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• CELLAT 
ARA ALI ŞEHİR HABERLERİ 

Alnı.anyanın en 
büyük ümidi 
kırılmışbr ••• 

Yazan: şahin Afidaman Tı·caret ve sa- Işıkların maskelenmesi -nAŞTARAFI iıNcı SAHİFEDE -
2 dırmı.ştır ki Lavaliıı :lngiliz diişnıanı po-- J -- • d J • • x liUbsımln devam edildiği takdirde bu 

O deıı.kten bakan kı·mdı· ?. nalı o a annın A ·ık .. .. h gidi in umur.ıt bir isyana müncer ola· 

-- - - ----x·x bütçeleri Lorenli ı~rausızların kitle halinde tch· Yın 1 gullu er Şey cağım Vi~i ı>Ck afi bilmektedir. Hefo 

... cirinden sonra Fransanın artık üçllzlU Genç Kara Ali, gözünü afacıJı dell§e iliştirmiş, Bütçeler ue dahili t 1 1 k pa1cta iıtihakmı atza almak bile kabil 

Çeregenin içinde g~nlerl seyre~iyor~!' . . nizamnameler haldıın- amam anmış o aca 01;:~~~Afmanya için büyük bir he-
Oğlunun yerinden kımıldanmadığını çingene ansızın butUn bcnlıgıne ışlıyen da yeni bir lıarar.. . - ---- - ·-- --- - zlınetc muadildir. Zira Nazl liderlerinin 

ıtsren anası ellle iterek Kara Aliyi çer- cazibenin tesirinden kendisini kurtara- lcra vekilleri heyeti Ucaret ve sanayı x,.x lı en bliyiik ümitlerini kırmıştır. 
keden çıkardı, defetti. Sonra ziyaretçi- m:unıştı. .. Anası tarafından ç~.r_seden odaları niı.anınamesinin on sekizinci lşGPet f enerlerı bir rnqli arttırılacaJı • Deniz e· Böylece dünyayı iki büyük nüfuz 
lertn yanına d8ndU: kovulur kovulmaz hemen o delıgın ya- maddesini degiştirmişlir. Yeni madde- na~ına bir metre yiiJıseJıJiğinde d UUar mınta1msma ayırmayı istihdaf eden 

- lşte, burada artık biz bize kaldık, nına koşmuş, oradan içeride ne olup bit- ye göre bilt,.e ve dahili talimntn:ımelcr • • ildi üçUr.lU ı>akhn ifli.sı gün geçtikçe daha 
dedl Şim 1 oturun n ın.. mın 6'nı ecess e ~ ··· tmızimi salMıiycU şu şekilde değl~tiril- 3" H d da nlat Ki 

· ti·~ • t us·· tmeğe koyulmııc:tu y ,.e...,ı·ımesı ısten .. kuvvetle kendıs" ın· ı· göst" ereccktı"r. 
falına baktırmak istiyorsunuz? Ne genç kız, ne de yoldaşı, bu suret- mistir: Işıkların karartılması ve maskelen- laınıştır. Bu fenerlerin sayısı yüz dört- ŞEVKE'J' BiLGİN 

Ziyaretçi kadınlar feracelerinln etek- le !!Özetlencliklerinl fnrkedemcdiler... Ticaret ve sanayi odalannın yıllık mesi hakkındaki hlikUmct tebligatı dai- ten daha bir misli arttırılacaktır. 
lerin~ toplıyaı:ak, P~nbenin bir az e~el 1 t.{ t• ikisi de, ~caba falc~ k~~ nel:z- ~- bütçeleri takvim yılına r,öre tanzim ol.u- resinde blitün hazırlıklar ilerlemiştir. Belediye, hiç kimsenin sun'u taksiri 

Müessif bir zıya 
kendilerine gösterdiği sandığın Ustilne mnrtl·yncak dıye, kendilerını denn bır nur ve Tic:ırct vekfıletınin tasdiki ıle önUmüzdeki ayın ilk gUnü ışıkların olmıynrnk dcvnm eden bazı seyrüsefer J 
oturdular. Bir kaç dakika süren bir sil- meraı-ıı knptırmış, bulunuyorlardı.... meriyete girer . uınumt ve hususi meskenlerde tamamen kazalarının önüne geçmek için de ciddl 
kOl ..• Her iki kadın da gQya sHylenilmesl Penbe uzun uzun baklalara baktı, onla- Odalar biltç~lcrini, mucip sebepler maskelenmiş bulunması temin edilmiş- tedbirler almak üzeredir. Bu meyanda 
calz olmıyan bir sırdan bahsedeceklermiş rın duruşlarını tetkik etti. Arada sıra- mazbatası ve cari yılın tahsilat ve sarfi- tir. Pazar gecesi bu bruomdan İzmir liman idaresine müracaat edilerek, mli
gibl derin bir tereddUt içinde bulunuyor- da manasız bazı sözler homw-?~!yor- yatını gösteren mukayeseli bir cetv~l şehri bir imtihan geçirecektir. nnkaltıt Vekaletine ait olan deniz kena
lardı. du... Genç kızla y~l~ı •. her ıkısı de ile birlikte en geç Eylülün otuzuncu gli- Gece karanlığında nakil vasıtalarmın rına baştan başa bir metre yüksekliğin-
Kadınlann isi anlabnağa yana~dık- meraklarından kendilerıru şaşıracak bir nüne kadar Ticaret vckfıletine gönder- seyrüsefer edebilmesi için çok cidd1 ve de korkuluk duvarı inşası talep edil

Inrını gören Penbe onlan cesarete ge- hale geldiler. Penbe neden sonra başını iye mecbur olacaklardır. mUbrem tedbirler ittihaz edilmektedir. mi.ştir. Bu suretle çok müessif kauı.lann 
tlrmek ve meselentn kör d~ğUmUnU bir kaldır~. Genç kızın yüzüne ~es~in, ına- m BUtçeler kanun ve nizamlara ve büt- ~ordona beyaz işaretler konulduğu gi- önline geçileceği muhakkaktır. Belediye 
b~kkabaz çabukluğlyle çozUp açmıık nalı hır ~kış fırlatara~ ~.edı ~ı:.. .. .. celerin tanziminde riay<'t edilecek esas- bi, belediyede faaliyete geçirilen bir ko- bu işin ehemmiyetle nazan itibara alm
lçın, llk hamleyi kendisinin yapması lA- - Bugünlerde çok buyuk hır ıızuntu 1 r hakkında verilecek talimata uygun misyon da şehirde mevcut işaret fener- masını mliıı:ıkalflt Vckfiletinden lstiye

Şehrimizin maruf avukatlanndan 
ve gazetemiz tahrir heyetinden Mu
rat Çınann pederleri ve Esat Çına
rın dayıları Şehir emaneti sabık mü
fettişi umunıilcnnden Murat Remzi 
Çınarın İstanbulaa Fener yolundaki 
kC:~künde vefat ettiği büyük tees
sürle öğrenilmiştir. 

' 

wngeldiğlni sezmlştl. Bezin Ustilnde ya- "çinde bulunuyorsun kızım. Vakıa genç- :u1unncak v odaların te ekkUl ve mak- 1 rmin arttırılması için tetkikata baş- cektfr. 
yılı duran bakWan tamım ettL Dudak- !İn .. Güzelsin .. Bütün odaları dayalı dö- satlarına mu ayir husu at için tahsisat _ .. __ , ___ , ___ ,, _____ ,. ___ , ___ ·-·- · •
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•

111
•- - · ·-·- ·-·-·-·--·-· 

Murat Remzi Çınar memleketimizin 
tanınmış adliyecilerinden idi .. Ölü
mü kendisini tanıyanlan derin bir 
tees.5Ur içinde bırakmıştır. Arkada
sımıza ve merhumun matemzcdc 
bütün ailesi erkanına derin taz.iyet
lerimizi sunar başsağlık dileriz. 

lannı saran o manalı gUlUmsemeyi boz- c:ell, büvük bir .konağın içinde yaşıyor- kon~lmıyncaktır. • B • • ı k 
madan dedi ki: . . . ~n ... Parlak hır. s~rette yaşamıya ya- Tahsisat itibariyle odaların m:ılı ka- ugun ya nız te numa 

- Hanım kızımın emrini yerıne getır- rar her şey, emnnın altında hazır du- 'ıiliyeti ve \•aridat tahminlerinde d ~- • 
mcğe hazınm ... Hadi kızım, sen hemen rurken yine gönlün rahat değil ... Falda ldki miktara takarrüp dC'recesi goz 

-·-· 

Mihverciler Balgarıs-

içinden niyet tut. Biliyorsun ya, niyet yaşlı birisi görilnüyor. Bu erkek mi, ·· ··ndc bulundurulacaktır. ı k • ı • ı • k 
gizli tutulur. yoksa bir kad~ mı? .. İyice ~;1~.i ~lmı- on~icnrct vekfılcti bu esaslar dairesi~de ra ı ta Si er ış ıyece Yac:lı kadın falcının bu keşfi k~rşısın- yor .. B~ h~: kınlS':_ h~_P seni duş.unu~or: billceleri tetkik ve aynen veya tadıl~n 
da şac:ınnaktan kendini nla~a~~· Gı:ce gün~u.z. hatta ruyasında ~ıle zıhnı tnsdik edecek ,,e en geç yC'lli yılın g~-

, 
-----~~~~~-~-----

- FcsUphannllah, dedi.. Kilçuk hanı- 1aıma senmle meşgul.. Hep scnm saade- esinden önce iade edecek, aksi takdır-
mın falına baktırmak için buraya geldi- tini temin clmeğe çalışıyor .. Yok, bu ka- fuı blilce tasdik edilmiş sayılarak kat'i-
~imi~i, biz söylemeden önce nasıl fark dın değ~. ya~lı ba.şlı ve bilyilk bir ik1i: leşeccl..1.ir. .. 
ed •bıldlıı1z'! rlar sahibi bır erkek. Bu adam, belkı Her kantri bir sebeple yeni bütçe katı-

~enbc!. kendJsine ve sanatına g~v~- d? baban olacak. Aynı zamanda ba~k.a lesınemis i;e bu muaınefo bitirilinceye 
di~ınl gösterir bir tarzda kuw~ı hır hır erkek daha var... İşte babanla ıkı- '<: ·d r esle yıl bUtçesi tatbik olunacak-
kahkaha savurdu: nizin arasına girmiş, sana daha :ziyade ta n 1 

- mht hanımcığım, decü .. Bizi bu se- yaklaşmağa cabalıyor.. ıri!)4l yılı bütcelcri m geç 19.:10 yılı 
ne mi falcılık yapıyor sandınız .. Bu ka- Pcnbe falda gördüW şeyleri anlatır- na kadar Tica~t \•ekaletin~ gön-
~a~cık bir şeyi anlıyamadı~. son~a lten birden bire durdu ... Dal mı kes~- ~~~eccktir. Bu takdird"' yukancla }R· 

çetın işlerde, ba!l~mşı~ ddn:abge~d_,ıgı ~~zlakit, vorum, ,k·oksad bkaltba. wş_a_ 1mı ~b~I tla~ı d~- zıh üç aylık tetkik müddeti bütc lt:rin 
sonra ne yapanz. ım ı u .uuş so er- ye mera e ere ır Sınuyc ı e surmı-

0 
•• d "Jd"V• tarihten iUb:ı.ren cereyan 

le vakit geçlrmlyellm. (Genç kıza baka- ven bir çabuklukla zeki ı?özlerini din- dn e~~ ıgı 
rak) gaibtnı haber vermek b~ sana- 1iyenlerin üzerinde gezdirdi... "' ~C:aıa:· tc kUlitı dahıliyelt>rini ve oda 
tımız. Şimdi işte tuttultun nıyete falı- Fal.ıı b~ktıran ~dınlar, sank! dik bir vczaifini~ sureli ifasına miltcallik nhhiı-
mı açıyorum. 'llCTdivcnm en yüksek basamngıruı ı:ık- mı ihtıvn etmek Üz<'re dahili talimatna-
Kadın bu s8zlerl söylemesini miltea- ·nış gibi, hayretin, şaşkınlığın en yukaı·ı meler tanzim ctmeğe salahiyettardır. 

lop, lince kocasının önilnde de yaphib ierecesinc birden bire ulaşmış bulunu- Onlnrın dahili talimatnameleri 72 ncl 
gibt seri bir el hareketile baklaları bezin yor:lardı. .. madde ahkumına tabi olacaktır. 
llzerlne döktü. Aman yarabbi... Ne usta, ne bil,giç - -•--

Penbenfn yaşlı kadını bu kadar şaşır- bir falcı idi bu çingene kansı!.. Onlar K me,1••ecilerimiz 
tan bilgiçliği basit bir ıcka oyunundan lep demeden baklalara daha ilk göz atı- uru ...... 
ibaret bulunuyordu. Falcı, her iki k:ıdı- }lllda leblebiyi hemen anlamış bulunu- ile yeni Ticaret ueJıili 
nın giyinmeleri ve sUsJeruneleri itibarile vordu. Baltayı sallaın~ sallamış. bir Şehrimizdeki alılkadarlara dün gelen 
ara1annda bUyilk bir fark olduğunu gör- hamlede keseceği yerin en nazik nokta- malumata ~ore yeni Ticaret vekilimiz B. 
mUş ve bu görUşU yaşlı kadının bu süslU ınna değdirerek bir vuruşta dalı orta- Mümtaz Ökm n İzmirdcn giden kuru 

• •••••• • • •• 

ve gUzel kızın anası olamıyaca!!ını onı> ,ından ikiye bölmüştü. mey\·e ihr.ıcatçılan birliği heyetini dün 
anlatmıştı. Bu kadın olsa olsa ya kızın _ 8 t TM E D i _ ka'!Jul cdcrel kendileri)· le bir müddet 
dadısı, yahut ta sUt ninesi olacaktı. Ay- görü müştur. He::> el yalanda Ankaradan 
nl T.amandn göz alıcı bir güzelli~e malik Yeni Ne~rl"at ayrılacaktır 
olan ~cnç hanımı meydanda dururken ~ .1 -·--artık hayattan bir sey beklemiyecek de
recede ynşlı görünen bu şişman kadın. 
kendi falına baktırmnk için körpe kızı 
da peşine takıp falcı bir çingene karısı
nın çerkc!-ıiM kadar sUrükleyemeıdi... 
:Apaçık göriinen bu emarelere müsteni
den, cin fikirli Penbe icinden hükmünü 

HAVACIUK VE SPOR - 275 ıncı 
sayısı çıkmıştır. Bu mecmua her kesin 
mecmuası haline gelınJştir. 

KÜLTÜRPARKTA 
YENİLİKLER .. 
Beledi~e l'n~limeni diin öğleden son

ra toplanartık bazı kararlar ittihaz et
ıni tir. Killti.irpark dnhilmde beledıycce 
yl'niden bazı beton yollar inşa ettirile-

ANKARA SPOR - 27 inci sayısı çok 
zengin spoı· haberleriyle intişar etmiştir. 

hemen vermişti: 
- Bu kndm kıun anası olamaz .. Her 

halde ya dadısı, yahut ta silt ninesidir. 
Falına baktıracak olan da yine bu genç 
kız... Acaba bu kızın ne derdi olabilir? 
Zengin kızlan böyledir, yerler içerler 
de azarlar .. Kızıp gözleri pek süzük. pek 
hüzUnlü... Sanki içini bir ateş yakıyor 
gibi görünilyor. Bu ya<:ta ve pırlanta ka
dar parlak görünen bir kızın gönlüne 
sevda Alevinden başka hangi ateş dUşe
bllir? Kız mutlaka bir delikanlıya tutul
muş olacak.. Hadi Penbe, ar~ bakalım .. 
Bu sefer de taşı gedi~in<' kondunırsan 
aşko1sun sana! .. 
Falcı kadın eğildi.. Sanki ufak, hurda 

bir yazıyı çıkaracakrn~ gibi gözlerini 
baklalara yakl~tırarak onların ihtiva 
ettiği gidi manalnı ı arac;tırmağa koyul
du ... 

O dak knda 6 nç kızın kalbı hop hop 
atıyordu ... Falcı kadının ağzından çıka
cak slSzlerf can kulağiyle dinlemeğe ha
~rlanmıştı ..• Bakışını falcının üstüne 
tesblt etmiş, bir çift iri zilmrlide benzl
yen yeşil gözlerini çingene kamından 
başka bir tarafa hiç çevirmiyordu. Hal
buki gözlerini falcıdan ayınp ta çerge
nin içinde biraz dolaştırm~ olsaydı, ken
disini pek tlyade sinirlendirecek bir va
rlyetl farketmesl muhakkaktı... X w n 
oturduğu yerin tam karşısında, çergenin 
bir köşesinde, daire şeklinde lrllçUk bir 
delik bulunuyordu .. Bu del.i~in içine dı
şarıda birisi gözünil yerleştirmtş, çer
cenin içine bakıp duruyordu ... 
. . . . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . ..... 

GözUnU o ufak deliğe yerlcstirip Çel'
g nin içini seyreden kara Aliydi.. Genç 

Borsa 
ÜZÜM 

362 M. Beşikçi 
283 $.Remzi 
236 jiro ve şü. 
159 A. R. iizümcü 
52 j. Taranto mah. 
47 A. Papagno 
36 P. Paci 
22 Oskar Egli 
22 Riza İhracat ş. 
14 M. All Kar. 
11 Sami Saraç 
10 Yaşut tü. A. Ş. 

7 Tallt Taner 
6 M. İzmir oflu 
5 F. Solari 

1272 YeJaın 
128137 Eski yekt1n 
129409 Umumt yekQn 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

iNcta 
132 M. Beşikd 
61 M. H. Nuh 
18 j . Taranto 
14 Barkı ve Amado 
9 Necati B8rekçl 

234 Yek<ln 
91975 Eski yekdn 
92209 Umumt yeldlıı 

ZABlu 
96564 kilo Buğday 

580 balya Pamuk 

12 50 
14 
16 50 
20 
23 
12 
18 
14 50 
11 50 
19 
14 
17 
1125 
27 25 
23 50 

9 
8 
7 

17 50 
10 

10 75 
62 

cektir. İş eksiltmeye çıkarılmıştır. Kül
türparkın tanzim ve ağaçlanma işleri, 
nebatat ve hayvanat ~lıçelerinin zen
ginl~tirilmesi temin edilecektir. --·--~: Ga11a gazı fabrllıası 

22 so ~in lıömür .. 
23 Bc!~diycnin vilfıyct .) oh.) le iktısat vc-
26 50 kalctine yaotıgı müracaat nazarı iliba-
22 50 ra alınarak Hava gazı fabrikası için ih-
21 25 tiyaca tekabül edecek nisbette kömür 
21 50 gönderilmiştir. Her ay muntazam suret-
11 50 te Hava gazı fabrikasının kömür ihti-
19 yacı temin edilecektir. 
15 - ----·---
17 İlli ınahlıümiyeı 
11 25 Sinekli c:ıddcsiude B. Yusufun dük-
27 25 kfüııııdnn kundura çalan Siileymaıı as-
25 tiye ceza mnhkcınesindc iki ay hapse 

mahkum edilmistir. 

15 
17 
20 
23 50 
27 

9 50 
8 
7 50 

17 50 
10 

* Zabıta meuıurlanna şiddet göstermek-
ten suçlu İbrahim oğlu İsmail bir ny 
hapse \'e 31 lira para ceza ına mahkum 
edilmiştir. -·- -VETERİNER 
Müdürü Manisada 
Veteriner müdürü B. Nazını Uygur 

Manisaya gitmiştir. Ege, Montafon mın
takası ittihaz edildiğinden Manisadn ku
rulacak Montnfon yetiştirme çiftlikleri 
işiyle meşgul olacaktır. Manisada Zira
at vekfıleti adına t<:tkikat icra edilerek 
milnasip bir çiftlik satın alınacah."tır. 

~ 25 Ankara radvosu 
BUGUH 

BllGfllf 1.Al.BDB 
Geçen sene lstanbul LUe sioemMIDda huaJlt rekora lana ve hafialarca 

gösterilen senenin e11 riUI ukeriJe filmi.. 

8.00 Program \'C memleket saat ayarı, 
8.03 Müzik pl 8.15 Ajans haberleri 8.30 
Müzik pl. 8.45 - 9.00 Ev kadını - Konuş-

ı .. 
2-

'OÇ HARBını.i 
H~recan dehşet ~ .. 

Ol.UM MAIUNESI 
AKILLARA HAYRET VERiCi FİLtM 

3 - • EN SON GELEN HARP JURNALi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BllGVlf 2'AlfDA 

Paramunt şirketinin en kıymetli iki yıJdm GLAUDE'ITE COLBERT-DON 
AMECBE' in yarattddan biricik filim.. 

J
! -

3-

GECE YARISI KOlf'J'ESI 
TORKÇE SÖZLt} ŞABKILt İLK TÜRK AVANTÜR FiıAMt 

YIUIAZAı.I 
EN SON HARP J URNALi" 

ma 12.30 Program ve memleket saat 
ayan 12.33 Müzik : Fasıl heyeti 12.50 
Ajans haberleri 13.05 Müzik : Fasıl he
yeti programının devamı 13.00 - 14.00 
Müzik pl. 13.00 Program ve memleket 
saat nyarı 18.03 Milzik ; Radyo caz or
kestrası 18.40 Müzik : İnce saz 19.15 
Müzik p1. 19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri 19.45 Miizik : Seçilmiş 
muhtelif şarkılar 20.15 Radyo gazetesi .. 
20.45 Müzik pi. 21.00 Müzik : Dinleyici 
istekleri 21.30 Konuşma (Sıhhat saati) 
21.45 Müzik : Radyo orkestrası 22.30 
Memleket saat ayarı, Ajans haberleri, 
Borsalar, fiatleri .. 22.45 Müzik pl. 23.25 
23.30 Yarınki program ve kapanış .. 

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

Kontrolün emin IJfr şelıllde ıatbllıl için bütün tana pek itimat 
talısiler Garaj santralında toplanıyor.. etmiyorlar 

Koordinasyon heyetinin :kararına uyu- met talimatına uygun bir suretle kon~ - BAŞTARAFI 1 inci SAHİFEDE -
tarak benzin, petrol ve mazotla işliycn rollinU temin için, bilumum taksi oto- N B 

1 
b k l B 

nakil vasıtalarının tahdidine başlanmış- mobillerini belediyenin gnraj santralın- e u gar aşve i i, nede ulgar 
tır. Belediye ve viltıyct bu işi ebemi- da toplamağa karar vermiştir: hariciye nazın Bcrlin seyahatine 
vclle takip etınektedir. Kararname hU- Bugün sabah saat altıdan ltıb~rt"n yal- çıkmamıştır. Böyle bir seyahat mu
kümlerin~ göre doktorLıra ait olan hu- nız tek numarnlı taksi otomobıllerl ça- tat olarak tam rnutavaath tazam
susi otomobillerden maadası bundan lışmağn haşlıyacak ve bu çalışma Cuma mun eder gözükür. AmeJi neticeleri 
sonra çalıştırılmıyncaktı.r. Belediye bu sabahı saat altıya kndar de\'an_ı edecek- itibariyle Molotofun ve ispanya ha
otomobillerin pliikalarını istirdat eyle- tir. Cuma sabahı saat altıda çift numa-
mektedir. Tak.si otoınobülerine gelince: ralı taksi otomobilleri servise çıkacak- riciye nazırı Sunerin Berlin seyahat-

Bclediye taksi otomobillerinin hilkU- tır. leri yapılmasa idi de olurdu. Filha-
··- · , ,_ '1 _ -·-...-•-a c .. -·-••••11 - · ,- ·- ·-tı-•- -·-r-0-0-D-·-·-·-·-· kika A lman propaganda makamları 
POLİSTE .... -.... 
Bir adam hemşiresini 
ve eniştesini öldürdü 

x•x•~~-~~~~--

SU ı:anlı valı'a Bergamada geçti .. A)'rıca bi r fıqi 

bu seyaha tlerden bahsetmez oldu lar. 
Rus - A lman ticaret münasebetle
rinde de her hangi bir inkişaf ala
m etle ri yoktur. Zannolunur ki Bul
gariatanın bugünkü hattı hareket in
de bir taraftan Romanyanın misali 
ve diğer taraftan Yunanistamn mi
sali müessir olmuştur. 
Romanyanın mutavaatı bu mem

leketin istiklaline ve topraklarının 
yanıma mal olmuftur. Bilikis Yu-

de 31ara!andı... nanistanın mukavemet i hayatı ha-
Dün Bergamanın F..rtu :rul mahall~n-' Bu sırada tren h&rekct ettiği için za- yat yapan hürriyetlerin bütün ni-
d~ ınüthi bir cinayet olmuştur. Ömer ,·allı amele tren nltında kalmış. sol aya- t" . h f tm" t• V ttal 

h ··d r. t k 'lm"ş 3 ; uag~ı .L ko- me mı mu a aza c ı§ ır. e -oglu Hasan adında hır sa ıs, uzun mu - ı;ı amamcn esı ı. • s. g. a., • ~ . • . d•w• arbel _ 
dntt ·n beri aral .. rmda derin ınünaforet pacak derecede czı.lmı~ .. H~dısc~n, Y?-Ya §ı~dıye. ka~~ ~e. ıgı d e 
mevcut olan öz hemşire.si Hnticenin evi- amele Mustafa oğlu Ibrahimın dıkkatsız. rm en agırı ındın!mıştır. Bundan 
ne gitmiş ve onunla km·ga ctıni'ilir. Ne- li~nden ileri geldiğı tesbit edilmiştir. başka komfU devlet olan Türkiye 
ticcdı.> Hasan. üzerinde bulundurduğu BİR KIZJ istikra r ettirici bir tesir yapacak va
bıçal.I~ hen~~r~si ~a~iceyi \'C eniştesi Cadırından fıacırdılar ziyet almııtır. 
Zckcrıyayı oldunnuştilı-. Bundan sonra • 
Zckerivanın kardeşi mey\·cci Mustafa- Değirmcnderc nahiycsin~. bağlı Kes- _M_EN_EM_E_N __ A_S_L-IY_E __ M_A_H_K_E_ME- -
~·a hücum ederek onu da ağır suretle re köyünün Bademli mevkunde çadırda S NDEN 
~·aralamış ve firar e:tmiştir. oturan se ~ar aşiret halkından Alunct ı M . : üzüm satı~ kooperatifinden 
Zabıta suçlWlun takibine çıkarak kı- kızı Ayşe. çadıra baskın yapan 21, 22 ... b ~nısa 

sa bir müddet sonra suçluyu kanlı bı- yaşlarında iki meçhul şahıs tarafından !>aMrı=1 . h . . f d aJ-&.· . 
çağiyle yakalamıştır. kaçırılmıştır. a ıyc azmcsı tara ınMan .. ,, .. ın~ı~ 

Ömer oğlu Hasan 35 yaşındadır .. Bu Suçluların Çam köyünde oturan aşi- açılan alacak da~asının . enhkcn 8 • 

cinayette gizli bir sebep olması muhte- ret halkından Halil oğlu Mehmet Ali ve hukuk mahkemcsındc carı mu a cmesm-
nıel görüldüğünden tahkikatına ehem- kord~i Halil oldul.lan anlaşılmıştır. de: 
miyPtlc ba lanm~tu Suçlular tutularak adliyeye verilmiş- Namınıza çıkarılan gıyap ~ararı~!n 

F "" b• lı ı adresinizin meçhul kalışı scbcbıylc ıla-
eCI ır tren azası.. t r.A. rlıada~ını "araladı nen tebliğine karar verilmiı ve bu se~~P.: 

Ev\'elki gece saat 21.40 ta Hilftl b-tas- . T ,, le muhakeme 13/ 12/940 Cuma gunu 
yonunda müessif bir tren kn7.ası olmuş- Ödemişin Ocaklı köyünde oturan Dur- saat ı 0.20 ye talik ~dil mi~tir. Usulün 
tur. Bu istasyonda tren durduğu sırada muş oğlu Osman, bir kadın yUzUndcu gıyap hükümlerine tevfikan muamele ifa 
Dcdet Dcmiryolları amelcsirıden Musta- ark.ıdaşı Halil oğlu Ahmet Balıkçıyı etmeniz ilanen tebliğ olunur. 
fa oğlu İbrahim yere ntlmnak istemiş ve bıcak1n baldırından yaralamış ve tutul- a••••••••••••••" 
düsınüştür. 1 muştur.. ~ 
--- ·- ·-•- n-•._11 _ •- ~-~- ----........_•• -• ._ • - •-•-..0....,.-.-~-11-·-~-•-.. 

Büyük Millet Meclisinde 
-----~---~.x•x 

Zelzele g Örenler için ve-
rile iane 5 milyon 

KARSIY AKA ' 

Melek ·inenıasındat 
Bugün 2 fılim birden 

J •• YIKILAN MABET 
FRANSIZCA SÖZLfi 

2··HUCUH 

~--------x•x----------~ 

Tiirkı;e Südü büyük macera filmi 
DiKKAT : Sesru1Slar her gün 2 -

5.15 - 8.30 DA .. Cumartesi, Pazar 
12 .. 10 da haslar .. 

"!illi yardım ııomitesi ıağvedildi, Ba.şveıııı yapı· Kiralık Maoaza 
lan yardımları şülıranla andı... . ._ . . 

Ankara 28 (Hususi) - Büyük Mil1ct dımlardan ~ükranlrı bahsetmiş' ve bu Cazi hulvannd.!' Zıraat Ba?-1':ası ıt_!ısa-
Mecll<>i bugün Refet Canıtezin başkan- yüksek alaka~·ı Türk milletine karşı bU- li?de depo o!mag.a da elvenJli kagaz;. 
lığında toplanmıştır. tiln cihanın gösterdiği bir yakınlık eseri kıralıktır. Talıplcnn Mer~ez ~~ ast ? 

Ticaret vekilliğine Ankarn mebusu B. olarak kaydetmiştir. kasında 88. numa~~da Dıı tabıbı Hatıce 
Mümtaz ökınenin tayinini bildiren ri- Mec~is C~ma günü t?p!anmak üzere Azra Demırele muraf8tla6ı. (

2409
) 

yaselicünıhur tezkeresi okunmuş ve mesaisıne nıhayet vermıştır. 

muvaffak~et ~me~i~y~ ka~ıhnm~- ~-------~---••••••••••--~~---~ tır. 

KürsÜY<' gelen Seyhan mebusu Hilmi 
Oran milli yardım komitesi adına beya
natta bulunmuştur. Erzincan felaketini 
müteakip teşekktil eden milli yardım 
komitesinin biitün faaüyetinin bir tnrih
çesini yapan Hilmi Oran nakdi tebetTü
atın 5325870,•ll kuruşa balığ olduğunu 
hild irmiştir. 

Milli yardım komitesinin aı tık faali
yetine nihnyet vl'Tilınesine ve bundan 
böyle gelecek olan tebcrrüatın doğru
dan doğruya Kızılaya yatırılma.c;ına dair 
tezkere okuıunuş ve kabul edilnıistir. 
Bunu müteakip başvekil doktor Refik 
Saydam kUrsüyQ gelerek beyanatla bu
lunmuştur. Başvekil bu vesile ile yalıan 
ve uzak dUnya köşelerinden gelen yar-

Tayyare Sineması rı: 3646 
Bunfüı Matinelerden itibaren yeni ve ilaveli Protnm .. 

T'APTIGIM KADIN 
Aşk ve .mıc..,uı filimi: Oynıyanlar 

llarr:v Boor, Vidor Francen, Anuie DUCAUX 
. t'w\VE OLARAK 

Bebeğim gülünçlü komedi 
Jşık siindürmc dolayısiyl~ buıündcn itibaren oyun saatleri : 1Z.H - z..3t 
4.30 - G.30 - 8.30 DA •• 



lzmir Sicili Ticaret memur
laiandan: 

- ı)fı .Kt) N"(}SUADAN MABAT -
Madde 7S - Her aiti ayda -bir şirketin aıe~udat Ye duyunatını gösterir 

idare meclİ9İnce bir llillaai be.abiye tanzim edilerek murakıplara verilir. 
MeYCudat ve muvazene defteri biinço. kar •• zanr beaabaıı umumi İÇ1 ima 
için tayin ounan günden en az bir ay evvel murakıplerin nazarı tetkikine arz 
oluaur. ltbu beaabat idare meclisi taıafından umumi heyete takdim olunur. 
HilMclann yeYmi içtimaa tekadclüm eden on beo gün zarfında tirket mer
kezine müracaatla mevcudat ve muvazene defterini, klr ve zarar hesabını 
ve bilançoyu muralcıplar ve idare meclisi raporlarını tetkik ve bir suretlerini 
abzedebilirler. 

YEDINCt FASIL 
itina aureti talnili -~ akçua. 
Madde 76 - Şirketin masarifi wnumiyesi ile ba mukavelename müdü

riyete veyahut her bansi bir vazifeye memur edilen kimıtelere umumi veya 
hususi klrlardan tahsU edilen yüzdeler ve muhtelif amortisman bedelleri 
gı"bı şirketc;e tediye veya tefriki mecburi olan mebaliğ firketin hesap senesi 
nih inde tanzim olunan senelik mevcudat ve muvazene deft rinde tesbit 
ol hasJ•tından badettenzil baki kalan mikdar temettüatı safiyeyi teşkil 
eder Bu ıruretle hasıl olacak temettüatı safiyenin evvela yüzde (beş) ihtiyat 
akçaaına tahaisi ve saniyen itfa edılmemiş olan bİsR senetle ınin bedelleri 
tesviye olunan kısmına yüzde (beş) nisbetinde birinci temettü itasına kifa
yet edecek meblağ ifraz edildikten sonra baki kalan kısmı keza hissei te• 
mettüiı olan biae senetleri eahabına tevzi edilir. 

Madde 71 - Senelik u.ft kir birinci hiııeei temettüün tamamen tesviye
sine kifayet etmediğj takdirde yalna mevcut temettüü tevzi edilir. 

Hiuedarandan hiç biri mütebakisinin ııirket sermayesinden ikmal edil· 
meaini veya m&teakip seneler temettüabndan evvelce tediye edilmeyen mik
dann tediyesini talep edemezler. 

Madde 78 - Umumi heyet bir devrei hesabfye zarfında hasıl olup tevzi 
ol nacak safi karın bir kımıını veya tam•mnu ııenei atiyeye devir veya fev• 
kalide ihtiyat akçası olarak tefrik edebilir. 

Madde 79 - Senelik kinn lıiuedarana hangi tarihlerde ve hangi vası
talarla ve ne tekilde tesviye olunacağı idare meclisinin teklifi üzerine umumt 
heyetçe ka adllfbnlar. hu esas mukaYelename abklmına tevfikan tevzi 
edilen temettiiat Dtirdad olunamaz. 

Madde 80 - (Yetmiş altıncı) madde mucibince temettüah seneviyeden 
müfrez mehaliiin terakümünden hasıl olan idi ihtiyat akçası şirketin mubte-
mel zaraTlanna karşılık olarak hıfzolunur. 

Bıl suretle teraküm edecek olan meblağ şU"ket sermayeainin yüzde (onu
na) müaavı raddeye balii oldukta idare meclisinde lüzum görülmezse arhk 
ihtiyat akçası ifrazına devam edilemez. Şu kadarki ba mikdara baliğ olduk
tan sonra aarfiJat icrası ile ihtiyat akçasmm mikdan tenezzül edecek olursa 
tekrar kardan tevkifat icra edilecektir. 

Madde 81 - Hiaae -=nedabnm ihraç kıJrmetleri kıymeti muayyeneainden 
zipde olana fulai Ja,met ihtiyat akçuma illve obmar. 

Madde 82 - Şiıbtin zarar etmesİQClen dolayı tenaku. eden aermayeniD 
ikmaline ihtipt llkÇMI klR selmediii halde zarana tamamen tela&.ine ka
dar lüuedaraıA temettü teni olunamaz. 

Madde 83 - thtiyat akçası maliye vekiletinin muvafakatı albnda dev .. 
let dahilt MLaz tahrilltma veya bu blıYiller dereceainde faiz getiren 
menkul ~ere yatınlacaktu. Bir denei beaabiyenin haaılitı biaelere 
temettl tıevziine kl& aelm4Pldiii takdi-.de fevkallde ihtiyat akçaauun da bu 
....... lııdmall caisdir. 

Fevkalide ibdpt akçası tedrici surette 9er11Ulyenin it&. için dahi isl'imal 
olunabilir. 

Madde 84 - Şirketin miicldetinin hitamanda ~ut TÜtİoden eYTel 
Wa ve ~· bilclnde teabhiidab Ha olunduktan sonra ihtiyat UÇUi 
w.edaramn w..len nilbetinde talllil oluwakbr. 

SElaZINCt FASIL 
Şrt.cia ...... ...., .. 
Madde 8' - lda'le meclW her hangi bir .heple iirketin fesih ve taafi.. 

rel muamelltmı veyahut devamını mOweJrea. etmek &zere umumi heyeti da
hi edebilir Bu içtimalarda ( S S) nc:i maddedeki niabı içtima ve eberiyet 
.... tr 

Madde 6n - Müdc:letiaia hitamı tirbt .....,. .... iri .al&eıibJla D1i 
olmw ~ • h • tirk Sı ....... wıra ....... 1m1r.1._ UvaJi, .._. 
da...a uı ... ...,_ ..-iı7a cfitm..a •lecalrW.na ~ tlıbt mubftle
Umeainde lMr eehebl fuih t&7in edilmit ile - tebakkma tiıketiD dilet 
JMr tirbde ....._.. flrkelia i8le Weriade W.. ..-.. hbec:laraa umumi 
1-YetW. lgt ne dawe •ı lı hleCIMndara .._._. •Aıclan laer neye balii 
ol .. .._ hilledarama liffai ltbta içtimu dant ol11MC111dvdır. ftbu ic;• 
)lm•da (elli he,inci) madc:ledeki nisabı içtima ve ekseriyet aranılacaktır. 
~aJmz mv li irketin toptan faıubtu ballmda taafiye ıııemurlannda aali
laipet ltaıı el • umwnt heyet kuumda s, 6nd maddedeki nisabı ek
..n,. ua 

Madde 8 7 - eaıh ve infiala / iflaan pyri bir .bebe müstenit ise jdare 
.... birer halta fuıla ile a.; cWa ilbat ~. 

la ~ tirlcet alaceklılannın tirketteki hukubnu nihayet bir aene 
sarfmcla bilmUrllCUt ilbat etmeleri lüzumu deTC olunur. Bir senelik müdde
tin ıqefxW ~ il&aın tarihi intifandır, 

Şayet W... meclW ha nzifeaini Ha etmez ff)'ab.ut umumi heyetin İflMı 
mubWl.•mecleki terait dairesinde içtima ihtiıuli ba..ı olmam fiıketle 
............................ miPAatJa fiıbtia felih Ye tu.fjyeüi talep 
-..k Wh hafıldir. UID1Ullt heyetçe ittihaz olunan mabrrerat al&bcfa .. 
....._ mWtm olmak &zere illa ohmur. 

..... aa - ltl>u ... mabTelen•mede muharrer müddetin hitamında 
._.taut her bansi bir sebeple vaktinden nnl tirbfia ıe.w.e UllUlllll be
Fetçe bar weıliiii takdirde wnwni heyet tufi7enin sureti icresuu teebit 
Ye ............_ Jfa ecı..- tBreWan Te fiirekimn aa7risiıu:len bir yeya bir kaç 
fufi7e mama ft hanlana eatahiyederini tayin eder ve tasfiye memurları
.. mlnleddea ~ müçtemien hueket etmeleri hakbnda ittihazı bur ..... 
u~~i he7etçe tasfiye memurları ineih.p .edilıaeae tasfiye vezaifi idare 

media .......... ifa olunur. 
MMde it - Tufiye memualuı vazifelerini yekdiferine devreclemeıdene 

de ,,._.. - Ye •UAJ'Y• mumelltın ifus için ic;lerinden birini veya bir 
--~ Wr ...... tefti edehilirles. 

MıMlde 90 - T..S,.e memuılan titketia hethmlf olan umm veya mua
aaelatım bal."'!' imaca ..ıalü7ettu- ohap taafiye .al:ııatından olmayan yeni 
muamelelere 8İlillnekt.ea memnadurlar. Ciri,tikleri takdirde bu muamelat• 
taa tnelllt edecek ~ ariit..eı.den kendilerine aittir. 
• M.dde 9 f - Tafi1e ~ ta7iai ie beraber idare meclisinin eali

lııiJed IÜlua War Jsed. ............. ..ui tufb-e müddetince devam eder. 
u.....t hıvet. t&kdJa ~ •rna"'-da oJduiu gibi tasfiye e..
tatcla daW ~ ve ......,. tanyneeini iatimalde devam eder. 
. T~ iMmad.an ___, ~ ~ ve hükiimetin müaaadeeiyle 

tirbti -W·ma habk ve MIMldat ve- teeblriidatmın tamamıaı veya bir kıs
~L.~ fllfnk olarak aynen dil-- bir oirkete devir edebilecekleri gibi 
- ...... an- thbt Te ..ma da devir ile lllllkabilinde Wfeai veya bir kısmı 
lcin peıa ft7a bedeli tediye olunmllf hii.e eetıredatı ve esham ve tahvı1at ve
,. hensi bir ta'riz alahilirler. 
~~ hef!t' h~r zaman ·~~ g6rdüjü takdirde memurlannı ve tasfiye 

•eıaıfini ifa *'- idue mecfW azasmı azJetmek ve yerlerine di:ı...rini ta..; .. 
•rrift ~ 1-izdir. """ ,,_ 

tı. r-ra tufiye ....._.da umumi heyet tasfiye memurlaruuo teklifi üzerine 
,_.,, f rket hakkında eYYelce ittihaz edilmit olan kararın iptaliyl taafiye 
~saur&.,... ~etlerine nihayet v~rerek J'eQİdeıı idare ınediai •ve mu
tııilsip latİIMlp ~ilir •. Ba takdirde fesih braimclan 90llra hiasedaranın gayri 
11h••• iMilap. .uilderi bakl.r mahfuz kalır. Tufi,ye eanaauıda firketin men· 
hı ,,. p,yrf me~k~ eftlftıli .-. tirket şahaiyeti maneviyeaine ait olup his
e.dMalMlao hlt Wri ıtbu emval üzerinde ph.i bir hak iddia edemez. Tasfiye 

eUili mflcldet ~ umumi bqeti taafjye memurlan ve mura-
9• llzum SÔ1'düi& takdirde ticaret veklleti içtİmaa davet ederler. 
.... MrmaJ'eJ"İ tirketiD ıüzde onunu t.,...U eden hiuec:laran tara-

lalep wkuunda tasfiye memurlan veya muralap)u umumi heyeti iç-
.... •• IMudar tuafmdan irae edilen b'Uıluata ruznameye ithal etmefe mec· 
..... fer. T ...... muamellll Lir aenedea fazla devam eylediji takdirde 
~ he,ed •ketin muamelat ve hesabatuu mnbeyyin tanzim edeceği 
~·· ıcl.I ft ananzene clefterbrle bilinçoyq tndi etmek ve tufiyeniıı ikma
.. mui bllldl eden ..baba arzetmek iiqırp mnuıni heyeti içtimaa davet 
-ırrıl•. T .... ,,..._cı. akdolunan umumi heyet içtimalanna ait zabıt 
~ ı rl• -.ret •er• WdaHlan muteber olmak ~ ~· naemmlarman im
............... prtbr. 

Macide 92 - Şirbaia hali tuS,,ede bulunduğu zamanlarda firket nama• 
....._.. bilcı8mle nıak n aenedatm tiıketi .ilzam edebilmeli iGUl 

...,.,..... ........ tiitiia ilarwat Tlirk ...... - fiıketinia &ul:i,,e .... 
> ......... na ... ..,._ ~ ~ tarafmcLıa ima ......., . 

M.We 93 - Şiıbti ~ mevcadu ~ IMfi.ye edilcliktea w 
.......................... Wr ........... etlikten - ......... -

iZHİR l'RAJIY AY YE EU:Kt'RIK t'ORK ANO
NiM SfRKE'l'İJJDEN : 

tlkkanun 1940 ayında yapdmaaı icap eden. 19beke amelİ)oab dolllJ'Di7leı 
1 ) 1 • 1 S 'Ve 29 Dlrklnun 1940 Pazar ,günleri aaat "9 duı 1 S e kadar: 

l Daraiaç C. Bayraklı 
il Tepecik O. Turan 

111 Alsancak E. ) 
) Kaıwaka 

ıv 
• IX 
xv 
~ 
Etrefpqa 
Kültürpark 

F. ) 
Bornova 
Buca 
Kızılc;ullu 

2) 8 ve 22 tlkklnvn 1940 Pazar günleri eaat 9 dan lS e kadar : 
v Çarp xı Gazi bwnn 

V1 Babn"baba XII Mezarbkbap~ 
vn Karantina Xlll Aeamör 
V!fl Cüzelyalı XIV Gazi bulvarı 

X Konak XVI Gümrük 
Sektörlerinde cereyanın ke8ileceği sayın halkımızca bilinmek üzere ilin olu-

nur. 

17 1\A'R Bf' ı;-ntYE~ '1tY"N· ALAŞEHtR SULH HUKUK HA-
Belediye tarafından yaptırılan muh- KtML1Ct~DEN: . . . 

telif inşaatın mahallerinde teftiş ve mü- AJa~hırden lsmaıl Yıldız ile Halil ve 
· ~hesi ve diğer itlerin takibi ve iş ye- J:lacı Muıtafa kızı .Ali~e arasın~ tak

rine gıdecek memurlarla fenni alat ve sım davasında ~ımenın . oturdugu .yer 
edevatın nakli itlerinin, yazı işleri müdür- meçhul huJundugunda.n illnen tebligat 
ı·ıwündeki şartnamesi veçhi)e bir otobüs- yapılmasına ka~a~ verılerek muhak~e 
le yapılması a~ak eksiltme ile müteahhide 2 O I 12 (940. tarihme bı~kılmat oldugun
.rerilecektir. Muhammen bedeli 2 160 li- dıuı Alunenın mezkGr gun saat 9 da Ala
ra muvakkat teminatı l 62 liradır. Talip- ııehir a~lh hukuk mahkemesinde .~izzat 
lerin teminatı Cürnhuriyet merkez ban- veya bılv~&l~ hazır bulunn_ıuı hızw~u 
kasına yatırarak makbuzlarüe ve bu iti y-e arzubalın divanhaneye talık olundqu 
yapabileceklerine dair makine mühen- illn olunur. (2413) 
c!Wiğinden alacaklan ehli)".et vesikalari- tzMIR StCW TICARET_MEMUR ___ _ 
le birlikte ihale tarihi olan 29. 11. 940 WCUNDAN t 
cutna günü saat l 6 da encümeaıe müra- 58lib p ker ·· · l l · de Mi 
caatlan. 15, 19, 24, 28 (2320) - K malett' - udndv~deYzınud • ba-

mar e e ın ca eınn e an evı -
stMA V ASUYE HUKUK HAKiM- nanda 8 numarada yerli manifatura alam 

UetNDEN: ve .Jatamiyle ittipl eden Salih Pekerin 
Simavın Tepecik mahallesinden Münire .itbu ticaret ünvanı ticaret kanunu bü

Bozokun kocası Ahmet Bozok. aleyhine kümlerine göre sicilin 2878 numaruma 
açtığı bopnma davasında müddeialeyh kayıt ve tescil edildiii ilan oltınur. 
namına yazılan dave iyede .ikametgihı -------------
meçhul olduğundan vaki taleble ve 15 Z A Y t 
gün müddetle ilanen tebligat ifuuıa ka- 1930 yah Demirci R~ al
rar verilmiı ve muhakeme de f O/ 12/940 dJima meamiyet tebadetnamemi a,i et
Salı aaat 9 za buakılm11 olduğundan tim. YeaİIİnİ alaeaiJmdan tca,bo!aıı etki 
mezk6r gün ve ... tte bizzat bulunma!lı tehacl.........m hilıırai olmadJPu ilin 
veya bir vekil aCSndennesi abi takdirde ~ 
Cl71IP karan veıileceii teblii makamına D....-a P. T. T. M8u ıa3 AMlet 
olarak illn olunur. (2414) ojla s.it Baler (2412) 

arasında lü.elerine söre tabim olunur. Defterlerden veya menkul sair "Ve

saikten claia oldukları anlqdan efbaa telılıhütü mektuplarla istifayi ·hakka 
davet edilirler. icabet etmeyenlerin veya haklan henüz mubtelifün&h bulu
nanların alacaldan muteber bir bankaya tevdi olunur. 

Madde 94 - Kanana ve itbu ~ mukaftlename ahklmıne mup.nrir 
hareket eden tufiye memmlan fiireklya ve üçüncü phıMara kaıp müteeeı. 
rilea me.ul olacaldan gibJ tayin ve iddam ettikleri eohuın bu kabil mwt
melerinden dahi kezalik ll)'DI veçhile meml olacaklardır. 

Macide 9S - Ticaret vekileti. tirketia eııu mukavelenameainden müte
vellit h ...... t hakkmda firket üzer.inde mürabLe baklana haizdir. 

Madde 96 - Şirketin fesih ve taafİyesine mütedair umumi bevet mubı
~erab aicilli ticarete tescil ve illa olunur. 

DOKUZUNaJ FASIL ................. 
Madde 91- Şirketin. serek fuliyeti n prek taafiyesi ema•mda fitbt 

memunma müteellilr alarak tirket ile h;..a.ıu aruaada 9'1iaddiiı1 eıtec.k 
illtil&tat tirbt meıl-iw bulanduiu ..W m•hbmninde ahlr4m• b... 
niyeye ~ b81 ft fasıl elunur. 

Şirket --- ait olarak hieechna ..,. 1 • bıhadcl&s .......... -

d
kukuna mOesslr olacak ihtilMatm haDi dahi kealik şirket merkezinin baJun. 
uh ınabal mablremaio~ aittir. 

Bu kabil ihtillfın zuhuru halinde mahkemeye mürac:A... .mif olan hiue
dar şirket merkezinin bulunduğu mahalde her gGııa tehlicab bnuniyeuin ifa· 
81 ic;in bir kanuni ibmetgi)a intihap ve İraMİne mecburdur 

Madde 98 - Her hangi bir hissedar tbketin umur ve ı:ıuaınelatında sör• 
düjü bir yolsuzluktan ~ sirket mllmessilleri veya onlL""Cian bhi aleyhbıt • 
dogrudan ~ ve ferden ikamei dava edemez. Ancak ( 46) nca madde 
ahkamına tevfikan ikamei dava olunabilir. 

Madde 99 - Şirket itbu esaa mubvelenameyi tab ettirerek talep edecek 
hissedarlara ita eyliyecdf gibi elli nüabllllll bJr defaya mahsus olmak Ozere 
ticaret vekaletine inal eCleeektir. 

Madde 190 - Şirket ietatistilc idaraiace ita kılınacak niimuneeine teTfi
kan her Hile muamelitına dair bir istatid cetTeli tanzi& ve Yek.Alete takdim 
eyleyecektir.~ 

Macide 1O1 - Şirketin bilamam memurin ve ma.tahdemini T&rlderdea 
mürekkep olacak ve ecnebi tabiiyetinde olanlar ancak ticuet veklJelİDİD mii
aaadaiyle ıirkette ımnralcbten .iaıtihdam ohınahilecektir. 

Madde 102 - Kanuna ""' işbu es& mukavelenameye mugayir ve feshi şir
keti mucip ahvalin t.ııak:kukuı:da -ticaret vekAleti tarafmdan fesih dlvuı 
ikame ôlunur . 
AZİZ BOROVALI : ~yo~lu İstikW caddesi No. 20ll fatanbuı. • 

2519/MO .. 26 ~uruşluk pul fltainde 
Az. BOBOVAU Jnmm 

AHMET BOBOV ALI : A!a•Urk t·addest No. 362 İzmir .. 
A. BOBOVALI hmul 

Memduh. Alan : Ji>oktı:-ı ı· ıstafa bey caddesi Ferruh apartmanı.. İzmir .. 
BüvekAle Ah. BOROVALI imzası 

M'OzEHHEa AlD4ET BUROVALI: A'tattlrk caddesi No. 362 İzmir •• 
iL A BOROV ALI 1ımua 

SENİHA MEMDUH #\I .. '\N : Dl.ktor Mmtafa bey caddesi Ferruh apart
manı İzmir .. 

S. M. ALAN bm.ua.. 
Tütilll Jhracat Türk Aılo";"n $irketiniıı ~u esas mukavelen..,... 16/10/ 

1940 tarih ve 2/14545 r.ıvı~ İcra \ .eldlleri fAeyetinln kararnamesiyle tasdik 
Jaluunqtuo, Ticaret vekili N. 

24 T Evvel 1940 imza okunamaını4tır .. 
Ticaret Velr.Aletf 

. İç Ticuet umum müdürlüjU 
Resnd mtthGr. imza ;,'rune-namıstu 
45 kunieluk pul Gzerirıe .21/11/940 tarıh ve mühür okunamadı .. 
ESAS : l.M0/808 

K A. a .& a· 
İzmir asliye mahkemesi Ticaret dairesinin 18/ 11 9'0 U.rihinde verdiği hük-

mU havi ilamdır .. 
Reis: Galip Kuıoilu. .bl. Hilı:met 5'nçar .. 
Aza muavini : Piraye Plllvollu.. 
Müstıed'i . &mirde tüfün lbnc:at TUrk anonim şirketi .. 
Tütiln ihracat Türk AnO:ıim $rketi mflessislerinden Ahmet BorovaJı, 

Memduh Alan. :Müzehher P.orowh ve Seniye Memduh Alan tmnlariyle ve
rit n 18 11/1540 tarihli ktida He .sirketiıı tefekkülünUn tudiki talep edilmesi 
üzerine bu baptMl ibnız c.tıı:lall venik tetkik edilerek; -

Gereli konUfU]du : Merkm 1mür ve Ani olarak teşeldr.ill eden Tüt1ln ihra
cat TUr1ı: Anonim elı'ketirıin, bmmt l81'tlan cami olan 25/9/1940 tarihli esas 
mub~ icra ~~1lftrl hrfttince kabul olunarak Be1sidimhunm 
yUksek taSdik e iktiran etmiş olduğu milbrez mukaveJenmne altmdaki 18/ 
10/1940 tarihli Ticaret vekAleti şerhinden ve iki yüz bin (200.000) liradan 
ibaret olu ıermmyesinln ~örtte biri olan (50,000) elli biıı liı'adan fada olarak 
ŞL500 liranm Do:vw Oryent Bank lstanbUt eubesine 23/9/940 tarihinde tem.
ye ediJmiş oldutu 4/ll/940 tarihli mezknt bankaym ait ilmululber lureti mUn
derecatından mılapbnasına binaen tucfikinde kanuni bir mAnt ltiriJ)miyea 
mezlı:Qr tiltiln ihracat Tilrk Anonim şirketin. l •• naret kanununun 299 uncu 
maddesine tevfikan teşekld110niin tasdik!ne ve 300 ncü maddesi mucibince sı
clll ticaretee usu1en te<Jcil w il.Anma 18/11/MO tarihinde ittifald• karar 
verildi.. 

lWI Aza Aat muavini Klt1p 
3Mt 5783 65'7 iılmıll 

Galip Km H. 8-- !!DU9t okunamadı 
.. ...... .... obmwnadı 

Ashna UJI ....... - 19/11/lMO 
Br ı' f'b• 

Jmur A*9 .rb•ıv' 'lbıet clairal: ~ ......,. w 

Müfettiş, merkez müdür mua
vini ve n.erkez müdürü yetifti
rilmek üzere yüksek mektep 

mezunu memur ahnacak 
P. T. T. Umumi MiidiJrliJfijntlen: 

1 - lılUfettll. -- mfWOr ınuntnl ve merm mUdlrll ~ 
U7.ere mU.bab lie ya.bek mtbıp lllılmDlarmcla memur alma-
eaidlr. 

1 - llU.bekad• mumfak o1m1arm w.r.m teklif eclwll ıınelıeDerde 
mewnurly,et kabtd etmeJeri '8l'ttlr. 

3 - MU.bekada nıuv-üfak oJanlara 3656 aQlb bmm htlkmUne göre 
otuz Ura uJI muş Vt'ıikeektir. 

4 - İsteklileıin '188 sa.vıh memmln kanununun dördilndl maddesindeki 
şartJan hllz olmalan w dnlet memuriJetine ilk defa gireceklerin 
otuz yaşını gE!Ç!'llf'miş olmaJan JAzımdlr. 

5 - Mıts.~a ~ı"k lstiyenler 10/12/!KO gUnil a)qamma kadar An
ka:a. İstalıbul, t -ofr, Sevban. Konya. Trabzon. Diyarbakır. Erzu
rum, Samsun, Shlu ve Bursa P. T. T. mtldOrlilkJerine milracut et
melidir .. 

6 - Miısabaka besinci maddede yazılı vUlyetler P. T. T. Merkez mUdUr
lüklerinde 16/1211940 tan'hlne rasthyan. pazartesi glloil sut 9 da 
yapılacaktır. sem 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi MüdiirliJfanclen: 

1 - İdareıııbde milabal ll'Ul.,Jı Ye Uc:retll memuriyetlere lise mezunlaıt 
müsabaka ile aluaarokbr. 

2 - MüsaNbda -nu~ .ıffak o1a1ann ldaNala teklif ec1ec'811 yarda me
muriyet kabul etmeleri sarttar .. 

3 - MUsabakada muV"lf{ak olanlara 3658 ayılı kama ldlkm.Une göre 
(20) Ura asli ~, VPya (75) lira ticn& wrilecektlr. 

-' - İsUkl1Jerin 788 snyıh memurin kanununun dördUDcü. meddemndeld 
şartlan bAiz olmal:arı ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 
otuz Y8'UU geeıu.'tmiş oım.Jan IAzımdır .. 

5 - Müsabakaya ~ istiyenler 14112/19'0 günO. akea•ana kadar 
dil*~ ve evrala nrllsblteleriyle birlikte imtihaıılm:ıDm icra ollina
ca~ P. T. T. meda-.z müdürlilldeıine mOracut etmelidir. 

6 - Müsabaka lise naev'!ut olan P. T. T. merkez mOdOrltilderlıncle 19112 
940 peqembe JC{infa saat (9) da yapılacaktır. 50'16 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi MiidiJrlaıanden: 

1 - İdaremizde miinMI snaaıh ve ticretll ~ Orta mektep 
mezuu1an mf131lMb ile ahnaatktır, 

2 - ltfOsaJNJradıa mt&vaffak oianlarm kJmımln teklif MINll :rll'Cle me
muriyet kabul etmek-rl '8ftır .. 

3 - MliscJ>akada muvafhk olanlara 3816 ..,.ıı bmm hAkmUne di1'9 
15 füa aslt maa, WYa 80 lira Ucret ftl'llecektlr. 

4 - İst.!kiileriıı '188 sa.r.lı mea:urin bnnm.mun dördüacfl llllllldıııWn.iekl 
şartlan hllz ol.malan va devlet ~ ilk dlfa peoelMia 
otuz yquu geçmemlt olmaları lhımııbr .. 

5 - Mitsabakaya gitmek lltiyea)edn 28/12/NI dlll MflF m bdK 
dilek~ ve evrakı mttsblte.."terlJ'le lıirlddıe ~ icra alma
~ P. T, T. mnkeı mfidUrlUklerine m.ilracM& ........... 

8 - MOsabab her~ P. T. T. mm. madilrMW-We ~ 
tEihme mflwBf naartelll aBnU mt 1 da J'IPllaııekm. W 

iDdR DBI l'BBDAlll.•ODIDAK : 
Mastafa Meatm veıwıe1eritıdeı km Adile. l'erffte, oluDan 0-.. w Y• 

dua Bennane ,.,,,_.,,. olan 312 lira IO Jmı'llt ••wt ft1sW llaqlw..._ 
dolaJı hacls eclllea Ahm ..... mah1le++e K-i..ıta .Uıd k 1rS1a 
U0/19.2T .W =·irnn• borç1ulua .ıt ollıııl altlılla 4 hlllllıll 1D Bta a lmnlt 
~ UtıerlDda vlJlırtıt ... ı...n. .--. • il ... ' ....... ..., ... 
.,. p1rarı)nupır. Ta1lp1ft u MrfDcl ltlmm .. Pupınbe lliıfl .. ıs te ..,.,..llİ; 
Jlyet idare heyetine milracaatlan ilAn olunm. 23-28+10 59& (2385) 

DeYlet ............................. ... 
...... sabeslaclm: 
Alaybeyindekt atelyemizin ihtiyacı .iPa 200 metre mikk&ha çemamwm kapela 

zarf uaulüyle Nbn aLnacakbr. Amwdarm S-0 metre mjlllbmm boylan 5, 150 
metre mikkihmın boylan da 6, 7, 8 metre amalaiwufa olac:abr. Kal..Jık.. 
lan 2SX2S untimdir. Azman1ann atelyemize talim fUtiyle mulwnmen bedeli 
9800 - dokuz bin •ekiz :vflz - lirada. Muvakkat temiut 735 • yedi yOz otuz bet
lindıı devlet limanlan itletmeti Jzmir tabeel W..enda Blriıd lclnua l2 aal 
Peqemt,e s6nG .at 15,5 da miibapa komiqoa11 tua&.duı ,..,.........._, T-.. 
lipler ebiltme tut-•m•riai idaremiz .leftzma .......,_ Walm olmak .ı.w. 
lider. ldeklileda nnmılrbt tenııimb muldnl a.ldil meblpluma lumdlea a. 
Wen hlr ...ı .,..e11ne W. ....,_ ....._ ..... illa oaa..r. 

27. 21 5204 2405) . ..................................... : 
Mehmet Ali oihı Ahmet Hurinin ............... Loıcwlu dola,ı .... 

edil• Kaqıya.bnıa Ownanzade fimeaditw cmdd ılrcle f4f0 lira luıwethod.W 
140 numarala hane ile.,... mMalcle JOOO lira U, ı'IM• n 1.fO _..-.. 
bahçesinin mülkiyetleri vilayet idue J.,eti brad.rle Z ı illa ..a•ıl'9tle ....., .. 
deye Ya& edilmitlfr 

T-liplıdn temfnu ~ hiddde 10/IZ/MO tarihinde wıt U de W.. 
heyetine mflrecaatlan ilb olunur. 24. 21 5148 (2312) ........ ......, ........... ........ ,.,,,..,, .. : 

Hayan Panlo ima Refkalnia .....,.._ ..,.eqp borcanclen dola,. haciz ..._ 
lametpap maball..min MaıraJ.ne ..._.., SO liıa U,,,wlli •I .t fe• hw 
uueaun mülki.Yeti TilaFet icLın ...,.. k&rarqie 21 sün mlcldetle m~ 
~r. 

Taliplerin teminat m..ır.tuplasiple ~ 10/12/940 tall.iıMle wt ıs de 
idare hqetine mlkacaadan ilaıD olaaar. 24, 28 S 147 (238J) 

,.,,.,,. ._.,., • .,,wae 11•...,••lf•: 
Fuat kar.. Hiimb-enin mBterakim ftQl horcundan c1o1.rı hacia ec1i1mit o1aa 

Me.udi.Ye müall.Unin IMriDcl kordoa ceııW89inde 8000 lira .. tir lrW Z06 _.. 
mania hu-inin nıGlki,yeti Yillyet idare lteyetinin bnri,le 2 f ala müddetle 
müzqedeye ~. 

T.Ji.,leria teminat mektupJari,ole bidikte 10/Kaaun88Yftl/940 taıihiade •
at 1 S de idare heyetine miincaat1aJ11aa olmr. 

Z.f. 21 s ıso (2330) 

M~~·ı::'!!~~~ 180 
lira kıymetindeki .f4 numarada mahcuz mfbihedim ı.- ur em mUlld.Jed 
m&terakim •ersi bommdan dola,. Tila,,.t idare laeyeti u..d;le 21 sin ...._ 
detle ~edeye ~. 

Taliplerin teminat mektaplarfrle birlikte 10/12/940 taribiaC:I• eut 15 ele 
idare heyetine m6racaatlan ilAn olaar. 24. 28 5149 (2'81) 
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Arnavutlukta 
ltalyan kuvvetlerinin 

vaziyeti 

j z::az:: 

NiHAi 
ZAFER 
1 , A N 1 

YEHI ASIR 
s :z 

HA VA HARPLERİ Aslıeri vaziyet 
•••••••••••• 

lngiltereye Al- Yunanlılar El
man tayyare hü- basan - Ostru~a 

c mu pek ha- yolunu kesmek 
Arnavutluktaki :.:::.~ B~i~;nkf. Bütün lngilizler fif ~eçti .. z.ere 

şaf Inf'VCUt olmnmakla beraber Yunan z a f e r d e n 
ileri hnreketinin devam ettiği anlaşıl- • ADDI HASAR AT HAFlf' iN· ITALY AR ŞIMDlYE KA· 

ersembe 1940 2 
es: ı _ 

Örfi idare tatbikab 

Vatandaşların hayatını 
v• • 

1 ce maktadır. Tepedekne doğru ricat ha- k a t İ e JD 1 1 1 
Jindc> olnn ttılya] r n h nüz yeni bir SANC ZAYi T TA ÇOK AZ DAR 22 B N ES R VERD LER 
rnukav met c ph · kur na~ a muvaffak Londra, 27 (A.A) - Dahili emniyet Yunan ord 11 biitün cephede taarruz Xot:X 

olnm dı ları alınan har rlerden çıkan - BASTARAFI 1 inci SAHİFEDE - nezaretlerinin tebliği : Dün güneş.in bat- harekatına dm.anı etmektedir. Şimalde Stanbıılda SUÇiar peh ÇOlı azaldı •• 

g 
n ·e . R c t h l'nd · !talsan kolla- tij!imiz miidafaanm lnnwti olum tur. masmı takıp eden ilk bir kaç saat zar- ve Elbasan - <h1ruga istikametinde iler- İstanbul 27 (Yeni Asır) _ Şehrimiz.- idarenin tatbikatı cümlesinden olmak 
n 1nnı · v Yun n h \ kuvv lll"l'i ta- Dört ay evvel havadan kuvvetli bir fında memleket üzerinde diışman hnhf li~cn Yunan Jnn~ctleri bu yolu kesmek de örfi idnrenin ilanından beri suçlar üzere ittihaz edilecek tedbirler vatan-
ra<ınd n m ıvaff homlJardıman tehdide maruz bulunduk. Bunun tesır- hava f aliyeti göstermhtir. Bundan son- üzeredirler. N':ılis)a dağlarını rı an bir hemen yok denecek derecede azalmış- daşlann buglinkii hayat tarzlarını ve iti-
eilill!'ı t r. Ieri maddı, fakat w. oldu. Havrı bombar- ra f aliyct dµruıu 'ur. Saat be~e sükU- Yun111 kolunun Timoriçn dağlnnna var- tır. yatlarını dC'ğiştirect>k mahiyette olmıya-

tta1yanlar ynlnız k ndil rını takip dımanlarıyl memleketin maneviyatını n t henlız devam etmekte idı. Ekserisi dıklarını dünldi )aztınızda bildirmiştik. Ankaradan bıldirildi~ e göre örfi eaktır. 
ed n Yunan1ılarla <le il rcat yollarının kırmaktan ibaret olwı ba lıca hedef hiç Londrr..va olmak üzere garp mıntakası- Bu mınta'm <L c,:lılc oldui:'lnıdan burada ----- ------
gE'ril r de faal yettc> bulunan <: eterle tahakku . ctm eli. . . . . na ve Londra civarındaki kontluklann harekat ~ _.,aşlamı h r. İtalyanlar bu 
\:C h ttr ihraç kuvv tleri 

1 u ~ rac::mana İNGILIZ TAYYARECILICININ bazı bolgdeı·ine bombalar atılmı tır. Ha- mıntakada ın nvemet göstermeden çc-
m cbur bul ınuyor. Bır Yunan kuvveti- esT. NLÜCC.. sar hafif ve insanca zayiat ta az olmus- kilnıede devam cdi,}orlar. Her halde Be-
nin. rurpriz harcketiJilC.', CC'ntıbi Ama- Dört ıt\ e\\el. ingiliz \C Alman hnb''.3 tur. rat şehrinin doğusunda yeniden bir ınu-
vutluk ~ahilinc çıkanlchğ1 1t lvan ha- ku\\·etlcri ara mdaki mÜ\azene ır ALMAN RESM'i TEBLi(;i kaHınet gösknneğc cnhşacnkları tah-
berleriyle sabit olmaktadır. 1talyanlar meçhul tc.şl'il cdiyoıdu. Bugiin ise, tny- Bcrlın, 27 (AA) _ Alman tebliği, min ediliyor. 
bu kuvvetin tecrit edildif{ini iddia edi- :\arecilcrimizin üstünlüğii ve hava mal- Alnı h f ı· t· · ··ru •t haıe Pindus mınt:lrnsmda Ersekanın ileri-. · · · b"t 1 b" an ava aa ıyc ının mu crı · -
Yorlnr. Yunan haberlt'rine göre ise. yük- teıncnıwn kıymctı n ı o nıus ır va- k tl inh ıt· • · · ı· ' liz k ,.,,t sindeki muharebde:r Yunanlılar lehin-. r d e er(' ı.sar e ır,ını, ngı uvv ... -
ek k r ı da• !arda hu ko' vazife<;ini y~p- kındır. Bu son dort ay 7.ar ın a cereyan 1 · · Alnı d ul t l'f ktruar" dedir. Yunanlılar • enid n bir mikdar , · h. b' t ernun anya a m ı e J no .. J 

mal dır. eden \akalar zahırc!1 ı~ ır şey arze : tamTuz ettiklerini. hnsarat olduğunu, esir VC' ganai nlmışlardır. Permidi ve 
O tar ftan on 24 at zarfında nıemc.~hl? 1 crabc~ f!1ıkıtlerıtn. h1~. ~arpt tek~l ölenler ve Jaralananlar bulunduğunu Ergiri hattında italynn mukavemeti de-

Yun n ıleri l'ı'\reketi met d"k bir şekilde en mu ım rnma ı. ve ız ıgım eş ı bıldinn ktedir. vam ediyor. İtnlyanlara burada mütC'ma-
d vnm tm ·r v o kadar fasılasız ol- eder. • ... S.fiğ• diyl'n ta~-viyc .kıtaları g lmcktedir. Yu-
mu tur ki tt 'ynnlar ik'nci bir mukave- l\IUHTEl\U.L ZORLUKLAR ita )1Gn re 1 teu 1 : nan ordu u da takviye kuvvetlerı ala-
met hattı kı ma a "mdive kadar mu- İstikbalde daha razı :zorluklara maruz Roma, 27 (A.A) - İtalyan tebliği İn- rak taarruzlarına devam C'tmektedir. 
·affok olam ~laroır. kalacoınz. Muvasalc hatlarunız mütema- ılız hava kuvvetlerinin Avlonya ve To- Ccnupfa Dclvinnya doğru ilerliyen 

A,. l olar k Ama\"Utluga gönderilen di hücum]arn maruz ol cnktır. Şimdiye rinoyu bombardıman ettiklerini, Tori- Yunan kuvvetleri llu mıntakada mahsur 
ttnh. n kıtal ·mın derhal cepheye sev- kadar filomuz ve ticaret gemilerimiz noda evler, binalar ve fabrikaların ha- bir halde olan- on birinci İtalyan ordu
ki lt nlar•n istlcolinc bir dC'lildir. Fa- düşmnnın bütün saldınşlanna kafa tut- sarata uğradıklarını, ölenler ve yara.Ja- sunu çok mii ·kül vaziyette bırakınışJar. 
:kat bu yeni müfrezder d şimdiye ka- tular. Birmingnm ve Kovcııtri Londra- nnnlıır bulunduf,'Unu, ş.-ı.rki Afrikada In- dır. 
dar wanIUbiyc-tten başka bir netice ka- nın hava hücumlarına karşı koymakta gilizlerin Assap ve Adangilayı boınbar- Arnanıtlukto muharebenin başladığı 
zan:ın amışlarclır. yalnız olmadığını frpat etmişlerdir. Sı- dıman ettiklerini, Trablusun bombardı- günden beri ita1yanlnr 22 hin esir ver-

Göricenin garbında.ki dağlarda Arna- nai istihsal kabiliyetimiz sarsılmamış ve manında liman mıntakasında hasarat ve mi~lerdir. 75 hin kişilik bir İtalyan or
vut ftsilerlnln İtalyanları bir hayli iz'aç bu hava hücumları, işçilerimizin istih- yaralannnlı:ır bulunduğunu bildirmekte- dosunun da bozgWla uğradığı sabit ol-
e ttikleri ve dört beş kişilik çeteler h a- sale devam etmelerine mani olamamış- dir. muştur,. ( R. c. ) 

·--' .k d tır --·- .-*-)inde, Yug~lnv huduuuruı a ar. or- · 
manlarda, yollarda ve dağlarda faaliyet İşte bunun için llitikbali ü mitle der- Akd • d J • 
halind<.> bulundukları görülüyor. Kral piş ediyorum. Bu, köı'i.i körüne bir nik- enız e ngı• 
Zo~o ile birlikte Anıavutluktan kaçmış binlik değildir. Önümüzde bir kaç müş
olan Arnavut zabitleri simdi bol para ile kül devre daha olacrrktır. Fakat 1940 yaz Jı•z haA kı•mı•yetı• 

\'C sonbaharındaki buhranları karşıla-meınleketlC>rinc dönmek f ırsatJnı bul- 1 1n 41 t..Ad' ı · · d k ,_ ı 1 bo d mış o maınız, ., ıw ıse ennı e ar- •• h • 
muşla:rlır. ~un.wrın ta ya~ y~ uru- şılıyacağımız.ı gbsteren birer garantidir. ş p esız 
~na istem~ycr1e~~u! etın~c: ol~ İngilterenin barh için teşkilatlanmıs 
Arnavut aşıret e ı are. e e gı;çırm~ - bir memleket o1dugu ve hnrp ıçin sefer- 7l'an G:\1 lı çan İt l31an 

Yunan köyleri 
ve sivilleri 

bombalanıyor 
te müskülat cekmcdiklen tahmı? edı!<'- her edilmış bir memleket kuvvetleriyle azı Dıi .. seler hasara 
b ilir. En ınu~arip Anı~vut. kabilclcnn- knr ı karşıya kald,gı unutulmamalıdır.. . G tel bi !e • Ue : Uğ ı, ·ıcn Ve 
den olan Malısor~rın ~ımdı ~talyan ktı- Harp malzemesi istıhsalımiz hemiz tam l!fE tePe.. 1 )'Graiana az .. 
man~an!ığ.ı lçln cı~dt hır e.nd .. ;e mevzuu inkişaf etmemiş Jse de hc>r ny kuvvet- T_a:anto d niz.. ıaferinin _fot.og.raflnrı Atina 27 (A.A) - F..nıniyct nezareti 
oldugu ıc:tidli'ıl Pdılmektedır. leriını.z ru1maktadır İngilız. gazctclerınde nt-şredılmıştır. Bu , tarafındnn dün akşmn neşredilen teb-

Göriceden lta~y~nlarm .. r_icati~deA b~ IJAKİICA1' ANLAŞILIYOR fotograflar İngiliz tebliğlerinde bildiri- liğ: Diışman tayynrcleri bugün Kcfalon-
Arnavut çetcl rının de- muhım hır a"nıl Hıtler ve Mussolininin hilelerine al- len büyük z.nfcrin doğruluğunu göster- yadaki Liksuri ile Epirdc bir kaç köyü 
olduklan şimdi beyan edi~mek~~r. ~u darıanlar da, .1rtık kısrı bir haı·bin mev- mektedir. Akdenizd-. İn ~lizlerin hfıki- boınbardımnn etmisUr. Hasar yoksa da 
bakımdan faşis' kuvvetl rı yC'nı surpnz- zuubahis oLna'lı-,ını \'e zaman geçtikçe, miyetı artık münalrnşa edilecek bir şey sivil ahali arasında pek az ölC'n ve yara-
J,..rle kım:ıln.şahilirlcr. Alınan~ .ı \'<' İ !.Eli~ nııın ınm·affak olum- de~ ildir. İngilizler karşı.ında mühim bir )anan \'ardır. 

Arnavut iht 
1

alc-1lıınnın İtalyan geri- yncagını, İngıltcrenın, tikür hiç bir ltalyan filosunun \alrrındığı kat'i olarak Korfu dn bombardıman eclilıııişUr. 
]erindeki taarruzları Yunan kumandan- dürnı::ın tanı ruzunun < ·ışt mı.} ccegi ge- anlaşılmaktadır . . !a~nto zaferi .. strateji Dilşman tayy ,~leri mitralyöz de kul
lığına müzahir olacaktır. Di~er kıymetlı niş ka> ıı ki·· ·' ı ı k oJd ı Wlll anla- bakımından ın~ıliz fılosunun dunyanın lanmışları.a da nC'ticc> lwmiz malum dc-
miizaheret te İngiliz hava kuvvctlerın- maktadır] r. daha b, ska noktalnrmda dıha kuvvf'tli gildir. Simdı.}ıc knd. alfırn olan cihet 
d n gelınekted r. Bunlar düşmanın ih- Bizim manevi~ a ınm: "'tmden roitnc l · A rn kt dır' b k l 1 b 1 ı.._ k l 

J .. ..- o ma na ıt:l • n ve 1 e . azı ı i el r e< inı. L ı ·..,nut:t va i o -
rnç iskelelerin' •e ricat yollarını müte- km ' ctlcnın l tc. dii man manc'\iİl atı ise du 

1 
H bu biııal:-rın hasara ugradığı-

madiyen bomhardıman etmek suretiyle z.aiflcmektedir. Biitlin düıı}anın erkek TANCAYA 1LT1CA EDEN 
bir mukavemc hattının tesLc;ine ciddi \'e :kadınlan tamamen anla:ıu lardır ki TAHTF.LBAHlRLF..R dır. 

· Altı tt'şrinisanidc İgunıeııitz.a köyü-surette eng<"l oluyorlar. Jngilterc kendi menfaatlerinden daha Tancaya iltı'ca etrnıs' olan ı'kı' İtalyan · 
nim muvnkkat i~nli esnasında l talyan-ltalyan gazetelerinin, Yunanist.ana. ;yiiksck hir ga~c ır~nında döviişmeb-te- dPnizaltıSının S('bebivet verdig~i mesele 

1 
d h 

d ] d J lar Niko o Patsea ismin e ayvan yetiş-~nrşı seferin idnrcc:indm o ayı şım ı dir. devnm cdi'"or. Beynelmilel hukuka gö- b y nl 1 d 
l M 1. · J tiren ir una ıyı oğ u Yunan or u-açıktan a"ığa tenkit ettik eri usso mı Büyük Brita•ıya barbarlıga karşı me- re bitaraf birlimf'"a iltica eden bir harp d 11 k 

-r k "' sun a er o t uğu için urşuna dizınişler-ve İtalyan erkanıharbiyesi. vaziyeti ·ur- dcniycti müdafaa ctmektcdır. Hitlerin ırcmisi icap eden tamiratı yap:nak için d' 
t anna.k için, 1talyndan Otrant kanalı boyunduruğu allın.ı aldığı milletler, bir 24 saatten fazla kalamtız. ır. 
vasıtasiylc Arnavutluğa takviye kuvvet- Hitler zaferinin İn< iltere gibi kendileri Tnvmis gazet ı, Tancaya iltica eden 
lcri gcçirmeğe çalışmakta isekr de, ln- ve kıymet verdıkle ·ı ülküleri için de bir ., milerin va7Jvcti vdınl"tılmazsa İn
giliz hava kuvv<'tleriyle b raber donan- heziı 1et tec;kil C'd ~ğini bilirler. .,ilterenin h r k t g "1l ini ic;temckte-
m ının dn bu i!;e pek imkbı bırakma- İngiltere, taarruza kıır ı koynıPk için, d 
dı " kuvv tli b'r ltnlyan filo unun in- hür ıncmlckellerin }ardın n::ı muhtaç itondra radyO!: u yeni bir deniz hare- s ra 
gllız donanın wr. fından tekrar fıra- olmakla beraber, rubai znfcre itimat hu- ketinden VC' mühiı dti Tan kuvvet1e
J' mecbur ed'lme "yle sabitfr. ln°iliz susundn, halk arasında bugünkiindcn rinin tanl dildi •incl n bahs t'llekt,.dir. 
donan nası nne<ık top menzilinin azami daha hiı)ti k bir itınınt \C ittifalon hiç Bu deniz hnrrketinin tafsilatı beklen-" 

ya
la 

mcsafes· dahilinde 1ta1yanlara yetişmek bir zaman mc,·eut olınadığ"ı kat'iyctle mektedır 
ve ateı; açmak imkanını bulmuş ise de, SÖ\ lene bilir. 
fasist hnrp gemilerinin bu temastan kı- ----<:r 
:rıksız \'(' döküksüz olarak kurtulama- Esld Fransız c .. ıı u 
dikları tahmin l'dilebilir. reisinin a lıemeye 

Yeni zaf erıere oğru 
ueı~lme i ist enii "'y or 
Moskova, 27 (A.A) - Tas ajcınsının 

Nevyork muhabiri bildiriyor : 

(R. G) 

i a y a i e nazırı 
Alman, an dön ü 
Berlin, 27 (A.A) - İtalya adliye na-

r • u ana eşı 
atında -·-YU ANLILAR HATAYA DÜŞ· 

E EK iÇiN iHTiYATLA 
iLERLiYORLAR 

• enz n sar -
ve 

---------------x*x---------------
Gf G tcibi en·.z o ör ePinden bazıla-
r= ye enfiye tahv·ı oiunuyor •. 

İ tanbul 27 (Yl'ni Asır) - Bell7.ln 
sarfıyatının tahdidi hakkındaki karar
name mucibince hususi otomobillerle 
husus:i motörler bu gece yarısından iti
baren işlememişlerdir. 

Denizdeki tenezzüh motörlerinin ma-

lngilizlerin dü
şürdükleri Ital
y an tayyareleri 

kine daireleri sabahtan itibaren liman 
kontrol memurlnrı tarafından mühijr
lcnmiştir. Seferlerine devanı etmek isti· 
yen deniz motörleri yelken kullanmak 
için Hwm gelen tertibatı almışlardır. 

Sovyetler mih
iltihak vere 

etmiyorlar -----·--- ~.---
İngillz ltaua müsteşarı Amerilıa • Sovyet müza• 
İtalyan iddialarına hiç lıePelePinin başlaması 
itimat etmiyor- buna delil sayılıyor -·- -·--Londra, 27 (A.A) - Avam kamara

sında hava müstcş.-ırı Ba1fur İngiliz ha
va kuvvetlerinin Yunan cephesinde 
şimdiye kndar 20 İtalyan tayyaresi dil
şürdiikleriııi bildirmi~iiı·. 

Ba1fur Orta şark hova kuvvetleri ku
mandanlığına tayin edilen mareşal Boy-
dun İtalyanlar tarn.fından esin edilmesi 
hakkında şunları ~i>ylcmi.ştir : 

- · Mareşalın tayyaresi silahlı idi. Faz
la mik<larda b"nzini vardı. İtalyan avcı
larının bu tayyareyi yere inmeğe mec
buı· ettikleri iddiasına inmımak için se
bep yoktur. Zira İtdyadan gelen haber
lere hic itimadım nıcıvcuı değildir. -- --· l!:' ·sve. vap r 

Nc\<york, 27 (A.A) - Assosyetc Pres 
muhabirine göre Sovyetler birliğinin 
Va ington biiyiik clçi. iylc Sunıner Veb 
arasında miizakcrclcre yeniden bn!)1an· 
nuştır. Bu ıniizakereler Sov~ etler birli· 
f.rinin milı\•ere iltihak etmiycccğim: dcln· 
fot ebnekh•dir. 

SOVl:'E'J'LER İNGİijzLERE 
JIE ~oz CEVAP VERMEDİLER 
Londra, 27 (A.A) - Avnnı kmnara· 

smda bir suale cevap veren Butler Sov· 
yctler birliginin İngiliz tekliflerine hAm 
cevan vcrmemis olduj:',ıunu bildinni tir .. 
Butlcr diğer bir vale cevaben de hari
ciye nazırı Lord Halifaksın Berlinde 
vukua gelen Sovyct - Alman görüşme
lcrınin mahiveti ve neticeleri haklondo 

•• ı e mi beyanatta bulunmak istemediğini 
O 10, 27 (A.A) - 58~1 ton hacmin- söylemiştir. 
kay ol 

deki ve Turen adındaki lsveç bayrağını ------------------
taşıyan vapur un zrtyi olduğu mensup 
bulunduğu seyriiscfaiu kumpanyası ta
rafından bildirilmektedir. Miirettcbatı
nın sağ ve salim olduğu söyleniyor . 

------tr·---

e i a h··k··-
.;; 

t• d .. Ital
yanlara harp 

ilan etti 
- e -

BU KARARA SEBEP OLAN 
VAKALAR BiR TEBLIC iLE 

iZAH EDiLDi 

• 

Makineye 
Verilirken 

t yare· 
• n yenı 

ücumları -·---
TORINO SiLAH FABRiKA· 
SiYLE MOTEADDIT YER· 
LERDE DOKLAR VE GEMi· 

W üh·m ve yeni 
sterate jik mev

kilerin İşS(ali 
bekleniyor 

Fransız mntbuntı Frımsanın en hayati 
saatlerinde ka.rar vermekte tereddüt 
gösterdiği içın sabık Cümhurreisi Leb
runun flli mahkemeye sevkini istemek

zın, Propagandn nazırı Göbclsle görüş
tükten sonra Berlinden İta1yaya doğru 
ayrılmıştır. - *- Londra 27 (A.A) - Taymis gazetesi- Loudra 27 (A.A) - BeMka bükü-

.. Londra 27 (A.A) - Bu akşam hav~ nin Balkan muhabiri d iyor ki: Kaliba- meli kendisinin ltalya ile hali harpte f ~ d k' bl 'ğ' tın" ti • 

LER BOMBALANDI 

tedirler. 

-""'*-Slovakya başvellili 
izahat verdi
Presburg, 27 (A.A) - Ber lin<len dö-

nen başvekil \'e hariciye naurı Tuka 
Berlin miiuıkerelcrinin neticelerini Slo
vnk nazırlarına bildirmiştir. I\ıka Pres
ubr'gdtiki Alman E'lç~i baron fon Klin
ger şerefine hususi bir kabul n •smi ver
mi.iifr. 

- BASTARAl<11 ınci SAHİlı'EDE -
• kadar devamlı olarak inkişaf etmi~1ir 
ki İtalyan kuv,·etlerine ikinci bir mü
dalan hatlı tesisi için IU"Snt bırakmamış
tır. Anın\ utluğn gelen yeni ~ta1yan ~- leri hoş görmemi tir. 
talan dcrhnl ccphelC gönderılmekte ısc GÖR1CF.DE VAZiYET .. 
de._ 'l'unan km"\·ctlcri~·le her tcmn~a gel- Yunanlılar, İtalyanlnnn üssü olan 
diklerinde · zulmak1ndır. Keyfiyet, pek zapte ttikleri Göricc mıntrıknsında nor-
6CYJ'Ck İ lirahalt> M;\'kcdilen ileri what- mal hayat şartJarmın tesisı içın ellerin 
Jardaki l'unan kıtııatının yorgımluguna den gelen gayı·eti sarfctmektedirler . 
raj':nıcn bö~·lc tecelli etmektedir. Göricc Göriccde polis tc.şkilfitı vi.icuda geti
mrntnkns:ında ciizii tamlarmdan ayrıla- rildiği gibi buraya nafıa ve ticaret me
ral~ ,}ağılını olan ltnlyan miifrczcleri, murları da gönderılmiştir. Telefon hat
şimdi lıilha sa açlık !>lı ikasiyle ormanlar- lan t.runir edilmektedir. 
dan çıkarak t eslim olmaktadır. ALINAN MALZEME 

İtalyanlar ba1.ı yerlerde anudane mu- Bazı Yunnn milfrezeleri İtalyanlar 
kavemet göst<.>rhorlar. . . . t. afındnn terkedilen harp malzemesini 

Yunan ia kollan şımdı cephenın toplnmakln meşguldiir. Hafif tamire 
ileri hatlarınn kada yetiştiğinden cfra- muhtaç iki tayyare bulunmuştur. En 
da yi 'c>cek ve ı('C'cek tC>vz.iini bollaştır· son malzeme bir İtı.ılyan fırkasının Mos
mıslardır. kopolisin garbindc tcrkettiği silfıhlardır. 

Umumivctlc ıımit edildiğine nazarnn, Bunlar, Göricenin terkinden sonra İtal
Yunnn ordusu bir lmç giine kadar yeni van ricatinin mahi:vetini gösterir. İtal
ve miihim strateji!· mevkileri i ·gnle mu- yanlar Maliki gölü civarında da bir çok 
''affak olncaktıı. Bu mevzilerin zaptı malzeme terk tıni lerdir. 
halinde Jtnl an ordu lınun Arnavutluk- YUNAN J{OLLARINJN iRTİBATI 
taki \azi)eti \C hur:>dn tutunabilmesi KESİLMEDİ.. 
zorlaş:ıcnk ... Cenubi Arnavutluk bölgesınde Kor-

Çok ihtilnth hm·t>ket eden Yunan mn- funun karşı sahiline !ini olnrak ihraç 
kamatı, İ}İ mak ntln da ol a, Ergirinin edilen Yunan kollarmın irtibatının ke
zaptedildiğinc \ 'c EJba anın italyan1area .Jldiği hakkındaki iddialar Yunan ma
tahlb e olunduğuna dair \'erilen haber· kamlarmca tekzip edilmektedir. 

İSVİÇREDE 
Haua teh!ilıeleri 
Genev, 27 (A.1).) - D. N. B. ajansı 

bildiriyor : Dün g<'ce saat 21.40 ta Ge
nevde ve smıt 21.33 te Louında hava 
alann i.şnı-cti verilmiştir. -·-
Souyeılerin yeni 
sefiPI Berlinde •• 
Moskovn, 27 (A.A) - Sovyetler hari

ciye komiser muavini ve yeni Berlin 
büyük elçisi B. Dekanozof dün Mosko
vadan Berline hareket etmiştir. ---·--AVRUPANIN 
Bugünlıü uaziyeti.. 
Londra, 27 (A.A) - D ün akşam ya-

pılan hususi bir tGplantıda parlamento 
azalarına bcyanattn bulunan Lor d Hali
faks A vrupruun vaziyeti hakkında iza
hat vermiştir. - ... -

Yunanlılar ilerligor 

ki bölgesinde .son beş gün zarfında Yu- olduğunu illin ctmiştil'. Eliıabet Vilde nezarc 1 aşngı a ı te ı ~ neşre ı.ş r • 
nanlılar günde vnsati beş kilometre kat- neşredilen bir tebliğde İtalyanın Belçi- Salı - Çarşamba gecesı °h?mbardıman 
etmişlerdir. Cephenin heyeti umumiye- kalılara karşı bir çok hasmane hareket- taarruzumuz.un asıl kuvvetı Kolonyadıı 
sinde YunnnWarın ileı·i hareketi şimdi !erinden, Belçika ticaret tayyarelerine bir ~iltıh ~ab:ik_asına ~e diğer hedeflere 
nisbeten ağırdır. Çünkü Yunanlılar vaz'ıyet edilmiş olmasmclan, b ir Belçi- 1evcıh .. cdıl?11~tır. Dıgc~ bom~ardıman 
ovalnra atılmadan evvel zaptettikleri ka şilebinin taarruza uğramış olmasın- teşckk'-!Ucrıı~ız de ~rlın demıryolları· 
muhtelif mevzileri birer birer takv iye dan, 1talyanlarm Belçikada İngiltere ru, ~orıno sılfih fabrıknsını, Rotterdaını 
c1mek mecburiyetindedirler. Yunanlı- bombardımunlnrına iştirak için bir tay- Flesınk, Anvel's. Kale ve Bulognda b.u· 
lar harbin bnşında da cenahlanndaki yare üssü te>is ettiklerinden balısed.Ue- lunan doklaı· ve gemilere taarruz etmı? 
dağları hcsnba katmadan ortaya atılan rek Belçikanın bütiln bu sebepler yU.- lerd!r· ~a~.il tayyare filolarımız Lorien! 
ttalynnlnnn yaptığı hataya düşmek iste- zünden kendini ttalya ile harp halinde demz ussun.e, Ca_nd petrol depoların 
memekte ve.ileri hareketlerinde hitiyat- telAkkt ettiği bildirilmektedir. taarruz etınışler, ı~gal altında bulunaP 
lı hareket etmektedirler. Yunan topçusu arazideki <lfü~ınan tayyare meydanlarını 
Ergiriye giden yola Mkim noktalardan BELÇİKA KONGOSU bombalamışlar, Hollanda sahil açıkların· 
ve sırtlardan dilşmnnı atmış ve Yunan VE 1NGtLTERE da gemilere hücumlar yapmışlardır. Bti· 
kıtaatı bu yolln d~manın sahil boyun- Elizabet Vil 27 (A.A) - Belçika kon- ti.in bu hareketlerde beş tayyaı-cmiz 
ca ve deniz.den açılacnk ateşin tesirin- gosu umumi valisi İngiltere ile !!Jkı bir ka_ybolmuştur. 
den k urtulmak ilmidi olmaksızın r icat işbirliği yaparak sonuna kadar mücade- Bugün Frise adaları açıklarında bir 
e1mekte olduğu Ayasnrandiye giden yo- leye devam etmek hususunda bu miis- dilşman iaşe gemisi sahil tayyareleri.ıni
lun tcl!'ıki noktasına hfikim tepeleri i§- tcmlckenin ittihaz ettiği kararı teyit et- zin hi.icurnuna uğrnmış ve batar vaziyet· 
gal etmektedir. mi§tir. te bırakalmıştır. --·-- -~·-- -·-Vİ i tlKJMETİ 1 ·ıt T 
İngil ereyi protesto D~ • e_re anca Bulgaristanda vaziget 
etmiş.. ışını halle - · --Londra, 27 (,A_A) - Salahiyettar bir 

- BASTARAFI 1 inci SAHiF EDE - menbadan 5ğrenilcliğine göre İngiliz b il- ça)ışıyor KARIŞIKLIK ÇIKTIGINA 
ktimeti Madritteki btiyUk elçisi vasıta- 1 

teki Yunan sağ cenahına karşı mukabil siyle İngiliz. hava k uvvetleri tarafından Lonclra 27 (A.A) _ Avam kamıll'a- DA R OLAN HABERLER 
bir tnarru:..ı f!İrişnıek niyet inde olduk- Marsilyanın sözde bombardımanı hak- sında beyanatta bulunan Butler tngil- TEKZiP EDiLiYOR 
)arı intibamı ' "ermektedir. kmdaki Vi.şi htiktimeti protestosunu dün l t-

H l kl k . Oh . ..1.. . l tk k l terenin Madrit büyük e çisiyle ..,,.,anya Sofya 27 (A.A) _ St-~an·ı aJ·ansı bıl·. nzır ı arın mcr cz.ı rı go u cıva- almıştır. Bu protesto ha en te i o un- t!l 

rında ve Pogrndeçlc daha eenuptaki Şe- maktadır. hariciye nazın arasında Tonca ha'kkın- diriyor: BulP,nl· ajansı bugün aşağıdaki 
rananın dokuz kilometre kadar şima- - " - da fikir teatisi vuku bulduğunu bildir- , __ ,b 

mic: ve de.mic:Ur ki: . teıu.i i ne.,c;retmiştir: 
linde kfıin Mokara şehir ve havalisidir. y • •· wet VeJıı·ı1• -·~ "' B l d k kl kJ ktıgınıı e 1 .& · a.. - İngiliz hUkiimeti vaziyeti çok ya- u garistan a nı·.ışı ı ar çı Yugoslav hududu civarında cephe sakin- h k . d vrild'ği ·· fi idare 
dir. Fakat pazartesi bütün gün topçu dü- İŞ başın CL kındnn takip etmektedir. Ve halen mer'i il limetin e J ne ve or "Ih s-
t'llosu yapılmıştır. Dün gündüz 32 İtnl- A k 27 fY t;,. ) - Yeni Tiea- beynelmilel muahcdelerin kfifil bulun- ilan olunduğuna dair hariçte ve bı :an 
vnn eri Yugoslav maknmlonna teslim ret ~e~' B. :MC:mıa:ır Ökmen bugün duğu hukuk ve menfaatleri tesbit ede- sa Btikrcşte ve Belgratta işaa ohB ].. 
•lm~lardır. Bunlnnn ~irmi sekizi Ar- (Dün) vazifesine başla~ ve tebrikleri bilecek bUtUn meseleler İspanyol htikü- haberler tamamiyle uydurmadır. d 'u 
navut di!ederi itall dır. kabul etm~ir. metine blldirccekür. garlstanda vaziyet 1nmruniyle sakın ll'· 


