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Yunan ordusu 
· ıtalyanın askeri 
Presti.iini bal
talamaktadır 

---·-ŞEVl<ET BİLGİN 

HAVA 
HARBi 

Emden petrol 
depoları ve Bre
men bombalandı 

KOYLONON KENDi GiYECEK EŞYASl·i 
NI HAZIRLAMASI TEMiN EDiLi YOR 

Ankara, 8 (Hususi Muhabirimhden) - Köy
lünün lc:endl giyecek ewalannı kendilerlnln te
min eylemesi için el tez.gAlu dağıtılması hakkın
daki karann tatbikine başlanm1'tll'. 
Şimdilik 21 villyetimize 4200 el tezglhı ve 

kUt\\ğ\1 gönderilmektedir. Bu mikdar yakında 
daha da mtınlacaktır. 1 

Ciimhuriyetin va Cümtı.ı. riyet eserinbl bekçisi, ıabahlan çıkar fiytılf gazetedir YEN! ASIR matbaasında basılmi§tır 

Manasbrla 
Muvasala Yok 
Bomba •avaran tay" 
yareler ltal )'an i,a .. 

retini taııyorda 

ITALYANLAR BUIŞI YUNAN 
iŞARETLi TAYYARELERiN 

, YAPTIGINA KANiDiR. FAKAT 
BUNU NASIL GOREBILDILER? 

Strcıtejilc ~hemmiyeti do14~ bii.til" aUkııı11ı iizeri1'ıde tophyan Korfodan görün~r 

'""iTAL'YAN"" YUNAN ı-"'EFZ'O'N""""· 

. ' ~ 

Rical halinde bulunan 
ltalyanlara kendi 

tankları ateı saçı .yor 

Bombalı yan tay ya. 
relerin ... 'tal yanlıfı 

muhakkak -·-

Kıt'alan Göri
ceyi muhasara 

ettiler 
YUNAN GENEL KURMAYI 
HAREKi TiN SEYRiNDEN 
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Yavuz Sultan Selim Mısırda 
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Sekiz çocuklu 
Sultan Selım bazı şehzadelerin yaptı- durarnk eski huyun neden ötürü bozul-

gı gibi etrafına sefih ve dalkavuk ruhlu duğunu kısa bir surette burada gö7.den bir ana 
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~~----~~~---x~x-----------

-· - -----

9

unan ord su 
talya as_~e i 

Prest.jini bal
talamaktadır --------- BAŞTARAFl 1 inci SAYFADA kimseleri toplıyacak yerde Haliml çele- geçirmek ll\zım gelmektedir . .. 

bi. (•) gtıılbikıyUbed k bilgi sahibi ilimlerle - 3 - • --·-,,- ·ı Hakikatta Izmirde höyle bir mes- öniimüzdcki giinlcrde İtalyan - Yunan 
dÜiÜP k yor u... Hımage ve u rdım edı harbinin Akibeti üzerinde tesirler yapa· 

Hareme nadiren uğrar YC bütün za- Fatihin 1stnnbulu alm:ısını m\iteakip • • .!' • - ele mev,.ut olmadıgv 1 anlaşılmışt cak ba7.ı badisell'r lwklenebilir. 
manını kitap okumak, fılimler ve şfürler- vaziyet, birdenbire değişivermişti. 1bni mesını ıstı yor .... x... - ır 2~-~osaau v!!~·ne~rliğiniArn·-· a. -süratluktltae le Jlmt ve edebt sohbetlerde bulunmak Haldun bir devletin büyümesi ve ahali- ~.. 1AU1&1 ~~ _, __ _, .... 

suretiyle geçirirdi... nln bu yüzden zenginleşmesi neticesinde , . d b. r:-1 ___ L 1 • k t da , ___ ,_ b_ • 
1 

rd iJerlemeğe muvaffak olarsa İtalyullar 
Sultan Selimin bir çok gecelerini uy- husule gelen tehlikelerden bahseder. ızmır e ır c c.&ıU~ mese esı > Te ·nza ann cıunea; nab eon aya a art- 1 in b hezimetin b .. tün nsk • 

1rusuz geçirdiği ve gUn~ doğuncaya ka- (1) İşte Osmanlı devletinin büyümesi ~ehrin bl1%1 ma1dha!lel~rindedekmil . e~ bHuh- mı;tır. kMcscla MTenebmaledndedl 4 ~eL!!,~:~- ~Jıerinin yooı: tn:adil olac:~~ 
dar klbıp okumakla iştigal ettiği. devri- milletin hayatında derin bir değMkllk ranı mevcut o ugu ışaa e m~ur. a- ruşa çı mlftır. or ı a a Y~ tı Ş hald ita~ y deni-
:riin vukuatını kaydeden tarihlerde müt- husule getirmiş ve zengin devlet a'dam- kikaue ~öyle bir teYin aslı ve esrusı yok- ti_:-. Mu~la vilayetinde de lzmirden daha ~de ~eya ~driy~; ~lizTrumma-
tehlt bir lLc;anla bildirilmektedir .• (H) lıınnı bilyilk bir rcfnh içinde yaşanııya t?r. İzmırde. ekm7k. her zaman ve teh- yuksclttir. siyle bir muharebeyi ı:öu alması, yahut 

Giyinmek ve şahsını sUslemek husu- alıştırmış bulunuyordu.. . rın her scmtındeld fırınlarında mebzulen Bazı kazalar için semt fmnlarından ta Almıınyndan istimdat etmesi icap ede-
s-.ında. da pek bOyük bir sadeli't iltizam Artık Osmanlılılrtn Demirtnş p~c;a, Ga- mevcuttur ve her zamandan daha bol- sabahlan ekmek satın alındığı ve kaza- cektir. 
ederdı.. . .. . zi Evrcnos bey, Mihal beyzadeler gibi dur. . . • lara sevkedildiii anl~ılnuftır. Aradaki Bir başka ihtimal de İtalyanın Yagos-
. Bugün Topkap~ sarayı muz~nde Fa- fedaili. gayretli devlet adamlan pek Evvclkı nkgam E.orefpa~a se~u~de~ı farktan istifade leıutiyle yapılan bu ek- lavyadan yol istemesidir. 

Uhe, ikinci Bayezıde, kanuni Suleyman.a nadir olarak yetişiyordu... Bu gibi de- fın.nl a.rda ekmek mevcut ol~adıgı ıddın mek aevkiyatı, bittabi bu i~i yapanların Bu takdirde Yugoslavyanm Yuıwıis-
ait muhteşem ko~Umler. arasmda,·v~elı- ğerli kimselerin yerini Herndem paşa, c?ılmı~. yapılan nede tahkıkot ve t~t- kiinnadır. tan gibi topraklarının tecavüzden masu-
min .kafta~ı .ve .~ıt{er elbisesi sad:lıgt ve Kazasker Cafer çelebi (2) gibi refah ve kıkatta .. bunun tamamen yanlış oldugu Belediye bunu önlemek için tedbir nl- niyetini tcrcddütsüx müdafaa edeceğin-
ötekıl~r ~bı suslU ?l~nuısı itibariyle servet çlııde, rahatça yaşamaktan başka ve 0 gun nkşan:ı eaat 19 dan so~ua bu mıstır. lzmirden civar vilayet ve kazalara den şiiplıc edilemez. Yugoslav toprakla-
seyircılenn y~kten gijzUne ~ı~or::· . bir şey dtişUnmiyen menfi düşünceli semtte ynlnız hır fı!:'nının 4 50 kılo ek- un ve ekmek sevki memnudur. n üzerinde İt:ıllan tayyarelerinin uçuş-

Sultnn Selim ohlôkan bu ~hı buyUk nd .. mlnr ic::nnl etmi ... U... mek çıkararak sattıgı nnlaşılmıitır. 3 B ·ı 1 d _,__. ---'- lnrı Manastır --1·-iııin havadan bombar-
, . . " -St> ~ o·· b h b 1 d. n - azı aı e er e pCA!Oırnet yapm.ı:u;; t ~· 

fazll t lnri haiz olmakla beraber nıhan Bunlar _., _,tın-1-- r.ınl..1-ı_,_r ,.,.vı·....,_ un u ususta c e ıye ı e temas et- • · h f ı d ·h · ı f k. dınuını Yugoslavya umumi cfkinnı kiifi 
..:ı w Uilll ı ıuılU4l ~- •'-~ tik öX- dik ki ~ · her semfnde ek· ıçın son ıı tn nr a ı tıyaç arının ev ın-

d.ı c:o1c. yü~sek bl:t yar:ıtıhşta idi... ıek orduyu Sultan Sdinıin oırzusu.m:ı. · ~·en ' nn ı de ekmek satın almnl-tadır Şu noktanın derecede heyecanlandırmıştır. Bu 1 -
~c ~n bır zeka, metın bir hafıza ~- tasavvurlann:ı karşı mukavemete tt'SVik J k.~k kvluuur. ~alnız bnzı muhtacı tet- hntırlıınmnsı ldzundır .ki, biz hamdolsun cuınlar belki. bir tedhiş hareketinin t> 

hibı idi ••. Aynı znmanda çelikten hır: edı"yorlardı u~ no tn ar v::ır ır: l "l. h t d -·ı· H ı· h t 1 k lııngıcıdır. Daz Yugoslavyanm bu JmbJ .. 1 1 . d t E n.lar hftr ..;·ın ır. ı arp e egı ız. a ı arp e o sa 'ki 1 b v - • • • · d ...L...•-d mevcut bu iki bu··yu··k · - zrnır e mevcu ın '" ... • . .. .. • . • '"~'ı - er e oyıın c-ce.nnı unnetmı-ırn c, n=ııı e H tb k' S ltan Set· · O l · k d el h anık h k ti f k 1 d ...W..J .. - .. -kuvvete inzimam ederek Sultan Selimin o u ~ u .. k ımı1!. sınan ı. ılm· ınu yyen nisb ttc ekmek çıkarma ta e· n ı uy . u ume rnız ev a a e za- yoru7" 
~-ı.~ •- ihte ··rd:;x.u :t- d·- b'· paralorlugunu yu seltmc ... ve geruıı et- vam ediyorl::ır. Toprak mahsulleri ofisi mnnlar için her türlü ihtiyat tedbirlerini 
~ını. "'r go ~ Il'ı.u. ıger u- clak • . ,.,_, • 1 B . ib 1 h b h k .. k ) hi "-'irind t 1 mck hususun 1 nıyeti ve pü.UUarı son lüzumu kadar buğdayı hükümetç.e tesbit n mıştır. u ıtı ara, er ı:a a taze c - Yakın c: .... kla İlalyaıun askeri prestiı·i-
) U e mann ç u e mevcu o- d _.:J • ___ , d ..-

. b• , ___ ,~ l b .. 1.:··ı·· erecı..-uc geruş ve e=ı;ııy ı. . . edile.., tanzim fiatlerlne göre satışa çıkar- mck temini mümkünken peksimet stoku ni kn'-·bctmiş olması Almanvayı ...,.k zi. 
mıyan sız ır tu.1r<~\CT e us11u un _ . . 1 " " .--
takviye etmişti... '?kud~gu kitaplar arasın~a bilhass,a maktadır. Bu sayede zmirdt; ekmek fi- ynpnuya sebep yoktur. Böyle yersiz en· y:ıde olnkndar cclmcğindcn şüphe cdi-

En t hli keli vaziyetlerde nsla saşınnaz tarih mut.a]easından pek uyade ZC\ k 1 ti normııldir ve belediyenin tesbit eyle- di:1elere kapılarak normal çıılışmaları ve lcmcz. Bu takdirde dofu cenup Avru· 
ve hnmen kararını verirdi... Kararını alan mtinevver padişah m:ı.7.ide gelip ge- diği narka göre satılmaktadır. hayatı değiştirmeye hakkımız olmadığını pasında '-!aZiyetin daha geniş ihtiliıtlara 
verdik <!'n sonra artık onu azminden bir çen bütün fat.ih.lt:rdcn, cihangirlerden Brl. Emine Savaş çocuklariylc 2 - lzmirin ve civar vilayetlerin bazı milletçe hatırlamllmız lllımdır. müsait bir şekil a.1masmdan endişe ed.i-

~a d~Urm~ m~~~~u~ .. ~a~~~~~~~n~~~i~. ------·------------·--·--·--·-~--·--~·----~·-··---·---------··-·~~ 
Çaldırana d~ Ue.rlerlcen hamiyetsiz Yaptığı işlerin gürültüleriyle dünya ta- Hatay cnddesinde 150 numarada otu- • DAHiLiYE VEKALETiNiN TEOf il GOTYE VAPURUN· Vekayi ispat ediyor ki Roma yanlış 

vezirlerinin ve bazı yilbek rUtbeli rica- rihinde. ~iz bir n<!• hiç klmsenin ~lde ran Emine Savaı namında bir kadın ida- ve tehlikeli bir oyun oynamıştır. İngil-
lln ~ikiyle isyan eden ve çadırına edem~ği sonsuz hır Un bırakmak ~ti- rehanemize müracaatla ıunfan söyle- BiR TAMiMi OAKI MALLAR tuo diişmanlnruun bu psikolojik ve 

k 1 \..-.. h ordu (3) stratejik hatasından derhal istifade et-lı::urşun ntan as er ere ....... ~. yaptığı a- Y •••• • • • miJtir: Bazı ycTlcrde esuen metrGk olan ~e- Franaz bandmalı Teofi\ Gutye vapu- ... ı..:. 
reket pek -\.urdur Sultan Selım, devlet ıdaresmde tut- < Selciz çocuk an•...,....,. En büyu··gu-·· on . • • rl 1-ı _ı_li ta i1 t .rd Jc• 'h . 1 . . le _ ....... 

.. .....,... ·•• k isted"ğ J F d - ·· 1 ·-,, -·- ya yem ve asrı meza ı& ara n-. - r e zı:nı e ı ı racat tacır erının sev et- Yunan topraklannda İngı1iz deniz vo . 
O tehlllı-e]f tarih! inde asla tereddüt ~ ı 1 yo u, arsça .Yaz ıgı .ş~ır.e- dört yaşındıı ve en küçüğü memede olan savvur edilen kabristanlardaki mezar tiği bazı mallann yolda kaldığı evvelce hava üslerinin kurulması :.ı ikmal edi· 

tmedi Ve kendisini ,.adırma taban- rınden birinde §U suretle üade etmıştir: çocuklarımı iaşeden aciz bir vaziyette !! h h . b" : • ..1 Lull nıl _,_ b·td' ·lmi ti. B p· d n_ t ~ e ••• ~ B. . b··m b efe l . k . w taşuı.rırun er anıı ır "9Ue .- a maa. ~ ı~ . ş u vapur ıre en ocruta lince talyan milletine harpten dopn 
ca sılam askerlerin iizerlne attı... Tek . c . ızım u n u 6 r en yapıp e~- bulunuyorum. Yardım ı.stemek bana agır üzere yerlerinden elındıiı dahiliye velı::a- cıtmıştır. sayısn utttaplan d:ıha yakından ,.e cla-
bir adam iki yUz bhı kişiyi miltceaviz dimızi ~ha~ız!ı~lara duçar etı;ıemız ge~en. bir iş olmakla beraber, büy~lc "'!~: letinin nıızan dikkatini cdbetmiştİT. Berut koruıolosluğumuzdan dün tica- ba şiddetle bi'lSettinnek kabil olacaktır .. 
bir cemiyet karpamda. o mUthi.ş kala- ~nca.k mil~~~ ı:uturuF i:!e~ .. için- lelimın çok çocuklu analara tahıııs ttıgı Mezarlık yerlerinin değiştirilmesi za- ret odasına eden bir telgraf ta. lzmird&- İtalya son dakikada knlfetsiz bir u
balıl'rın arzusuna muhalefet ederek hay- e sıze ço g ç gor~ .r:. a unya- mükafatlar mevcut olduğunu Ö~rendim. rurt olduğu takdirde keyfiyetin, alakalı- ki ihracat tacirlerine ait bilumum emtia- (erin nimetlerinden bol bol istifade et-
kırd.ı . y:ı teshir etmek bizim ıçın gayet 'kolal'· Bellti benim de yarama bir merhem 1ar ı· ı k üz ·ı"- dil · Be ı· le nld - biJdiril-. d (•) ın ma umu oma ere ı iUl e mem nın nıt ımanına c;ı a ıgı mele ümidiyle harbe rfı'm.işti.. Fransa 

- Geriye d&ımek mı istiyorsunuz? ır> ... olur ümidile alakndarlann nezan dikka- ve mezar taşlarının yazılarının silindikten miştir. yıkıldıldruı sonra İngilteTellİD de harpte 
Fakat ben ula geri dönmem ..• İçinizde Sultan Selimin niyetlerini, tasarladığı tini celbetmeni7.i insaniyctperverliiiiniz· sonra dahi kullanılmaması dahiliye ve- Taca.ret odası dün keyfiyetten tüc- clevam edemiytteğini ve partöneri Al-
istiyrn beni takip eder ... fstemiyen var- cihangirlik .. emellerini f!Östermek. hu~u: den rica r-dcrim.> kftletinden bir tamimle bütün vilayetlere carlan haberdar etmi~tir. Bunlar Berut- manya ile birlikte dünyayı payla."8cağı-
sı.n Biunsa gidip z~k ve stfa ile meş- sunda bu şur parçası çok kuvvetlı tarihı --·-- tebliğ olunmuştur. ta yerli tüccarlara satılacaktır. m Umit etmişti. · 
gui olsun. blr vesika teşkil eder... B J dl ı•.J Fakat · d. h · ı· bir tali im 

Ben Şimdi hiç birin.iz gelme9e dahi. Cihangirliği kuran Sultan Selim, bu A k A ·ı 1 • . e e . ~ ~~~ ~· ŞU olmak~ ~~t!.:t::ıyaa milled 
tek başıma yine yolwnda devam edece- yolda maruz kalacağı bütiin zorluklnn 5 er aı e erıne Bclcdıye meclısıı bu~ ogl~ sonra 1-~ava harbi (Ün g~tikçe bu hakikati daha iyi anlı· 
ğlm... (•) venmcğe azmetmış bulunuyordu... Ve to~lana~k •. ,. - u.1le1tf ışler mw:akere caktır 

tşte bu söz. Sultan Sellliıln karakte- bu emelinin tahakkulnı için sade harici yardımlar edilecektir. - BASTAPU'a 1 had SAHtn:DE - ya • 
rinl, ondalt.l azim ve irade büyUklUğil- dilşmanlarla değil, f.akat ömlirlerlni zevk . geçen pazarte.;i giinll bombardıman tay- ŞBVrfE'I' BiLGiN --·-nUn dttec:elıln1 g&steımsl ltlbariv'le ta- ve safa içinde, rahatça geçirmek isliyen Beledi)·ede faaliyete gcçirlien ask.I"'! ai- ya.releri Almanyac:Ldd hedeflere ve düş.-
rihm bilyllk blr ehemmiyeti halzdlr_ nüfuzlu, hamiyetsiz devlet adamlarlyle lelerine yardım hür08U diinden itı"haren Iht•fa) man i$gall altındaki istil1 limanlanna 

Sultan Selim yapbjı hiltiln askeri ha- de uğraşın.ağa mecbur oluyonlu... fa~li>·eıini gen~lctmi~ür. Yardımlar ga- 1 var hücumlarda bulunduklarını blldirmek-
reketlerde idealinin tahakkuk etm~ine Şama gclmesinl müteakip, bundan yet seri bir ckilde yapılmaktadır. Eb d. ş r . At r k'ün ölü- tedir. 
mani otuu:k istiyeu bu itiraz. muhalelet sonra nasıl bir yol tutulnc:1ğ1 bakkında Yurd sınırlarını müdafaa vazifsini e 1 e ımaz a ur Londra. 6 (A.A) - Hava ve dahi11 
sesleriyle sık sık karşılaşni~- Bu itl- \•ezirlerlnl, bil)•Uk rülbell mMnurlannı üz.erlerine t1cvc seve alan gençlerin ıı.ilt-- münün ikinci yıl Jöniimii münase- emniyet nezaretleri bildiriyor : 
razı, hazan mli1Aycmetle ve hazan da bir yanma çağırıp onlarla istişareler ya~~ı .. lerine yapılan yardımlar arttırılmakta- betile Pazar günii büyiik bir ihti- Dün Londraya Uç hava hOctnnu yapıl.. 
çoIC kanJann akmasına sebep olan mUt· Bu adamlar arasında, bir kaçı mw;;. dır. Dün bdcdiyede büyük bir kalabalık fal yapılacaktır. Halkevinde ihti- ıruştır. DUşmanın mütea~dit hava filo
Wş bir şiddet göstermek suretiyle dııl- tesna, hemen bilyUk bir çokluk muhn- nazan dikkati cdbediyordu. I l h l ki t l l I lan Dorsey eyaletine de hır taarruz yap-
ma bastırdı... rebcde devamın ale:rhind" bulundular... Belediye zııbıtası ve varidat dairesi a. azır 1 ar_ı .ama anmış ır. :· ınışlardır. Bu son taarruzda düşman 
Mcrcidabıkta Kansugorinin ordusunu -BJTMEl"J- memurları gecenin saat onuna kadar ça- mır halkı bu ıhtılalde bulunmaga tayyareleri s:ıhilden içeri girememiştir .. 

ŞBRla IŞURJ 
Belediye reisi Ot-. Behçet Uz dün be

lediye mühendisleriyle birlikte şehrin 
muhtelif semtlerinde inşa edilmekte olan 
yol ve kanalizasyon işlerini tetkik eyle
miştir. 

Roman va parasının 
düştüğü yal an tek bir hmnle ile bozan ve Halebı t,gal- lışıı.nık yapılan müracaatları tetkik eyle- driv.,ı/;dir. Ne maddi hasar, ne de insanca zayiat 

den sonra yoluna devamla Şama rnuva- mekte bulunmuştur. Belediye riyaseti, yoktur. Londr.'.lya karşı taarruzları çok Blikrcş, 6 (A.A) - salahiyettar malı· 
salat eden Sultan Sellin, orada tekrar (1) ilmi Haldun aeki.."'inci Meri asırda asker ailelerine yaroım i~i ikmal edilin- yüksekten uçan 8\Cl tayyareleri yap- filler leye nat.aran Ray.şmar.kırun yük-
malyetindekilerin bu tehlikell ve sins1 yetişen. en. değerli isldm tarihçilerinden et-ye kadar memurların gece vaktine kıı- YENİ NEŞRİYAr mışlordır. Hiç bir düşman tayyaresi hil- seldiği hakkında bazı yabancı radyolnr 
muhalefet hareketiyle uğraşmağa mec- ve mütefekkirlerinden maduttur. Arap- dar çalışmasını emrctmiıtir. kümet merkezine girememiştir. Kentin tarafından yayılan haberleri en kat'ı 
b lmuşt ça yazdığı Minitüliber adlı büyiil:. tarl- Dün tüccarlara icap eden tebliğntın • • • • • • • • "' • • • • şarkına müteaddit bombalar atılmıştır. surette tekzip etmektedir. 
~anlı~ eski temi% ahllkın de- hinin ilk kumı Şeyhüfülô.m Piri ::ade yapılmasına başlanmıştır. Yapılacak yar- •<FEN MECMUASln Saat 17 ye kadar gelen raporlara göre J d 

:7:..+igm·· i ve Yenl.-rfde fedakArlık hisle- Mehmet Sah:.. efendi ve mütebaki kı- dımlar kanuni mevzuata istinat etmek- i · •kJ • kek lisesi. kimy ··d.-..t. hasar azdır. BütUn bu taarruzlarda bir span ya a 
6.,... r •p zmır ı ncı er a 0 r.a- kaç .. IU ardır .Madr•t 6 (AA) 1n iliz b" ··k 1 
rinin azaldı!ıru göstettn bu vuiyet, ta- sımlantıdan bazı parçalan da Ahmet tcdir. meni Tahsin Bunlurlunun, geçen yıldan · 0 v · . . ı · - !? ~~u · c • 
rihte•ytıkselme devrimizin bttim nokta- Cevdet 1'e Suphi paşalar tarafından -•-- beri çıkarmakta oldu~ cFen mecmua- ............................................ çisi Sır ~l '!:~:ıre .. dU;? hancıye na-
sını teşkil eden sebeplerden maduttur ... Tü.T'.kçeye çeın-ilmiftir._ 1bni Haldun sı• ıun sekizinci sayısı intişar etti. Yal- E OKURLARIMIZIN E zın Suner Jle goruşmüştur. 
Ve bOyUk bir ehemmiyeti haizdir.. . Soırııolo;i ilminin ilk müesissi addolmısa VOLEYBOL MAÇI nız muhitte de~il. bir çok kültilr mer- • ..._ _ İ : 

Bunun ı...m bu nokta iherinde biraz 41eridir_. Filhakika tan1ıin int.: .. nflannı Cumartesi nkşanu saat 20 de Albnor- kezlerinde de alaka ile takip edilen bu E Daı..ıc.K!.aER : y-• u ""~ ........................................... . 

(•) Hslime çelebi culn Kaatamonulu
lur _ O detmdf! bilgi.tjyle, iTfaniyle yük
ıek bW tift kazandı Sultan Selim da
ha ,ehzade ilt:en, onm' kizmetine girdi.. 
Yavuza mürebbilik ve muallimlik etti
/jini tarihleT habn veriyorlar-· Mı.sır ae
f eri amwnd4 haatalanarnk ~amda ö-Z. 
dü. .. Ce714.%eafnde bulu1l'fn4k .uretiyle, 
Sulta• Selim l:lcılimi çelebiye olan ıevgi
dnJa, hiima.etiırin pek emslı ve derin ol
duğu.-u gômnııiftiT-

(••) Tacüttet1CLJ'ih -ue Süheylmiıı Mı
nr ltadim tarihi gibi 1ciıaplar •• 

(•) Sultan Selimi• bu. sözleri o deır 
ri tan1ıçileri tarafında.n ~ej ay
ıı cn zaptedilcmcmi§tir ••• Fakat o clcvir
de ycızda" ıarihleria ~ oldı
ğnmz 1M!'tice ba aö.zleriR yuJconda kaY
dettiğinıiz ıeJcilde olma.n icap etıiğiwi 
giistnme'ku.dir. 

göz önünde tutarak devZetlerm hayatının du gençlik kulübil sahasında pamuk gilzcl derginin - tatil dolayısiyle yapılan A 

da efrad.m hayatı gibi muayyen kanun- mensucatı Volcl·bol t.akımiyle Altınor- Uç aylık bir fasıladan sonra - tekrar in- Bir şikayet 
lara 1'e bu yüzden husule gelen munta- du arasında bir voleybol maçı yapıla- U~nrn başlaması, umuml bir memnuni-
zam istihalelere tabi olduğunu iddia et. caktır. Bu maç. re\'anş mahiyetindedir. ye t uyandırmıştır. Eşreipa.şada 463 sokak 18 numaralı 
miştir... Mecmuada, şu kayde tcsadllf ctUk : evde oturan B. Llimi Karacrden aldığı-

(2) Her ikisini de Sultan Selim idam Yunan konsoloshane· uAvrupa harbinin cioğurduğu maddi en- nuz bir mektupta ~öyle denilmektedir: 
ettirmiştir. gclleri yenmek için dergimizde ufak te- cGeçcn gün Eşrcfpaşa beledi}•e mın-

(3) Bir gün haritaya bakan Selimin sinin daveti fek değişiklikler yaptık ve nncak bu su- takasına giderek vergi borcumun tedi-
dünyayı emellerine nisbctle clar btı1ara1: retle 10 kuruşa böyle bir mecmua vere- yesini yapmak istecbn. Alnkaclar memur 
ene vaztk ... Bu diinya bir padişaha ve- Kırk yoııınıı kadar lzmir vilayetinde bilmek iml;:fmını temin edebildik.• defteri tetkik ettikten sonra bir de altı 
tecc'k kadar gı:mi§ dcğilı> · diye tcessiif bulunan Yunan tebaalarının izmir Yu- Şunu önceden haber verelim ki, hac- lirn kontrat cezası vermekliğiml söyle
ettiğüı.e dair tarilıi bir rinavet mevcut- nan General Konsolosluğunun yazıhane- mini kilçültmek mecburiyetinde kalan di.. 
t sinde a~rian isbntı vücut etmeleri, Mani- •Fen ınccrnunsı• manevi kıymetinden Ben bwıa itiraz ederek bu cezanın 
U?'. sa. Kütahya, Afyon, Aydın, Denizli, is- hiç bir şey kaybetmiş değildir. mevcut olmaması !!ızım geldiğini; çünkü 

(•) Bu kıt'a Selimin yazclığı ga=elin parta. Konya, Muğla, Antalya. lçel, Mer- Bu sayıda İzzet Soner, Cevdet Bilsay, benim bu evde kirn ile otunnadığımı 
bir parçasını teşkil eder ki matbu S1&l- sin. Cebelibereket ve Gnzi Antep vila- C~mil Omaç, Muhlis Öktemer, Hürrem anlatmak istedim. 
tan Selim dir.aıund4 mevcuttur~. Fam yerlerinde bulunıınlann ise yukarıda :zik- Bayoğlu, Macit Büke ve Tahsin Burdur- Memur bütün ricaianrna rağmen mc
aslı su surctledir: rolunan konsolosluğa askerlik vaziyetle- }unun değer1i yazı ve meseleleri vardır. sai saati dahilinde olduğu halde beni 
tnscfer keYdenüin biserü.samanii m4.. rini bir an e\lve.l tahriren bildirmeleri ri- Mecmuanın eneıjik sahibi kıymetli dinlemedi Üstelik bana hakarette bu-
Bchri cemiyeti dilhast perişanii 1na • ca olunur. kimya öğretmenimı7 B. T. Burdurluyu lurunak cüretini gösterdi. 
Ki§vM"i dchr gürftim bc1ıimmot iı c:an.. Jzmir Yunnn General Konsolosluğu tebrik ve •Fen Metmuası• ru okuyucu- YENİ ASm - Hadiseyi belediye re-
GM"~ ilüşı·ar nfünayet betli ascinii ma.. Jnrımıza hararetle tavsiye ederiz. isinin nazarı dikkatine arzederiz. 

22 - !!EZ === -s:w & 

...................................................................................... , . . . . mı:ısından p ek menınun görünüyordu., Delikanlı basım ~nlladı .. Doğtusu, bu na tak diyor .. Ne zor sanat bilseniz .. Sa
Eğer delikanlı rehber olarak ününe çık- ~~ pek- sevimli idi. Heın ne güzel .. Kaw at 11 de büyük bir izdivaç, saat 2 de at 
masaydı, holden ~ıkmağa hiç şiiphesiz lın, bkleli ve itaatsız saçları vardı. koşusu, Sirkeci istasyonunda bir sinema 
mu\'affnk olamıyacaktı. Genç adam, fi- - Müsaadt-nizle kendimi -takdim ede- Earti.stinin istikbali. hapishaneler hakkın
rar .;anntında M eta deha sahibi idi. Zi- yim : •Büyük gazete• muharrirlerinden dn bir reportaj ve bunun arkasından 
ra, kw önünden iterek. tenha bir oyım Rasim Aydaç.. Evet, gnzctcci tabir edi- deniz yanşlnn .. Mütemadiyen yolda ol
odasına girdi. Üç kcıpı, iki koridor geç- len meslek icabı serserilerden biri de ma~a, başka yere gitmeğe, koşmağa, 
ti, bir merdivenden çıktı, bir diğerini in- benim .. ~eraklı haber nerede ise, d_aima acele etmeğe, dirseklerinizle kendinize 
di. dar bir sokağa cıktı ve nihayet iske- onun pe.şınde koşarım. İlk tanıştıgımız yol nçmağa mecbursunuz .. Evet, ne ha

~ ~ BUYUK l ~İKAYE ~ ~ . . . . . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Um_u)mıyan Saadet 
y AZAH vr YJLDIZ lenin ucunda küçük bir kahvenin bah- akşam, o can sıkıcı balodaki işim de bu yat .. 

- 8-
: ..., çesinde bir masa haşına geçti. Bura&, idi. Bug~ yaP.tığım da yine. bu- - Fakat ne kadar da meraklı olacak. 

bereket versin bir lüks otomobilin ka- - Yanı bugun de bu •Can :sıkıcı• ga- Kim bilir ne kadar çok insanlar ve ha
zanılmasından • veya kaybedilmesinden zino piyangosuna takıldı.ruz.. diseler gördünüz .. Ben sizin yerinizde 

Birbiri ark~ 'ldan aıynlarak buna 
muvaffak olacaklan sırada, biç sUphesiz 
göz uciyle onlan tarassut etmekte olan 
ı 7ik tavırlı ihtiyar üzerlerine geldi ve 
l" ·ı nin talil şerefine akş:ım gazinoda 

·ıecek milsamerede genç kızm mu
l .. kkak surette hazır bulunması icap 
etti~ini göstermek için milnaka~ya gi
rişti: 

- Böylece sı~p gitmemelisiniz ..• 
- Birazdan yine gelirim. Fakat şiın-

dilik ... 
Gazeteci de s&e kanştı: 
- Heyecandan hin-:r. ~'"TTI!l ı hr. anlı

yorsunuz ya. 
- ~ışıyor musunuz? 

- Tabii. Çok eski arkadaşlarıı.! kimsenin haberi yoktu. Gazeteci sordu: - Eğer tekrar sizi görmek fırsatını olsam, bu hayattan cennete kavuşmuş 
Bu teminatı verirken bir taraftan da _ Ne dersiniz biokavım? İyi bir reh- bana vermiş olmasaydı, çok muhtemel- hdar hoşlanırdım!. 

Güleni elinden çııkiyor ve kapıya doğru bcrlik yapıyor mu~um? dir ki ben de ona ayni sıfatı verecektim. * 
vavaş yavn§ arazi fethine de\•am e diyor- Kırmızı çiçeklerle dolu bir saksı ya- Geçen gün, fotoğraf makinemi kurtar- Gülenin fikrince, bu sevimli delikanlı 
du. nında bir iskemleye çöken genç kız bir m.ıık lütfunda bulundunuz. izden başka saadetini bilmiyordu. Eğer onun gibi se-

lhtiyar, istemiye isteıniyc onlan bı· lahza sükut durdu .. onra ; ' hiç kimse bunu düşilrunemi.şti. Eğer su- nede elli hafta bir terzihanede, ihtiyar 
rakb: - Affedersiniz. dedi. Öyle sersemle- ya düsmliş obaydı, bendeki suratı gö- şıklara elbise yakışbmınkla uğraşsa, sa-

- Madam ki arkadaşınız., bu akşam diın ki.. Olup bitenden bir şey görme- ı·ürdüniiz.. Biltün o meraklı insanlar, bahtan akşama kadar eğilip kalksaydı, 
mutlak buraya gelmesine dikkat ediniz. diın dcsenı caiz.. Hiç bir şey anlanuyo- rıhtıma çıktı;tun vakit.. beni boğuyorlar-- işte o zaman •Of. ne hayat!• sayhasını 
Öyle değil mi? Tam saat sekizde bura- rum .. Gerçekten siz karşımda mi bulu- dı. Belki bir kahraman gibi omuzlannın ne kadar bıkkınhkla ağızdan çıkarmak 
da bulunması lazımdır. nuyorsunuz. yoksa ben rüya mı görü- üstünde taşıyacaklardı. Fakat maişet va- mllırikün olduğunu öğrenebilirdL 
Bn~ını çevirerek vaadetti: yorum? .. Bir kaç gün evvel Samsundaki sıtanu da ayaklariyie çiğniyeceklerdi. Bir garson, pek DCele etmeden geldi .. 
- Menık etmeyiniz, tam saatinde gel- nefis dalgıçlığıruzdan sonra, hesapça, - Evet. zannederim ki buna az bir Rasinı iki komple ~:ay ısmarladı : 

miş olacak. şimdi mükemmel bir bronşit kapmış ol- şey kalmıştı.. - $imdi, dedi, OOııi mgördüklerimden * mnnız ve bunu ~irmekle me.sul bu- Rasim içini çekti : ve yaptıklarımdan &rtık bahsetmiyelim 
Halk ullill kızın bövle çabuk kurtul- Iunmanız Jhımd.L - Bazan. emin olunuz. inlanm cam- Bunwı ehemmiye\i yok. Beni alakadar 

Ankara radyosu 
--•-.--

B V G V N 
8.00 program 8.03 Müzik : Hafif prog· 
rnm pl. 8.15 Ajans haberleri 8.30 Mtizik 
progranunm devanu pl. 8.50 - 9.00 Ev 
kadını - Konuşma (Güzel kalmak ister 
misiniz? 12.30 Program 12.33 Müzik : 
Türkçe filimlcrden şarkılar 12.50 Ajans 
hnbcrlerl 13.05 Müzik : Muhtelif türkü
ler 13.20 - 14.00 Müzik : Karışık prog
ram pl 18.00 Program 18.03 Müzik : 
Radyo caz orkestrası 18.40 Müzik : İnce 
saz 19.15 Müzik : Ccnubt Amerika ha
\"aları pl 19.30 Ajans haberleri 19.45 
Müzik 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik 
Liedlcr 21.00 Müzik : Dinleyici ist.eklerı 
21.30 Konuşma {Slhhat saati) 2L45 Mü
zilc : Radyo orkesLr.ısı 22.30 Ajans ha
berleri, 22.45 Mii7.ik : Dans müziği pl. 
23.25 - 23.30 .Kapaıaş .. 

eden si:>.siuiz. Madam ki otomobili ka· 
zandımz, söyleyin bakayım, bwm ne 
yapacaksınız? 

- Dunu, makalenizi süslemek için mi 
soruyorsunuz? 

- Vallıihi değil, beni şahsen alakaddr 
ediyor da onun için sormağa cesaret e t
tim. 

O kadar ışıklı bir tebessümle gülüm· 
sedi ki, samimi olduğunu Gülen de his
setti: 

- Henüz bunu düşiineeek vakit bu· 
lamadım. Öyfo sanırım ki, tesadüfe bağ
lı olarak nlnbildiğime gidip gezeceğim .. 
Beni bundan menedecek olurlarsa hns· 
ta olurum. Faknt hedefimi tayin ve tas
rih etmege gelince .. 

- Daha do~usu hedeflerinizi. deyi
niz .. Eksik değil .• Bütün Türkiye önü· 
rıfu.de açıktır. Hatt5 kafi gelmezse. hu
dudu da geçini7-. 

- Allah saklasın! Bir de pasaport lŞ· 
kcncesinc mi tutu!a};m.. Yok canım, 
Türkiye kafi derecede büyüktlir.. Ora
da kalıyorum. 

- Tilrkiyc olsun. Türkiyede emsnl-;ı.z 
güzellikler ''ar, biliyor musunuz! Trak
yayı tanıyor musunuz? Ne nefis yer-

-BiTMEDi-



Fakat her -tasnif nihayet, insanın kendi B lZMlR S!C1Lt TtCARET MEl\ıIUR- IZMlR iKfNCI iCRA MEMURU.J.. 
7.ih~inin mahsulü olan bir tetkik vaıııtası- orsa LU(.;UNDAN: ôUNDAN: 
dır. T abiatte sınıf yoktur. insan kendi İzmirde murabıt çarşısında 70 numa- Emlt.k ve Eytam bankasına ıpotekU 

DOKTORUN KOŞESJ 
•••••••••••••••••• 

insanların tasnifi 
zihninin mahsulü o!an tasniflerin tabintte rada kereste ticaretile iştigal eden (Re- olup arttmn~ ~ına ka•ar verilen jzmiTde 
gerçek olduğunu farzed erse kendi kcn- ---Jt..·-- cep ve Osman l\fosta) şirketinin fesh ine İ smet Kaptan mahallesi Yıldıztepe soka· 
rJ isini aldatmış olur... ÜZ'ÜM mütedair mukavelename ticaret kanu.nu ğında eski 7 taj l l No. lu ve tapunun 

x•x İnsanları tiplerine göre tasn if ı>:tmek 3-!7 İnhisar idaı-esi 9 10 50 hükümlerine göre sicilin 2861 numarası- kaydına göre ada 720, parsel 3 de ka-
Tilrk tıpinin karakterleri diye gazete- olsu n. nebat olsun, lıalt,i nuı-1 D cls '!.ln ilim işleri ıç ın pek faydalı, hat- 61 j. Kohen 14 20 na kayt ve tescil edildiği ilan olunur. yıtlı ve sair lüzumlu izahatı dosya.,.ında-

lerin yazdıkları ölçüler bazılarının da noktası noktasına birbirine Jenze:nez. 45 M. Beşikçi 10 50 10 50 İzmir sicili ticaret memurluğu resml ki tapu kaydı ve vaziyeti raporunda ya· 
--'-'-- 1 b ld B d İnsanları t iplere a •·ıran :ıniro1>oloji il- t{l lüzuml u olduğu gibi bu usulün bir 1 me.cwucuıma arına ı::e cp o u. u yur - " ' 1 d d . u· • 1 · "ht·v..,cı tem·n " t 29 F. Soydam 13 75 15 mührii ve F. Tenilt imzası. zılı • • • . . . . . . ira kıymeti muhammeneli 

mı. de tabı.at kaı'd· ... "'n.:ınn d ıc,arı'1a kal"'- ına ,,_•-.ı ı a J" mal .nr l ı . n 1 " -
daşlar : ..:~. f]" ""' "' " " • ı.- 1 k 22 D. Arditi 22 50 22 50 1: Mukavelename evin mülkiyeti açık arttırma suretile ve 

maz. İnsan o~unu da tabiat birer birer ~ncktir. Bir !nc;anıu . tipını> U<.t.mra ne 25 Cevdet Alanyalı 13 13 25 
- Acaba, diyorlar, a.raınızdan birinin varatır ve onun i('m noktası noktasına ışe yarıy~cagıru !ayın etn.wk, mektebe 

18 
N:'--t Üzüme.il Bugün 3-10-194.0 bin dokuz yüz kırk 844 No. lu emlak ve eytam bankMı ka-

boyu gösterilen öl~ere uygun olmaz, b ' biı' b . iki insan _ bir to- yazılan hır çocugu~ şekline bakarak "'* 12 12 yıJı Teşrlııievvel ayının üçüncil Per- nunu mucibince bir defaya mahsus ol· 
yahut burnu dm ve yassı olmayıp ta ır -me r. cnı.ıycn. . . . b oku'YUl) okuyamıyacağını anlayıvcrmek 12 Sefer Kaptan 20 22 şembe günU saat on bir buçuk radde1e- mak üzere arttınnast 12. 12. 940 çar· 
bü·.::ı..~e ve sivri, gözlerinin rengi açık humdan hasıl olan ikincı cşlennden aş- · t ' a1 ~ft1 rd ··ph · pek bu··yük· ko- 559 Yeldin rinde tmtlrde doktor Hultlıi bey cadde- şamba günü saat l t de icra dairemiz için-

Y...-... k bi b. d bul v~ • t . · ' lÇ un ~e e, ŞU est%, deıil de koyu. saçlan kestane renginde a - ç. ~yer e. wımaz. aKla uı!ı !aylık olacaktır. MeseIA vaktiyle, Napol- 87845 Eski yek<m. sinde bilyük Kardıçalı hanında 15 nu- de yapılmak üzere bir ay müddetle sa-
değil de sarışın, başı da büsbUtiln yu- beyaz, hın san, hın de knra ırktan uç , b. dam eh mıru·yetli bır· ış· v~~. 88401 Umuml yekii.n maralı dairei mahsu.c;asmda Tü..W...e tıJıı;. konuldu. Bu arthnna neticesinde 

d dak. r.. k1 1 k . .. .. son ır a a e ....... u•.•Y .. -
varlak değil de biraz uzunca olursa böy- a am arasın ı ıaı- . ar ıer esın ~~z~- cew vakit 0 adamın kocaman burunlu No. '1 13 Cüm.hu.riyeti kanunlarının bahşetti~i satıf bedeli her ne olursa olsun en .;ok 
le bir tipin sahibine halis Türk demek ne çarpar. Fakat ırklardan her bınnın olmasını ararmış .. Bunun gibi, şimcmcli- No. 8 14 50 sa1~tle vazife gören İzmir üçUncU arttıranın üzerine ihalesi yapılacalı:hr. 
caiz olmıyacak mı? m·asına girip te fer<lleri birer birer tet- fcr cilikte pek mühim sayılan makascılık No. 9 17 noteri SUreyya Olcaydan t.eliikkl etti- Satı~ peşin para ile olup müşteriden ya). 

Böyle düşünerek meraklanmak. tabii, lcldl~ edi~biz:cAe penbe
1 

dti~rı1'1i zenckileber bu!un- ic:ini iyi yapabilecek adamın hangi tipte No. 10 21 ğim emir ~ mezuniyete binaen ben asa- nız yüzde ilci buçuk dellaliye mam,fı alıo 
doğru olamaz. Bir k.erre, Türk tipinin ugu gı ı vrupa ı p ere PC nzıycn 1 I A 1 •· · t · · · ··ı No. 11 26 g~ı<la imzası bulunan ve 15 Haziran 938 nır. ipotek sahibi alacakhlarla diğer ala-

J nl d b 1 oması azım ge ec~ını ayın ıçm mu e- _u 1 
karakterleri diye gazetelerin yazdıkları. apo ar a .. wu:ıur. has..,ıslvrı merak edı::rek u[ıra.şırlar. Ke- tarihli ve 3456 numarolı Noter kanunu· c1UU1 arın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
ölçüler, renkler vasati şeylerdir. TUrk AntrepoloJı mutehassıslarının ırk . tas· m· ol· . k tuvin edilebilse tabii irtlınai İ..1\JCİR nun yirminci maddesinin üçüncü fıkra- gayri menkul üzerindeki haklarını işbu 
tipleri arasında 0 ölçülerden beş aşağı, niAerini, neb~tat v~ ~a~nn~t ilimlerinin tsıcı·d:1'l~üyiil~ bir terakki' göriUec~ktir.. 127 A. H. Albayrak 6 7 50 sı mucibince ifayı vekAfete mezun daire- ifan tarihinden ib'baren on beş gün için· 
beş yukarı değil on, yirmi aşağısı ve yu- yaptıkları gbı, kenclılerıne ınsanları tet- Hekimlikte de bir kimsenin tipine baka- 120 Pater.ııcm l1 50 18 50 si baskatibi Raif Giray, kanunu mezlill- de evrakı müsbitelen1e birlikte memuri-
kansı. bulunduğu gibi renklerin daha ki~ işinde !alaylık ol~un d iye icadet:i~- ra.k mi.uıcını , 0 mizaca gore hangi has- llO B. Miv ·ahi 12 50 13 50 run 44 maddesinin beşinci bendi hü- vetimize bildirmeleri icap eder. Ak.si hal-
açıkları ve daha koyulan bulunduğu l~n şeylerdır. Bu ~etkıldere .ve onl~r ı~ın talıklnra i~tidadı bulunduğunu kestire- 55 S. Süleymcınoviç 13 13 kümlt>rine tevfikan mahallinde tan- de baldan tapa sicilince malum olmadık-
şüphesizdiı-. luzumlu olan ta~niflere derın saygı g~s- bilmek ne kadar iyı olur. 26 Y. İ. Tcılat 15 16 zinıi istenen bir mukavelenin ya- ça paybşmadan hariç kalırlar. 29. 11 . 
Sonra da, böyle tasniflerden kesin ah- termek elbette lazmı.dır. Fakat bu tasnıf- Ant 1 j ·· t 1 . 1 •1, tas 4J8 Yektan zı1ması hususunda tzmirde Alsan- 940 tarihinden itibaren ~artname herke-

! b '- k '- d" . . . . n1 ropo o mu e ıassıs arının ı:ı: " - 6!1727 Esk. k!"- •- TaJ r 1 d b 
k"'- ,.ıkarmak 0 tasniflere tahammül ere a~ara , s;en ısının tıpı o ara uy· .0 . b 'ht' 1 h . . t mm· , . ı ye w.ı. cakta Atatürk caddesinde 396 numa- se açuchr. ip o an ann yÜzde ye i u-
twı ..,, nı en u ı ıyaç aı·m epsmı e cac- ..,,0165 U A 1 .. L 

edebileceklerinden uızla teveccüh ~ös- gun olmadığından dola)'l meraklanmak mediği için, bundan başka daha türlü ı mumı ye nın ralı eve gittim. Orada hazır olup yanı- çuJ>: teminat nkçaııı veya milli bir banka 
termek olur. Nebatat ve hayvanat ilim- manasız olur. Zaten nebatat ve hayvanat türlü tasnifler icat edilmiştir. Bunlardan "'J91'ji!J09.""~~AW ma gelen kanuni ehliyeti ve vasıflan itibar mektubu ve 939/7088 doaya nu. 
le.rindeki tasnifler icin bile, işin iç yü- alimleri kend~ ~ralannda b.~sb~.tün uyu- honnonlara göre tasnifi, bir aralık, bu- s k k h 3 

W haiz olmakla şehadete ehil olduktan gö- marasile lzmir ikinci icra memıırluğuna 
zünü bilenler bu tasnifler ilim adanılan ~amadıklan gıbı, antropoloJt muteha~l3- rada yazmıştım. l\Iaaleı;cf insanların tas- atılı 8 ve rülen, tzmirde Karşıyakada Fadı1 bey müracaatlan nan olunur. 
lçin kolaylık olsun diye icat edilmiştir. lan arasında da aynlıklar vardır. Nıte- nifi usullerlnclı:n hic birisi., şimdiye ka- soka~ında 21 numaralı evde oturan Sey- 4773 (2271) 
derler. Bu sözün sebebini takdir etmek kim en yenileri olan Bay Deniker'in ırk dar onlardan beklc-nilen faydalı netice- takımları fi Güneri ve tmürde Karantinada Man-
te güç değildir. tasnifi ile Bay Topinar'm ve Bay Mon- vi temin edemem.iştir. Mesela uzun ba- sur zade sokanmda 13 numarada oturan SöKE ASLiYE HUKUK MAHKE-

Tabiat yarattığı cisimleri, ucuz oto- tandon'un tasnifleri birbirlerinden az ~aklı insanlar ~ta bınıneğe daha elverişli ·Basmahanede Altmpark.ta Alya- R ac:;it oğlu Halil K aragülle. ME.SINDEN: 
rnobil yapan fabrikalar gibi seri halin.de çok farklıdır. görünmekle beraber küçücük adamlar ~nak Osman kahvel'lindeki demir ma- Nam .. ahitlerin tarif ve sahadetleriyle Sökenin Ba~rası nahiyesinden Trreli 
nıeydana çıkarmaz, onları birer birer ilmin gayesi tabiat hadiseleri arasın- olan jokeyler de pek usta binici olurlar. Ssa, sandalye, nargile takımları vesair tea,·~·iin t rlen ve ehliveti kanuniyeyi ha- Hüesyin oğlu Mustafa Alcinin karısı Ti-
Yaratı:r:.. Onun ic:in tabiatin yarattığı ci- daki müna~eb.,.tleri bulmaktır. Bunun İns.mları ı::u veya bu karakterlere gö- ~eşyalar satılıktır. Taliplerin mü~ iz bult;L n bir taraftan 1zmirde Karsı- renin kara a!b köyünden kırh Emin~ kı-
slmler arasında bir cok benzerlikler bu- için de h~ rl i.,e!eri sıralara ayırarak tasnif re tac:nif etmel .;: sirndiHk. daha ziyade eğ- Tacaatları. 1 _ 3 (22S 1) I yakada Salih paşa Yalı caddesinde 13 ZI Kadriye aleyhine açılan bo~anma cfa
lun,...,.1rl;:ı beraber ikinci cisim, hayvan etmek favdal ı. hatta zaruri bir usuldiir. hnceli h ir ist'r. G. A. 07.7-:7'77Q:~~/""~W'~ll>ll9dl!S num~ralı evde oturan İzmir tüccarların- vasında: Davalı Kadriye hakkında çıka
-1!!!!!!~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~=~!!!!!"'!"""...,~~"'"""""""!'""!'!""!!!!"!'~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"~~---~~-~~-~~-~-~!!!!-~...!!!~-'!'~~~!!'!!!'~!!"!"'!"'~~"'!'!"!!!~-'::~~!!"!!!!!!!!!"'!~~~. dan Recep Mesta ::ısaleten ve tzmlrde nlan davetiyenin tebliğ edildiği halde 
~...ı&;(/.J"//~~--xl6ıa!"~zwrv/X//-"...C ~.JMbô:l'./.J !ZMt:il S IC tLl T lC' '.RET l\rIE...\lfUR- TlRE ASUYE HUKUK HAKiMLi- Als:mcakta Atatürk caddesin1eı 396 nu- belli olan günde mahkemeye gt-lmediği 

Hilil Eczanesinden bildiriliyor 
Sayın İzmirliler: 

Uzun senelerdeııberi lzmirde k.oltuculuk yaparak şehrimizi kolooyasile 
m~hur eden Keinal Klmil Aktq kokulanndan meşhur Bahar çiçeği ve sev
gili Albn rüya baıta olmak üzere Gönül, Dalya, Erkek ve Dişi Zümrüt dam
lası, Fulya. Yasemin, Son hlhra kolonya ve esansları evvelce düşüniilmüş ve 
almnut tedbirler do1ayısile 9enelerce bitmiyeeek.tir. 

Hilal Ecza~eainden alacafmız Kemal Kim.il Aktaı kolonyalarıncf a katiyen 
bir değişiklik ve mahiyetlerinde bir fark olmasına imkan yoktur ve katiyen 
olamaz. Kolonyalarımız izzeti nefsimiz ve terefimizdir.Tek.rar ediyoruz: Hilal 
F.czanesi lcolo~ı acnele~ ayni mahiyet ve ayni nefasette temin ede- · 
celı:tir. Bu aizin kadar bizim için de büyük bir naaiptir. Sayın vatandaş... 1 

1 HlLAL ECZANESi 
[ 1 U JUJWS SOS J!WC&5#1099 4 ZC "'f.Zl:DiWi 

JZHİR DEF'J'EıtDARLlOINDAN : 
Yı.uf oğlu Davut Şükrünün Başdurak ıubesine olan milli emlak sahş bedeli 

borcundan dolayı haciz edilen ikinci Karataı mahaUesinin 169 3 ncü Mimar Si· 
l\an 90Jcağmda Uin 40 taj sayılı ve 1200 lira kıymetindeki evi vila}·et idare he-
Yeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye ç1kıı.nlmışhr. Taliplerin 20 lkinci
teştln 940 Çarpmba günü aut 15 de wlyet idare heyetine müıa.caatları ilan 
olunur. 24. Jf. 7, IS 45 79 (2195) 

t LAN 
BF.:llCAMA. V AlCIPLAR MEMURWCUNDAN: 
Kanlıi ftJ'a u,.;ı Mevkii 

c 
Alacalar 

Bağlar yolu 
Şeytan kırı 
Celtik deT"e 

c Saracyeri 
Saiana lncirli 

c Yayla 
c Tokatlı 
c Araplı 

Çarnlc.öy Narhca arası 
< MH~ 
c Aba pınarı 

Dı"kili Kocabeylik 
Candarlı llıca dere 
Kıqru Kaya Kaya dibi 
Samanlık Nizalı 
Sindel Sindel köyü civarında 

, Yukanda mevkileri gösterilen m azbut zeytinliklerin 1940 mahsulü ağaç iize
rtnde 2S/J0/1940 gününden 6-11-940 ~ününe kadaz IS gün müddetle açık 
lltttırmaya konulmuştur. (halesi 8-11-940 Cuma günü !laat 16 dadır. isteklilerin 
l'Üzde yedi buçuk pey alı:c:alarivle o gün vakıflar idaresinde müteşekkil ihale 
ltoınisyonuna müracaatları ilan olunur 29, 31, 7 4660 (223S) 

İzmir Vakıflar Mtidürlü~ünden : 
I 1stik1al Mahatlesinin Katip Çelebi sokağında kain ve Mirkado Cemile vak
kndan 58 No. !u kiralık aile evinin senelik icarı 660 lira üzerinden müzayedeye 

0 nulrnu,tur. ihalesi 18. 11 . 940 pazartesi günü saat ondadrr. Talip olanların 
"akıAnr idaresine müracaatlan ilan olunur. 7, 12, 17 4766 (2275) 
------~~~~~~~~~~~~ 

LUCrUNDAN: CiNDEN: maralı evde oturan müteveffa Osman cihetle gıyap kararı verihni, ise de bila• 
1zmirdc birinci Kordonda 152 nun.a- Müddei Tirenin Dumlupınar mahalle- Mesta knrısı ITatice Mesta kendi namına hare mezbure Kadriye ikame.tııah1nı de-

rada lzmir Halı ve mensucat Türk ano- sinden ikinci Yavan çeşme sokağında 15 asaleten ve ibraz ettiği nüfus hüviyet ğiştirerek tegayyüp etnı~ o\.ın ..,, .. ındnn gı• 
nim şirketi İzmir yazıhanesi unvanı al- nufaraJı evde oturan Ömer kızı Süheyla ciidanlarına ntı7.a.ran kendisi ile ıniitt"- yap kararının bili tebliğ iade ed•lmc~ine 
•ında iş gören işbu şirketin bu keTTe al- tarafından kocaaı ayni mahallede 15 nu- veffa zevci Osman Mestadan ~uk1arı mebni ilanen tebliğine ve muhakemesi
lıi!ı (Kula mensucat fabrikası Türk ano- marah evde ~rmakta iken halen ika- anlaşılan ve kanunu medeniiıin bu bap- nin 20. 11 . 940 cumartesi günü saat 1 O a 
nim şirketi tzmir yazıhanesi) ticaret un- metgalu meçhul Mus.tafa oğlu Muhittin taki ahkamına tevfikan bilveli;re tem- talikına malıkemeeıe karar verildiğinden 
venı ve Abdurrahman, Şahhı Gürol, aleyhine Tire asliye hnkuk mahkemesine silleri münhasıran kendisine ait bulu- mumaı1eylıa Kadriyenin mııayyen olan 
Lütfi Darcanlıya verdiği vekaletname açtığı siddetli geçimsizlik sebebile açtığı nan kUçii.k çocuklan (339) do~lu ciinde mahkemeye gdmesi veya kanuni 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin bo~anma davasının cari mahkemesinde: SUleyman Mesta, (340) do~mlu Sedat bir vekil göndermesi alcai ~dirde mu-
?862 numarasına kayt ve tescil edildiği Yeri belli olmayan Muhittin hakkında Mesta, (928) doğumlu Süheyla Mesta hakemenin gıyabında bakılaca~ ilan olu. 
'lan olunur. l:ı:mirde münteşir Yeni Asır gazeteıile ve (935) doğumlu Nevzat Mesta adların- nar. 4768 (2276) 

tzmir sicili ticaret memurluğu resmi ilanen tebHğat Üa edildiği halde dave- daki dört kiiçilk çocuğu namına velaye-
~ührü ve F. Tenik imzası ti kanuniyeye icabet etmiyen müddei t.en ve yine mumaileyhanın büyük ço- lZMjR lKINCl iCRA MEMURLU-

1: Laviha. aleyh Muhittin gıyap kararı tebliğine ve cukları olup ibraz ettikleri aUfus hüvi- O.UNDAN: 
2: Vekaletname tehliğatın lzmlrde münteşir Yeni Am ga- vet cüzdanlanna nazaran her ikisinin de Emlak ve Eytam bankasına İpotek.fi 

zetes;fe ilanına ve taraftar ara.aınad zev- tzmirin Mesudiye nıahallesinde 320 ha- olup arttırmasına le.arar verilen izmirde 
Esas mukavelenamem.ızin üçüncü eiyet kaim olup olmadığının sorulmasına ne numarasında mtiseccel bulundukları Karsıyalca Osman zade mahalle9inde ye

madddes inin eski ve yeni şekiJlerini ve müddeinin ıalıitlerinin dinlenilmesine ve yin e her iklc;inin de Osman lle Rafi- ni açılan çıkmaz yolda ki.in f8S/3, 203 
gt:sterir layihadır. bu sebeple duruşmanın 19 teşrini sani ceden Serezde do~dukları anlasılan 1335 No. lu ve tapunun kaydına göre 35 paf-

Eski ~eltli: 1940 salı günü saat 1 O a muallak oldu- doğumlu İsmet Mesta ve İbrahim Feri- ta, ada 1 l 1. panel 62 de kayıtlı ve snit 
Madde 3 _ Şiı·ketin unvanı ctzmir ğundan müddei aleyhin yapılan muma- dun karın 1337 doğumlu Saniha Akli· liizıunlu izahatı dosyasındaki tapu kaydı 

halı ve mensucat Türk anonim şirketi• leler baklanda tarihi ilandan itibaren nal da ke.ndl namlarına asaleten kendi- ve vaziyet raporunda yazılı (800) lirıı 
olacaktll'. on beş gün içinde itiraz etmesi aksi tak- ·lerlndeıı sebebi davetimi sordutumda luymeti mubammeneli evin mülkiyeti 

Muaddel şekli: dlrde bir daha mahkemeye kabul olun- anlatacaklan gibi tarafımdan resen btr açık artt..ırma suretile ve 844 No. lu em· 
Madde 3 - Şirketin unvanı cKula mıyacağmdan tebliğat malcamma kaim mukavelenin tan%imin1 istediler. YUka- Wt ve eytam bank .. k-mm mucibin-

mensucat fabrikası Tilrk anonim şirltetb olmak üı:e~ ilan olunur. nda isim ve hUviy~tleri yaz.ilı şahitler ce bir defaya m.ahaus olmak üzere art· 
olacaktır. 4767 (2273) yanında rnilttefikan sö:r:e b~ıyarak: ~. 11. _12: ?40 ealı gijnÜ ~~t 11 d.e 

15 Haziran 1940 Aşağıdaki maddeler ve şartlar daire- ıcra ~emız ıçm~e yapılm&lr: uzere bar 
16 kuruşluk pul lZMtR BiRiNCi iCRA MEMURLU· sinde akti mukavele ettiklerini ve ko.yfi- ay mu~de~le satılı.ga konu.ldu. Bu a :ttır-

tzmlr halı Vt! mensucat Türk anonim CUNDAN: yetin her birinin riza ve muvafakatlan- ma nebcesinde satlf bedeli her ne ,,Juna 
~irketi • Bir borcun temini istifası için tahh hac- na iktiran ettieini müttefikan beyan ve olııun en çok arttıraı;un üzeri.ne ihal•:si '!:a-

Abdurrahman Çolak Haşim Gür ze alman 56 lira l""ıymeti muhammenesi ikrar etmişlerdir. pılacaktır. Sa~ peşın para ile olu-,> mut-
!zmir halı ve mensucat Türk anonim 1400 kilo zeytin danesinin açık arthrma Madde 1 _ 9 A,ihıstos 1930 tarihinde teriden yalnız yijzde iki buçuk ~ellaliye 

~irketi esas mukavelenamesinin ilçUncil suretile satı,ına karar verilmiştir. Birinci teşekkül eden ve 19 Kanunusani 1938 masrafı alınır. İpotek sahibi alıv,aklılarla 
maddesini de~tiren bu IAyiha 7-7-940 artbrma~ı ~.' :. 1 l. 940 tarihine müsa~~f tarihinde mliddo.ti t emdit edilmiş olan di~e: alacAlr:hlann ve ~~if~k lıa~kı ııahip
tarih ve 2-13896 numaralı icra vekiJleri pazartesı gunu saat 1 O da Pınarba11 ko- merkez muamelatı tzmirde Keresteciler ler.ırun gayn menkul uzermdelci haklan-
heyeti karama.mesile tasdik edilmlrur. yünün çarşı.sında y~p1l~caktır. çarşısında krun (Reeep ve Osman Mes- ~. itbu ilan tarihi?,de~ itib.aren .o~ bet gijn 

Ticaret vekili N. Sa~, pe_şın para iledır. .. ta) unvanı müseccelini haiz kollektif şir- ıçınde .e~ ~~hıtele~~e bırlikte me--
imza okunamamıştır. Talıplenn muayyen gunde gelecek keti şürekasından Osman Mestanın 31 mwyetimıze bildirmelen ıcap eder. Ak-

9 liralık pul resmt mühür memura müracaattan ilan olunur. Temmuz 1940 tarihinde vuku vefatı ha- ai halde haldan tapu sieilince malum ol· 
T.C. tk:tısat vek:Aleti aanayi umum 4772 <2274) sebiyle §irketf mezkdrenln, ticaret lca- madıkça paylqmadan hariç kalırlar. 29. 

'Tlildürliiğil resmi müh.rO nununun bu bapta tavin eylemis oldu- 1 1 • 940 tarihinden itibuen şartname ber 
timlzin unvanı - hmi.r halı ve mensucat gu- ahkama tevfikan dig- e ~-:t.. il U- keae açıktır. Talip olanların yüzde yedi 

İşbu layihanın odanuzca 2~7-940 ta- Türk anonim şirketi iken - Kula men- tevefiayı mumaileyhin k~nl m:=cı- buç~~ teminat akçesi veya milli bir ban
:-ih ve 325 numara ile tescil edilerek Ma- sucat fabrikası Türk anonim sirketi ola- tarı arasında vefat tarihinden i1ibar~ h ıtibaı: mekt~b~ ~e 9 39 / 9 366 dosya 
nisada intişar eden Türk sesi gazetesinin rak tebdil edilmesi üzerine İzmir tica- ile ay için devam etmektedir nwna~aaıle izmır. ~ınci icra memurluğu-
~6-7-940 tarih ve 29 numaralı nüshası ret sicilinde 2021 numara üe müseccel Madd 2 M""t ff "kin . na muracaatları ılan olunur. e - u eve a serı - mıras-

•le edildiği tasdik olunur. yazıhane unvanımızm Kula mensueat cılanndan bir kısmının sinlerinin kiic'ik 4774 (2272) 
6 Ağustos 1940 fabrikası Türk anonim şirketi yazıhane- olması hasebiyle artık işbu ko!lektif c:ir-

23 kuruşluk pul si olarak tebdili ve yazıhaneye ait bilu- ketin;n devamı, gerek şeriki diğer R e-
T.C. Salihli Ticaret ve sanayi odası mum muamel~tın tedviri ve sirket na- cep Mest.a gerekse müteve!fanın ın ·ras-

resm milhür mma he:r nevi aktin icrası için" her han- çtlarından karısı Ha tice Mesta ve Reıit 
imzalar okunamamıştır. gi ikisinin vazedeceği müsterek imza c>ocuklan tsmet Mesta ve Saime A'~ünal 

Umurnt No. 3435 Husust No. 1-151 sirketi ilzam etmek üzere -~ Kula men- tarafların-dan ınuva{ık görülmooifü cl
tşlju İayiha suretinin daireye gösteri- su cat fabrikası Türk anonim şirketi - ne hetle R ecep Mesta asalet~ ve Hatice 

len aslına ve dosyamızda saklı mübrizi- izafeten tarafımızdan İzmirde Atatürk Mesta kendi namına assleten ve tnhtı 
İzmir Mıntalıa Ticaret Müdiirlü~u··nden : rund· imzasını iktaşıyan nüshaya uygun ol- tc:8ddethsindeed138 byüız otuz sekiz numaralı velayetind Co b ulunan kücük çocukları 

!t uğunu tasci" ederim. Bin dokuz yiiz ıcare an e u unan Abdurrahman Sii1eyınan. S :?dat, S Li heyl3, ve Nevzat 
Palamut ihracatcdarının Dikkat Nazarına.. kırk senesi II inci Teşrin aym1n dördün- Çolak Şahin Gürol ve Lütfi Darcanlıyı Mesta namlarına "·rlayeten ve Rc.c;it co-

1940 rekolte.ine ait palamut"' cTip-Nümune> leri heyetçe teshit olunmuştur. cü Pazartesi günü. 4-11-194.0 tevkil ettiğimizi beyan ederiz dediler ve cukları İsmet Mesta ve Saime Aki.i~l 
Alakadarlarm, 15. 11. 1940 tarihinden itibaren meriyet mevkiine girect-k t~ ikinci noloeri resmi mührü ve sözlerit:!, kestiler. işbu takrirleri üzerine da kendi n:ımlarına asaleten yukarıda • 

o~an m ezkur nümuneleri görüp tedarik etmek ve tiplerde bulunabilecek koruk Zeki Ehiloğlu imzası. yazılan yazı aynen sahitler yanında kcn- sözü J?'eçen (Recep ve Osman 1.lfesta) 
tııs'b ,.tlerini öğrenmek üzere acde lzmir ibracat başkontrolörlüğüne müracaat1an. 30 kuruşluk damga ve 10 kuruşluk dilerine okundu. Meal ve münderecatı- unvanlı kollektif şirl--etinin Tesrini cv-

~>::ıırr..D'Y~.2Mv?O?JAO'>E"1J! su t••~~'.ı Mtelt-kua.Saİ~nrut>':'taııSIOdaıl tayyare pulu üzerinde 4 2 inci Teşrin nm ar.ru ve istedikleri gibi olduğunu \'el 940 tarihi nihayetinden bilitibar frs-! ~oça.ıı. 1940 tarih ve İzmir ikinei not.erliği res- beyan ve ikrar ettiler. Altı cümlemiz ta- hine ve muamelatı ~irketin t.miyesine 
ml mUhrü rafından tasdik kılındı. Bin dokuz yüz karar vermişlerdir. 

T SURET kırk senesi ilk Teşrin ayınm yirmi se- Madde 3 - Şirketi münfcsihanın tas-ayyare Bugün? filim birden 1 VEKALETNAME ki~~~~ güuil. fi~ memurluğu.na okitlerin iWfakiyle 
İ J •• KUTUP YILDJZI R ecep Mesta tayin edilmiftir. Mumai-s• d ~ SONİ.>\ HA.İNE 1940 yılı ilk Teşrin ayuµn yirmi seki- İbrahim oğlu. Süleyman Çolak imzası leyh bu sıfatl a yegane rey sahibi ofo rak 

ınemasın a . 2 •• AL'l'IH HARBİ zinci Pazartesi günü saat 12 sıralarında Ali o~lu Haşim Gür im7.asl ve münf.eriil en şirketin bilcümle hususat 
ben zirde imza ve mUhür sahibi mahke- ~abitler: ve muamelatını tasfiye ve her tiirlü GELECEK PROGRAM ~ ' RENKLİ FİLİM me baş k.Atibi ve noter vekili Mustafa 1-Halim oğlu İsmail Dökmeci imzası matlubatı sirketi ~il ve şirketi mün-

c ~ ~ SEANSLAR : 4 - 5.30 - 9- Erdil adliye binasında dairemde işimin 2 - Mehmet oğlu R esat Eroğlu ifl"wc:ı fesihanın leh ve aleyhinde halen mevcut 
O kk l l t:i

,,. ' Cumartesi, nı:. ... ar 12.30 da il8ve b d ., k b I d u · N t ,_,,. ml üh . na a e geçı mez .... ' .~ aşın a lKCU vu u u an avet zenne o er veıuıı res m" ür ve M. Erdil ve atiyen vücut bulabilecek her nevi hu-
.\Jgoır~~h5 ~ seans• vardır.. ~ 1<ula meı1sucat fabrikasına ,ıtelindi. Ora- im?asL kuk ve wnuru sirketi ifa ve tehaddüs 

iP ,.. da kazır bulunan zat ve hüviyetleri ma- t sbu suret dairede ~klı aslının avn• etmiş ve edecek ~kMfei deavi ve muha
nii şah<.det halleri bulunmadılh bittah- rıhıo alaln:ılı eline- verilmek üzere tasclö1- samat ve ni7.alı ve nizasız mesail ve hu
'dk anlasılan Kulanın hacı Abdurrah- lrılındL Bm dokuz yüz 1nrk f:"'nesi illr susatı gerek bilasale gerekse bilvekAle 
.,,an mahallesinden İsmail Dökmeci ve 'l'"'cmn ayırun yirmi sekizinci Pazartesi takio ve lntııca ve emri tasfiyeyi ikmale 

TEL : 
3646 

T('ulanın Muhamft mahallesinden Resat <ıflnü. sa1ahiyettardır. 
~ro~lunun tarifleri.le belli olan tamusuur T.C. K'nla Noter vekili Mustafa Erd;J Madde 4 - Bu mukavele hük:Umleri-

llu hafta her k~s TAYYARE Sinem'\Sma mtti. He.r yerd• herk- TAYYA- k - 0 hl' ti '--'- ld ,_1 t ... "' ~., ve anuıu e ıye .ua.ız o u .. an JJnril- - ...... m milhrit V"" imza ~ t evfikan feshedilerek muamelatına 
:re c;incmasındakl filimden takdir1e b hsetti. Neden? ... C 'O N K fi : 1-n ve noter ..l-'---ind hf s ıını· tr t N .. A .. 4 H t N 1 l""n ha 1 lan 

, •· uau=t e rna uz a ı 1 mum o . .:>~.~ usus o. - ;ı ni yet verim.iş o (Recep ve Osman 
ŞarJı facia sanatJıtirı FATMA RVf'J'UNVN •icaret ve sanayi odasınca 2-9-940 tarih t~bu vek111°tname suretinin dairı.,. ,, \festa> şirk~ti münfesihasının ileride 

HAYATI HAKİKiYEDEN ALINl\11.S BİR A$K VE AİLE FACİASINI ve 328 nurnaTa. ile tescil ve ilan edilmis nöırterilen a~hna ve dosyamızd:ı ı::::=ı'lr1· 1,ir borcu tahakkuk ettiği takdirde akit-
GÖSTERE..~: TÜRKÇE SÖZLÜ, ŞRKILI ARAPÇA ŞARK.ILI c:•rkliler mucibince Kula mensucat fab- ..,.,iihri7iT1h1 imzasını tac;ıvan 11;; c.-lı ;w:ı Terden heır biri hisseleri nisbetinde bu 

S A A D E T Y U V A S 1 
rika.ın Türk anonim sirketi• namına acıa- ''Vgun oMn/Tıınu tasdiK ed .. rim. B;n do- borcu tediye ve tesviye ile mükellef bu-

. ~ıda yazılı v~kftle~yl itaya sa18hi- 1mz vfr,~ k 1 ~k e:~ıv•st ikinci T 0 crrin ayının lunduklarını asaleten ve veU.yeten şim-
'"---·• yettar blrinei der@Ce imza sahiplerinden drrdiincü Paıarle-;i 1?finU 4-11-!\AO diden kabul ve beyan eylemislerdir. 
-?ıU:>4Uine ender tesadüf edilen bi.r "aheserdi. Bu mizcl filme ln,!'l,·ıizce BO- ı.ı li"" --:...-.ı tb hl w t 

.. ..... uı1• ... .,- ve Qare mec .,ı aza:ıuıaan ra m og- 7Tl'i'I" ;ıt-tnei Tiot<>ri rcsm! mühril ve Taraflar baslca bir d iyecekleri olma-
.... v UT RE v lJ filmi uave edilerek bir kar O'İin daha gösterilmn ·•~vam 1 sr.'l ,... t-L il 1 . . edile~ektir .. " .. ~ u weyman yo •M• e A i oğlu Ha,hn z .. 1ri Fhilo~111 imzası. dığını beyan etmeleri iizerjne yazılan 
... TİN Gilr takrir edecekleri wehile bir tuta 30 Jruru.,1uk clam"n ve 20 k11,.,ıc;1ıı'k bu takriri be-n yeminli Noter "'ekili blr 
".a..\: 'ELER : SAADET YUVASI : 3 - 6.30 - 10.. kal tn ,_.__:......, · tal 1 • 

HOLİVUT REVÜ : 5 _ S.30. ve a e ame u:uu.uıunı ep etme en t~vvare nulu {!-,:"Tinde 4 TI in'i T-ec::rln nüsha olarak tanzim ettim ve muhtevl-
tı Cumartesi ,ünü L30 da İLAVE SEANSL. üzerine arzu ve ist.ekleri sahitler yanın- 19At\ t~l'ih ve !mtlr ikinci noterliği remıt yatını kendilerine açıkça ve yUk:sek se..-

~·--------------------~~---~J l~~e~~d~~~m~ · ~~~wmın~~a~Tu~ birden D.e hqladıler dediler ki qirS.e- 4767 (2264) men diled.i.kler.l gibi yazıldığını benim 1 

TAYYARE SİNEMASINDA 

ve şahitlerin yanında tasdik etmeleri 
üzerine bu mukavelename altını hepi,.. 
miz imza ettik ve mühürledik. Bin do
kuz yüz kırk senesi Teşrini evvel ayının 
Uçüncü Perşembe günil. 3-10-1940 

S.B . 
Taraflar: i.rn.ıalan. 
Şahitler: imzaları. 

!zmir üçüncü Noteri Süreyya Olcay 
resmi mlihrü ve imzası. 

Umumi No.4839 Hususi No. 2-237 
işbu mukavele suretinin direde saklı 

3-10-940 tarih ve (4838) umuınt numa
ralı aslına uygun olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz kırk senesi Teşrinievvel 
ayının üçüncü Perşembe günll. 3-10-940 

30 kuruşluk damga pulu üzerinde 3 
Birincite~rin 940 tarih ve İzmir ilçi.in
cU noteri resmi mühür ve Süreyya Ol-
cay imzası. 

Harç pulları aslına yapıştırılmıştır. 
4761 (2265) 
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Yunanistana yardım 

ve hayranlık 
tezahürleri 

YENi ASIR 1940, 
1 

YUNAN 
1 

Bütün dünua matbuatı 
Yunanistan 
kahramanca 
mukave b.et 

ediyo · 

Ordusu bazı te- Ruzveltin 
yeni zeıanda başvekilinin peleri işgal etti Yeni intihabatını ga- lsviçreden bir ticaret 

go .. nderdlg""I telgraf - BAŞTABAFI 1 inci SAYFADA - yet iyi karıılıyor heyetı• A karaya g ı· o 
Atlnn 6 (A.A) - Yunanın.na yar- F.boı:.==::ı~.'.:'b:'!:r:! INGILIZ MATBUAT! MEMNUN. . n " " e ıy r 

dmı te§kilatının Kahire ıubesine 30 bin larda bulunan bazı tayyareleri tahrip BERLIN VE ROMA iSE ALA· _ • • • • 
~!ı~:=~~=~t~ö~~e~= :~~~=~ri~i:~~cı_ır1ar ve han- KASIZ "OR,ONU-YOR ~onyaveFınlandıyaıleyakında 
lin teberrüde bulunmuşlardır. Salı günkü havn muharebeleri esna- U " 

l' Al.AN : B. B. 

Yunan cephelerinde vaziyet şu 5uretle Atına borsası, bütün dünya borsaları- sında iki İtalyan bombardıman tayyarew Londra, 6 (A.A) - Royter ajansının ~ - .,....şmal rın ı• .. ası be le • 
hülasa edilebilir: Yunanistana karşt ee- na hitnben neşrettiği bir beyannamede si düşürlilmüştür. 'fnyyare zayiatımız diplomatik muhabir~ bildiriyor: B. Ruz- g, ~~d. ~ 
bepsiz ve mazereteiz halyan tecavüzü YunanJstanda bombardımanlardan mil- yoktur. veltin zaferi Londr.ı siyasi mahfillerinde tstrurbul 6 (Hususi) - Başlıyan Yu- devam etmekte olan milzakerelerin ya-
başlıyalı on gÜn olmuştur. Bu müddet teas.sir olan halka yardım edilmesini is- İtalyan tayyareleri salı günü öğleden iyi karşılanmıştır. Bunun sebebi, De- nan - İtalyan harbı üzerine bazı Avrupa kında neticeleneceği haber alınmıştır. 
zarfında, Yunanistanın şimali garbiııinde- temlştir. Yardımlar elbLcıe, ilaç ve sair sonra iki defa Yugoslavya arazisine gir- mokrat partisine karşı hususi bir tema- memleketleriyle ve ezcümle İsviçre ile Anlaşmalar eski ticaıi münasebatın bu
ki dağlık arazide çarpışmalar birbirini teberrüat seklinde kabul edilecektir. mişler ve Manastır .şehrini bombardı- yül değil, idarede devamın temin edil- mevcut ve devam etmekte olan ticarl gilnkil şartlara göre .idamesindcn başka 
ıakip ctmi~. fakat ltalyanlar \imit ettik- Beyannam~, Atina borsası reisi Lazar man etmişlerdir. Altı düşman tayyaresi miş olmasıdır. Her iki namzedin müta- münasebetlerimiz bazı müşküllere ma- pratik ve <Iaha geniş ticari münasebetler 
leri büyük ve kolay zaferi hala kazana- Krisisin imzasını taşımaktadır. Pireye hücum etmışlerdir. Sivil halktan bık olduğu İngiltercye yardım edilmesi ruz knldığındnn Türkiye - İsviçre tlca- tesisi noktalarını ihtiva ediyor. 
ırıamı lardır. Londra 6 (A.A) - Yeni Zeland baş- iki ölil ve altı ynnılı vardır. meselesinde her hangi bir teehhür ihti- ret munhedesinde bazı tadilAt yapılması Japonya bizden fazla mal istemesine 

Buna mukabil lngillıler Cirit adasın- k li b tl L--"--af .:1:1-: ... • 
vekili .Y. unan,_b. aşv. ekili genernl Metata- ASKERİ VAZİ"E4'n1 ma u sure e JJCrw.r euıuu .. r.-'l•ır. }Uzumu hasıl olmuştur. mukabil bize bir miktar mal verccek-

da zaptedilmez mevkı1er ele geçinneğe - .1. ~.1. İngil' tb tı tamamiyle objektif 
muvaffak olmu•lardır. Buradan onları ı:asa gonderoıgı bU:. mesajda Vu~ - Rayo gazetesine göre Yunan kuvvet- b" h ız hma kua ...... ı-: . . Alm Bu maksatla lsviçreden bir ticaret he- tir . 

.,, nm kahramanca mucadelesine Yeru Ze- lerı· tarafııidan muh"'•sara ed~ı-;n bulu- ır attı are et uuup etınıştir.. an ti meml k ti . h :k t ımı...:.. . 1 .:u adan kA ı.tı ~ 
ancak fnik bir dc.niz kuvveti ç1karahilir. landanın selam ve takdirlerini bildir- .... J.Ll~ • • ve İtalyan matbuatı ise, her iki namze- yeD.,.,.-~: --~_:_:1_ eticarl~. tl ~ın an~y uğ!.t .'!e ~~ıt mamu-
ltalyanların buna teoebbüs edf'bilmeleri nan Göricenin zaptı bir gün meselesıdır. din de İngiltereye yardım taraftan ol- ıı.~ a\.:4l.1'"J,ncuua m - lAtı ithalı mümkUn goı·ülmtiştur. Japon-
iç.in, önce Jngiliz filosunu Akdenizden miştir. Cenup cephesinde İtalyan kuvvetlerinin malan karşısında müşkül mevkide ka- n:uebetlerde bulwunak Uzere bh ticaret ya ile Basra yoliyle, F.inlandiya ile Tu-
lardetmeleri lazımdır. Bem 6 (A.A) - ttalyada İsviçre ga- ricatini durdurmak için İtalyanlar tank larak intihabatın ' <:hemmiyetini küçült- heyetlmlz Peşteye gidecektir, na donuncaya kadar bu yoldan, sonra 

Halbuki, kafi derecede aaffı harp ge- zetelerbıin satışının menedilmesi 1svfç- birliklerini ricat eden efrat üzerine sev- meğe çalışmıştır. Neticenin Almanya ve * da ~imen<lilfer yoliyle nakliyat yapıla-
Jnisine malilt bulunmıyan halya, denizde rede fena karşılanmıştır. Bu men key- kederek ancak bu suretle ricati önleme- İtalya umumi efkArında husule getirdi- Japonya ve Finlandiya ile Ankarada bileceği anlaşılmıştır. 
lngiliz kuVTetlerile karoıla~maktan ııkı fiyetine sebep, İsviçre gazetelerinin Yu- ğe ç.alışm. aktadırlar_ • . ği inkisar sebebiyle, kontrol altında bu- " ' ••·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-··.. ..-·-·-·-·-·-···-·-·-·-· ·-· 

C d t Ü nan - ttalyan harbına a.it haberlerde Yu- Bütün ~ı. 1 rd inls tif tamam 
aıkıya wk1nmıı.ktadır. irit a ast ng1 - uı:-.,ue • e ya en lwıan bu iki memleket matbuatında in- y d ht ı•f } " d t ) • 
tere için emniyetli bir üs olmuotur. nan xaferlerinl ısUtunlarında tebarüz et- Yunanlılar elindedir. Yunanlıların al- tihabat neticesinin Birleşik Amerikada Ur Un m e ı yer enn e e SJZ 

Mamafih, lngilterenin Yunanistana tlnneleridir. d.ıklan e6irlE7 . ~e?~ğ~ gönde_riliy.or. demokrasinin darbelendiğini ispat sade-
yardımı yalnız deniz ve hava cephesine --·-- Muhasara edildiği bildirilen üç hın kişi- dinde bir sürü yazılarla kendini göstere- ı•stasyonlan kurulması kararlactı 
inhisar etmiyecektir. Yunan kara hudut- y OSla budu lik İtalyan kuvvetinin Mtlbeti hakkında ceği tahmin edilmektedir. ~ 
lannn askeri kuvvetler göndermesi de U g V • henüz haber yoktur. Göric~ hava mey- Berlin, 6 (A.A) - Amerikada bay Ankara 6 (Hmuat) - Şehirlerimiz vo Diyarbalurda da birer telıiz iatuyonu 
mümkündür. Esasen ltalyan taarruzunun d d b danının Yunan tayyarelen tarafından Ruzveltin üçilncü C:efa olarak reisicüm- anuımda telgraf muhaberabnın ıüratle kurmağa ltarar vennittir. Böylece yurdun 
akameti sebebile Yunanlılnnn buna acil Un 8 ya 8DCı bombardımanınd~ ye~e b~l~~ 7 - 8 hurluğa intihnbı dolayısiyle yarı resrnt temini maksadile münakallt vekaleti le- bu kö,elerinde vukun gelecek hadise ve 
bir fütiyaçlan olmadığı da imdilik tah- İtalyan tayyaresı tnhrı{> edilmiştir. Ha- Alman mahfillerinden şu haber alınmak- tanbul ve Ankanıda mevcut telsiz istas- her türlü tezahürler, bu iatuyonlara bağ-
min edilebilir. t 1 va faaliyeti hakkında İtalyan - Yunan tadır : yonlarından maada lzmir, Erzurum, Van !anacak radyo ile verilecektir. 

Yunan - Arnavut hududundaki hare- ayyare er harbinin birinci safhası bugünkü gün- Alman siyasi mahfilleri Birleşik Ame- .. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-···-···-·-·-·-·-···-·-·-·-···-
U.tın nasıl bir inkişaf ııöstereceğini §im- YUGOSLAV TAYYARELERi deki safhadır. Her iki tarafta hava kuv- rika reisicümhurluğu için yapılan seçim 
diden lahmin etmeğe imklin yoktur. v?tl.eri daha ziyade kara kuvvetleriyle neticesini objektif surette ve soğu.kkan-

halyanlar Arnavutluğun Korfu adası- HUDUTTA DEVRiYE bırlikte kullanılmaktadır. İtalyan hava !ılıkla muhakeme etmektedir. Amerikan 
aa doğru bir dil gı"bi uzanan kıyılanndan kuvvetleri daha fazla olduğundan hare- siyasi rejimi ile seçiminin sırf Amerika-
eahil boyunca tazyiklerine devam ediyor- GEZiYORLAR ket sahaları daha geniştir. Ancak İtal- ya alt bir mesele olduğu bir çok defa te-
\aran da bu cephenin timali prkisinde, yan hava kuvvetlerinin bugüne kadar barüz ettirilmiştir. Bu keyfiyet bugün 
Cıırbi Makedonya dağlarında Yunanlılar Belgrnd, 6 (A.A) - D. N. B. bildiri- yaptıklan harekAtın iyi sevk ve idare bir daha tebarüz ettirilmiştir. 
ınukabil taarruzlarinı inkişaf ettiriyorlar. yor : Yugoslavya ııskeri makamatı ta- edilmediği göze çarpmaktadır. Berlin mahfilleri Amerikada intihap 
:Alınan haberler, bir çok müstahkem te- rafından tebliğ edildiğine göre bu sabah HAVA HARBİ mücadelesinin Amerikanın siyasi bir 
pel tti:kl b h li _ _, 1 Yugoslavya hududu üzerinde (Presrıe) 1 · ld ğun k ..ı t kl be be eri :uıpte · er.ln1 ve ir ay· ~·r a - Yunanlılara gelince mu··ıevazi hava mese esı o u u aync me e ra r 

kl b k ıtaly k1a gölU mıntakasında iki defa bir yabancı ı. d .. · · ıJ bik dil ğ" · clı: arını, irço an tan nnı ve kuvvetleri bir taraftan kara kuvvetleri- uun an otesının nas tat e ece ınm 
b al tahrl kl i tayynre grubu uçmuştur. BugUn öğle- h ·· ıA l d y ·ıf! d'lm k arp m zemesinl p etti erin veya ne yardım ederken diber •~raftan İtal- enuz ma um o ma ıgı ı <ıve e ı e te 

ktedir B den itibaren Yugoslav avcı tayyareleri h <ü istik" hali b .. ~ b'ldir'l ele geçirdilclerini gösterme · .. u yon .,,,hirlcrı·ne knrşı gen;., hareketlere ve n unu gostereccgi ı ı -Arnavutluk • Yugoslav hududu boyun- ..,... ..., ek edir 
cephede Yunanlılar Görlceye son derece en devriye gezmeğe başlamışlardır. girişcmezlerdi. Bun& rağmen Yunan ha- m t · · 
Yaklııc:m1c:lardır. h d va kuvvetlerinin daha iyı' .. ,..vk ve ı'dare Alman harici mahfillerine göre seçim-

-r-~ Bu nvcı tayyareleri Yugoslav u u- .,._ ..ı_ ·1 1 · ek b" ük' b. 'k 
Arnavutluğu mühim merkezi edildikleri anlaşılın·-'·tadır. Bu kuvvet- uu verı en rey erın P uy ır mı -

dunu ihlal edecek her tayyareye derhal <lJ\. 1 k f Elen ordusunun eline düşerse, Y anyaya Icr Tiranı ve bir Arnavut limanım boın- yasta o uşu Ameri on umumt e kArının 
ateş '"çacaklardır. h b k 1 k doğru nerlemek hevesinde olan İtalyan bardıman etmeği ihmal etmemişlerdi. ar e iştira veya ac emi iştira mese-

Askeri eşhasın h kuk davaları 
için hazırlanan layiha 
-------------x.,x---~-~------

f EV KAL AD E HALLERDE AÇILMIŞ VEYA· AÇILACAK DAVA 
VE iCRA TAKiPLERi T~MDlT OLUNABiLECEK 

Ankara 6 (Hususi) - Seferde ve ha- zaf ve ihtiyat aekeri ıahıslar hakkınd• 
zerde bilumum ukeri phıalann hukuk evvelce açJm1ş olupta henüz neticelen
davalannın görülme tarzı ve hakların1n memiı veya ikametgahlarından ayrıldık
korunması hakkında hükümetin meclise tan ıonra açılan hukuk davalarile icra ı.
tevdi etmiş olduğu layıha esaslanna göre kipleri mevzuu' bahis halin sonuna kadar 
seferberlik dolayısilc veyahut bir harp temdit' olunabilecektir. Tehir müddetJ 
tehlikesi mevcut olan fevkalade hallerde zarfında müruru zaman cereyan etmlye
ikametgahlanndan ayrJmı§ olan muva:ı- cektir. 

l:uvvetlerinin arkadan çevrilmek tehli- ıtaı ad ıs ·çre ete Esasen hava kuvvellerinin yapacağı lesinden çok end~cde olduğunu ispat 
kesine maruz kalmııları muhtemeldir. u a VI gaz - işler tayyare ade<Iine tfıbi değildir. Bi- e~miş~. Bir kerre t.ebarüz ettir'ilmekte- ··---·-·-·-·-·-·-·-·--·-
Mühim ltalyan eüzütamlan timdiden tec- nacnalcyh sıras1 gelince Yunan hava dir ki .Aln~any:ı se~~mle nl.aka~r. olmı- Çek hükümeti rit edilmit vaziyettedir. Yunanlılar bir ıorı· satıımıror kuvvetlerinin de harekat sahasını çok yor. Bırleşik Amerıka Mdısele~ı her 
halyan generaJinin de aldıkları esirler U ~ uzaklara getireceklerine muhakkak na- şeyden evvel ve yalnız. Amerikalıları 
aras.ında bulunduğunu bildirmişlerdir. Montrö, 6 (A.A) - İtnlyada İsvicre 1.ariyle balhlabilir. alakadar eden ve AJmanyanın siyasi 

halyanlann Cöricc cephesinde müo- gazetelerinin satışınm menedilmesi İs- İkinci safhaya gelince : Yuna11 hava hatt! hareketi ilzC:lılde t:sir~ olmıyan 
kül vaziyete dü§tüklerini gösteren ala- viçrede fena bir tesir bırakmıştır. kuvvetlerinin İngiliz hava kuvvetleriyle b~dıscler mahiyetinde tel<1kkı etmekte-
.metler aruında, bu mıntakadaki Yunan Men'e sebep bu gazetelerin İtalyanla- takviyesinden sonra İtalyaya yapılacak dır. . . 
serilerini inaafetz ve &.ınansız ıekiJde rın Yunanistandakl muvaffokıyelsiz.liği hava taarruzları safhasıdır ki asıl bek- Roma 6 (A.A) - Ste!anı a1ansı Aıne-
hombardıman ederek sivil halkı kurban tebarüz ettirmiş olınnlnndır. lenen safha budur. İngiltere hasretle rikadaki yeni sc~imin bu neticeyi öz:ıce-
etmeleri de vardır. Fnoist tayyareleri Ro- A b beklediği İtalyaya yakın üsleri elde et- den tahmin etmiş olan Roma mahfille-
rinayı son oiddetle bombardıman etmiş- tina OTSasının miştir. Daha şimdiden Bari Brindi.zi rini h~yrete düşürmediğini kaydetınck-
lcrdir. Hattl ne yapacaklannı ,aşırarak - / b Nopoli gibi mühim limanları' bom bardı~ t~d~. Itnlya Amerikado. seç~cilerin. ver-
Yugoslavyaya ait olan Manastın da bom- yardım ta e İ mnn etmiştir. ttnlyruı yarımadasını ya- dıği karar k~'lSlnda ob1ektif ve bıtaraf 
l>ardıman ettikleri anlaoılıyor. Bunun ne Atina, 6 (A.A) _ Atına borsası İtalw kından keşif çenberi içine almıştır. Şim- hattı hareketini ~uhafa~a etn:ekt~d~r. 
netice vereceği ise timdiden kestirilemez. yanlar tarafmdan l:ombardıman edilen di İngiliz tayyareleri ltalyanın çok ya- B. R~v~lt. Aınerıkan milntehi~Ie.rının 

Cörice cephesindeki Yunan muvaffa· Yunan şehirleri için dünya borsasından kınlarına gelmek imkanını elde etmiş- ı::~e7ıy~~İnk~ışsa tıpkı rakıbı bay 
kıyeti, şimali Epirde, Yanya cephesinde yordım talep etmiştir. lerdir. İngiltere mihveri bir ucu Avru- Vılkı gıbı giltereye yardıma devam 
aağlnm Yunan mukavemetini bir kat da- ~ panm şimali garbisinde bir ucu cenubu etmekle beraber Amerikanın harp harici 
ha takviye edecek mahiyettedir. halyan- MR, FRA KLEN RUZVELJ şarkisinde Yunanistanda bulunan bir v?ziyetini muh~faza etmek istediğini bil-
ların Yanya ıehrini havadan şiddetle hava kıskacı içine almıştır. dırme~ mecburıyetınde kalmıştır. 
bombardıman etmeleri kendilerine fazla Hayfa ve İskcndcriyeye karşı taarruz- Seçım pro~ganda~ Y?P.ılan b~ gi.bi 
bir şey kazandıramaz. Yanyanın müda- - HAŞTARAFI 1 tNCI SAHİl~EU~ - larda Us vazifesini gören 12 adanın ana ~yanat ~erikan ~lctının hakiki hıs
lnıtsı şehirde değil, etrafındaki sarp te- lan parti haricinde rey vermelerine im- vatanla irtibatı artık kesilmiştir. Bunla- sıyatını gostermekte_dır. 
pclerdedir. kan olmadığından şimdiden netice belli rın bir tek ikmal vasıtası vardır ki o da ~---

Balkan harbi esnasında Türk ordusu- olmuştur. Reislcümhur intihap edilmek ~avadır. Bunu yapmak için İngilizlerin Bernde alarm 
nun bu tepeler üzerinde uzun bir muha- için 266 delegenin reyini almak laz1m- us yaptıkları adalardan geçmek mecbu-
uraya ne kadar kl!hramanlıkla mukave- dır. (Bütün dclegeforin yekGnu 531 dir.) riyetleri vardır. İtalya daha şimdiden • • •ıd• 
met ctt'ği hatırlardadır. Yanyanın nasıl Bay Ruzvelt şimdiden 437 delegenin re- cok sıkı bir hava <;enberi içine alınmış- JC8retı Veri ı 
müdafoa edilebileceğini Yunanlılar o va- yini haiz olduğuna göre pek büyük bir tır. Bu taa.rruzlann şiddeti gün geçtikçe ~ _ • • 
l.it çok iyi görmü~ler ve öğrenmişlerdir. ekeeriyetle üçüncü defa olarak reisicüm- daha ziyade artacak ve Avrupanın şi- C b .J / l 

Tütün 
Piyasası Kanu

nuevvelde 
açılacak 

Ankara 6 (Telefonla) - Ticaret 
vekaletinden aldıiım malılmata gö
re Ege mıntakasmda tütün piyasası 
Ununu evvelin ilk haftasında açıla
caktır. Vekalet alakalı müesseseler 
ve firmalarla tütün piyasası işlerini 
müzakere halindedir. Müstahsil, pi
yasanın açılmasını emniyetle kal'§ı
)ıyacaktır. Fiat hususunda müstahsi
lin memnun olmıyacağı bir vaziyetin 
hudusuna meydan verilmlyecektir. --·-•-•-•-•-D-•-•-•-•-•-- •a- O 

Makineye 
Verilirken 

-··---
DEVLET iDARESi HAKKINDA 

BAZI KARARLAR ALDI -·-Londra 6 (A.A) - Çekoslovak Cüm-
hur reisi Bene§ dtin hlir Çekoslovakya. 
nın yeni teşrii rejimini tesbit eden iki 
kararname imzalamıştır. Bunlardan biri 
40 .ıı.adan mtirekkep bir devlet şilrwıı 
ittihaz etmekte, ikincisi de 1920 kanunu 
esasisinin vermiş olduğu salahiyetleri 
ba§Vekile verınekü:!dir. 

Bu iki kararnameden çıkan neticelere 
göre, buhranın devam ettiği mUddetçe 
par]amento tarafından ne~redilmlş olan 
kanunların yerine Cümburreisi ve mu
vakkat hUkümet azaları tarafından neş
redilecek mahalli kanunlar ikame edi
lecektir. 

lngiltereye ha
va hücumu 

lıalyanların da kendi zararlarına olarak hur seçilmiş olacaktır. Amerikada 40 mali garbi cihetinde devam eden hava enU Q aoğru İ er İ· 
bunu tecrübe etmeleri mümkündür. Her milyona yakın müntehip rey vermi,tir. harbinin bir ayni de Avrupanın bu kö- J A/ Londı·a 6 (A.A) - Hava ve emniyet 
halde Yımyn cephesinde yakında kat'i Bu bir rekor teşkil eder. Her iki namze- şcsinde kendini gösterecektir. yen ta)' yare er P· Hı· tlerı·n sulh n<?zaretlerdnin tebliği: 
bir muharebe beklenebilir. Esasen Epir din de, bu neticeden memnun oldukları * lerı· geçemedı./er' Bir miktar dilşnuın tayyaresi bugün 
dağlarında 4000 ltalyan askerinin tecrit şüphesizdir. • ti ı • öğle<len sonra Sothampon mıntakasına 
dılmiş bulunmas1, burada da yollannt Londra 6 (A.A) - Amerika İntiha- Yuaoslav har- Bern, 6 (A.A) - Bernde bu gece sa- şar arı ne ermış yaklaşmıştır. Dilşman tnyyarelerini av-
pek iyi tanımadıklannı kafi derecede batının kat'i neticesi bu akşam anlaı1la- liiı at 22 den 2-i e kadar verilen alamı işa- cı tayyarelerimiz durdurmuştur. Bunla-
göstermcktedir. caktır. B. Ruzveltin yeniden intihap edil- b• reti hakkında İsviçre genel kurmayı aşa- B t kllfl d 1 L nn ekserisi toprnklnrımız üzerine gel-

Hültsa: İtalyan motörlü kuvvetleri diğine muhakkak nazarile bakılmaktadır. ıye 08ZJrl ğıdaki tebliği JJeşretmiştir: u e ere a r on. meğe bile muvaffak olamamı!Jhr. Sotw 
ıimdi) e kadar hiç bir muvaffakıyet ka- Şimdiye kadar yapılan tasnife göre Ruz- Dün gece İsviçre havalarına Jura isti- hampton üzerine bombalar atılmış ve 4' 

:ıanmııdığt gibi hava kuvvetlerinin tedhiD velt 17 milyon, Vilki 13 milyon rey top- istifa e-!-tı• ltametinden gelerek cenuba doğru iler- dra mahflllerı•nde bazı evleı· ve umumi binalar hasara uğ-
hombardımanlan da askeri bir tesir yap- lamışlardır. Yapılan hesaplara göre Ruz- • )iyen tayyareler tarafından bir kaç ker- ramıştır. Bir miktar insan da yaralan-
nu, olmaktan uzaktır. Bilakis Yunan mil- velt birinci derecede reylerin yüzde 56 BelJmld, 6 (A.A) - Stefani bildiri- re tecavüz edibniştir. İsviçre bava dafi h b ,. t kt ml§tır. Bir kaç ölU vardır. Bugünkü 
Jetinin mukavemet azmi bu çirkin tasa!- ıını, devletler itibarile ikinci derecede yor : Yugoslav harbiye nazırı istifa et- bataryalan ateş açmış ve filoyu dağıt- iç ır maluma uo ur Çarşamba günü Uç dUşman tayyaresi 
lut "ekilleri karşısında daha ziyade sağ- reylerin yüzde seksenini almı§tır. mlş ve yerine general Petar Pesiç tayin tnıftır. Filo Alplan geçmeğe muvaffak . düşürülmüştür. Bizim avcı tayyarelcri-
Jamlasmaktadır. Bununla beraber vazi- LORD HALlfAKS YUGOSLAV edilmiştir. Yeni harbiye nazın bugün olmadan ıeri dönmele mecbur kalmıf- Kahire, 6 (A.A) - Royter bildiriyor: mJzden ikisi kayıptır. Bunlardan birinin 
)·etin Yunanistan için tamamen emniyetli • saat on sekizde yemin etnilşti.r. tır. Ecnebt alyasi mahfillerden alınan ma- pilotu kurtulmuştur. DilnkU Salı günU 
olduY:unu !d~ia ~tmek. pek ac~le ~~ur. YADAN EMNiYETLE lOmata ıöre Bitlerin İngiltereye tevdi kayıp diye bildirilen tayyarelerimizden 
Harbın mnku, cılvelerı her vakıt mum- l ••mımmmımmmmıı ı edilmek tızere Fransa bUyiik elçisi va- biri dömnn .. +n-. Binaenaleyh dUnkii za· 
kündlir. Fakat Elen mill<ıtinin azmi, BAHSEO YOR ~ ı 1111111111111111111111111111ın1111111111111111111111ımmm11111111111111111111111111111~ sıtasiyle Amerikaya bildirdili sulh eart- yiatımız ~~;yyareden ve iki pilottan 

böyle. bir .iht"mal dahilinde .~ile, m.üca- _ BASTAI(, , ı ~ı·t SAHİFEDE_ E K d 1 d § lan qaiıdaki noktalan ihtiva etmekte- ibarettir. 
dd,.nın zaıfl.{'nıe~cn .devamı ıçın h~mın~!- söylemek i!lterim. Hitler Fransız milleti- :: ar eş ran a 5: dir: -•-
tır. K a.l~ı k~. şımdıye kadar te~bbus nin hayatını ve bütün istikbalini bozmak : : 1- İngiltere diğcı· devletleı·e ait olup J ki ay zarf l nda 
Jmdrctını el~ndc .. bulunduran Yunan baş teşebbüeünde devam etmiş ve etmekte- E e muhasamat esnasında işgal ettiği toprak-
k~mandanlı~ı duşmana fır~at. ve"1.1em.~~ dir. tote Peten ile yaptığı konuşmayı bu E 5 lan tahliye etmek ~artiyle imparatorlu- Batan ticaret 
Jçın hc.r şeyı yapacak ve umıt edılebılır zaviyeden mütalaa etmeliyiz. Petenin E ••• E ğunu muhafaza edecektir. 
ki, d_ii mnn plünlannın tatbikine hiç bir Fransa için kazanç temini hususundaki E c•• h • t b •• e 2 - Almanya ve diğer Avrupa dev- •ı • 
Ve~hıle meydan bırakmıyecaktır. ümitleri her ne olursa olsun, ba .. ında Pe- E=_ um urıye ayramımız mu- ~=- !etleriyle kendi aralarında işleri halle- nemı erı ----& w dinceye kadar İngiltere lotanın siyasi iş- Ja 

ten gibi terefli bir adamın bulunduğu bir lerhıe müdahale eylerniyecektir. Londra, 6 (A.A) - Bugünkü Alman 

Jtaf yan teb/ İğİne göre ~:~1:m~~~=sg~:i ::;~~:i~~i ya:f:d:a~~= :~nasebetile yapılan tezahürlerin~_-_-- S - Bütün cephelerde muhasamat du- teblğinde batan ticaret gemilerine dair 
'" racak ve bUtiln kara, hava ve deniz verilen rakamlar hakkında Londrada 

Yonan harekatı ğını zannetmekten imtina ediyoruz.> - b A - kuvvetleri üslerine dönecektir. kaydediliyor ki İngiliz bahriye nezoreti-
Lord Hali faks Sovyetler birli?i hak- ~--- 1•zce bu•• yu•• k manası var· dır === ' - Almanya, İngiltere ve Amerika nin verdiği rakama göre 1 eylül ile 28 te~ 

- BASTARAFl J inci SAYFADA kandaki bir ıuale de şu cevabı vermi'1ir: d k' • 663 
askeri hec!e'lcr ... n uznk bulunan ıivil c Moskovadaki büyük elçimiz Sovyet :_ --= arasında on &enelik -bir ademi tecavüz rini l'!Vvcl arasın a t mecmu zayıat 

1 :ır:•x paktı imzalanacaktıı·. .. bin 708 tondan ibarettir. Harbın başın4 
nhalinin talyan ıayyareleri tarafından hükümetile, hükümetimiz arasında mev- = = 
b = T-L--d ı L-b-....ı .. CUmb • et L- H----L-a.:..:ı. ..1 - 5 - Çanakkale bog~ azı hakkında buna dan beri lngiliz ve müttefik :ıayilltımn 
omb:o~.J,man e<lilmf' ini ve bu tayyare- cut olabilecek bütün suitefehhümleri iza- = a.unuı an se en ... enere &0 ,. uny uayranu m_llÇU,. uoa-: - ..__ ütt-1!'1....!..........!_ lranm h .. __ ıt._d , __ ..ı •-- mili • ---L-d bu - SUveY'"· kanalında olduğu gibi entemas- mecmuu 2689979 ton olup bunun 2 mil· 

]erin ' "' işıuctlcıini taşıyarak hnlkı le için büttin •gayretlerini sarfetmektedir. = ~"-'11'-UI ve m auumı:ı: er U1RJ11J • .-nafii uan eti ıaruuı an u-: Y 

nldatm~ • l.,ih etmektedirler. Büyük Britanya hükümetinin müza- § yük tezahürat yapdmqtır. Bu •esile ile iki milleti birbirine baifıyan aaınimiE yonal ~ir mahiyet vermek üzere bilA- yon 126614 tonu İngiliz ve 563365 to-
Elcftero.. , •uetesi bu münase- hir olduğu bu gayretlerin ileride her han- E duyıralar en kuvvetli bir tekilde kendini ıöstermif •• blltUn lran pzeteleri5 hare müzakereler y&pılacaktır. nu müttefik gemisidir. Harbın başından 

b etle ~:ınlan y.._ •• gi bir euitefehbümün çıkmasına mani ol- E Cümburiyet bayramunızm 17 inci yıl döniimünU lramn kendi milli bayraım5 Royterin diplomatik muharriri şunu beri bitaraf gemi zayiatı da 85 7130 ton• 
« t •as harp m.... · · a ilerleycmi- mak üzere esaslar kurmak yolunda mu- E SJ'hi kutlaDUtlardır. Böyle mesut sün)erde kendini a&tennekte olan brd•ikE yazmaktadır : ~anya tara~dan ya- dan ibarettir. 

yen <'ü"m"'n sivil ahaıı. ·41Jdırmaktadır. vaffnk olacağını ümit ederim. Bu hu- E münuebetlerim.izin daima ..,.. • mUtkül wamanla.nfa dahi aJDJ tekilde tecelliE pıldı~ iddia edılen bu tekliflere dair ---------------
} fovd m:.id~!aa toplanmıL. ..~ ateşin- susta elimizden geleni yapacağız.> i edeceği kanaati bizde köldepnİftir. · - E Londranın aalAhiyetli mahfillerinde hiç takbel kurbanlarma ademi tecavüz pakt. 
den t or' :ı.n italyanlar darb.. ~ı ancak 5 Ala Hazreti Humayunu Şebinıahı lran R1sa ~ Pehlivlnla JiikMk 1irft ,..S blr ıey bilinmiyor. Son gilnlerde buna lan teklif etmek Hitleıin mutat usulü· 

k b ı ·c1ara = benzer haberler muhtelif kaynaklardan dür. Şimdiki teklif te hakikaten yapıl-
mu a ~ e görmiyecelderi ,._...._ indir- alarm ioarti verilmiştir. ikinci alarm 70 [; ı i altmda ~·ile kafa bla7& ft birl.,mlt Ws hir millet Mlinde ri-3 çibnlın1lbr Hatırlardadır ki, harbin mışşa fazla olarak Amerika rcisidLnhut 
ınektrdırler. > dakika aürmü§tür. Dafi bataryalalUl atq i rib'en ld milletin bu makadd..t hlrlildsi clalıııa kendini sö.tenıceldlr. i '---d· .. .__:._. bu ....ıbı __ u. ta ·--1-- i tih ı..::_t .. . d 1m 

Atina 6 ( AA ) B ü lk' d L 'h . h l l - U111JU1 9'AA u.:n &> •u..uı arr~.ı. n a,JU ı uzenn e müessir o ayı ı... 
· - ug n 1 eıa açmaeına 1 tiyaç iaı 0 rnam11tır. 51n11111n1H11111111aa1111111111unm1111111111um111111111111111111111mwu1111111ımtn11nu11ıuıt11Hllllaft ~ llUDAD mu11an dolaı~. MU.- tihdaf eyle~r. " 


