc
DleJidir. Bilhassa tüfün için endişe cdc
C'.e~ bir vazb et yoktur. 

Otedcnberi 1iiti.inlerimiz.in iki biiyiik 
alıcısı \'nrdı. Biri Amerikalılar diğeri de 
Almanlar. . 
Şimdi bunlara bir dl· iiçünciisii katıl

buştır. İngiltere .. 
1914 harbıııdn ı-.enelercc bizimle iş 

Yapmaktan uzaktn kalan bi.iyiik Britan
)'a halkı Virjim .ı tiitiiıılcrine nlı,.mış
tı. 'J'ütiin istimalinde itb atlann biiyük 
tesirlerini hepimiz biliyonız. Bu defa iş 
tersine dönmiıştur. 
Aınerikadan tütiın celbinde ıniiskülii

ta uğnyaıı İngiltere daha yakın ~ crler
deıı ihti:) acım kn ılnmak, hem de miit
tefiki 'fiirkiycnin iktısndı J-udrethıi tak
'Viye eylemek mnksadiyle Türk tiitünü
nü Jnıllanmnğa karar vcnniştir. lliiyük 
Britanyn pazarının ehemmiyeti güz önli
lle getirilirse bu yeni mü terimizin C\'· 
Velkilcrc iJ,ı, c&İl le tiitim rekoltesinde 
endişe edilecek hiç bir vaziyet mevcut 
butuıunadığı kendilığindcn tczahiir eder. 

Yalnız tiitlin ntı.şlannııı bazı hususi
)etJeri ''ardır. Üziım, incir ''e diğer 
nlahsuJlere benzemez. MC\·simin nıuay
Yeu gününde piyru.a açılmakta bir ay 
tnrlında rekolteu·ıı Liiyük bir kısmı 

- SONU 2 inci SAHİFEDE -

• 

YUNAN 
••••••••••••••••••••• 

ORDULARI 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Dün sabah Pograde
çi de zaptettiler 

Arnavutluk sahiline Yu. 
nan askerleri çıkarıldı 

iHRAÇ KUVVETLERllTALYAN 
CENAHININ ESAS KUVVET· 
LERLE IRTIBATINI KESTl 
Londra 26 (A.A) - Salahiyetli İngiliz 

nskeri mnhfillerine göre Yunanlılar Gö
ricenin şimal bölgesinde Morlıopolisin 
15 kilometre garbına kadar ilerlemişler

Kıs/ık hediyeler 
~ 

Ankara, 26 ( HUSUSi) - Bugün alınan telg
raflarda askerlerimize yapılan klflık yardmılann 
komitelerce ıüratle kabul edilmekte olduğu ve 
bir günde Erbaa kazasında 450 parça eşya top
landığı anla§ılmıştır. 

---------' YENt ASIR matbaa.~;ında ba!ı1mı~tır 

ı dir. Yunanlılar bu şeliirde İtalyan kıta
.~~~~~~r.~~Wıliillll _ _. atından eser bulmamı. lar, fakat ltalynn

Yakın günlerde 1tcılyaıı işgalinden 1mr
t .ılıiıası , ıu1ıtemcl olan Tircıı.dı:ı 

llcıc:ı Etlıetıı Camii 

Lç ltalyan 
kolu imha 

edildi 
--=-·-

111giliz tay yare/e, i 
ltalyan imdat .kuv
vetlertni ates cem· 

.. 1 

ber1ne aldı 
- .. --·~ --

Draç limanında iki va
purda gangın çıkarıldı 
Atina 26 (A.A) - Yunan orduları baş 

kumanclanlıgmın clün ak~. m nesred·len 
resmi tebliği: 
Kıtaalarımız ileri hareketlerine> devam 

ederek bir kaç ~ .?ni mevzi işgal etmiş
lerdir. Düşm< n tayyareleri memleketin 
iç tarafında bir kaç şehir ve köyü bom
bardıman etm~lcrclir. Bir kaç ölü \'e ya
ralı vardır. 

Askeri hiç bir hedt'fc isabet vaki ol-
mamıştır. 

Atina 26 (A.A) - İngiliz hava kuv
vetlerinin tebliği: 

Pazar gilnii glindiiz İngiliz Bombar
dıman tayynı l('Ti Amavutluk sahilleri

- SONU 2 inci SAHİFEDE -

!I ııı ır 11 ıı ııı 111111111111 ıı mı ııı 1111 ıı 1111ııı11111111111 c - -- -= = In2iltere 

lann bımktıgı 3 sancağı ellerine geçir
mişlerdir. 

Yunan kuvvetleri Pogrndelti de zapt 
ebnişlerdir. Şimalden Pogradc-k Uzerine 
ilerlemek istiyen İtalyan kuvve1leri ln
glliz hava kuvvetlerinin tnan·uzu altına 
düşmüşlcrd:r. Düşman kolları dağıl

mıştır. 

Pindm; ınıntakasında iş'nra değer fev
kalade bir scy yoldur. Epir mıntakasın
da Yunan ku~vctlerinin Ergiriye doğru 
ileri hnrcketi, takviye kuvvctlc>ri aldık
Jnrı nnl:ışılan ltn1yan kıtaatının şiddetli 
bir mukavemetine manız kalmıştır. Yu-
nanlıların bu şehri n1ıp a1mndıklnrı he- ____ v ... u_n .. a_n_-.. 1_ro ... l_yu,_n,..h_a_,._b_u_ıı .... n_800_ ... in_1_ci_{_af_se_11_n_· ,_ıi-go .. "s_ı_er ... C1_ı_h_ar_i_ıa __ 
nüz resıncn bilinm.P.mektedir. ··- -· ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·- ··-·- -·-·-D-·-~-c_.._,_~-· ... --• 

Sahi] mıntakasında Yunanlılar Filatı lngı·ıı·z General Oegol 
geçmişlerdir. Baz.ı kıtaalarm da Korlu 
civarında Arnavutluk sahiline ihraç edi- ...... ............ - • 

lcrc>k İtalyan cenahının arkasına aktık- Tayyarelerı· Vif ide ki dü,manı 
ları ve esas kuvvctlerilt:' h1ibatını kes-
m~ oldukları muhtemcldiı·. ................................. doatloriyle birlikte 

Anlaşılan şimdiki halde İtalyanlar Alman yada iki limanı 
- SONU 4 iinci.i SAHİFEDE - mat lüp edeceğiz, 

11111111111111111ıııımıııııııııııııııııııımm111111111111 bombardıman ettiler 
Kaçan ltalganlar -• J; yor 

~!~~~. 1 PARISTE ONIVERSITELILER -· 
Köyleri yakıp 
halkı idam 
ediyorlar 

Tayyareleri KURŞUNA DiZiLiYOR 

---
ARNAVUT GRUPLARI SiLAH· 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lngilterede ıehirler 
üzerine bombalar 

attılar 

LARIYLE ITALYAN ORDU- INGILIZLER ÖERNE, APOLON· 
SUNDAN KAÇTILAR YA VE ASSAPTA ITALYAN 

~:~;:::;:teıeri şimdi MERKEZLERiNi BOM· 
iz'aç ecliyorıar BALAMIŞLARDIR 

Fransaya yeniden 
hayat vereceklerini 
vAad edenler · 
aldan~ıklarını 
anladılar 
Londra 26 (A.A) - Dün akşam rad

yoda bir nutuk veren hür Fransız şefi 
general De Gaulle ezcümle şunları söy
lemiştir: 

-5 Bulgaristanın 
§ istiklalini tekeffül 

Belgrat 26 (A.A) - Huduttan alınan Londra 26 (A.A) - Resmen haber 
- n1alihnata göre itnlyan ordusuna kayde- verildiğine göre gece lngillz bombardı

dilen Arnavut nsker r,rupları silAh ve man tayyareleri Alm.anyanın bata flma
- ıniihimmatlariylc birlikte alaylarından linde blılunan iki limanda rıhtım dok-

« Libya, Mısır ve Habeşistan hudu
durula faşist ordular iktidarsızlığını gös
terirken İngiliz. müttefiklerimiz Taran
todn ltalyan gemilerini imha ediyor. 
İtalyan orduları da Müttefik Yunanlı1u 
önünde rical ediyorlar. 

Fransızlar ise imparatorluk ordularr 
ıun Afrikadan Suriyeye kadar bu muha
rebede oyıpyacaklan mUhlm ro1U hava 
!kuvvetlerimizin ve mütareke gününe ka
dar bütün kudretini muhafa7.n etmiş olaıı 
ve ihanet yüzünden silahtan tecrit edi
len veya teslim olunan donanmamız.m 
yapabileceği hizmetleri idrak ederek 

Eediyor : kaçmaktadırlar. lannı bombardunan etm.l§Jel'd.ir. 
On sekiz yaşından elli beş yaşına ka- Londnı 26 (A.A) - Hava ve dahlll = 

§ Londrn 26 (A.A) - ingiltcrcnin ~ 
: Bulgaristaııa karı;ı olan hath hareke-: 
E tini, a\'am knmarasmcla b!r mebusun § 
: sualine haricİ'\'C nnzırı Lord llalifaks: 
E namına ce\'ap 'eren Butlcr ı:iiyle E 
: izah etmiştir: : 
E - • ingiltcrcnin dü manlarının:: 
E o~·\ınlanna kapılmamnsı, aktif \'C pa- E 
E sif surette yardnn etmemesi ,·eya § 
E İngiltereniıı miittcfiklerine karşı :: 
§harbe süriikleruncmesi . takdirinde§ 
: her hangi bir f>Ulh projesi tanzimi E 
§sırasında Bulgaristanm tamamiyet E 
E ve i~tiklaline hiirmet etmek İngiltc- : 
E terenin niyetlerindendir.» § 
:1 111111111111111ıiıı11111111111111111111111111ımıı1111111r: 

dar biitün Arnavut <>rkckleri İtalyanlar emniyet nez.aretlerinhı tebliği: 
tarafmcfon !>ilfıh nltma alınmıştır. . GUn batmadan az evvel diişman tay-

FirarilerdC'n ba1.11nrı Yugoslav hudu- yarelerl İngilterenln garp mmtakası Uze
<lu üzerinden kaçmakta diğerleri de rine bombalar atmışlardır. Huar az ol-
dağlara çıkarak İtalyanlan iz'aç etmek- _ SONU t fnri SABİFEDE -
tedir1er. Bu çetelerin adedi dört ile yir- -------------
mi arasında mütchavvildlr. Çetelerin .,., ,.,..;..,.;., • • •ı M'•I• •••• 

bir çoğu italynnlara taarruz ettikten ıııınııııttıııı11111111ıu11111ııınnınmunıımnnn 
sonra Yugoslavya hududunu geçmiş ve 
Yugoslav ordusuna kaydeqilnıelcrini is
temişlerse de bu talepleri kabul edilme- SON DAKiKA 
miştir. 

Bk ıhı ahild •••••••••••• 
ir aç gün cvve O ri gö ü ~ · in e 

Pogradiç kasabasında Arnavut çeteleri 
bir hem.in deposunu berhava etmişler
dir. 

- SONU 4 iinrii SAHiFEDE -

ln~t~r~nin· 
Amerika ya 

harp l>orçla_n 
Kordel Rull bu hususta 
mühim beyanatta 
bulunmuf tar 
Vaşington 26 (A.A) - Birleşik Ame

rika hariciye nazın B. Kordel Hull dün 
beyanatta bulunnrak, İngiltereye mall 
yardım meselc:;inin heyeti \UDumiyesiy .. 
le sarih şekiller dahilinde mUnkaşa edil
mesinden evvel hükümetle kongre ara
sında esas siyasetin kurulması balomın
dnn mütalea edilmesi lfızım geldiğini 
sö:ylemiştir. 

lngiltereyc açılacak krediler mesele
sinin ancak B. Ruzveltin kongre lider
leriyle görüşmesini müteakip halledile
ceğini kaydeden B. Kordel Hull, mnt
buat mümessilleri Amcrikaya dönen İn
giliz sefirinin müzakereleri hakkında 
beyanatta bulunup bulunnuyacağını sor
muşlardır. Hariciyt> nazın yukarıda ge
çen cevabı vermi~tir. 

B. Kordc1 Hull meseleyi henüz ne İn
- SONU 2 inci SAHİFEDE -

111111UI111111111111111H1111ili111111111111111 m IUll 

- SONU % inci SAHiFEDE -

Hifr Fransayı yaratmak için çırpınatt 
bir şeJ: G<>ncral De Gaulle 
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Bir harp modası ŞEHiR HABERLERİ I ~!!!:!;~~~;z 
ntobas sel erleri 

-·--=--
GC;ce} ri k.ıranlıkla kaz.alar.ı mani 

Istanbulda bayanlar iskarpin ök
çelerine hususi anıpuller 

takma~a başladılar 
l1tanbul, 26 (Tdefonla) - .Şehrimiz- Bazı ba}'anlar güm.in modwıına uyarak 

de ı~ların maskelenmesi işi muvaffak~- iskarpinlerinin ökçf"lerine ufak hususi nm
yetle tatbik edilmektedir. Geceleri vaz.a• püller takarak gecderi bu ampuller ve 
fe gören seyrü sefer mcmurlan kollarına zarif kunduralarla dolasmağa haşladılar 
beyaz lı::otluk ve ppkalanna da he)ra~ ve zerafetlcriylc nazan dikkati çokça 
ktlıf .-rirerek vazife görüyorlar. Bu şckıl .. 1 kt"l 

olunmak iizcre beledi) ece bazı tedbirler 
alınmıs ve kordonda .sahile beyaz işa
retler konulmuştur. 

Otobüs seicrlC'rindc de bazı e~aslı de
g'ıddikler yapılmıştır. 

Esrefp. sa ve Tcpctık semtlerine gc
cckı i saat 2 ye kadar otobüs i letilme
si kararla n~lır. Bu saatten sonraki se
ferLr mülgadır_ .. -,. ·~· .,_ I uzer enne ç ı er. 

İ} i netice verdıgmden poWJ memur an- d 
ntn da aynı sektlde isaretler takmaları k Ayd~lıc~ ~ zı bayanlalrla bka~ ~ar ke o ta 
L l en ı ennı tanıtmış o ma ıçın ce et ve-s:arar aşını~tır. . . 

Konak - Basmane • AlsanC.'.lk seferleri 
saat 22 den sonrn kırk dakikada bir ko
nak ve Alsancnktan hareket edecektir. 
Konak - Alsancak sef c-rleri eskisinin 
aynidir. 

l~ıldarın ma k~lenmcsinden . sonr~ I )'a yalto yakalarına ma\•ı ampuller tak-
Bf'yoğlunda } eni bır moda başgosterdı. maga haşlamı !ardır. 
04 m -·-g-g o- ••n-•~s.-••••-•• -·- - _,_,_m_•-•- -·- .-.c-• - •-•- ._.t 

Jngilteterenin Ame
rikaya harp borçları 

Üc Jt al van kolu • 
imha edıldi 

-- ·--Zlı'aat vek"' leti 
mezru.at ha 'kında 
izahat isteclli - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - - BAŞTARt\1<1 1 inci SAUİl•'EDE -

giliz sefiriyle, ne yüksek memurlarla gö- nin miihim limanını tcskil eden Draci Ziraat v klilcti Izınır mınta~~n~a 
·· cdiğ1nl ifade etmiş ve bu isin hil- çok şiddetli bombardıman etmişlerdir. g çen seneye nazaıan J..."'tşlık ckilışın e 
k~ct.çc şimdiye kadar fill tetkik saf- Bu liımın Yunan muharebesi başladığın- fazlalık olup olmadığını sormuştur. 
hasına konulmamak.la beraber yakında da.nberi mUtcımıdiyen hava bombardı- Kurak. scylap ve sair afetlerde~ ıncz-
bu safhaya girebileceğini tahmin ettiği-. m~ınları ile hasara uğratılmıştır. n.ıata zarar mevcut olup olmadıgı, her 
nl söylemiştir. Limanda bulunan gemiler üz rine isa- on ~ günde bir defa vilayet knnaliyle 

Krediler meselesinde umumi mahiyet- betler kaydedilmiştir. Ziraat vekaletine bildırilecektir. 
te münakaşası mUnasebetiyle de, B. Hull On bin tonluk b·r gemiye iki büyük --o--
geçen umumi harp borçları meselesinin bomba isabet etmiştir. Daha kü~ük bir Yunanistana ihracat 
evvela nazırlar komitesince tetkik celi- gemiye de isabet vaki olmuş ve gemi ates Muknbilı klerin~ yplıyle ödenmek 
)ereğini ve İngiliz 7imamdarlarının bila- almıştır. Doklar mıntnkasına 'c dnl~a üzere bir buçuk milyon liralık bir had 
ham ınUzakerclerc iştirake davet edile- kıran icinde bulunan gemilerin ortasına dnhilinde ihracat-ıisaıı ı Ycrilcceği 'fıc..'l-
ccğini hatırlalmıştır. bir çok bombalar dü ınüştür. ret vekaletinden şehrimizdeki aliıkadnr-

Conson kanunu ile bitaraflık kruıuuu DUşman lın\•a mildafaa bataryalarının lara bildirilmiŞtir. Bu suretle iki meııı-
kongre tarafından tadil cdilmcksiz.in ma- şiddetli ateşine ve avcıların hlicumla- leket arasındaki ticuri münasebetler Yu
ll yardım hakkında yaptlan tetkiklerin ı·ına rağmen bülUn tayyarelerimiz üs- nanistaııın harp dc:vrcsindc de devam 
neticesinden evvel nazır bu hususta bir lcrine dönmiis.lcrdir. edecektir. 
fakir beyan edemiyeceğini söylemiştir. Cenubi Arnavutlukta Ergiri yolunda, _____ ....... __________ _ 

İngiliz Antil adalarının Amerika}•a Avlonyada ve Tepcdelcn mıntakasında . ....................................... . 
deVrl .uretıyle harp borçlan meselesi· mühim askeri depolarla büyük motörize ~ ... , p <.>r Haberlert E 
nin halli hnkAnı olacalı fikri hakkında nakliye kotları muvaffakıyetle bom bar- . .................................. . • • 11• 

B. ltordel Hull bir mUtalea yürUtmek- dıman cdilıni~tir. 
ta imtlna etmiştir. Göricenin ,.imalinde çok müşkül vazı. 

Böyle bir devrin geçen yu Havana )·ette kalmış olan düşmanın acele imda
konferansıncJ.a veı'llcn kararın ruhuna dına göndcrllcn ınotöriı.c kollarla kalır 
mug&ylr olup olmadığı hakkında :soru- kollarından müteşekkil üç müstakil kol 
lan suale cevaben de B. Hull b~ m~le alçaktan uçan Ul) yarelcrimiz taraf mdan 
hakkında tetkik ~palmadan bır .~ tamamen dı:ı"ılılmışllr. 

Macar takımları 
-~·~--

MEMLEKETiMiZDE MAÇ 
YAPMACA GELiYORLAR 

ileri IUrlllemlycceğini beyan elmıştir. Tayyarelerimiz bunların iizerjndrn a)·- Ay başuıda Mararlann meşhur Vy-
-·-- rıldıkları zamnn arabalar alev içerisinde peşt takınıı lstanbula gelerek bir kaç PROTESTO NOTASI kalmış, kamyonlar d vıilm~. katırlar maç yapacaktır. Macar tnkımı Ankara-

da karma knrısık hır halde kaçı51yor- da da iki maç yapmak arzusundadır. 
!ardı. Şimdi mali şartlar tetkik edilmektedir. 

Londra 26 (A.A) - Marşilyanın In
,ıllz tayyareleri tarafından bombardı
man edilmesinl protesto mahiyetinde bir 
nota bugUn lngiltercnin Madrit büyiik 
elçisi slr Samuel Hoara verilmiştir. 

--------------~~~--~~~--· ı 

Bütün bu hareki'ıt alçak bulutlar ve Macarların 1stnnbulda yapacağı be~ ma
yağmurlu, gayri miL<>ait bir hu•a i~inde en muka?il 3500 lira .alacaklardır. Macar 
:icra olunm~tur. Bütün ta)7areleTimiz Ncmzetlı takımı da ılk baharda mcmlc
iislerine avclcl clm· l rdir kcti·niz.e gelmek arzusunu izhar etmiştir. 

/smir .belediy esinden 
- Benzin ve aaiı petrol müştaklariylc 

mUt.eMrrilt bilGmum kara ve deniz nakil 
YHrtalannm aeyrll acferinin tahdidi halı:
lcında1i lc:aramame hükümleri tatbik 
mevkiine gimıit butunduiundan alaka
darın apğıdaki hususata riayetleri husu· 
ıu ilan olunur. 

1 - Hakiki veya hübni phıslara ait 
olup belediyemiz tarafından verilmiş hu
euat numaraları ta~yan bilümum binde 
otomobUleriyle motosikletler ve tenezzll
he mahsus motörlü deniz nalı:il vasıta
lan aeyrU seferden menedilmiş oldukla
rından bu kabil vesaite ait plakalar ni
hayet bir hafta 7.arfında sahipleri tara
fından belediye aeyrü sefer dairesine tes
lim edikrek kayıtlan sildirilecektir. 

2 - 28/ I 1 /940 Perşembe günü saat 
6 dan itibaren takıi otomobillerinin bir 
gün tele ve bir gÜn çift numaralı olanla· 
rınvı günlülc münnebe ıuretiyle çalıı
malan icap ettiiinden bu iıin tanzim ve 
JdaTüi bakunından gösterilen tarihten 
itibaren alelOmum tabi otomobill~rinin 
belediye umumi garajında toplanmaları 
Ye mUnavebe icabı çal11mayacak olan
lann bu garajda kalmaları mecburidir. 

(2399) 

- ·-
-·-- BA.ŞTAKAFJ l inci SAHiFF...DE -

hiddetlcnmekle kalmaktadır. 
Alsaslıların, Lorcnlılerin, Pikarların, 

ŞampU\•aların yurtlarından süriilmelerl 
iki milyon gencin esarette lululmas1, 
Pariste Unh·ersilelilerin kurşuna diz.il
mcleri Fransay. ) cnid •n hayat verecc>k
lerıni iddia ed n scflerin bu jddi.ılarında 
ne kadar hatalı ve aldanmış olduklarını 
göstermektedir. 

Fakat Frnnsız milletinin \ icdanında 
büyük bir alev tutuşmu tur. Bu alev 
düşmana ve onunla isbirliği yapanlara 
karşı hiddet, infial doğuran ümitli bir 
alevdir. 

Mısırda, Gabonda bütün hür Fransız 
imparator]ugundaki kıtalarımızın drniz
leri yaran ticaret milrettcbatıııın göğüs
lerinde bu hiddetin Alevi tutuşu}·or. On
lar Dantonun, KlemaMOnun izleri üze
rindedirler. 

Biilere yeniden ümit veriyorlar. 
Vişideki d~manlarımııı Vişideki dost

larile birlikte rnağrup edecek olan bu 
hiddeti hiç bir zaman elden bırakrnıya
lım.> 

Tayyare Sineması rı: 3646 
Bugün Çarşamba halk günüdür 

HerkMe Salon ve Balkon mevkileri 20 kur~tur 
SON OLARAK İh."İ FİLİM BİRDEN 

Çdtpn •~ Danslı ve musUdll lllim 
i L E 

Çmklrale ıeçthMz milli filim 
Canakble flllmln l gClımüyenler 1ç1n son gündilr 

Oyun saatleri: 1 - 4 - T - 10 da Çanakkale, 2,30 - 5,30 - 8,30 da 
ÇILGIN GENÇLİK 

ı·········ı·································································~······ · ··: 

~ i BUYUK IIİkA YE ~ 
. . 
• . . .. . . 

ı ••••••••• 1ı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• : ••••••••• ı 
• • 

Umulmıyan Saadet 
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kiUyordu. Çok yukarıda yıldızlar bir kı- le: 
vılcım gibi yanıp sönUyordu. Gülen şlm- - Banyonuz hazırdır efendim, dedi. 
di sevki tahlisine uydulu için memnun- Şardan ailesi zarurette oldu~unu id-
du. Hatti daha ziyade memnun olaca- dia ediyordu. - Dün akşam da hayat tar
ğını da mllphem §ekilde hlsaediyordu. zını indirmekten bahsetmişlerdi • Bu. 
Nihayet, uyanl!t acı olacak bir rüyaya nunla beraber Gillen bu yaşayış tarzının 
kapılmadığı kanaaUle uyudu. yoksulluğa hiç ı. benzemediğini pekala 
Hayır, bu macera gördilğil bir rüya görüyordu. 

değildi. O bunu gerçekten yaşıyordu. Bol kaymaklı sUtl{l kahvenin yanında 
Hava nefisti. ince ince kesilmiş kızanm~ ekmek dilim-* leri vardı. Gülen bunlan !ştah ile yidL 

ALMAN MILLf TAKIMf YU· 
GOStAVLARA MAGLOP 

Bclp:raddoı Alman \'e Yugoslııv milli 
takımları geçen hafta guzel bir maç :rap
ımşlardır. Yugoslav mUl'l takımı, bütün 
tahminleri altüst eden bir oyun çıkarm1s 
\'e netcede 0-2 galip gelmiştir. 

Alman müli takımının en m shur şii
töı-ii olan sa.;: içi Hollanclada askcr1ik 
h · rı ini' yaptıf:ından takımda yt'r al
!n ... .ı1•, tı 

ITAL YAN · MAC~R MILLf 
FUTBOL MAÇI 

Kanunucvvclin ilk gününe ra.."1lıyan 
önümüzdeki pazar gı.inü İtalya milli ta
kmu Cenm adn Macar milli takımilc bir 
maç yapacaktır. Bu karşılaşm::ıva b:ıhas
sa MacarisU>nda bı.i; ük bir eh .. mmiyet 
atiediliyor. Macarlar bu macı kauına
c:ı\<larınd n emindirler. 
--------------
Aııkara radyosu 

8 U G CJ N 
8.00 pro~ram, 8.Q3 müzik; Hafif prog

ram (Pl.), 8.15 ajan..-. lmhcrlcıi, 830 mü
zik pl'ogramının devamı, 8,45-9.00 F.v 
kadını. 12.30 progrnm, 12.3;) müzik: Ka
rısık şarkılar, 12.50 ajans hnbcrleri, 13.05 
müzik, l.3.20-14.00 müzik Radyo salon 
orkestrası, 18.00 program, 18.03 mÜ7ik, 
18.30 konusma: (D~ politika hadiseleri), 
18.45 c::ocuk sa:ıti, 19.15 çocuk için mü
zik (Pi.), 19.30 aj<tns haberleri, 19.45 
müzik: Fasal heyeti, 20.15 Radyo gazete
si, 20.45 müzik: Büyiik küme sazı, 21.10 
konuşma: (Neslimiz.:n luıyat ve sıhhati), 
21.25 müzik: Beraber şarkılar. 21.45 mü
z:.ik: Riyascticümhur bandosu (Şef: İh
san Kü~cr), 22.30 ajan-. haberleri, 22.45 
milzlk: Cazband (Pl.), 23.25-23.30 kapn
mş. 

Zeminde bir lastik hah vardı. Fakat o 
kadar yumuşaktı ki kadifeden zanned·
lebilirdi. 
Kız bütün sabahı burada geç.irse sıkıl

mıyacaklı. Fakat bu zevkten kendini 
mahrum eUi. Giyindi \'e aşağı indi. 

Yemek salonunda bay Ahmet Şardanı 
buldu. Masaya yalnız başına oturmuş 
kahvaltısını ediyordu. MüteaddiL gümüş 
takımları, muhtelif reçel poteleri, pisküvi 
ve biskot tabakları masayı kaplamıştı. 
Bay ekmeğine hafifçe tereyağı sürerek 
bunu kahvesine banıyordu. 

Gülen hayretle kaşlarını kaldırmak
tan men'i nefs edemedi. Bunca nefis tat
lılar arasında ihtiyar çif tllk sahibinin 
alelade bir tereyağlı ekmekle iktifa et
me.!i tuhaf geliyordu. O da genç kızın 
bakışlarından bunu anlıyarak: 

- Ben sabahları az yirim, dedi. Fakat 
sabah sofrasına yalnız ekmek ve tereya~ı 
getirseler evde bir ihtilal çıkar. Aşçı ka
dın bütün bunlara ihtiyacımız olduğuna 
katiyetle kanidir. Halbuki hanım şişman
larım korkusUe, yalnız bir fincan çay 
içer. Rezzan kahvaltısını keneli odasın
da alır. Cemil ve diğer çocuklar da bu
raya nadiren gelirler. 

- BAŞTARAH 1 m<i SAHiFEDE -

Beş milyonluk anlaşma 
derhal satılmaktudır. 

Gcrb e kalan mallar da perakende sa
tışlarla elden çıkantmnktndır. Binaen
aleyh iiç büyiik alıcının aynı zamant!:ı 
harekete gctirilcbilnıesi için bazı ~J
rii~ınclc.r yapılması \'C kararlar alınması
na ihtiynç \'ardır. Piyasanın açılrn.:ısmın 
gecikmesi bu miizakcrelerin devam ey
lemekte bulwımasındandır. 

lngilizlerle 
t evsii için 

yapılan anlaşmanın 
konuşmalav- var • yent 

------x.x Amerikalılar nakil vasıtalarının temi
ni ile m :şguldurlar. Basraya hususi nınr· 
~ndiz trenleri tahrikini istemektedirler. 
Bu \'aziyct diğer memleketlerle bile te
mas 'c nıüz.ııkereyı icap ettirmektedir. 
Tütünlerimizi satnrağıJ111% Amerikalıla
ra, aldıkları malların SC\'kindc de ko
laylık göstermek rne\'kiindeyiz. 

Ankaraya giden ManHaturacılar d öndü. Mani· 
tatara eşyası ithali için İngilizlerle 

anlaşma yapıldı 
İngilizlerle muh~lif maddeler satışı 

ve mukabilinde piyasalanıruz.ın ihtiyacı 
olan ithalat maddelerini getirmek için 
Ankarada yapılmakta olan müzakereler 
hakkında dün yeni malfunat alınmıştır. 
Aldığımız malumata göre !ngHtereye 

on bin ton üzüm ve beş bin ton incir 
satışını temin ede'l'l anlaşma yarım mil
yon sterline tekabül etmektedir. Bu sa
t!§ mukabilinde 1nglltcredcn yarım mil
yon şterlin kıymetinde muhtelif manJ
fatura eşyası ithal olunacaktır. 

1ngiliz manüatura eşyaları evsaf iti
barile şimdiye kadar diğer ecnebi mem
leketlerden ithal olunan bcnZ<.'ri kumaş
lardan daha ınukavemetH, desen itibari
le de daha zariftir. Bu itibarla arada bir ··---
Maltlıemelerde 

· · ·· · ··· ·· ··· -

az fiat farkı olması mümkündür. 
1nglliz ticaret korporasyonu mümes

sili, Türk piyasasının ihtiyaç göstereceği 
mnnifaturn eşyasının tnmaınının İngil
teredcn celbinin mümkün olduğunu söy
lemişlir. 
İzmir mnıtlfaturacıları nnnıına tcmas

lnrda bulurunak Uzere An.karaya giden 
heyet dUn avdet etmiştir. Kuru meyva 
ihracatçıları heyeti de avdet eylemek 
Uzercdir. 

Aldığımız diğer bir habere nazaran 
da, lngiliılerle yapılan yarım milyon 
sterlinlik karşılıklı satış ruılaşmasının 
tevsii iki tarafça da esas itibar.iy1e kabul 
edilmiştir. Bu satış yanın milyon yerine 
beş ın"lyon sterlin kıymetinde olacaktır. 

ingilizler piyasamızn ~eni dahil ol
makta bulunduklanndan bir t~kilat 
'c bazı nnlnşmnlnr yapmak me<'huriyc· 
tiııdcdir. Bu ·' olcla faaliyetleri de mah
süstiir. 

Almanlar da şiiplıc yoktur ki ııi~ asa· 
m&Zdan tütün alacıaklardır. Bugünlerde 
ge(en sene aldıktan mallan scvkeyle
mcklc mcşguldurlar. 

Küçük Abdülkadir paşa hanı 
müstecirinin ölümile biten kavga 

Nctckim Alnıaıl) a namına mübayaah 
idare ~en mümessil lstanbula gelmiş 
bulunuyor. KolnylıkJa tahmin edilebi
lir ki Ticaret 'ckftlcti bu üç büyük alı
cının hususi 'a7.İyctlcrini telif eyliyerck 
bwılarm a~ ı zamanda harekele gc.~bi
leceği bir günde ı>i) nsa) 1 açmak kara
rındadır. Digcr taraftan milli ellere 'e 
inhlsarlara aldrrılacı&k tütünler için ted
birler aluıınaktadır. Eğer piyasa derhal 
açıbr \"C bir kısım alıcılar harekete geçe
mezse fiatlcrin bir anarşiye uğraması 
tehlikesi urdır. Buna meydan verme
mek için adımlar teenni ile atılmaktadır. 
Bu teenni de çok yuindedir. 
Tnhınin edildiğine göre piyasa Kanun

lar içinde açılacak. mUstahsillerimizin 
yüzünü güldürecek fiaderJe rekolte ta
maınen elden çı"-dacaldır. 

- ---- - ---x,.x-
Saçla hadiseyi mahkemede anlattı. Kemalpaşalı 

iki kızı kaçırma davası suçlasa anahk*tn old• DUnyanm içirufa çalkandıiı büyük 
buhranlar karşısında bir kaç aylık bir 
tcahhürü çok görmemek gayet tabiidir. 
Hükümctin bu mevzu üzerindeki hissi
yatım görmek istikbali itimatla bekle
mcğc kafidir. 

x•• 
Küçtik Abdülkadirpa_a ham müstc4 kasdetmedim. 

ciri B. Hasanı öldilrmekten suclu Ne:v- Bu h!disenin mühim bir noktası da 
7-at Zırhlı hakkındaki duruşrn~ya dün yaralının hastanede tedaviyi lkabul et. 
ağır eczada başlanmıştır. miyerek c evinde tedavi edileceğini > 
Suçlunwı ve şahitlerin ifadelerine gö- söylemek suretile hastaneden hana av- HAKKI OCAKOGLU re hadise şöyle cereyan etmiştir: det etmesidir. Yaralıyı muayene eden 
Ne\7.at Zırhlı, beş çocuğunu beraberi- bir husust doktor ahvali wnumiyesinin - -·--

ne alarak çalışmak üzere tzmirc gelmiş düşkün olduğunu beyan eylemiştir. F~- Irak tüccarları 
ve Küçüh Abdülknclirpasa hanına mi- kat yaralı Eşrafpaşa hastanesinde ken- Bağdat ticaret atcşeliğiıniz. Irakta sa
safir olmuştur. disine yapılan bir ii:'Ile ampulundan bi- yam itimat H1ıalut tacirlerinin adresle-

Aradan üç gün geçince lıan müsteciri raz sonra ölmüştilr. rini ticaret ve sanayi odasına bildinniş-
sucludnn oda kirası istemiştir. Nevzat Bu ampulu tatbik eden hastane me- tiı·. Bu ıneruleketle ~ yapmak istiyen 
Zı;iılı. Ayvalıktan para beklediğini, ge- munınun mahk~meye celbine karar ve- ihl"acat tüccarları keyfiyetten haberdar. 
lince veı-eceğini sciylemiş, han müsteciri rilmişUr.. edilmişlerdir. 
Nevzadın yorganını ve bazı eşyalannı KlZ KAÇIRMA KARARLARI - --------- ------
<.lmı.ştır. Kemalpaşanın Armutlu köyünden Be- in .liz ...... ~ ...... . Suçlu ifadesinde diyor ki: kir kızı Bn. Fatmayı kaçırmağa teşeb-

Hadise günü nrkadaştarımla birlikte büst.en suçlu bu köy halkından Halil oğ
.şarap içtikten sonra hana avdet et.tim. hı Osmanın ai:,ttr cezada devam edeıı mu- Tayyarelen· 
Kestiğim knvun fona çıkınca yanıma hakcmesi .sonunda üç ay hapsine karar 
kavun biçağını alarak kavuncu dükka- verilmiştir. Bu suça iştirak eden Cennet, ................................ . 
nına gllmeğe karar verdim. Kesmece Ll\üfe \•c ZC'ynep üçer ay müddetle hap. - BASTARAFI J inci SAHD'El>E -
bir kavun alarak orada kesecektim. Fa- se mahkum edilmişlerdir. duğu gibi ölü ve yaralı adedi de ı11ah· 
ka• kapıda han mUstccirUe karşılaş- Yine Kemalpa,_c;anın Halilbeyli köyün- duttur. 
tun. den Ali kızı Naciyeyi zorla kaç.ırmağa 1ngiltercnin digcr bölgeleri üzcı ·ne 

Han ınüslc...... bdna hakaret ettikten teşebbii.s eden Ali Fahri Poyrazın iki ay düşmanın dUn hiç hava faaliyeti oln .ı· 
~ "ika sandalye ile üzerime hticum etti. hapsine ve Ali Edizle Zülfil ve Hüsey- mıştır. 
'9 ı'l de kc.ndimi müdafan için hiçıığıını nin üçer ay hapislı·eine karar veril- Kahire 26 (A.A) - İngiliz hava kll\'· 
bir kac defa sapladım. Fakat öldiiı·ıne~l' ıni lir. \·etlerinin tebliği: .. ~=---111_ ,_ '! - ·-·-o---~ ~- -" ....... _ -"-·~._.._....-·-··--·--..... _.._,,..-... Haı~a kuvvctleriıniz Dernede bir k· -
Biı' haftalık Fransaya satılan laya, Apolonyadn bir kışlaya, 1'obr 

askeri binalnr.ı muvaffakıyet1i ve is ' 
ihracatımız tütünlerin bedeli hücumlar yapmışlardır. Bardiyada Jı ı 
lG - 23 İkincitcşrin haftası içinde İz- Fransaya satıla11 tütünlerin henüz hücumlarına hedef ittihaz edilen ha' .ı 

mirden muhtelif t-ı.:nebi memleketlere ödenmiyen bedellerinin tediyesine dair sahalarına isabetler kardedilmiştir. 
302,2;)2 lira kıymı!tindc l,656,054 kilo olan kararname mıntaka ticaret müdür- Apolonyada düşman avcıları harekfıta 
muhtelif cmtca ihraç edilmiştir. Buna liiğiinc gelmiştir. müdahaleye tcşebbii& etmişlerdir. B:r 
mukabil son hafta kinde gUmrükte mev- - -·-- düşman tayyaresi tahrip edilmiştir. Tay-
zut Cmm çaylarınııı çıkarılmasına de- Narlıdere dvarıncla yarelerimiz .salimen Uslerine dönmüş-
v'uıı edilmiştir. Gelen çaylar, ihtiyaca lerdlr. 
tc

1 
• ..ıbül edecek miktardadır. demir madeni Şarki Afrikada Assaba hUcwn eden 

Otelde ı.;;;.;-ı-;k- Bazı k()ylülcr, Nadıdcı·e civarında bir tayyarelerimiz bir gemiye isabetler kay-

Çornkkakpıdn $ark otelinde GüUU 
:.<lınd.t bir ktzııı Bn. Fatınaıun odasın
dan 85 lira parasuıı çaldığı .şikayet cdil
mis ve tutulınu tm·. 

ZELZELE OLDU 
E\•\·elki gün Dildlı ve Bergamada ha

fif bir zelzele oLn~tur. Hasar yoktur. 

Borsa 
ÜZÜM 

434 Riza ihracat 
ıf24 A . .R. üzümcü 
271 F. Solari 
204 Vitel 
255 jiro \'t' şü. 
195 M. j. Taranto 
150 P. Paci 
145 M. H. Nazi. 
129 j. Taranto Ma. 
96 Akseki Bn. 
7 4 Bar Main1on 
38 Talat Taner 
30 Santo Ergili 
26 Cevdet Alazraki 

2471 
125666 
128137 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

İNCiR 

13 50 
12 
l!l 50 
18 50 
J7 7fi 
14 75 
13 75 
17 
19 
17 50 
17 50 
13 50 
18 50 
14 50 

7 
8 
9 

10 
11 

236 Çu. j. 'far.mlo ınah. 
207 • R. j. Franko 

6.75 
7.50 

11. 
12.50 
10.50 

20-0 ıo Seri{ Remzi 
157 • İzi Vehbi Fesçi 
137 • M. j. Taranto 
135 • M. H. NkZlı 
99 " A. R. Baıki 
60 • P. Paji ınah. 

1231 )Ck\ın 

8. 
6.75 

ıs. 

23 75 
23 50 
23 
21 
')•J .. .. 
17 625 
14 50 
21 50 
19 375 
19 50 
20 
13 50 
19 so 
14 50 

15 
17 
20 
23 50 
27 

8. 
14. 
11. 
15.25 
11. 

5. 
14. 
15. 

ZAHİRE 
30 ton Buğday !l 25 9.375 

100 Ç. Fasulya 

demir madeni mevcut olduğunu bildir- detmİilerdir. Bir nakliye d{.posunda bü
mişlcr ve bulduklarını iddia ettikleri ba- yUk bir yangın çıkan1mıştır. 
zı ni.imuneleri vilayete getirmişlerdir. Balea ve Beuba U7.erine bombalar 
Bunlar tetkik edil cektir. at.ılml§tır. 

Viliyetin tebliği 
VJU YET MAKAMINDAN: 

Benzin ,,.esair petrol müştaklan ile müteharrik bilumum kara ve deniz na
kil vaıutalarıoın seyrü seferinin tahdidi hakkında koordinaayon heyeti rei .. 
liğinden teklif edilip meriyete konulmasa icra Vekilleri heyetince kabul buyu
rulan ve 22/ l I / 1940 tarihli ve 4667 sayılı resmi gazete ile ncırolunan 75 
No. lu karar a~ıdadır. 

Alakadarlarca malum olmak ve gereğine göre hare.lc:et r:dilmek üzere key· 
fiyet ilin olunur. 

1 - Mili korunma kanununun 36 nC! maddesi hükümlerine müsteniden 
benz.in vesair petrol müştaklariyle müteharrik bilümum kara ve deniz nakil 
vasıtalarının seyrü şeferleri aoaiıdaki esaslar dairesinde tahdit edilmiştic. 

A) Hakiki veya hülıı:mi şahıslara ait olup hususi numara taııyan bilumum 
binek otomobilleriy)e motosikletler ve tenezzühe mahsus moti;rlü deniz na
kil vuıtalan acyrü seferden men edilmiştir. 

B) Apiıda yazılı hususi nakil vasıtaları seyrü seferde serbesttirler. 
a) Elçiliklere, Konsolosluklara ve memurlarına ait kara ve deniz bil\ımum 

nalı:il vasıtaları. 
b) 2827 No. lu kanunun muvakkat maddesinin (B) bendinin ikinci fık· 

rasında yazılı otomobillerle aynı kanunun altıncı maddesinde İsmi geçen mi.i
eSSC9elere ait motosikletler. 

c} icrayı sanat etmekte olan Doktorların 12/1 l / 1940 tarihinde seyrÜ 
sefer müsaadesini haiz otomobilleri. 

d) A. H. 1602. 1603, 1604, 1605, 1606, 1621, 930 ve lsL H. 485 
No. lu otomobiller. 

C ) Ecnebi Turistlere ait na~ vasıtaları memlekete girmelerinden itibaren 
ancak on bet gün müddetle seyrü sefer edebilirler. 

0) Tenezzühe mahsua motörlü deniz nakil vasıtaları motörlerin iıJleme
meıi temin edilecek surette maha11i deniz Ticaret müdürlükleri veya Liman 
Reielilclerinee mühürlenmeleri prtiyle seyrü sefer edebilirler. 

E) Şehir ve lı:asabalarm Belediye huduttan dahilinde çalışan taksi otomo
billeri bir sabahın saat altısından ertesi sabahın altınna kadar bir gün tek, 
bir gün çift numaralar sefere çıkmak suretiyle eeyrü sefer edebilirler. 

Tak.siler çalt§ma gününün hitamı olan sabah saat altıda garajlarına veya 
Belediyelerce tayin edilen mahallere dönmüı bulunmağa mecburdurlar. 

2 -- Bu karann mer' iyete girmesinden itibaren satihiyettar makamlarca 
benzin "·csair petrol mü~taklariyle müteharrik hiç bir hususi otomobil, tabi. 
motosiklet ve tenezzühe mahıus motörlü deniz nakil vaaıtalarma yenidd 
ıeyrü sefer müsaadesi ve plaka verilmez. 

GUlen odasına giren bir hizmetçinin Sonra yataktan fırlayarak banyo daire
çıkardığı gürUltQ ile uyandı. ttzerlne sine girdl Tonuk yeşil renkte banyo 
kahvaltısı konmu~ tekerlekli bir masa. içinde uzun zaman kalarak vücudunu 
yı lSnUnden itiyordu. Karyo1anm ucuna dlnlendirdl Banyo dairesinde her §~Y. 
Cf<>tru elllerek, hllrmetlcllr bİr' tebessüm- sabuna var.ıncava kadar, aYil1 renkte idi; - BİTME Dİ - 280 B. Pamuk 

19.50 
t:il 15 65. 

:3 - lıbu kararın ikinci maddesi neıir tarihinden itibaren Yeaair madflilr 
lel'i netrinden bet gün sonra mer'iyete sU'ecektiT. 
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Tayyare Sinem ası rı: 36461 
i!S lkınci Tc-.rın )<ıı·ınki Pcrşemb..?<lcn itibaren ilavelı progrnın 

'f A P T 1Ö1 l\fl K A D 1 ~J 
A k \ c- ınac~ra filimi: Oynıynnlar 

Hary Boor, Victor Franccn 
iLA VE OLARAK 

Bebeğim gülünçlü kome~i 
Yı.:ııuıdan itibaren oyun santleri ısık söndürme müıuısebctiyle 
1 ,30 - 2,30 - 4 30 - 6.30 - 8.30 da olacaktır 

... ~ ........................ ma"ı~ıı;;;~,....·· • -vı 
rll 

i~::.:Jr vakıllar müdürl~ğ ·mtJen: . . 
Kar ntina, F refpaşa, Yusuf Dede.-. fepecik, ıkiçeşmdık, Da.}ıemır .Ye!

d ~irmeni civarında evkafa ait satılık arsalar me\·cut olup bu~l~nn ~ulkı
Y tı tılrğa çıkarılın tır. Bunl rın mahnlle. sokak ve kıymetlerım havı cet· 
vrlı idnrede asılıdır_ Tafsilat almak ısteyenlerin ve talip olanların her gün 
\ kıfl r mıidüriyetine müracaatlan lüzumu ilan olunur. 

27. 29, 1 9 5209 (2400) 

lzmir Sicili Ticaret memur
lu2"undan: 

- oO.JKli NÜSHADAN l\IABAT -

tevdi !'derck mukabilinde hisse senetlerinin adet \'e numaralannı mübeyyİ? 
birer duhuliye kartı alacal.lardır. Bu kartlar birinci i<:timada ekseriyet ~
sabı hfısıl olırıazsa ikiud idırna için verilmiş olan salahıyet ve vektı.letler bı
U\fı tebdil edilıncdiS takd:r~e de ikinci içtimalar çin dahi muteberdir. 

Madde 61 - Umum1 Jıe C'':n hini içtimada hazır bulunacak hisscdaran ve
ya mümessıllerinin isim~t-r'n: \'C mikdan his: 1crini mübcnrin olarak taıl7lın 
kılınacak cetvel idare rr.eclic:i l<'t.> b·ttasdik müzakernta mübaşeretten CV\'Cl 

lfrı;scdarnnm görebUeccklt-r : ma~allc talık ve bir suıeti de umumi heyet 
kitaı tine te'\di olunur. 

Madde 62 - Şirketin hi~;e se:ıetlt rı umumi heyet içtimaına teknddi.im t•den 
yedi gün zarfında ahar.J <lr!VÜ' ve frı af: olunamaz. 

Madde 63 - Umumi heyet ic;timalanna idare meclisi reisi bulunmadığı 
takdirde reis vekili, o da bulunmadığı takdirde idare mecli~i tarafından se
çilecek bir zat riyaset eder. Reiain vazifesi müzakeraun muntazam bir su
rette cereyan etmesini ve zabıtnamenin kanun ve i~bu mukavelename ahlca· 
mma muvafık bir surette tutUlmasım teminden ibarettir. 

Umumi heyette hazır bwunan ve en çok hisseye malik olan iki hissedar 
rey toplama hizmetini ila eder. Bunların ademi kabulleri halinde kabul edi
tinceye kadar bu suretle deYam olunur. 

Umumi heyet katibi reis ile rey toplamağa memur olarak tarafından s:e
rek hissedaran arasından ve gerek hariçten tayin ve intihap olunur, 

Umumi heyet içtimalarında hazır bulunan hiasedaranın veya mümessille
rinin isimleri ile mahalli ikametlerini, milcdan hisse ve reylerini mübeyyin 
bir cetvel tanzim olunarak mevcut olanlar tarafından tasdik edildikten son
ra zabıtnameye npt olunarak muhafaza ve talep vukuunda alakadarana irae 
olunur. 

Madde 64 - Umumi heyetlerin .ittihaz ettikleri kararlar müteber olabil
mek için ittihaz olunan brarlann mahiyet n netayiei ile muhalif kararlann 
esbabı muhalefetini mübeyyin bir zabıtname tutulm&tl llztmdır. 

işbu zabıtname reye i§tirak eden hı..edaran ile hazır bulunan komser ta· 
rafından imza olunur. Hissedaramn imzalan hakkında verecekleri bir eala· 
hiyetname ile reis ile rey toplamaia memur .zevatı zabıtnameleri imza etmeie 
tnkil etmeleri eaJzdir. 

lçtimaa daYetia mulü dairesinde cereyan ettiiinl ınüabit vepikin zabttna· 
melere rapb 'ft)'A münderecatın1a derci lamndtr. 

tdare meclisi itl>u zabıtnamenin muaddak oir suretini derhal sicilli ticare• 
te tetell Ye laUl&.a8mı ilin ettirmekle mllk.Ueftir. 

Bu zalntnamelerin gerek muhakeme ve gerek makamatı saireye ve eşhaııa 
ırösterilmek Uzere çıkarılacak suret veya hülaae.lann 'irket namına vaz'ı im· H,.. mezun kılınan zevat tarafından imza edilmesi muktaxidir. 

Madde 6S - Umumt heyetin salahiyetleri: 
idare meclisinin .. llhiyeti fevkinde bulunan mesaili bilmüzakere tahtı ka· 

nra almak. 
idare meclisine milsaadei mah1U1a vermek ve verdiği vekaletin şeraitini 

tayin ve ıirket umurunun sureti idaresini tesbit etmek. 
ldare meclisi ve murakıplerin ~rlcet umuru baJckında tanzim ettikleri ra

porlara bil!nço, kir ve zarar hesabı ve me" cudat defteri hakkında kabul 
veya ademi kabul karan ita ve badelrnünaltap y<"niden tanzim etmek. idare 
meclisinin zimmetini ibra veya mesuliyetine karar vermek amortismanları 
tahtı karara almak ve tayin ~itecek temettüat hiseelerini teı1bit etmek, id'a
re mecli.i azalarını ve muralcıplan intihap ve lüzum gördüğü takdirde bun
lan azil ve yerlerine diğerlerini tayin eylemek, idare meclisi azaaana verile· 
cek huzur hakkı ve murakıplara verilecek tahsis:ıt milı:darını tesbit etmek 
idare meclisi azasının evvelemirde şahsen müsaade istihsal etmesi lazım ge· 
len hueusatta müsaade ita ve ademi itası hakkında karar vermek. 

Şirketin emvali gayri menkullerini terhin veya tahvilat ihracı suretiyle i .. 
ülı:raz akdine müsaade etmek idareye veya esa:t mukavelenamenin tatbikine 
mütedair ruznamei müzakl'!ratta mevcut ıneıail hakkında karar vermek gibi 
hususattır. 

Madde 66 - bilançonun tasdikine dair olan umumi heyetin karara idare 
meclisi azaıiyle müdürler ve murakıpların ibıuını da mutazammındır. An
c.k bilançoda bazı c.ihetlCT meskut kalm11 veya bilanço yanlıt olarak tan
zim edilmit iae bilançonun tasdiki ile idare heyeti azaları ile müdürler ve 
murakıplar iktisabı beraet etmİf olmazlar. Muraluplann vermiş olduğu ra
porun kıraat ve istimalinden mukaddem bilanço ile hesabatın kabulü hakkın
da verilen kararlar lceenlernyekundur. 

Madde 67 - Hiaıtedaran phsen alakadar olduwu nıcsaiııiıı umumi heyet· 
ler de müzakeresi esnasında rey haklarını istimal etmezler. 

Madde 68 - Umumi heyette bilançonun tasdiki hakkındaki müzikere 
elcseriyetin veya scrmayci §irketin onda birini temsa eden ekalliyetin talebi 
üzerine on bet gün sonraya talik ve ikinci içtima için vaki olacak davet alel· 
uMJI tfa olunur. işbu ikinci içtimada ekalliyet tarafından müzalcerenin diğer 
bir içtimaa taliki hwıwıunda vaki olacak talebin muteber olabilmcai için bi· 
linçonun evvelce itir11z edilen noktaları hnlclunda muktazi izahat \'crilmemİ§ 
olması lazımdır. 

Madde 69 - Umumi heyet kararlıuı aleyhine taıihi sudurlarındaıı itiba
ren üç ay zarfında ~irket merkezinin bulunduğu mahal mahkemesine umumi 
heyet zabıtnamelerinde itirazları tesbit ettirilmiı olmak şaıtiyle muhalif ka
lan ve hakkı reyini istimale müsaade edilmeyen hiseedaran ile şahsen mesu
liyetlerine karar verilen idare meclisi aza111 ve murakıplar tarafından ikamei 
dava edilebilir 

Ancak işbu 
0

da\•anın su'iniyetlc yapıldığı tahakkuk ettiği takdirde bu yüz
den hasıl olan maddi ve hakiki zarar ve ziyandan itiraz edenler müteselsilen 
mesoldiirlcr. 1tiraz üzerine mahkemece verilip iktisabı katiyet eden ilamın 
Lır ııurctini idare meclisi tescil ettirmeğe mecburdur. 

Madde 70 - Adi hisse senedatından gayri muayyen bir nevi hisse ııene
datı tıahipJerinin hukukunu muhil olmak üzere umumi heyetçe ittihaz olu.um 
kararların muteber olabilmesi mezkur hisse senedah eshabını elli altıncı 
maddeye tevfikan umumi heyet halinde biliçtima jttihazı kanır ederelc ta•· 
t"ip \ e mU\•afakat etmderine bağlıdır. 

Madde 71 - iıbu esas mukavdename maddelerinde icra edilecek her 
"e\ i tadilat idare meclisi tarafından ticaret vekaletine tudik ve sicilli tica• 
reıc kscil ve alelusul ilan ettirildikten sonra mer'i olur. 

Madde 12 - Umumi heyetlerde reyler el kaldınlmak suretiyle verilir. 
Anc:ak hazır htı!unan hissedaranın temsil ettikleri ıermayenin onda birine 
ına!ık bulunan bır kaç hissedarın talebi üzerine reyi hafiye müracaat mecbu
ridır. 

Madde 7.3 - idare meclisi ve murakıp raporlan ile senelik bilançodan 
umumt heyet zabıtnamesinden ve heyeti mezkürede hazır bulunan bis!!eda
nnın e.ami ve mikdan hisselerini mübeyyin cetvelden mueaddak dörder 
~aha umumi heyetin son İçtima gününden itı'haren nihayet bir ay zarfında 
~ret vekaletine irsal ve tevdi kılınacaktır. 

ALTINCI FASIL 
Senelik hesaplar mevcudat 

.a.. ~adde 74. -. -. ~irketin senei hesabiyesi ilüncikanunun birinci günündea 
~Af a~arak bırıncikanunun sonuncu günü hitam bulur. Fakat birinci hesap 
t-• mU.tema olarak ıirketin •ureti kat'i,yede tetekkütü tarihi ile o Minenin 
~unun •onuncu ııünü beynindeki müddeti ihtin edecektir. 

-DEVAlll VAR-

YENf A.Slfl SANlf'E J 
& 

İzmir fiat mürakabe komisyonu reisliğinden: '" 

İLAN 
1 - Dünkü gazetderle fint mürnkabe komisyonunca neşrinden2-l 4660 

sayılı kararname mucibince pasif korunma nizamnamesinde isimleri bildi· 
rilen muhtelif maddelerin ilan edilen fiatlerinin perakende ve azami fiatler 
olduğu: 

2 - Yalnız ışık sızdırmayan perde yapmaya yarar kumaşlar için gösteri· 
len fiatlerin toptan Eiatler olup bunlara yüzde on ilavesiyle onlarında pera
kende nz:lıni satış fiatlerinin bulunabileceği. 

3 - Mumlar da destesi 185 - 200 gram ve .ı l santim boyunda olanları
nın 1 O adetlik destelerden ibnret bulunduğu ve bunlarla beraber 8 lik ve 6 
lık mumların deste fiatlerinin de 25 kuruş olduğu tavzihan lian olunur. 

5212 (2407) 

Maliye Vekfileti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Banka
sından: 

İzmir Nalaa müdürlütünden: 
Bornova Ziraat okulu tamiratı 775lira :30 kuruı keşif bedeliyle24/ 11 /940 

tarihinden itibaren 15 gün müddetle pazarlığa konulduğundan isteklilerin 
2 490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlayacakları teminatlariyle birlikte 
1 O/Birinci kanun/940 Salı ~ünu saat 11 de nafıa müdürlüğündeki komisyona 

28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463-2614 nUmaraL lıammlar mucibince 
ibracma ..WU,et v.-ilen n ıeliri tamamen S.vaı - Enurum Oemiryolumm 
İnfUlll& tahaia olunan o/o 7 celirli Sına - Erzurum iatilaumm 20 ıenede 
itfuı meırut 5,S milyon liral.le yedinci tertibinin kayıt muameleai 5·12-1940 
akşamı nihayet buhnak tl%ere Z0/11/lMO sabahından itibaren başlamıştır. 

Tahviller hamiline mUharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibari kıymette 
birlik ve 25 lik olarak iki kupüre aynllDlflır. 

başvurmalan. 27, 3 5252 (2398) 

lizmil' vak;ilar müdürl .. f!ünden: 
Mülhak Yerli camii vnkfmdnn Bucanın Dere köy civarında içinde sekiz 

adet eşcarı nıi.ısmirc ve.- altı nğaç zeytin bulunan tahminen on dönüm mikda
rındn tarla uç sene müddetle kiraya verilmek üzere müzayedeye konulmuş· 
tur. lhnl~i 5 / 12 940 Perşembe gün ti sn t ondadır talip olanların mezkur 
tnrıhte temin:ıt akçalariyle birlikte vnbflar müdüriyetine müracaatları ilan 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve müesse
ıeselerce, vilayet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak müzayede ve 
münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece aatdmq ve aatda
cak olan Milli F.mli.k beddlerlnin tediyesinde bapbaf kabul olunacaklan 
gıÖİ gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin tamamen itfasına 
kadar her türlü vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiati o/o 95 olarak tesbit edilmittir. Yani 20 lirallk bir
lik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de 475 liradır. 

olunur. 2 7, 30, 4 5205 (2401) 

1ZM1R StCtLt TJCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

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

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türlriye Cümhuriyeti Zi
raat, Türkiye tı, Emlak ve Eytam, Halk. Türk Ticaret, Belediyeler Banka
lan ile Sümer, Eti Banklar tarafından icra edilmektedir, Diğer bankalar va
sıtasiyle de tahvil alımı temin olunabilir • 

Tescil cdilm[ş olan (Riza ihracat Türk 
Anonim Şirketi) nin 16. ll. 940 tarihile 
lasdikli sirktileı·i ticaret kanunu hükilm
lerinc göre siciJin 2877 numarasına kayıt 
ve tescil cdıldiği ilan olunur. 

OL!VIER VE 
$VREP<ASI LTD. 

Sermaye ve tasarruflanm en emin ve en çok eetir eetiren aılbalarda İl
letmek isteyenlere keyfiyet ilin ve 15 elinlük ıuslaipsiyoa müddeti zarfm
da bankalara müracaatlannm keneli menfaatleri ildizumdan bUlundağu İp· 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADD~f Rees blnası 

TELEFON: 2443 
Loodra ve Llverp<>I haUan lçl.n 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla· 
rımı1 sPf Pr vapacaklardır. 

ret olunur. 19, 21, 23, 26, 27, 29, 1, 3, 5 5006 (2332) 

' İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tcnik im1.as1. 

Emıaıı ue Eytam Banlıasından : 
No. lan 

l - Sirkükr •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Esas No. Yeri Eski Yeni TaJ Nevi 
Nısıf evin 
3/8 hissesi 

93 DCponun 

RlZA tllRAC.\T TüRK ANONl.M 
şrn·.-ETt tZMiR BF.LEDtYF.StNDEN: 

Sermayesi Tiı. k Lirası 200.000 - Kültürpark açık hava tiyatrosu et- A. 1161 Drğaç Şehitler caddesi.. 121 119 
Merk zi: lZMlR rafındaki yollarla Cümhuriyet kapısı ve 1321 M2. 123 
Şubesi: tSTANBUL sergi sarayı istikametine giden yolların A. 1318 Karşıyaka Alaybcy Malı. - 20 
Telgraf adresi: R1TAŞ betonlanma suretiyle tamiri fen işleri Rağbet - yeni 1663 üncU So. 
Tclefon: lı.nıir- 2302 - lstanbul- 40508 müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi Ada 16 parsel 51, 156 M.2. 
P K 48 v-hile kapalı zarflı eksiltmeye konul- A. 1332 Güzelyalı Müstccabl zade 

· · 
3 

-... K "f b d ı· 10865 ı· 1 S k yeni 40 uıcı sokak.. lki kuruşluk damga pulu üzerinde muştur. eşı e e ı . ıra . u- Ada 874 parsel 27, 471 M2. 
24 ı. Kanun 1940 ruştur. Mu\•akkat temınatı 814 lıra 90 A 1392 K"" U Mnh Tü k ğl 'So _ 

Her ncıvi toprak mah.!ullcri alım ve k~~-ştur. ihalesi 1 1/12/940 Çarşamba · A~~r354 ~el {, 
0

74~ ıa: 
sattın ve ihracı ve her türlü Ucaıi ve sı- gu'?'u saat '.~ dadır 2490 sayılı k~nunun A. 1457 İkinci Karantina BülbUl 
nal muameleler, ithalat ve ihracat ve ko- tarıfatı dahılınde hazırlanmıt teklıf mek- . 235 . . kak 

luk 'le · • I k ·· t · tuplan ve şartnamede yazılı digv er vesi- Ayednı 789 ıncı 
50

1 l s"s 50 ,.." misyoncu • ı ıştiga etme uzcre csıs k 
1 1 

b' l'lct 
15 

k d •. a parse • . A~· 
edilen .a ar a. ır ı ~.saat e a ar encumen A. 1458 İkinci Karantina Bülbül _ 

RtZA 1HRACAT TORK ANONİM rıyasetıne verılır. . 235 inci kak. 
ŞlRKETt 27, 1, 5, 9 5210 (2406) ~d~ 789 parsef2, 68 M2. 

- R. t. T. A. Ş. - lZMtR BIRiNCı SULH HUKUK HA- A. 1464 Bornova Fide sokak 8 
m, lzmirde Cümhuriyet bulvarı 6 11uıua- KtMLtciNDEN. A. 1521 Salhane M. Enveriye so. lJI 
rada 25 ilk teşrin 1940 tarihinden itiba- h • d 

1 
Salh Ada 697, parsel ll, 255.75 112. 

ren faaliyete ba ladıihnı \'e şirketin İs- Davacı azine tarafın an zmir a- A. 1563 Birinci Karatq Hadi Sok. 1'1 
laııbulda Ga1atada Hüdavendigar hanın- nede 242 sokak 14 numaralı evde otu- Ada 614 parsel 8 51.50 M2 
da 39 - 41 No. da bir şubesinin açılması ran Zihni oğlu Orhan Ege aleyhlne A 1511 Karşıyaka ~ M. ~ -
mukarrer bulundugunu ve aşağıda im- 940/2305 numaralı dosya ile açılan ala- yeni l809 uncu sok. 216.$8 MZ. 
zaları mevzu zevattan Salahattin Sanver cak davasından dolayı müddeialeyh na- Ada 1338 panel 2 
ve Sadullah Birsel'in şirketin lmıir mına .. önderilen davetiye varakuırun A 1578 İkinci Azizb,e Kadirlye M. _ 
merkezi ile İstanbul şubesini mlinferl- ibmetgilunın meçhuliyetine binaen bill Ada 1318 parsel 9 300 lıll. 
den ve K. Pistoff, Ahmet Evllyazede ve teblii iadesi üzerine müddeaaleyh• ill- A. 15'lt İkinci. AzİD:ve Kacİtrl,.. iL _ 
Kemal Çelem'den her hangi ikisinin yal- nen tehlicat icruına ve muhakemenha Ada 1316 parsel 18 538 MI. 
nız İzmir merkezlnI müştereken. tem- 28/ 11 /940 tarih ve saat ona bırakdma· A. 1580 İkinci Azlzlye Kadİrıye M. _ 
sile ve şirket ınUhUrU ile blrlikt.e bUu- 11na karar verilmiı olduğundan müdde- Ada 1316 ı;arsel 11 580 ıu. 
mum evrak ve vesaiki o suretle imzaya aleyhi!\ yevmi ve vakti mezldlrda hinat A 1581 İkinci Azlz.iye Kadİrıye M. -
salilhiycttar olduklarını arz eder ve key- ishah vücut etmesi veyahut tarafından Ada 1316 parsel 12 560 MJ. 
fiyetin ve imza nümunelerinin kayıt bu- bir vel:il göndenneal akai takdirde hak- A. 1582 İldncl Aziziye Kadirlye M. -
yurulmasını ve itimat ve te\•ecclihlerl- kında gıyabi karar verileceği lüzumu teb- Ada 1316 parsel 13 390 112. 
nin esirgenmemesini saygı ile rica lii makamına kaün olmak üzere ilin olu· A. 1583 İkinci Aziziye Kadiriye Jıf. -
ederiz. nur. 5208 (2403) Ada 1318 parsel 14. 1230 M2. 

Rlz.a ihracat Türk Anonim A. 1586 Birinci Süleymaniye M. 

- - 7 
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55 

şirlcetl Demir kauk sokak 253 M2. 
İdare meclisi reisi ve murahhas mil- Sahlık bahı-e Ada 587, parsel 7 

düt· Salahattin Sanver imza nümunesi: ~ A. 1597 İmarlye mahallesinde 490 -
Riza ihracat Türk Anonim sirkeli Merhum Kavas Manisalı Alinin M2. Ada 1635, parsel 12 

R. ı. T. A. Ş. ~ Bornova Merainllsinde Karakol ao- A 1594 Alsancak Hacı Bekir sok. -
S. Sanver kağında yedi numualı içinde ilç adet 109.7' M2. 

1da.rc meclisi azası ve murahhas mü- evi bulUlUln on dönüm meyve bah- A 1598 İmarlye mahallesbıde 2460 -
dilr Sadullah Birsel imza nUmunesi: ,, çesİ •tddcbr. Taliplerin mahallindeki M2. Ada 1648 parsel S 

Rlza ihracat TUrk Anonim şirketi ealübine mUracaatları 1 - 3 A. 1604 İmariye mahallesinde 
R. t. T. A. Ş. ...----------.-. 225 M'.!.. T~-1 Birsel - Ada 16?7 ~ 26 

Muamelit n-ti K. P.istoff imza nüınu- lZMIR BtRINCt SULH HUKUK HA- A. 1609 İmariye Mah. 994 OııcU IOk. -
nesi: ~ KtMUC1NDEN: Ada 1635 parsel 6. 12'1.5011.Z. 

k k A. 1610 İmari~ mahaJleSinde 99.50 -
Riza ihracat Tür Anonim şir eti Hazine tarafından Bornovada Yeni M2. Ada 1635 parsel 8 

R. l. T. & Ş. cami mahalleainde Bergama Tarlabaıı A. 1611 İmariye maha1JeSl 730 uncu - -
K. Pistoff sokaiında 9 No. lu fırının üstünde otur• kak 204 50 M2 

Sen•iiı şefi Ahmet Evliyazede imza makta iken halen belli olmıyan Süley- ~da 1635 ~19 
nümune~i: man ve Müradiye aleyhlerine açılan 

R . ih t T'" k An · · k ı· A. 1613 İmariye mdıallesi 993 ün- S4 -ıza raca ur orum ır e ı mahkemenin gıyabi mahkeme9inde müd-
R t T .. Ş. cil sok8k 140 M2. 

• · • .n. dei aleyhlere iddia hakkında teklif veç- Ada 1636 parsel 7 
A. E\•liyazade hile ilanen yemin davetiyesi tebli:F edil-

T k k ~..r· K .. ,, ç 1 · ü - A.16M CUzelyalı Malı. 40 met sok. - -c ni ~·t emıu e em ımza n - di~ halde "'elmediklerinden yeminden •· • Ada 874 parsel 15, 156 m. 
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Kıymeti Depozito 
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50.- 10.-
28.- 5.20 

10.- 2.-

49.- 9.80 

9.- 1;80 

11.- S.20 

lf.- l.41 

17.- 3.40 

12.- 2.40 

ST.- 7.40 

25.- 5.00 

10.- 2.00 
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5.00 1.00 

13.00 2.60 

10.00 2.00 

20.00 4.00 

14.00 2.80 

55.00 11.00 

munesi: kaçmlf aaydmalarına ve usulün muaddel 
Ri1.a jhrac:ıt Türk Anonim şirketi 337 nci maddesi mucibince keyfiyetin İzahatı yukarıda :razılı gayri menkullerin pefln bedelle atqlan 3/12/1941 

R. t. T. A. Ş. teknr mtiddcialeyhlere tebliğ ve muha- tarihine müsadif sah günU saat ONDA ihaleleri yapdmak üzen arttınnaya ko-
K. Çelem kem~ 4/ 12/940 gün saat ona bıra- nulmuştur. 

Umumi No. 65S7 Hususi No. 9/174 kılmuma karar veri.imi§ olup muayyen 1 - İstekli olanların hizalarında ya.uh depoaito akçelerinl vnnemize yatıra-
t.şbu sirküler altına konulan imzaların gl1nc:le gelip yemin etmedikleri surette rak arttınnaya girmeleri.. . . . . 

.şahL! ve hüviyetleri manıfum ve daire- yeminden ·kaçınmıı olunduğuna dair ve- 2 - Milzay.?de sırasında verilen bedel. mukadder layms?ti geçtiği takdirde 
mizce 14. 10. 1940 tarih ve 5333 numara rilen &arann katileşcceği tebliv makamı· taliplerin depoı.itolarını nisbet dairesinde tezyit eylemeleri ve milhUr kulla-
ile saklı esas mukavelenamesi mucibince na kaim olmak üzere ilan olunur. nanların mühürlerini Noterden tasdik ettlnneleri.. 17 - 21 4992 (2325) 
bitteşekkühısulen tesdika iktiran ve tes- S207 (2404) 
cili icra edilmiş olan (Riu ihracat TUrk 
anonim şirketi - R. t. T. A. Ş.) Unvanlı TIRE ASLiYE HUKUK MAHKE-
~irket namına ve mezkur şirket idare MEStNDEN: 
meclisinin 24. 10. 940 tarihinden ittihaz 
ettiği knrara ıl'lüsteniden şirketi mezkO.- Tirenin Dere mahallesinde oturan Ka
renin İzmir merkez( ile İstanbul şubesi sam Küçük oğlu tarafından karısı lzmir
namına her biri münferiden imza etme- de Ka11ıyakada tramvay caddesinde 
üe izinli idare meclisi reis ve murahhas Hürriyet ıolcağında 8 numaralı evde 
müdüı .. i S:ılahattin Sanver ve idare oturmakta iken ikametgahını terk eden 
'"'. 5ll.r" azasından Sadullah Birsel ile Hanife Küçük oğlu aleyhine Tire asliye 
l ·ne .. :.::ı:ü geçen karar hükümleri daire- hukuk mahkemesine açtığı dilekçesinde 
sinac Şfrkcti mczldirenlıı yalnız: 1.zrrlir karw eebepsiz hanesini terle ettiğinden 
su besi namına her hangi ikisi birlikte bir ay zarfında koca.sı haneaine avdet ey
~üştcrcken imza etmeğe izinli muame- lemetıi hususunun ihtarına dair açılan da
lat §eli K. Pistoff servh §efi Ahmet Ev- vantn muhakemeainde mezburenin yeri 
liyazade ve teknik şefi Kemal Çelemin belli olmadığından ilanen yapılan teh
olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz yilz ligat üzrine dul'UfMaya gelmediğinden 
kırk se~i teşrinisani ayının on altıncı 117abında yapılan muhakeme sonunda 
cumartesi günü. 16. 11. 1940 mezburenin kocaaı haneaini terk eylediği 
İzmir UçUncU noteri Süreyya Olcay şahadetle anlatıldığından kanunu mede-

resmt mlihrU ve imzası. ninin 1 32 nci maddeai mucibince mezbu-
Umum1 No. 6558 Hususi No, 9 '174 renin bir ay urfında kocaıı evine avdeti 
İşbu sirküler suretinin dairede saklı lıuauaunun ihtarına 5 T eırinieanf 1940 

16. 11. 1940 tarih ve (6557) umum! nu- ..- 368/292 karar sayılı illmla hüküm 
maralı aslına uygun olduğu Wdilıı: b- nlidiiaaden mezburenin ikametgahının 
lınclı. Bin dokuz yliz kırk senesi tepin!- meçhul olduğwıdaa keyfiyetin tarihi 
sani ayının on altıncı ~ .. il&adaa ltibaren mezbure 15 giln zarfın· 
nU. 16. ll, 1940 • ~ tem,izi dn... ..ylemeal akli takdirde 

Oıı iki ~uk pli ~ 18. il yakanda tarH· " lumaralı ihtar karan
teşrln 1940 tarih Te tzmlr üçüncii noteri nıa lceebi k& ·et -cı ... ceğinden tebligat 
Sü,.eyya 01-y remıl mUhilr ve ima& ..Jcamma ka -ı •o· ıMk üzere illn olunur. 

lı20I CMW Sl81 (2408) . -

........................ ~ ...................•......•.......•.........•............... : 

i Devlet Demir Yollarından ~ 
: .................................................................................... . 

- lzmirin Basmahane ve Alsaneak anbarluına vürut eden tam hamuleli Ya 
gonlann l /9/940 tarihinden 30/ 11 /940 tarihine kadar idare tarafından tahliye 
olunacağına dair evvelce bildiraen D. D./509 No. lu tarife hükümleri görülea 
lüzum üzerine 31 / l /941 tarihine kadar temdit edilmiftir. 

Anbarlardan daha fazla maliUnat alınma11 rica olunur. 26, 27 5156 (2390), 

BENZbl ALINACAK 
D. D. YOLLARJ 8 NCI tŞLETME KOMtSYONUNDAN: 
İdaremiz ihtiyacı için 15 000 kilo benün 30/11 /940 Cumartesi günü saat 

' O da Alsancakta iıletme binasında komisyonumuzca pazarlıkla alınacakbr. 
Muhammen bedel ( 5130.60) lira olup isteklilerin (749.60) liralık M. te

minat makbuz1ariyle muayyen vakitte puarlıia ittiralderl İç.İn komisyona gel 
meleri lazımdır. Şartnameai iıletme kaleminde ıöriilebilir. 5 211 (240S) 

. 
Devlet Umanları lfletane mnuın müdürlöitt 
tzmlr pbeslnden: 
Alaybeyindeki atelyemizin ihtiyacı içia 200 metre miWbı Ç&mazmanı kapalı 

xarf usulüyle sabn alınacaktır. A:ananlarm SO metre mikklbının boylan S. 1 SO 
metre mikkabının boylan da 6, 7, 8 metre uzunluiunda olacaktır. Kalınlık 
lan 25X2S santimdir. Azmanlann atelyemize tulim prtiyle muhammen bede1i 
9800 - dokuz bin sekiz yÜZ. liradır. MuY&llat teminat 7.35 - yedi yUz otuz bet
liradır oevlet limanları itletmeal lzmir tubesi binuında Birinci klnun 12 nd 
Pertenıhe günil saat tS,S da mUbayaa komisyonu tarafından yapılacaktır. Ta· 
lipler eksiltme prtname.inl idaremiz levazım seniıainden bedelsiz olarak alabi
lirler. isteklilerin muvakkat teminab muhtevi teklif melc.tuplanm hamilen iha· 
leden hir saat e.veline kadar komi.yona mUracaatlan illn olunur, 

27. 28 5204 240.J) 
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Bulgaristan aklı 
selimden ayrıl-

v 

mama~a mec-
burdur 

YAZAN: B. B. 

Yunan - ltalyan hıırbının kenarında, 
Balkanlar için <'n ehemmiyetli hadise 
Bulgar başvekil ve hariciye nazırının, 
üçler paktına iltihak etmek üzere, Bcr
ı ne .) anacakları tantana ile ilan edılmiş 
olan ~eynhntin .) apılmıyacağının kat'i 
olarak anlaşılması, Sofyaya dönen Ber
Jin Bulgar sefirinin üçüzlü pakta Bulga
ristanın iltihakı için hiç bir protokolun 
imza cdi1mcdiğini beyan etmesi ve böy
}t' bir meselenin şimdilik mevzuu bahis 
olamıyacnğ.nı resmi Bulgar mahfilleri
J\ ' temin etmiş olmalarıdır. 

Bulgarların üçüzlü pakta iltihaka ik
mı dile:nemclerinin muhtelif sebepleri 
v. ır Bunların başında, Bulgar mille
tinin aklı s<''imini kabul etmek lazımdır. 
Faknt bu aklı selimi karartan, emri va· 
kilc>r :yaratmak istiyen bazı unsurlar da 
Bulgaristanda muhakkak surette mevcut 
tur. Bulgari tana karşı yapıldığı iddia 
{ dilen haksızlıkların tamiri ümidini mih
verin peyki olmakta arayan bu unsur
ların ı;abırsızlığını tadil eden en ehem.
'lliyetli hadi e ştiphl' iz Arnavutluktaki 
Yunnn muz. fferiyetleri olmustur. 
Yunanlıların biitiln tahminler hiltıfı

mı ol ırak. curetknr bir taarruzu defet
melC'r \"e mütaarrız.ları adeta kendilerini 
müdafaadan aciz vaziyete düşiirmeleri 
Balkanlarda, diğer yerlerde olduğu gibi, 
tehditle is görtilemiyeceğini ve Balkan 
milletlerinin istikltıllerini müdafaaya ka
dır olduklarını göstermiştir. Balkanlı ol
mak itibarile. Bulgarlar da - Her seye 
rağmen - bu ınanznradan bir sevinç duy. 
muc; olacaklardır. 
Diğer bir unsur. Sovyet Rusyanın va-

1İyetidir. Bulgar başv<'kilinin ve harici
ye nazırının Berlin seyahatinin suya 
diic;me -i, So\-yet hariciye komiserliği 
umumi sC>krt'lerinin Sofyayı ziyareti sı
r.ısına tcsadiif etmistir. Molotof - Hit1er 
mi.il; katından sonr;. Nazi propagandaoıı 
tarafından Sovyet Rusyayn atfedil n 
rnihv r lehindl'ki temnyUllerin 1',fo ko
vada nazarı dikkati cclbcd<'Cck s-.kild 
if.'lczip f.'dihnis olması, Sovyet diplomatı
nın Sofyaya itidal ve aklı selim fav.siyc
sind!.' bulunduğunu hemen hemen k~i
yMlc göstN·rrıPkt<.'dr. 

Ri.itün bun1.ır. Bulgaristan için haksız 
clduUunu idr'I e>ttiği bazı \•aziyetlerin 
1ashihinden v z r,eçmrk mana mı muta-
1ammın değilrlir. . 

Ancak teshih ile tahrip arasında bii
yük bir fark vardır. Bnlkan milletleri 
rıras nda sam"mi bir anlaşma ile her 
mUşklil hal edik•bilir. Zorbalığın hiç bir 
eyi hal etmf'rlij{i bilakic; acı tecrübe1<'r

)e sabittir. 
Samimi anla,şma ile her müşkUliln hal

li yohmila İngiliz hariciye müsteşarının 
ı;on beyanatı da güzel bir işarettir. B. 
Dutler· nvam knmarasında sorulan Dir 

un1c- şu cevabı vermiştir: 
c Do""nıdan doğruva vey.a dolayıslle 

btiyük Britanyanm dUsm:mlnrına yar
dım ve iltihak etmediği v<.'yahut mi.itt<'
fiklerine taarruz eylemediği takdirde. 
ilcridf.' yapılacak ve büyi.ik Br"tanyanın 
<lahil olacağı h"r hangi bir sulh anlaşma
sında Bulgnristanın tamamiyet ve. istik
ll\linin tanınması için elinden gelen her 
şeyi yapmnğa Brit:mva htikümeti karar 
vermi5tir.> . . 

Britnnya hükümetinin garantilerin<' 
n<' kad:ır sadık, dostlarına ne kadAr ve· 
fnkur ve düşmımlannn karşı· ne kadar 
!imansız oldu~unu ise Yunan hal'hı bir 
oaha isbnt C'tmiştir. Bu sl'brple Bulgar
lar. ~ulh yolunda devam etmenin kendi
lı:'rine en büyük faydaları dokunacağını. 
hnrba ulaşacnk bir siyasetin ise hiç bir 
nihni kar tC'min etmiyeceğini anlıyacak 
mt>vkidcdirler V<' bunu anlamakta ol: 
dukları ümit C'dilt'billr. 

Asheri vaz~et 
·····--··-·· 

Yunan taarruzları -··----
Muvaffak olmak 
üzere bulunuyor 

ı: 

YENi ASIR 
:ı - 2? So tesrin Cars:ımba 1940 5 ıa; A 

Mısır Başvekili --· Loren halkının 
tehciri 
--~·-

FRANSADA NEFRET VE iN· 
FIALLE KARŞILANMIŞTIR 
Londra 26 (A.A) - İsviçrede çıkan 

Kahire, 26 (AA) _ Yeni Başvekil Verbund gazetesinin Vişi muhabiri Lo· 
:ren ahalisinin tehcirinin Fram;a ve AlHüseyin Sırrı pnşa dün ayan meclisinde 
manya arasında <lcrpi~ edilmekte olan selefinin siynsctini tntbik edebileceği 

Mısırın harici 
siyasetini 
anlattı 

ümidinde olduğunu söylemiş ve demiş· teşriki m<'saiye nasıl ağır bir darbe in· 
tir ki: dirdiğini anlatan bir tetkik neşretmistir. 

Frnnsada her kes bu Alman tedbirleri 
cEvvelki kabine dunyanın geçirmek· önünde nefret ve infial hissetmektedir. 

te olduğu mü kül vaziyetlere karşı koy· 
~ ff k ı t B d b Lorenlileri al:ıkadar eden mez.kUr ted-maga muva a o muş ur. una a se ep . . . . . 

Mısır halkının, hükümetinin dürüst, dav- ~ırl.er, Fran~ ~. Alman ışbır~~ı ıçın 
• 1· h k • •· · ı umıt veren goruşınelerden 15 gun sonra 

ranmış \'e nzım ı are etıne guvenmıs o • . tih .-l'ld r..: • • b"lh d · b" 1 d ıt az t.~ıı 16 • ıçın, ı assa erın ır e· 
mnsı ır. • 

Mısır vatanperverliği rnilktin gerek sır yapml§tır. 
Parlamento dahilinde ~e gerek e hnri- Muhabir, yaptığı S<'Yahatte, Loren teh-
. d ı · b" ı·~· · ·· h · b"" ··k cirinin Vişi hükümeti ve bu hükümetle cın e o an ış ır ıgının şup esız en uyu . . .•• 

garantisi olmuştur. Bu vatanperverlik ~~many~ aı:ns~n<1a ısbı:lıgı tasavvuru 
memleketimizin menfaatlerini müdafaa ıçın tehlikelı bır hnl aldıgına kanaat gc
edecek ve tamamiyetini ve istiklalini te· tirmiştir.. . . .. . . . k 
min eyle)ecek bir siyasete t1evk etmeğe Unumu fikır, böyle hır tedbırın anca 
hadim olmuştur. iki millet ara.s~n.da kabul edilecek bir ba-

Omit rderim ki hükümetimiz Kralın rış muahedesının imzasından sonra fat
tarnfını.zdan tasvip edilen nutku~da bü- bikl icnp ettiği merkezindedir. 
yük hntlnrı çizilmis olan sabık hükümetin Gabon .mlistemlekes~in .hür Fransız 
siynııetini tatbik mevkiinc koyacaktır. kuvvetlen tru:afından ışgalı de, _Frnnsız 

Nezaketini muhafouı etmekte olan makamlarını ~~al eden başka bır rn!.'V· 
beynelmilel vaziyet büyük jtinaları icap zudur. Bu işi, Vişi hiikümeti çok eht'm
<:ttirdiği cihetle işbirliğinizi ve müzaha- miyetle göz önünde tutmak~dır. Zi:.a 
retiniz tnlt"p ederim. d(>ııizlcr aşırı memleketlerle bır çok go-

Vatanın emniyeti kuvvetli olmamıza rüşmele-r yapılmaktadır. 
ve birleşmemize mütevakkıftır. Allah Uzak doğudan dönen vapur mürette-
Rehberimiz olsun.> batının beyanatımı göre. bir aralık İn-

Londra, 26 (A.A) - Taymis gaze· giliz makamları tarafından Singapurda 
tesnin Kahire muhabiri bildiriyor: tevkif c-dilcn 11 Dö .l".rans büyük yolcu 

Yeni Mısır Başvekili Sırrı paşa hükü· vapuru halen Hindiçinide Saygım lima
metin harici siyaseti hakkında Parliunen· nındadır. Gemiciler vapurda general 
toda yaptığı beyanatında Mısır • İngiliz DC1!ol tnraftarlarile Vişi taraftnrlan ara
muahcdesinde mevcut tçahhütlere ria- sındn bir mfürodeme vuku bulduğunu 
yet, Mısırın harp harici bir devlet ve ae- anlahyorlar. 
lefi Sabri paşanın lngiltere ile harpte bu- ---./:r---
lunmayan memleketlerle Mısırın samimi Amorı·•anın ınoı·ıterage 
münasebetler idnm~ etmek siyasetine il 1 ...., U 
uygun bir siyaset takip olunacağının te-
yid edileceğini söyl~,mi .. tir, garaımları 

Bir tekzip 
Londrn 26 (A.A) - Ingilterenin Ame

rikadan üç zırhlı, altı kruvazör ve yiiz 
torpido muhribi ödün" alacnğına veya 
!;atın almak i t".'diğin" dair bir NeV'JOrk 
gazetesindC" çıkan haberin esastan ari 
bulundurıu :-nJa.c; lrnıc;tır. -x-

Nevyork 26 (A.A) - tngiltereye bu 
glinkü sevkiyatın çok fe\•kinde tayyare
kr gönderilmesini istiyen Amerikalılar 
biiyük bir ekseriyet teşkil ediyor. 

Bunlar hattfı Amerikanın kendi mü
dafaası için yaptığı sipari~leri geriletse 
bile- İngilız sipaı·c lerine rüchan verilme
SID" taraftardırlnr. 
Amerikanın kanaati İngilterenin, ayni 

7.amanda Amerikanın emniyetini müda
faa eden bir narp sahnesi olduğudur. AMERiKA AYAN REiSi 

İngiltere muzaffer olursa Amerika 
Mullasım memleketler • keneli tayyarelcrini harp sahnes;ne sev-
de bir seyahate çıkacak ke mecbur olmıyacaktır. 

Ncvyork 26 (A.A) - Deyli Nniyuz LoncJrn 26 (A.A) - İnfilak maddeleri 
~azetc inin \ • ingtoıı muh.ıbirinden al- istihsal&tını arttırniak için Kanadada on 
dığı bir telgrafa görr, , lan meclisinin beş, yirmi fabrikanın inşası düc:ünülmek
yeni haı icı~ n cüın nı reisi Mister tedir. 
Corç vnkında mulı. c:ım ınE"mleketlerde ObUs doldurmak l<;in mühim miktarda 
bir scy, at ~ apmak niye. tindedır. Ame- infilak maddeleri Kanadadan deniz nşı
rikanın tarihindc böyle bir seynhntin rı memlPketlere ve Amerikaya gönderile
şjmdiye kndnr mi lıne tC'sadlif edilme· cektir 
mi tir. --·-·· - -e--

Buli?aristan 
üçlü paktı 

imza amadı 
- BAŞl'Al:Al'I J inci SAHİFEDE -
Altı nydanberi memlckeiin1e dönme

diğim cihetle simdi Sof ya~ a g.d;yorum. 
Ve bu vesile ile hususi işlerimle de meş
gul olacağun. Bulgarislanın iıç t:ırafh 
nnkta iltihakını imza etmediğim gibi 
$o(yaya hariciye nezaretini deruhte et
mek üzere gitmekte olduğum hakkında
ki haberler de doğru değildir. 

YUNA ~ 
···················~~ 

ORDULARI 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

- RA$TARAFI 1 inci SAllİFEDE -
kendi kuvvctlerile ve ltalyadan gönde
rebildikleri kaclar takviye kuvvetlerile 
vaziye.tlerını <li.lzeltmcğe uğraşmaktadır. 
Arnnvutlukta harp harekatının basladığı 
tarJıte>n beri.İtalyanların buraya iki fır
ka nnkil edebilin~ olmaları ihtimal da
hilinddeir. 

Londra 26 (A .A) - Atinadan bildiri· 
liyor: 

~s·.:,·b N-'.rı~H A B ·E ·R . . ... . 

Yeni Ticaret Vekili Milli 
Şef' e tizimatını arzetti 
Ticaret ve iaşe Vekaleti - Milli 

• 

korunma kanununda tadilat 
Ankara 26 (Telefonla) - Yeni ticaret :teşkilatından azami surette istifade edi

vckili B. Mümtaz Ökmen ibugün öğleden lecektir. İcap ve lüzumunda ayni rnak
sonra Çankaya köşkünde reisicümhur sadla hükmi şahsiyeti haiz müesseseler 
tarafından k..'lbul cdilmİ§, yeni vekil Milli de kurulacaktır. 
Şefe tazimatını nrzetmiştir. Ankara 26 (Telefonlo) - Milli korun-

y eni ticaret Vl''kili yarın öğleden evvel ma kanununun bazı maddelerin"in tadi
yeni vazıfosine başlıyncak ve Nazmi line dair hükümetin hazırladığı kanun 
Topçuoğlundnn vekrıJet işlerini devir lfıyıhasını tetkik etmek üzere parti mec
nlncaktır. lis grubu idare fıeyetince teşkil edilen 

Öğrenildiğine gön• milli korunma ka- komisyon faaliyeie geçmililir. Komisyon 
nununcla yapılan dcği~kliklere dair ka· bugiin başvekil Dr. Refik Saydamın 
nun büylik millet meclisinden çıktıktan huzuru ve vekillerin iştirakilc öğleden 
sonra ticaret vekaleti iaşe işlerini de tan. evvel ve .sonra iki toplantı yapmıştır. 
zinı vazifesini deruhw cdeceK,tindcn bu Bu komisyonun rızası bulunan B. 
vckfıl<>ie tic,tırct ve inse vekaleti adı ve- Mümtaz ökmrn. komisyonun öğlrden 
rilecektir. sonraki toplantısına Ticaret vekili sıfa-

Ayni ve'kfılmte bJr ikinci müsteşarlık tile işürnk etmiştir. 
ihdas edilecek ve bu müsteşarlık iaşe Bu lnyıha ile iaşe işlerinin tan7Jm! için 
işlerile meşgul olacaktır. alacağı tedbirleri başamıası maksadlle 

Vckfılet in~ iş!erinin tanziminde top- hükümete bazı yeni salahiyetler verilme
rak ofis, tlr.aat bankası gibi müesseseler si rnevz.uu bahis edilmiştir. 
·v-amııar_ı_ı_ı_ı _ _._, _ -·~-•-1-~~~-c-••c-•-•-1-ıa 

Saatler ileri alı ıyor. Dairelerde 
yeni çalışma saatı tatbik edilecek 

~~-~-----x.x-~------
Ankaı·a 26 (Telefonla) - icra vekilleri evvele bağlıynn gece yarısı .saat 24 te 

heyeti buglin snat 14 de ibaşvekalet1e bir bütün memleketteki saatlerin b.lr saat 
sant kadar devam eden bir toplantı yap· ileriye nlınmnsına dairdir. İkincisi de 
mışur. 1 K~ l ihi. d ·ı·bar 

Arık 26 T lef nl ) R 
• , ununuevve tnr n en ı ı en mer-

ara ( e o a - · eımu gaze- . . .. . 
tenin bugünkü nlishasında hükümetin 1 kez ve vilnyctlerdekı butün memurlnı-ın 
iki karam~si. intişar etmiştir. Bunlar- çalışma saatlerinin 9 dan 12 ye ve 13,30 
dan birincisi 30 'l'eşrinlsaniyi 1 Kanunu dan 17 ye kadar olmasına dairdir. 
~~a-•- -il-·-·- ......._..._ll_D_O_l l l •t l _ D_t _ 'G _._,._.~~_,,_..._..~ 

Bugün lstanbulda yalnız tek nu
mar· lı taksiler çalışacaktır 

İstanbul, 26 (Hususi) - Benzin ve petrol tahdidatına ait kararın tatbikine 
yarın ba..µanıyor. Yann c:bugÜn) yalnız tek numaralı taksiler çalışacaktır. Hususi 
otomobilleri~ motörler Per~embe gününden itibaren çalışmıyacaktır. 

YE.Nl ASlR - Aynı kararın tatbikine şehrimizde yarınki Perşembe günü haş
larıacnktır Tek numnrnlı taksiler faaliyet gösterdiği vün c;ift numaralılar Beledi-
yenin G~ai santralında göwniinde kalacaklardır. • 
. ,_,_..._.o[>o99•- •-a.u..-.. ... ~·---cı- ~ .... .-.~..-,.. _.........~.._,_..._..._.._.__ -

Cörçil . ) .. 
48 saatiık mütareke-

ye r zı değil 
Londra 26 (A.A) - Bugün avam ka

marasında Noel bayramının kutlularunn
sı için Papalık veya bitaraf diğer bir dev
let vasıtasile 48 saatlik bir mütareke ak
dini teklif edip ctmiyeccği B. Çörçilden 
sorulınuşttlr, 

Başvelfü bunn cHayır> cevabını ver
miş ve şunu ilave e1.miştir: 

c Eğer böyle bir teklif her hruıgi bir 
bitaraf devlet vasıtnsile yapılacak olursa 
tngiltrre hükümetı bunu katiyen redde
decektir.> 

Avam kamarasında 
Londra 26 (A.A) - Avam kamara

sında hal'l> masraflarını ortaya koyan iki 
işçi mebusa A tdee şu cevabı vermiştir: 

•Bugünkü gibi bir fılemde tatlı bir 
kaç lafla ve fötlerin sözlerini olduğu gi
bi kabul etmekle sulhun elde edilebile
ceğini zannetmek bir hayaldir. Bazı Av
rupa devletleri bu hataya düşmiiş bulu
nuyorlar.• --·--HÜR BiR HABEŞiSTAN 

Makineye 
Verilirken 
ml:Bllfl\'BB~~?J 

lngiliz taggareıerinin 
.Arnavutluk ve Afrika
daki akınları çok geniştir 

Kahire 26 (A.A) - tngi1i:t. hava kuv
vetlerinin resmi tebliği: 

'fayynrdcrimiz Arnavutluktaki Yunan 
hareketinin terakkisine ricat ebnekte 
olan İtalyanları mütemadiyen tehdit 
ederek ynrdım ediyorlar. 

Sofyn 26 (A.A) - Sofyayn gelen Bul
gnristanın Berlın elçi!':i B. Draganofun. 
Bulgaristnnın ileler paktına iltihakı pro
tokolunu, imza <'dilml"k iizere, berabe
r~e getirdiği hakkındaki şayialar res
mi mahfillerce tekı.lp edilmiştir. Bu me
sell'nin şimdilik mevzuu bahis olmadığı 
ayni mahfill<'rde beyan edillll('ktedir. 

TA YMtS GAZETESlNE GöRE 
Londra 26 (A.A) - Balkan mesele

sinden kısaca bahseden «Taymi.s> gaze
tesi şunları yazmaktadır: 

Cepheden gelen son haberlere göre 
İtalyan ordusunun ricati bütün mınta
kalnrda clevam ediyor. Yunanlıların Gö
ricenin şlnialindeki ileri hareketleri, 
İtalyanların yollar<la tc.rk cttikleri mü· 
him miktarda mühimmat ve hal'l> Jeva
znnı yüziinden müşküluta uğirunaktaclır. 
Yunan kuvvetleri Ergiri istikametinde 
mevkilerini t:ıhkirn etmektedirler. Yu- Londra 26 (A.A) - Avam kamara
nan n5keıi mahfillcrlnde vaziyetin tama- sında bir .suale cevap veren adliye müs-
me:ı Yunanlılar lehine olduğu bildiri!- te~n Çemi§tir ki: . 

. Elbasan mıntakasında motörlü üç İtal
yan nakliye kolu ile bir katır nnkliye 
kolu ve piyade kuvvetleri mitralyöz 
ateşine tutulmuştur. üç büyük nakliye 
gemisine ateş vc.rilıniş ve diğer bir çok
ları hasara uğrn1ılmış ve yol kenarlarına 
devrilmiştir. Bir çok katır da öldiirtil
m\iş ve diğerleri şuraya burayn kaçın
larnk dağıtılm!§tır. Piyade kuvvetleri
nin de ağır zayiata uğradığı uınnedi1-
mektedir. Piyade kuvvetleri baştan başa 
paniğe uğratılım~hr. Tepede-lende diğer 
kollara da taarruz cdi1miştir. Bombalar 
motörlil nakliye kollanna VP nakliye ka
tırlarına isabet etmiştir. 

Kral Borisin, Bulgaristanın üçler pak
tına iltihakını iştemediğini bay Hitlere 
nçtkça bildirmiş olmasından ve Almn:n 
hiikümt'tinin Türkiyeyi daha fazla tah
rik etmek arzusunda bulunmamasından 
dofayı Bulgarları iicüz.lü pakta girmeğe 
icbar etmek projesi şimdil 't terk cdi1-
mic: gibi görünmcktNlir. • 

mektedir. · c İngiltere hüküıneti Habeşistanın mü-
Londra 26 (A.A) - İtalyanlar Elba- tecnvizden kurtulduğunu görmeği pek 

sanı tahliye etmeğe başlamışlardır, Roy- ~~ ede-r. Hilkli~etim~~ Ha~:~i5!~nda 
terin Yunanistandnki muhabirine göre gozu yoktur. 1ngılferenın istedigı hur ve 
şimdiy~ kadar dört İtalyan fırkası boz- müstakil bir l~abeşi~ı~ va~lığı?ır. Bi-
guna uğratılnrak imha edilmiştir. naenaleyh lngıltere hukümetı milşterek 

-•- düşmana karşı silaha sarılmış olan Ha

Kaçan ıtaıuanıar ---....--·----
beşlileremümkün olabilen her türlü yai-
dımı yapmaktadır.> 

. --·-

Ergiri iaşe anbarları bombardıman ve 
tahrip edilmi~tir. Taranto, Sicilya ve 
Bari üzerinde muhtelif keşif uçuşları 
yapumıştır. Şarki 1tnlyan Afn1rnsınc1a 
Assab dvarındn büyi.ik bir motörlil nak
liyat deposuna Uıarruzlardn bulunul
muştur. Büyük bir yangın çıkarılmıştır. 

80 kilometreden gözüken ıiyah du· 
manlar yükseliyordu. Bu yeni yangın da 
dün yangının çıkarıldığı yerin hemen 
yııkınında alınan fotogranar hasaratın 

- BA$TARAFI linci SAlJİFEDE - . EAL N çok 'büyük olduğunu teyid eylemektedir. 
Londrn 26 (A.A) - Deyli Heraldin Düşman biri 24 Sonteşrinde biri de dün 

harp muhabiri yazıyor: Sulh haberıni teh- olmak üzere Malta üzerinde iki hnvn nkı-

' 

...... 
Tanca ve İtalyanlar, 
Sovyetlerin vaziyeti, 
Yugoslavya, 
İngilterenin teşebbüsü 
Berlinden gclcrı bir hnbt-.rdc fü;üzlü 

pakta iltihak edecek olan devletler 1is· 
tesinin artık kap.ındığı bildirilmiştir. 
Pakta iltihak listc:mıi genişletme teşe}). 
büsU Hitler tarafından yapılan ı;cynhat
lerlc bn~laınıştır. 

Hitle.r Lavnlla, Franko ıle, Peteıı1e bu 
maksatla görü~müştür. Bu mUlfıkatlarm 
hedefi Fransa ve l:;panyayı mihvere il· 
tihak ettirmekti. Anlaşılıyor ki ispanya 
vaziyetini, Fransaııın vaziyetine bağlı 
tutmuştur. 
Alımınyanın bu tcşebbüsi.indl karşı· 

laştığı zorluk jki ct•pheli idı 
Evveltı Almanya Fransayı tatmin ede

cek sulh şrırtları teklif edemiyordu. Zi· 
ra İngiltere ile bir hayat memat mlica
delesi yaparken Fransayı kolay kolay 
tahliye edemezdi. 

İkinci sebep fü• Latin devleti arasında 
menfaatleri telif edememesi olmuştur. 
İtalya Fransayı mağlCıp etmek için hiç 
bir fedakfırlık ynpmadığı halde Fransa
dan mübalfıgalı isteklerde bulunmuş
tur. 

Bunu Frnnsa kabul etmediği gıbi is
panya da kabul etmemiştir. Zira böyle 
bir vnziyoti Ispanya, menfaatleı'ine 
aykırı görmüştür. . 

Gariptir ki Ispanynnın Tancayı işgalı, 
İtalyanlar tarafından hoşnutsuzlukla 
kar.şılmımıştır. İşte bu sebepler Alman
yanın garbi Avrupanın iki devletini ye
ni nizama iltihak ettirmek teşebbi.isünde 
muvaffakıyet.sizliğe uğramasını intaç et
miştir. 

Şarki Avrupaya gelince: Bu sahadaki 
Alınan teşebbüsü de daha çok muvaffak 
olmuş sayılamaz. Almanya yeni nizaı:nı 
Sovyetlcrc kabul ettirmcğ~ çalışmışsa 
da muvaffak olamamıştır. 

Sovyetler Almanya ile muhasamattan 
çekindikleri için yeni niuıma karşı va· 
ziyet almamakla iktifa etmişlerdir. 

Almanya Macarıstan, Romanya ve 
Slovakya gibi doğrudan doğruya mihve
rin tesirine tabi olan memleketleri iiçUz• 
lü pakta iltihak ettirmiştir. 

İstikHillerini muhafaza eden Yugo&: 
lavya ve Bulgaristuna gelince: Almanya 
bu devletlere dahn foz1a ehemmiyet ver• 
ıniştir. Yugoslavya ve Bulgaristaııın va· 
1.iyetlcri birbirine benzemiyor. 

Yugoslavya iki mihver devleti arasına 
sıkışmıştır. IlWllann tesiri altındadır. 
Fakat sempatisi İngiltereye müteveccih· 
tir. · 

Bulgarbtana gelince :sempatisi ınih· 
ver tarafında olmakla beraber mihverin 
tazyikine o derece ınağl\ıp değildir. 

Yeni nizama iştimk teşebbüsü İtalya
nın mağli'ıbiyctinden ev..:el olsaydı Yu
goslavya üzerinde tesir yapmak mi.irn· 
kiindü. 

ftnlyaııın hczımeti Yugosla\i.)anuı ce· 
snrctini arttırmıştır. Yunanlıların ital· 
y:ınları mağlup etmeleri Yugosl::wJnrııı 
çok rahat bir nefes almalarına imkin 
vermiş ve Yugoslavya iÇin de güz~l bir 
örnek olmuştu!". 

Bu vaziyette Yu)l'oslavya i.içii:di.i pak· 
ta iltihaktan tabii surette çekinmiştir. 

Bulgaristnnda Almanya bir aralık mu
vaffak olacak gibi görümüştür. Hatta 
Roma Bulgnr nn1.ırlarının paktı iınz& 
iç.in Pazartesi günü Bcrline gidecekle
rini bile haber \icımiştir. Fakat pazaı·· 
tesi gelip geçti. Bulgar nazırlarının Beı·
line yapacakları sey~hat yerine Be.din, 
listenin kapandığını ilan etti. . 

Bulgarlann bu vaziyetini Bulgar mec
lisindeki müzake.re.ierden anlamak ka· 
bildiı·. Bu müzakereler Bulgar ınilletiniıl 
hükümetc;e takip edilen siyaset üzerinde 
müttehit olmadığını göstermiştir. 

Kralın Bcrlin seyahati açıkça tenkiı 
edilmiştir. Mihvel' politika-;ına iltihald 
tenkit edenler de bulunınuştw·. 
Bazı mebuslar d:rı Bulgaristanın men· 

faati harp haricinde kalmak vazifesial 
takip eden Sovyetlerle beraber olduğU• 
nu söylemiştir. 

Sovyetler harici.Ye komiserliği umu· 
mi kfitibinin Sofyada yaptığı mülfikatıar 
bu bakımdan manidardır. Diğer taraf· 
tan İııgilteredc Bulgarların üçüzlü pak:• 
ta iltihnk etmemeleri için bir teşcbbU
yapmıştır. 

Bugün öğleden ::;cnra avam kamara
sında beyanatta bulunan İngiliz harici)'• 
müsteşarı mihvcı·e iltihak etmediği tak
dirde İngilterenin harpten sonra topla-' 
nacak sulh kon! eransında Bulgaristtınıll 
hudutlarını bugünkü şekliyle müdafaa 
ve garanti edeceğini söylemiştir. 

• (R. G.) 

SOVYET MÜMESSiLi 

1talynnların ün it ı ttiklrri gibi Yu
nanlılar tC"slim vcva m:'t lfıp olsalardı, 
h. f?ka balkan el ·vletlC"rinin de belki 
rnihver devletlcrıl • en müsait Ş::.rt1ar 
rlahilindl" uyuşmaları ihtirnnli hasıl ola
·ak ve bu sebeple B. Hitlcr dc Boğazla
ra kadar inmeğe kalkıc:.-ıc ktı Fakat Yu
nan muzafferiyctlerinin t ~irleri harp 
sahnelerinin çok ilerisind<' dl' kendini 
~ö tc-rmiştir. 

Mütte!iklerimiz Yunanlılara mümkün nı ynpmışhr. ilk akında bir ltnlyan avcı 
olnn her vnsıta ile takviye göndermek- .zip edi "Or tayyaresi hava diifi toplarının ateşiyle dü· Sovya 26 (A.A) - Di.in öğleden soıı• 
teyiz. Tayyareler harp levaziıni ve as- T şürülmü:ıtiir. ikinci akında düşman tay- ra Sofyaya gelen Sovyetlcr hariciye kcr 

Henüz mıhver d vletler"r<: bardan
mnrnış olan civar memlek tll'.'rde itimat 
"'lmılmaktadır. Yunanlılar azmin nele
re muktedir oldu ~,unu bunlara öğret. 
n· 1 rdir. 

"JlC"fre r.ecmHerair. 
P rm"di - Er •"ri hattında İtalyan mu

kav mntin:n uzun sürme in" ıhtimal ve
·ılmiyor. 
Yunanlılar Ayr rantladaki Italyan 

kerler taşımakta ve bu ehemmiyetli ha- Berliıı 26 (A.A) - Berlin siyası mah- yareleri daha önlemeden evvel kaçmış- miserliği umumi katibi SÖbolef kral Bo-
reketlc~ s:ıras~y:ie he~ gün İtalyanların filleri sözde bir sulh taarruzu yapılacağı lardır. Bütün bu hareketlerden tayya- ris tarafmdan kabul edilmştir. 
ınağl\ı~ıye~~nne ~ı:ıil olmaktadır. En hakkında Ncvyork gazeteleri tarafından relerimiz zayiatsız dönmüştür. Draç üze- · 
kısa bır .ı:nuddet ı~ı?de. .tayYar_e. mer,- son günlerde neşredoilen haberi ta~n- rine yapılan taarruzdan sonra kayboldu- Bir ltalyan nazırı 
d~nları vucuda getiril~ıştir. Ingiliz mu· men uydurma olarak tavsif eimektedır. ğu dünkü tebliğde büdiri1en tayvaremiz Bc;rlin 26 (A.A) - Fon Rıbbentr<>P 
hımmatı \le hususi ncvıden bazı silfilılar -- -- ' d t • t• • dün İtalya adliye nazırını kabul etıniŞ• 
· 1 ·1Cıb • · d-L f i b' hal av ~ e mıs ır. !~t~~;;;;ı;. ı iyetını mıa ec ır e Noel yordusunda tır_·_. ____________ _ 

Bundan başkn Yunanistandaki tayya- 1· • t d im bir arşılıklı taggare K~nt eyaletinde bir düşman 1rıyynresi 
re meydanlarının etrafında İngiliz asker- ng er e ya Z kısa bir miiddet mitralyöz ateşi açın şsn 
fori nöbet beklemektedir. gün tatil ya ılacak bombardımanları da insanca zaviat yoktur. Hasar pek az· 

Temin edildiğine göre İtalyanlar tııy· Londra 26 (A.A) - İngiltere iş nazırı dır. 
ynr<'lcrle getirecekleri kıtaalla bu mey- Noel ve yılbaşı yortularında, Noel veya Londra 26 (A.A) - Hava ve dahili Orta şark İngiliz hava kuvvetleri ıuı· 
danlara taarruz etmeği araştırıyorlar. yılbaşında olmak i.izere yalnız bir p,i" mniyct nezaretlerinin tebliği: mnndanı general Longmore Yunanis ~ 

Bcrr-• kuvvetlerini imha · ... in Delvimeye taar-
lir. ruz ct'll 1 tedirler. Bu taaITUzun inkişafı 

Londra 26 (A.A) - İyi haber alan tatil yapılmasını tek1if etmiştir. Buglin gündüz bir kaç diişman tayya- daki orta şark İngiliz hava kuvvetle ı t• 
mahfillerde beynn edildiğine göre ricat Nazır bugUnkil şartlar içinde istihsali resi cenup ve cenubu şarki sahiUerini teftiş için Yunnnistnnda yaptı!,rı scyal19 

Yun n kuvv t" in"n Er ka. Permidi ve halind"' Aynsaı:andnyı müdafaa eden iki 
Ergiri mıntnka nd f ly, n kuvvetleri· tta1van fırkmn imha edilecektir. 
ni.r. ~erilerine düs rc.k bunları tamamen Yumınılar kÖrfu karşısındaki Ama-
miinhezim etmr1c>ri b klenme1 tedir. vutluk sahiline bu mnk.sadb asker çı-

Ersekadaki Yunan taarruzu inkişqf karmışlardır. Bu asker ihracı muvafia
<'derck Fraşaride İtalyan tahkimat hattı kiyetle yapılmıştır. 
lnrılmıştır. Yunanlılnr bu hattı on kilo- ( R. G.) 

eden İtalyanlann Yunan köylerini kas- her hangi bir tııtil vesilesiyle gevşetme- aşmıştır. Bunların ekserisi derhal düşü- ten bugiln K3hireye dönmüştür. Gene
ten yaktık.lan ve köyliilerden bir kısmı· ğe uğratmanın caiz olanuyacağını söyle· rülmi.iştür. Dtişmanın iki bombardıman ralin beyanatına göre vaziyet krnl u]Jo; 
nı idam ederek bazılarını da rehine ola· miş, htikümetin harp endüstrisinde çalı· ve iki avcı bombardıman tayyaresi dil- başvekil Metaksas ve Yunan ord 
rak götürdükleri teeyyüt etmektedir. şan işçilerden - bir günJük tatil hariç - şürülmüştür. Bu muharebelerde biz hiç başkumandanı general Papagos ile yaP" 
Şimdi Aünaya gelen esirlerin dağ fır· hem Noel, hem "de yilba.şında mesaide zayiata uğramadık. tığı içtimalarda inceden inceye müt .'1~~ 
kalan esirlerine nazaran daha fena devam etmelerini jcıtediğini bildirmiştir. Suseks eyaletinde sah.ilde bir şehre bir edilmiştir. İngiliz hava kuvvetlcrını 1 
teçhiz edilmiş ve daha gösterişsiz olduk- Bu sene Noel ve yılbaşında munzam bomba atılmış ve binalara bazı hasarlar sen muavenetinden dolayı . g~n:;:ı 
lan söylenmektedir. seyrüsefer kolavhlclan yapılmıyacaktu. olmuatur. Hafif bir kaç yaralı vardır. Lonınnore şahsen teşekkür edilırus 


