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Bıışmuhamr ve umum! neşriyat mUdtlril : 

.- FIA'l'I (5) KVRVŞ'l'VR 15 ~~SRIN SALI 1?.J~~ •----------, 

HAKKI OCAKOCLU 

ABONE S~KAITI 

UEV AM MÜDDETİ Tllrkive için Hariç için 
Senelık....... 1400 2900 
Altı avlık........ 750 1650 

CUoü ııeçmiş nüohalar (25) kuruştur .• c ll!:Ll!:~LN:2H'l 

RAMAZAN - 13-
GtlN imsak Gün Öğle İkindi Akşam Ya 

S.D. S.D. S.D . S.D. S.D. S.D 

SALI 4.42 6.19 12.JO 15.22 

irnn mündorecat odan gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cllmhurl11et!ıı tıe Cümhurl11et eıerlıılıı bekç!ri, aııbıılılıın çı1c4r ıil/<Ui gll%etedfr ·------,-' YENt ASIR matbaasında basılınl§tır 

Alman.ya t.'e ltalyanın uzaktan s:oll1:rnıcle :.afer seTcıbını 
Süı.·eıJ~ten i rci nıa1ı=ara 

nôrchikleri Munr ve 

~~~--~~~·~~~~~~-~~~~~--~~--~~~~· 

Mihverirı 
hazırlamakta 
Olduiu hareket -·- -
Yalım Şar'flta mı 
ispanyada mı 
fıendini gösterecelı? •• 

ŞEVKET BİLGİ. 

Sıra, Bul~aris
tana ve Yuna· 
nistana gelmiş! 

Almanya bu ilıi devleti 
de Romall]lanın yoluna 
solımalı istfyormuş •• - -

Londra. 14 ( A.A) - Ro.yter muhabiri 
bildiriyor: 

D. N. B. Ajansına göre, Rumen ordu- Gazetelerdeki mütalialann ekserisi 
'11nu tensike memur Alman askeri he· Almanyanın Yunanistan ve Bulgaristanı 
Yetlerinin Romanyaya izamından alaka- Romanyanm yoluna ıevk için bir teıeb
dar dost devletler haberdar edfünişler- büste bulunacağı merkezindedir. Alman 
dir. Burada ıılikadar dost devlet tabiri- projeıi Süveyı kanalına doğru bir ileri 
nin bilhassa Sovyetler birliğine matuf ol- hareketi yapmaktır. Mısır ve Filistinde 
doğundan şüphe edilemez. Filhakika Al- lngiliz orduıu hazır bir vaziyette bulunu
ıtıaııya. Çekoslovakyanın inhidamını an- yor. 
dıran bir 'ekilde tek siliih patlatmadan ROMANY ADA Y AU'llZ 
l<aradenizde yerle:;mesine imkan veren 20 INCiUZ KALIYOR 
bir kuvvet darbe•inin Kremlinde şüp- Londra 14 (AA) - Bükreşteki in-
heler, halli derin endişeler tahrik ede- giliz aıa~emiliterile deniz ataşesi bugün 
teğini bilmez değildir. Zira bu hareket bu şehirden aynlmıılardır. lngiliz orta 
ne şekilde maskelenirse maskelensin, elçisi sir Roginald ~imdilik Bükreşte ka-
doğrudan doğruya Sovyetler birliği lacaktır. 
•leyhine miiıe,·e.cih olmaktan kurtula· Bütün lngiliz tebaları Köaten-

ın~İman darbesine karşı So\yetler bir ceden bir v~purla İatanbula hare
reaksiyon gösterecekler mi? ket etmek uzere bulundukların-

Buııu. hadiselerin inki,,..fını bekleme· dan Romanyada İngiliz tebaaı 
den kestirmeğe inık:in yoktur. Sovyet- olarak elçiliğin 20 memurundan 
ler her ne kadar iğbirarlarma bakim baska b · k · k 1 akt 
ol:ırak .. ~yirci \ ·~i~ette kalmay .. ı ~.·r_~ih İNGtLİz - 'R'ıiMF.~ :Jio~8:.. ır. 
eder gorunme~te ı""ler de bu gorunuşe SEBETLERININ KESiLME.. 
:ldannıama~ lazımdır. Sovyc_t Rusyarun SiNE DOl:RU 
!rafında yuk:.elen azametli duvarlara L d 14 (A A) R · B"k 

lıikayt kalacağını \ e kendi kabuğu içi- on hrab .. b'Jd.' . - oyterın u -
ne k'l · b. h ld • I rcş mu a ırı ı ırıyor: çe ı mıs ır a c )·aşamaga razı o a- Al k t tı R k k 
•ağını zannetmek <:ok. hatalıdır. main. ıB~k o?."an~adya a makta v)e 

So ti b. ı·... · 'liih kt 1 . tayyare erı u rcş uzerın e uçma ta o -
vye er ır ıgının sı ıv\·et crı- d • .. k R · · · 

ni m"t d' ti d • b k I uguna gore arb omanyanın ışgalı bır u ema ıyen ar ır ıgına a ı ırsa . k.d. B" ··k B · b · 
ıtıijC" ... 't b klcd'" · tabın• d'I emrıva ı ır. uyu rıtanyanın u vazı-

---.ı zaınanı e ıgı 1n c ı c- k 1 • d · 
bilir Bu Al _,.. d b'lirl yete arşı a acagı te bırler arasında ya· 

. nu maonı.r a ı er. 1c· b' - 'd 'Jcj 1 k dak' 
Yine biLirlcr ki Bcrlinle l\losko\·anm ~n ır ~tı e • .. rncm e ~t arasın ı 

>.ahiri d sil - .. .. b' · d b' h dıplomatık munasebetlerın muhtemel 
•ap tasr·o ~l1'U ~un) ırın ektıır S c- olarak kesilmesi de mevcuttur 

Jyesıne mauı o amıyaca r. ov- 1 · 

Balkanlar üzerind'!n 
Süveyşe taarruz? 

Türkler vatan
larını arslanca 

müdafaaya 
muktedirdir 

111{1ilizler tarafından bombalanan Leros 
adasının mevkiini gösterir harita 

Akdeniztte Harp 
Sidi Barrani ve 
Leros adası da 
bombalandı 

~etleri iki ateş arasında bırakmayı is- il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

tıhd~f eden. ü~·i~.ıu pakt böyle bir ka- Belgradın Kararı INGILIZLER AKDENIZDE VE 
llaatın rnahsuludur. 
k Bu suretle Mih\'trin projelerine \'e AFRIKADA YENi HÜCUM· 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

SON DAKİKA ... -... _ ...... 
• 

Köstencede Al
man deniz üssü 

kuruluyor 

Uttnak istedi~i •Nizan1a• kimsenin mu· y J LAR YAPT LA haıe1cıe cesaret edeıniyeceı:i bir rn•iyeı uaos avya hu- 1 R 
:Varatmak istcnmistir. lliıı Roma 14 (A.A) - Oç lngiliz harp B• J •ı• 
Sayanı dikkat dcil;il midir ki Roman- d ti ••d gemisi Sidi Barraniyi bombardıman et- ır n_aı JZ lima• 

Yanın iı;ı:ali kcvfi,·..ıi üçiizlii paktın im- Ü aı·ınJ m U 3• miştir. Tobruka hava hücumunda bir ba- ~ -
la'ındaıı pek nz «>nra vııku bulmu,tur. rakaya isabet kaydedilmiş, bir kişi öl- nına _aeldı· 
ı;·l\lnıanlar hakikaten .B~lkanlard?n, f aa edecek müıtür. "'9 
h~\:e~se kadar )asılmak ıstıycn devasa _,._ Leros adasına karşı yapılan bombardı- -
.ıra. k~ri ımı<~ra pl.İnın•n mukaddime- manda bazı hasarat olmuştur. 34 ölü, SEYAHAT HADiSESiZ GEÇTi 
~~~tırak nu R lffianya~·ı İ~gal etmişler- ALMANYA • YUGOSLAVYA 20 yllrah vardır. Aekeri hedefler hasara 

r · 1 • 1 uğramıştır. · Londra 14 (A.A)-tngilterenin Ame--
le Yoksa lıaşkn tar•rlarda kafi ıııalıi)·et- T CARET mUZAKERELER JNCiUZLERIN AFRiKA.DA rikadan satın aldığı torpitolardan yeni 
t hareketler haz.ırlannıakta iken !nail. ÇIKMAZA GiRDi YENi HOCUMLARI bir kafile son günlerde bir İngiliz lima-
jre ile milnaselıe!lcrini ıslah etmekte Kahire 14 (A.A) - Dün akşamki nına gelmi§tir. 

cı an Sovyetlcr Birliğini ve,·a cenubu Belgrad 14 (A.A) - Nevyork Tay- lngiliz hava tebliği: Torpitolardan birinin kaptanı seyaha-
sarki A,·nıpada istıklallerini kemali ce- misin Belgrad muhabirine göre Alman- lngiliz tayyarelerinin Bardiyada askeri tinin hadisesiz ge !iğini söylemiştir. 
~ketle !nüdafaaya ~2!'"e~j~ olan ntem· ya ile Yug~~lavya arasn:ıda~. ticari mü- hedeflere yaptıklan taarruz muvaffakı· --·-
in •tlerı ~·ıldırmak ı~ın mı bu yolu tut- zakereler bır çıkmaza gırmıştır. yetle neticelenmiştir. YUNAN KRALININ 

U.~la~dtr? Yugoslavya muhtelif iktuat kaynak- Bir kışlaya altı bomba isabet etmiştir. MUJIİM TEM SLARJ 
~1 ıki ihtimalden hangisi tercih edi- lan ve madenleri üzerinde mutlak bir Toplanmış olan düşman tayyareleri A 

edilsin Nazi Liderlerinin büyük kantrol tatbik ehnek istiyen Almanya- bombardıman neticesi mühim hasara uğ- Atina 14 (A.A) - Kr:ıl dün Harbiye 
~~la baz.ı hareketlere karar verdikleri nın bu taleplerini reddetmiştir. ratılmıştır. v_e Bahriye müsteşarlannt kabul etın!r 

lıakkaktır. YUGOSLAVYA TOPRAKLARINI Demeye yapdan baskında ıelırin de-- tir 
~alnız bilinmiyen nokta şudur : MODAF AA EDECEK nize nazır kwnında büyük bir )'8llpl 

u hareket Yakın Şarkta mı, ispan- Londra 14 (A.A) - lngiliz radyo- çıkmqtır. Tobruk üzerine yapılan ı..,.. 
- SONU 2 inri SAYFADA - - SONU 3 ()NC() SAllİFED& - - SONU 3 °ONC() SAHİFEDE -
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lngiliz bombardıman
larının dehseti 

• 

Kiel' e, Vilhelms. 
hafen'e ve bir 

çok yerlere 
hücum edildi 

l',~ Fra7UtZ hiilcümetini ve kendi.rine ıci ı "'IÜ$temlekeleri mihvercilerin esaret 
boııuııduruğu alt'lııa alaıı Almaıı-Franııız mütareke leom!.oyoııuTlda 

Ud tMal murııhlMu!an 
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Ramazan Müsaha~l~ri 

B~i~i-ğibI"-;;~hoş Bor- EHiA HABERLERi 
Mihverin 
1-J..azırlamakta 
Olduğu hareket 

nova camiinde öyle bir 
ki ... 

Balık bol, fakatj 1 ütfın piya.asının,...aı;ılmasına doğru 

riatler pek 1 t•h 1 t k 1 d 
·-

Yllllın Şar1'ta mı 
İspanyada rnı 
liendlnf gösterecek? .. ezan okuır uştu yüksek s ı sa mın a a arın a 

hazırlıklar ilerle.di 
- BASTARı. ' l1'iCİ SAlllt'lillE -

YAZAN: Salabettin KANT AR ---·-
10- .....,,wuzca ... 

&kl Ramazan günleri İzmir camileri zayı görünce büyük bir 5e~ karşı- Son -r-l~-.•-- fazla a.cı. 
içinde başlıca Hl.sar camü. mübarek bir lıyarak kollanııa sanbyorbr. ,. .. ~....::: _ ınvasaya "" -
bllm mabedi olmalda beraber. adeta b·r - DeYlet kuşu aya~ geld Aman da bilik ı;el~ ~: Bilha1ım 
mahfil, bir kulüp, bir toplantı yeri gı- Rizacıgım su yortu günü çık bir sa!a !ardelya balıgı pes: çı:Jktur. Dün de ~ 
biydl. ver b!r d,. :.. e7.an oku da kafirlere h!bi :U kilo s:ndelya rıa!ığı ~ topean, 

1ki:.a namazı kılmdı nu vlazlar baş- n-r.;b o!smı' c.ltı ~ muarr..e!e görmüştür. • 
lar, beynamaılnr da o vakıt camiden içe- Diyorbr O vaktm kafag tütsfrlü Piyasada perakerıde smlelya balıgı 
riye akm ederle.reli. meşhur &raç RWm kimden korkar ki on ~ çipro 50 - 70 kuruş, Barbun· 

d ih 
L ·mam1 r.-=·d k. . ., T'\__.ı__ ya 40 - ;O kunıstur. Vliaz kfirsüsün e, mı rap. m'.n•1er l a m~ en çe ınsm . .uaWUiUl n_YL.r- L_n • • h "::=~ 

ı h 1 d 
· "bi .o&lJA UVliUgnDa ragmen _a!!Q!!!rz sar· 

önünde, her direğ"n dibinde ft im, ca i, uşer gı : ben ı__1_1 -:'!ı.: ~ ma:ıC.a. di-er balıklan tedarik 
natıkalı yahut. peltek çeŞt ceşit vniz1er - İyi ,amma hoca."!1, uuıu ~ ~. Çdnltü fiatI.er pek yüll-
yumruklariyle kürsü d~ve döve aP-ız do- sam~. ~ 
lusu nasihatler, d d"kcdular ederler\:en D"yor. İmam efendi nıemn.ıniyetle · • • 
beynamazlar da öôek öbek. halka halka -ıüyor. .. BKEMEl..EKJJE: 

~---------x,.s:~------~---

'l'lflön relıoltesl azmni oeu dtiPt ndl
yon ııııo taflndn edlByor 

Tütün pİyasasl hırzırl'aklanna gerek is· tedir. 
tihsal mıntnknlannda ve gerek merkez· inhisarlar idaresi ziraat şnbesinin teıt
de devam edilmektedir. Alıcı müessese- bit etti~ine nazaran bu sene yalnız Jzmir 
ler, firmalar ve kumpanyalar mübayaat vilayetinde 17760 hektarlık bir sahada, 
hususunda hnzırlıklarını ilerlctmişlerdir. tütün ekilmiştir. Rekolte 1 3,880,000 ki

Tütün piyasası. geçen sene olduğu gibi lo tahmin edilmektedir. 
bu sene de ~ok emin bir surette, hüküme- Geçen sene yine yalnız lzmir vilayeti 
timizin alaka ve hassasiyetile açılacaktır. tütün rekoltesi bir milyon kilo fazlasile 
Pjyasanın açılması ve satışların inkişafı 1 <f.800,000 kilo idi. 
günü gününe ticaret vekaletine bildirile- Milasta rekolte 200.000 kilodur ve 
cektir. 450 hektarlık bir sahada tütün ekilmiı-

Ege tütün rekoltesi hakkında kumpan- tir. 

yada mı bdifttoeli:! 
Cehelüttarıktan Afrikaya geçerek Af· 

nb dôvasım mihveriiıı ar.&Wlllllll pre 
bılfiYe etmek istiya biı'. liardıet şimdi 
uferin en kuvvetli teminata lllyılinaliı
b!dır. 
Yddlrım hava harbinin aetieesis W. 

ması karşısında harbin bir çıbunıa stt:. 
rliklenmesine mini olmak için baadluı 
başka tıkar yol cfLt prümniyor. 

Alman ba kumondanhğı llu yolilan 
Mısırla birlikte şimali ve ırarbi Fransız 
Afrikasmı istili etmeli, Süv.eyşte ve 
Afrikanın Atlas ollyanusu sallillerfude 
yerleşmek sureüyl~ t~lterenin bütün 
imparatorlukla alikasuıı kesmeyi dli· 
şünmüş olabilir. 

otururlar, her neviden yarenlikler eder- - Daha iyi ya işte! N ile daha gü-
lerdi. zel okursun! 

Neler konuşulmaz.ıh neler! Baslıca eğ- - Arnm:ı yat:ı m ha! 

,.,.,. ...... ~ f 1 yalann ve resmi müesseselerin tahmin· Manisa vilayetinde tütün ekili~i geçen 
ct:~.un O!Cl11 hırSJZ!tl'J'.. lcri arasınd:ı üç, dört milyon kı1oluk bir senenin aynidir. Rekolte ise Akhisarcla 

Bomovarnn Altuıda- köyünde İbra- fark mevcuttur. Rekoltenin azami .34 geçen senekinden yüzde 15 nisbetinde 

Balkanlar üzerinden Süve~ tiiı: 98· 

fer yapmağa gelince, bu telilikeyi bir 
dakika bile güzden uzak tutmamakliı 
beraber bunu d:ıb:ı az muhtemel tclllk
ki ediyoruz. Zira Almanya için askeri 
kudretleri tecrübe edilmiş büyük v.c 
hakiki kıymetleri kendi aleyhinde bir 
harbe sürüklemekte hiç bir ıneataat 
yoktur. Böyle bir hareket bile bile Jn. 
gilte.rcnin mukavemet kuvvetlerine çok 
~eni imkanlar bahşetmekten başka bir 
netice verem~ Almanya kendi lehinde 
kuvvetler kazandıracak olan bir hare· 
keti düşman18mu arttıracak ltir hare· 
kete tercih etmel. mecburiyetindedir. 
Şu halde harbin !!ildet muknini Afri· 
kaya naJdetmeii imMaf edim lumrhi
lann üha zi~ 'Sm ,aya miitneeeilı 
elmw; M· ' :iUııt illi bd&ı lııii7tiık 
~ .n-m a; ..,m ..... 
IWbnlan wmf hMıbti .. ....... 
ehmmep ..._ multCıı wWir. 

lencelerden, o akşam nereye gidilece- - Gel buraya! 
findm ft ne yapılacağından bahsolu- M«>f!er cami'n imamı efendi hakflrn:t ..... 
nurdu. leli b·1d·.;· h ld,. Z<l!!! om o k""r ve ca!'lU 

Bu yarenlikler büyük mmip\iklere ta2 buna boyun emn • mPC'bur 
kadar ileri giderdi.. ftn haki • :?dan ım·s. (Yo'!tsa B ~-

Hisarda vhedenler arasında oranın ~· miJıd 1> Rmvı ko rubn tutup b" 
ged~l"c::i ve fzmirin meşhur bir Rama- köc;pye cPk"vor. Ve orada kuJnğına bir 
zan tipi vardı: Midillici Celı1 Hoea. şevlor fısıldıyor. 

Şaltrnk, muihik, kızak, atalt tutak, Rizanın ki nışı allak bullak! Hayret-
del'dolu oıctuıu kada% mizaçgir idi. Söv- ten sendeliyod 
mediii kiıme de yoktu. Hoca n° <>öylem~i? Rizadan sorunuz; 

En çok uğraştığı OTUÇ tutmıyanl:rr, sizP anlatsın. 
namaz kılmıyanlar idi. Bunlara cZüı>- Hemen Riza şadırvandan ahd,.'lti alın
pOppelen derdi. Zavanıya en çok ta- ca sıolutu minar'l?de .ırr. Öyle bfr sall 
kılan. le. rmniptikla ymıpaa ..a b.n- verir ve ezan okın ki füenlc kızları ev
lardL lerinin ~n"erelerinden bellerine kadar 

Hoca da intikamını her gün bunlar- sarkarlar ve: 
dan afmafa uğraŞU'dı. Bütün Ramazan - Bravo bravo! Yı't<;u! Bu ne ses! 
ca1enen nakzı siyam edenler. ve beyn> Di•;e el çm>arak Rizayı alkıc::lrırlar. 
-.lan hakkmda atrp savururdu. ~ Pakikaten olcuyuculanm. Y11nan işe1 -
cama lıitap\Ua '-a'karak, iyetler ve h.- linde Çonıkknn•c::ı carrılind" Ri1anın b:r 
dislerdlon kendi aklmca tefsirler yapa- Cuma günü vm~ ıml~vı Yunan asker
rak verdiği bUkUmlere göre alenen nak- leri dP dnruo dinlemislPrdL 
zı siyam edenlerin şer'an cezası a~Ta- Art•k R~ .. fet.ayı ::ıldı ya? Ra~yle-
rma kurştm d"dkmek, beynamazlara da n· fo.lkin ~iyor. 
kn"'ln saçta namaz lnldırmaktı. Bu teJlrine en cok t~l.i o!an ve otnı h•l. 

Bw alenen nakzı siyam meele!inin fiil meydPna knv:ml:ınbn lıiri, f.,nı;,.:n 
entere.san, gülünç olduğu kadar da meshur nJ,, .... ,,.rilerindf'n Geriz İbrahim 
acıklı bU vakası vardır: af1-. rahmetlidir. 

Burada yine Saraç .Rizamız sahneye Bir l?ama.,Pn ııüniı bulut !."ihi olu'D: 
gtrlyor. Zaten !mılrde hanm tası kal- - Eeeyyyf! Var mı van hakan anam 
durma: altından o ~ BüTbUlti an brh->rrı, bize kiın deınisler! 
ela 1ıaıllsl .ıt.e al Nfıralıınnı bac;tıra bastıra sokakta ga-
llr llJf R.,..•••me taadtif edftl l>ir zet okurken ootısfor 7;ıntiv"lar vakapaça 

panayır gUMlnde Bon.>vah Rum ah- ed;n,.e han(<;nanl've tıkıvorlar! 
baplar Saraç Rizamızı cUnnUşe davet R11mazan ortalarına noöru Wi. Gt'rtz 
ediyoTlar. O mqlaur güzel davudi s~- tbralıim P'°a havramın Ucüncü eünil a'k
.tyle olmda~u ~kılar, o hiç bir ltöçe- <>ıoma kadar kodespalasta pan.si.yaner ol
lin ir+rıwmadıfı! ralnslarta baJm~us du. 
Rum kızlarnı mesteden Riza, lzmrre Yirmi b"o; kuruı:t cezasını omm namı-
diSınmek Uzen Rum evindftı (iJleye va- ruı S!\rac lt".7a verdi. 
km çılu:,ar. Günlttdeıa Cumadır. Yol, Fakat Gerb lbrahhn bu kadarla ka
Bom.a camHnfn önUnden: ıeçme.kte- lacak tip mivdi? Ba!')·~en çıkar çıkmaz 
dir. ru .. ı:ınırı: vakac:.ına yapıştı. 

Rm. çakır keyf giderkm tam camim VrrdiM fetvan:ın cezası olarak kenrli-
kapm önünde imam ile müezzine hapa- ne bir takım salvar yaotırnıadıkça Ri
Mp :rastgeli:Jor. umın yakasım bırakmadı! Allah rahmet 
brıem ef!"l'ldi ile müenin efendi Ri- f"fdn. 

• ~u ibrnhimlıı evinden 60 lıra ~1- milyon kiloyu bulacağı tahmin edilmek· noksandır. 
nndan mahkemeye verilen ayni 

-•a---·------·---------,--~·---·------·---,--_a _ _.. _ _,,_..., .. ,_._. ..... ,.......,...,,_,,_,,_.,_._._._...., __ rd'en lUnstafa o[1u Ali Falcırun iki ay 
Durmuş,~ Muhsiırin bir ay PDLiSTE 

ı gtin, Himmet oğlu Alinin bir ay ••••••• • • 
n ~ ~ hapse nıahkfuniyetlerıne ka
ar verilmiştir. 

lfİ$ANLISJHJ 
Yaraladığı kin .. 
Tilkilik caddesinde İshak kın 16 ya

şında Bn. ZümbüH ustura ile yaralıyan 
nişanlısı Ethem oğlu Halit Vurgun dün 
meşhut suc;lar mahkemesince 30 lira pa
ra cezasına mahkfıJL edilmiştir. 

Bslıl IJfr Jıcitip ...,,,,.,.da 
karar uerildl 

Zimmetine para geçirmekten suçlu 
Cumhuriyet kız enstitüsü eski katibi 
Selim Albn oğlunun muhakemesi diln 
asliye ikinci ceza mahkemesinde niha
yete ermiştir. 

Suc;lunun 58 lira 50 kuruşu kazan~ 
vergisinden, 201 lira 96 kuruşu da mek
tebe ait mütedavil sermayeden zimme
tine geçirdiği sabit görUtdüğünden bir 
sene müddetle ha~ine ve o kadar müd.
det te memuriyetten mahrwniyetine, 
zimmetinde olan ceman yekUn 260 lira 
• kurıışun da keııdisilıden ahnarak 
maliyeye yatD"llmMım karar ftl'ilmii
tir. 

Camiden ayaldıaln 
çalan maltlıdm.. 
Basmahane camiinde öğle namazım 

kılan Mehmet oğlu Şükrünün bir çift 
ayakkabısını çalıp kaçmaktan suçlu Ha
san oğlu Mehmet Alınöz meşhut suçlar 
kanun una göre hemen yapılan muhake
mesi sonunda 2 av müddetle hapis ce
zasına mahkum edilmiştir. 

Esrarengiz bir kurşun 
yaraladı bir ihtiyarı 

~~~~~~-----x•x•~~----~~~~-

IJıılyar Kdmlll odan lıes e11Jıe11 .,..,.. lıwfWI ,.. 
reden ıeldl? BIUlll k ı.11111?- • ._.ı,, .. 

"~ :a Biz badi hesabtnu:a biitiia bu tlılmi· 
Bucada oturan ÜrgUplU Aziz oğlu KA- aiınbr. , Utm bi7.e asla tesir etmiyettğine bnİ• 

mil adında 60 yaşında bir adam dün Ko- Cok ori1> olm 1na ,_.Jlmma vak asa iz. Ayni zamanda l!UDU ela ilive et..li-
zağacı mevkilnde odun keserken esra- ehemmiyetle tahkik edilmektedir. riz ki Abaanlar " harpte silib 
ren.,;., bir surette v. araJa .......... tır. Söyl~ · Kamilin hi bir · ~en •· ,._ ·-·--.. ~ P9 ç bdaşı olarak Türkün yenilma cevbıe· 

Kfunil i$lne daldığı bir sırada sırtina diişnam ,oktur. H"u: iimse ile arasında rini iyiden ~iye tammaia im.kin bul· 
saplanan bir tabanca kurşununun sade- b~ _mesele mev~ <f:etildir. O halde Ki- muşlardır. &raamda ~ cloiraJ• 
mesiyle yere diişmüştür. mıh yaralıyan kimdir? hiç bir ihtilaf selw>bi mevcut değilken 
Zavallı adam zorlukla kalkmış, etrah- Hadise sırasında o. civ~. bazı a~~- milli miicadele giinJerinin. 9Önınes ateşi. 

na bakınmış, fakat ortalıkta tek insan ların dolaştıkları sayıa kabilinden soy- ni muhafaza eden Türkiye:vi harbe atıl· 
görememiştir. lenmektedir. Vaziyet böyle de olsa Ki- map meelmT edettk bir hattkette .,. 

Hidfseyi haber alanlarm yardımı sa- milin: vücuduna saı*man kurşunun av- lunmalan aklın kabul etmiye~ bir 
;'\!sinde bir. imdadı sıhhi otomobiliyle cılara ait olamıJS81l talmia eılhekte- şeydir. 
memleket hastanesine nakledilerek te- dir. Zira bu kurşun eski tip bir tabanca ŞEVKEr aıı.aıN 
davi altına abnmı.ştır. Yarası Oldukça kv*W ••· 

* AO• sarette oıırıılanlal' ... ...O ••11M• . 
Bergamanın Kozak nahiyesine bağlı De~endeftllin Gümülcfür köyUiıde 

AşağJ Cuma köyünde Mustafa Sandık, bir cinayet işlendiğini haber vermiştik .. 
2yui köyden Mehmet oğlu Mustafayı bir Suc:.lu Kemal kırlı tutulmuş. ifadesinde 
ağ11 ıniinakaşası neticesinde bıçakla maktul Ali Kwlm kendisine küfrettiği
muhtelif yerlerinden ağır surette yara- ni, bu yUzden Ali Kızılı yaralıyarak öl
la.mış ve tutulmuştur. Yaralı hastaneye dUrdüğUnU söylenuştir. 

-· ·-Iskinnmammi
dürii şehrimize 

eeldi kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Adliyece tahkikata devam edilmekte-* Bergamanm Turancık köyünde dir. • -•-
Muhsin oğlu ı~urcttin arkadaşı Halil 'Uçü birden. çullanıp Bazı tetfdfıatta bulana• 
Örneği bıçakla ağır surette yaralamı~ ve yaralarnışlGI'- calı, ...... soauacfa 

MEZBAllADAJ[j firar ettikten biraz sonra jandarmaca Urla kazasının Özbek ltöyünde bir 
İR'J'ILAS DAVASI tutulmuştur. • hadise. olm~tur. Köy halkından SUley- glıleceft-. . _ _ . 
Ziinmet ve ihti1istan mmUD hmir .. Bil' otomobU fıazan man üzer, Hüseyin Erdoğan ve Ahmet Sıhhat vekaletı ıskfın umu~ !DüdurU. 

Cumhuriyet 
Bayramı 

hazırhkları 

bclcdiun"f mezıı.ah - k h d Omer oğlu Ali adındaki mnför idare- Duran ...... ; köyden Abdullah o~u Ha- Dr. Cevdet Ankarc-dan şehrırnua gel· 
J......, u a sagu ava eposu "r" -..·~ s• ·.,.; .. İzmird b" ka ·· kalar k. · 

Dl•kiıı• fe)aA kef• memuru B. Galip Özdamar hakkındaki sindeki otomobili 14emleket hastanesi an Çakın sebebi anlaşrmmıyan bir me- mı~-:· . . e .ır ç iUD a ıs
davaya dün ağır eeza mahkemesinde caddesinde oa yaşında N"ıht: ad:mda bir seleden çıkan kavga sonlJllda bı~ ~ ~ tetkik ed~ ..ıe bu arada 

zedelen
• • • devam edilmiştir. (OC\Jğa çarptı.nnqtlr.. Çocuk ._.pM yaralamışlardır. Suçlular~ ve- ~erın to~ araaı ve umumluk 

.çın Dünkü celsede sahil B c;ı..J..- ikin . yaralanmıştır. rilmi.$tir. ihtiyadariyle meuul nJ:acaJi;tııı. 
def 

. . . · o..nuu., cı İskin llm11m müdürJüiii, bazı vilayet 
a olarak dınlenmış, ımzasını taşıyan ._ ___ ,:... __ .J:... •• J te · _ _3!1 __ ... • J naakbu.tlac kendisme ~ b 1940 ~it _,r. __ ı..._ı_ S 1.. / ~WWl ~en ere vn ~ yeni e V er Iardaa altı teneke ~aya ait ~ ~ ,,_..UCJUNG- ayım Ve ROnlro üzere. çiftlikier ve uazi satın alaca&ur. 

İn makbuzdaki imzanın ken.J'-'-e aı·ı ol- 'orı - •«man.~ me,.ıarları to l ~..,~· ~~~aet flafta sonunda Ani.araya 
0. yeclnci OllnburiJet lıaJıw &a- Kızılay cemiyeti kaya mevklinde madıism, dP'·'- makb~ ._,_..,.,n lı .- - r1• p GRl,YOf uuneceırnr:. 
~ de.- etlilawktediz. 43, Aktepe mevkiinde 37 ev inşa etm- ~ ~ --------------
~ münrebeüyle pmti umuml ~. kendi imzası olduğunu söylemiştir. 

merkezi tarafuıdan hazırlatılan v,.,..;.,,...._ Dikin zelzelesinde evleri yıkılan feli- Mahkeme heyeti,. bütüıı makbuzlar 
"°.......- k tz d l ile k ol üzerinı.fei.i. iınzalaıom yek~rine olan 

ler şehrimlztn muhtelif meydanlarına ve 4;55~ ~ere ~~~len: ~e ~~1 
mutabakat derecelerinin ehli vukuf ma

~ -1-altbr Ta)ef,eye de ıraya ev er u- rifeöyle ~ istJktap :ierası swıetiyle tes
dlllllıuiJet Wfnndıt koofesanslar n- nuevvel başında i~ilmiş olacaktır. bitine karar vuerei muhakemeyi bat-
rilecektir. C'_. - 1- CM _. ka bir güne btnlkmıştır. 

wıde•-••, .. enser ---··------·--------r·-.. ·-sATIIlK--i tan~~ ':tı"=! ~~~=h~ . ------------~ 
: .,. _ __ •

1 
.. c . : mebusu B. Vedit Ôzgöre1ı fstanDuia gi'"' .... ,,..,..,,.. 

• ..uım. • u _.e.z-.ca l...a H.lmı: miştir --- -=••eAL iUsLuraa iuea JM..et ta)'IMaa -.bet: . . -·- ....,.~• _.,..,... ::1 .. 
: edea Bı-.b 'Re Cuila c.tdai.cle • i99İİİİİİİİIİİİmamİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİıİİİİİ
: 78 ~Urlu O&eli ve 1-ail Hııkbi 
i pm.z. ı.baib..ndalö menkul ve pyri i 
: mealnJa clevıen ..nlak&IL Mürmcama: 
: maballi: F ai~ ....... Dcaıe .okak 3 Na..: 

Havalanaa MkUa elmıyaa milletle
rin esarete mahlnlın bulUIMltıklanm 
bugün daha iyi. anlamış bul'unıqo
r112 •• Blmun i('ilr milli hvacdafmıua 
.... ~ ziJwle ı...e& w 
ı-wıaeceiiL 

• r-r- • 

: cYdıe •• c ...... zc.. t.a.il Hallı o..: t' 
: na Name lld.i ı - 3 { 41 1 1 ) 5 
ı .......................................... . 

Lekeli Kadın 
MISIRIN BAŞ MUCANNİYESİ 

r.BYUJRJa..ır 
PEK YAKINDA SEHRiMİZl>E - 1 10 :ftdl6$t' Y~.t'ıd60!'M .,. ____________ _,. 

20 ilkteşı:in pazar günü umumi ııilfıu Pazar gilnU yapılacak sayını için ay
sayum yapıJauimdan 1940 Şilcl müsa- rıtan memur ve kontroller bugWı saat 
bahlarına 27 illlaş:bı: pazar. gfiDii de- 14.45 te Alımıcak stadn>da toplanarak 
vam edüecel:tir. tanŞtcaldardac. 

-·-- Vali B. Fuad Tubaıt &unlara bir bi-

Ert ._. l Sadi 11alf tabe irat ederek, memleket için çok mü-Ulll'I a him olan vazi!eleriıü aolatacakt.u:. Bu
nu müteakip bir haşk.aı bat.ip aayımm 

Kıymetli sanatkarlardan Ertuğrul S. 
di Tek w- mrkadaşlan ~ gelmi.ş.-
ler ve clift ıecedm iüiaren dit temsil
lerine Kaqayaka MET ,EK sinemasında 
başlamışlardır. 

Bu aişam arai auuııaldle Mahmut Ye
sarinin •KUDRET HELVASI- temsili .. 
~ o:rmy.:aklar ve: mfileglci• ak.ş.ılar 
d'a l temsit ~ sonra İzmir Hal
kevi alonlarınıia temsillerine devanı 
edeceldftdir. 

nasıl yapılacağını iza1ı edecektir. 
Yana da An.kan radyosunda iatatU

tik umum müdüı:ü e~ CeW Aybar hİl' 
konferans. veracektir. 

Şerlok Holmes 
K;llALIN ll&ZiNEiıBİYLE 
GWYO&.~?-

SA.TlllJZI 
bttırı._.. 
Ya~tmak her şeyden önce nüfus
landırmaktır deıJer. 
Geniş yurdumuzun her köşesini 

şenlendirmek, unun bütün zengı~ 
llklerini. ulusun yüceliğinde kullan
mak~ sayımızı arttırmağa muhta
cız. Blınwıı ic;.fıı de nüfusun sayısını 
ve fıaliııi c;pi is; t.anunai: gerektir .. 
Bu illbarla 20 iı1deşr:in pa7.8I' i)inü 
yapılacak olan &enel nüfus. sayllDl
nın devlet ve ulus için önemi ~k 
büyük })fro iş olduğunu birbirimize 
anlatmalıyız . 

B'aşvekifet 
bıtat&tilt umum mildiirliiii 

~--------------_,,_,,-.;-.;;-..;.-::.:.-o 

.......................................................................................... 
• • • • . . . - . . 
~ ~ BU)LK J.!KAYE ! ~ 

diye anneme kabu Yerdi.... Biııimt "in ı aıynlmal İllRnlİJCKm\19' siiio pek. J"IV8' zin dirayetinize bıalu111mJ ona içki parası vermemeııı aklına koy• 
sinemaya gitmek: bir hadise idi. Fakat ~·iiO&&ü)lordu. EYe clöndüiüm vakit. annem müşte- muıtu. Beslemeğe bir diyeceği yoktu, 
Lütfi ile gitmek, ne mazhariyeti Binlenlıi9e, iüçük IMr otam•bili bii- rilerinden hirin'in evinden henüz dön· amma, bir ıiıe rakı bile almaia yan-.mı· 

Annem, elini prosrelisiPe siPerck mut- yük bir ldaksonı sii.üküsile )&anımıza y ... müıtü: yordu. Ne vakit Dll!kteptcn dönse,., • • • • : ....•••.. ~ .........................•....................................... : ••.....•• : 

Annesinin günahı 
~~~~~~-~ .... --~--~-----------

-

faktan çıkh. naştı. Bir genç luz idaN ediyordu. Bir - Ba)Cn ŞelUOe ile konııttuın. dedii. şjmdi onu bir köfCYe einmit görüyordurn. 
- Ona Lir del. ııöreyim.... dedi vıe c:liieri ~ yanın• etarmat.tu. Her. ilmi gü- Senin oğlanın ailesi, anlaşıla~ çok kibar Bazan Bitap bir hali vard'L Baan da fır· 

merakla clıtan belb. Fakat pençereye 3e) Ye. pk giyimnişlerdi. Hep lnrden ke> ve zenginmiı. Babası avukattır ve çok tınalar koparırdı. 
yaklapnağa pek cesaret edemiyordu. Jlll1'ftlaia b.Padıılar. V olandaki ııenç para kazanayor. Memnunum, Sezal Bir gün annemi mutfakta. yalnız bul· 

- Kazuw:.&.nn çocaklamn gördün i12: Ben müııtehziyane sordum: dum. Yüzünü prostelaunın alhnda giz· 
mü, ~eza 1 Hepei gözlerini faf taşı giii - Lütfi, dedi. Sizi asla affetmiyeee- - Bizim için. Wi derecede kibar ol- lemif. omuzlan ihtiliçlı hareketlerle kal· 
açmışlar! jim. Bütün sii- iğleden eonr.a, lwliipte madılrlannt sanıyordun bellıci> kıp iniyordu. 

- Hazırım. anner nasıl oldmnL 'Sizi bekledik; Necli ile Nejada karşı be- - Hayır, amma malumat toplamak Endişe ile baiırdım: 
- Çolt güzd. Haydi, ç,abult oT_ Bil· nimle bıidikte ~tZI' vicl etmit- ta faydasız değil Hiç bir ıey teaaclüfe - Anneciğim, ne oluyorsun~ 

- Onun hoşuna ~dıyur musun? - S- Jaıdlm edtteğjm. dedi. Eğer llassıı iyi hareket et. tiniz. bualulmamalı. 5eza! Hıçkırıklar arasında anlattı: 
_ Zmmedeiın. Bana ne kadar m• 'Ptlnml aı.1ııi1i:nmı yeni bir çift ayakka- Daha sonra. sinemada öirleştiğimiz lhmallciıı &ar tllvırrA cevap verdi: fşler llolay gitmiyordu. Ça!D891' yık.- _ Baban olacak herif çorba kiıseıi-

babbet!e 'bakıyordu. görsen. Hem de be- bs ahnm.. v~l:.i_t, Lütfil ~ir ko~unu. o~zlanma ge- - Ne yapaJı11ft, milinkiin olamadı, tanlar Jittikçe azalı~oı, ve • itin fenası - nin içinde parayı bulmuf. Ben nele yok• 
Dİ öpmek istedl Cesaretim tekrar canlandı. Çünki _ c;ırdı. Annenun sozlennı l\amlıyarak Neda... babalıgım da artık .. bulamıyordu. ken alıp gitmiş, Şimdi ne halt edeceiia·· 

Annem. p tavsiyede bulundu: nem lıir P:J Hl koyda artıl ~ kendıme hürmet ettirmek için kolunu Diğer genç kız. eski lise arkadaşlanm- Bolluk zamanında. nereye baş vursa, Bilmiyorum, Sezal Bilmiyorum ne JJ•P.-
- BGyle ~ mhade l!tmr.. Crddi bir py cmu ı..,.::; ı:1en ~":'aanai v~ "'rekkmesini rstcsedm mdi. d1y

8
e .dhü.şüncfüm. da

0 
nd biri i~;_ CL~e _rçekin

0
e sd1ambla~ım. ~ş~ L~~yorla1rtJ.:d.ZiFrakayıkb oblduhiu vakit caiız. 

O vakıt seni bir kat daha k seve- hedefine va:cwaclııaa eTYti d!lrmazd a at cesaret e eme ım. enı ıç te mo- a, soıs ....... C>111 ft:111e: c oo onJUr> .ıyı oır ame e ı ı. a at u u ran sıra- Ağlıyor ve: inleyoı:du. Ona hicı bir za• 
ço liidi . . . l. dern olnuy n bir kız sanarak belli.i de dedi. sonra l ~'lİ külliyen görmemezlik- larında. sebattı adamlar bile işsiz kalır- men böyle meyua gönnemiftim. Ve ~u 

0
_ "'-lan •-L :..~ • • L- lı ~ ~ celdi. Ot.omo- arlık aıabdar olmıyacaktı. ten geldi. Nihayet iüçük otomobil ha- ken, müenueler böyle üç gün çalışır, on ümitsizlik benim için paranın b)l'bolma• 

DCD. ..._, mı çawırıı;a ™ ~tım:: - _,. m - dmda. Da. Mmcn c'-~--_ı k w L· ık ı.. • •• -1 b" d · w n...L "---'· "'-'--- On .ı..__ f ladı • • . .;JJDC~an. ç1 tıgınuz vaaıt orta ı reaet etti. gun ..,....llJlllaz ır a ama ış vermege ya· ınndan daba müth~ bir te)'dL O.im• 
- .ır~• -J'allC'. -t""••m.J'""uua. un- ur.ıcu• ır m m eYC f)IWW mey- 1__ LütI' ·· L h k Lü" fj • d' b · h · rd 1 _ı:. • • •. • , epey llUlt'annııt.ı.. u 11ana a tt : t şım ' ana ıza at verıyo u: na._~nnyor •mı. -hayatm cilveleri ne olursa olsun - ceıtfi• 

la lir~ çıkmamı ~-ebe br'le bir dm. '-.b.ak iiillEwjw • - Sizinle uzunca bir gezinti yapmak - Necla bur:ün öğleden sonr.a beni Eve dönünce, bütün dünvayı tehdit rede çaJıcımtf> yılgmlık göatermem" i. 
yere gıd:mem. B~ pe3murde kıyafetle - Güzel bir filim seyrine gitsek. ne i!lterdim. F aknt kız kardeşimin bu akşam T eniwte bd.liyon:ha. Oraya t-itmeli: iöim. etti ve aıutemden para istedi. Bunu ala- Onu teselli etmeğe. cesaret vemıeie ÇIA. 

n--r~ r ~- derrini-z? dhedilcri Yar. 6':cnden clöameği vad - Peli, niçin gitmediaiz> mıwınca, kudUnıwşa döndü. lııtıru: 
Annem fttülemekte olduğu mavt bU- ~le bbuP ettim Te mantomu al- ettim. Tebe'8im edeırelc~ 8ir brrpd1r batlaııiı Herif içemediği 

lüze, artan bir şiddetle basarak: maim çıktım. cBeni sinemaya götürüyor> Tekrar arabaya bindik, fakat benden - a..ı tııııılhmm ebnck .ıu.etiai ili-~ k'..tintk:n.. geçiJ'ordu. Aaneaı de 



• 

... 

1~ n.K TRSQİJI SAl.I 1040 YENi ASIR ...,..--.~- ., .. - > 

eıuradın Kararı Akdenizde Harp Jaa dairesinde 
bulanan sUtilalar Amerikanın gardımları Ankara radyosu Borsa --lf.--İcra dairesinde tavan arasında bir çil

- BAŞTABAFI 1 inci SAYFADA - - RASTA~~~·ı 1 INC't SAHIFEDI': .- te tüfengiyle bir mavzer bulunmuştur .. 
lonlarda biiyük yangınlar çılamf 'H aı- Bunların Yunan i.şı;ali zamanından kal

,_ göre Yugoslavya ba9vekili dün Os- füakler olmuttur. l..iınand~ _demirli ıe- dığı anlaşılmıştır. 

- BA$TARAF1 ı İNCİ SAHİFEDE - B u G v N --+-

küpte ıöylecliii bir nutukta ıöyle de- mıler bombardıman edılllllftir. --·--
mittir: Bahriye>:e ~it. bir kışlaya tam isab~t: İhracat fJJrlilılerinde 

sehrin nasıl lafil hayatını muhafaza et· 
tii(ini gösteren İngili7. matbuatını methü 
sena etmektedir. 

_ Bu topraklan kanımızla kazandık. ler kaydedılmıştır. Guraya yapılan ıkı 
Bu topraklar mazide bizim olmuştur. Ta- baskında ~~gın!ar çıkarı~mış v~ l'.angm
ribi aebepler ve katlandığunı:a fedaki.r- lan şidedtlı ınfılakler takıp etmıştır. 
lıkl,... dolayuile bugün de bizimdir. Cenup Afrik'."ı. hava filoları büyük~~ 

tluk 
·ı a_ı_ · saha üzerinde ıstikşaf yapmışlardır. Bu-

Arnavu ı e ......,.anstanm cenup .. b h k" 1 · · 
Y si 

!~-...!-...l-'-! __ n---!__..:ıı tun u are attan sonra tayyare crım.1z 
ugo avyua ~..., .,._.......,..en ·· 1 · d'" " 1 d' 

bah.oed baş ekil demiftir ki· us e:rıne onmuş~ ır. 

- ;,:gosl:v milleti cenup .Yugoslav- Bl/LGARIS'l'ANDA 
yası topraklarmı, bütün Yugoslavya hu· Rayş marhm fiati .. 
dutlaruıı icabında kanile müdafaaya az- Berlin, 14 (A.A) - D. N. B. ajansına 
melmİftİr. p;öre 15 birinci t~ ~nden itibaren Bul-

Cenubi Sırbistan, Yugoslavyanın be- !(ar milli bankası ıayş markı 32.5 leva
fiğidir. Ve burasın1n kuTtuluşu iç.in en dan satın alacak ve 33 levadan sata
büyük fedakarlıklar tekabbül edilmi~tir. caktır. 

Zeytinyağı, pamuk ve kuru meyve 
ihracat birlikleri idare heyetleri dün 
toplanarak bu birliklerin iştigal mevzu
larına ait maddelerin sabş ve fiatleriyle 
muhtelif işler üzerinde kararlar vermiş
lerdir. 
Belediye encümeninde .. 

Belediye daiml encümeni dün öğleden 
~onra toplanarak bazı yol ve kanaljzas.. 

~on muamelelerini intaç etmiştir. 

AMERiKANIN KİRALIYACA{.;J 
YENİ ÜSLER 
Nevyork, 14 (A.A) - Nevyork Tay· 

mis gazetesine Boynos Ayresten çekilen 
bir telgrafa göre Brezilya ile $ili, Ame
rikaya deniz ve kva üsleri kiralaınağı 
kabul etmişlerdir. Üslerin inşa masraf
lan Amerika tarafından temin edilecek
tir. Ürügvayın da ilk kararından vaz ge
çerek Amerikaya üsler kiralıyacağı zan
nedilmektedir. 

NAZıW ASLiYE HUKUK HAKIM
GouJandris Brothers ucıNDEN: 

(HELLAS) LiMiTEl> Nazilli basma fabrikasında Haşıl usta 

Bu~ müttehit, iıızibatlı ve sosyal saha
larda muvaz.,neli elan milletimiz yeni 
nizamda kendi hayatiyetinin bahşettiği 
kuvvetle mcvkiini ve istiklalini muhafaza 

p j R 1': başısı Enver Çelik tarafından Enver ka-
-·- İOANNİS GOULANDRİS vapuru rısı Nilüfer Çelik aleyhine açılan ihtar 

1 R A K T A N doğru Nevyork için mal almak üzere 16 davasından dolayı müddei aleyhin ad-
Ancıson isteniJi:,;or tc5rinievvel tarihin~ dogru gelecektir. resi meçhul bulunduğundan ilanen mah-

8.00 Program ve memleket saat ayan 
8.03 Müzik pi. 8.15 Ajans haberleri 8.30 
8.50 Müzik pL 9.20 Ev kadını _ Yemek 
listesi 12.30 Program ve memleket saat 
12.33 Müzik pl. 12.50 Ajans haberleri 
13.05 - 13.20 Müzik : pi. devamı .. 14.00 
Müzik pi. 18.00 Program ve memleket 
saat ayarı 18.03 Müzik : İskandinav 
musikisi pi. 18.30 Konuşma (Çiftçinin 
saati) .. 18.45 Müzik : Çiftçinin saati 19. 
Müzik pL 19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri 19.45 Müzik : Fasıl he
yeti 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik 
Ankara radyosu küme saz ve ses heyeti 
21.30 Konu~ma (İstatistik umwn mü
dürlüğü tarafından\ 21.45 Müzik : Rad
yo salon orkestrası 22.30 Memleket sa
at ayan, ajans haberleri, borsalar, fıat
ler .. 22.45 Müzik : Radyo salon orkestra
sı programının devamı .. 23.00 Müzik pL 
23.25 - 23.30 Kapamş .. 

ozını 
1109 Üzüm tannı 14 25 

481 İnhisar idaresi 9 11 50 
289 H. Alyoli 13 75 23 
178 S. Gomel 18 22 75 
169 P. Paci 20 23 
113 Albayrak 13 25 27 50 
93 S. Erkin 15 50 26 
61 Öttürk :ılı. 15 19 
51 Ş. Remzi 13 50 25 

5 B. Palambo 23 23 
4 j. Kohen 23 50 23 50 

2553 Y ekı'.ın 
No. 7 13 50 
No. 8 15 50 
No. 9 18 50 
No. 10 22 50 
No. . 11 26 50 

İNCİR 
554 M. H. Nazlı 8 14 50 
197 Fümige 10 18 
113 Tarım 12 12 

~~~~~~~--·~~~~~~~-

40 Şerif Remzi 9 17 
3 Necati Börekçi 18 18 

907 Yekfuı 

lraktan bazı firmalar ticaret müdür- PETROS GOULANDRİS vapuru doğ- kemeye çağırıldığı halde muayyen gün-
ed~c~k!iT, Dahilde ve harlçtc barış siya- lüi!üne müracaatı~ piyasamızdan anason ru Nevyork icin mal almak üzere 20 de gelmemiş ve mahkemece ilinen gi- Z A y t 
setımızın ana hatları komşularımızla eıkı ted. arik im k . l "· .. le ın· biJ...1:-:-ler- tesrinisani tırihine doğru gelecektir. yap kararının tbliğine karar verilmiş ve 
b . "k d" b ·ı 1 - d k 1 e e 15 euu. r ' =u~ h k 6 11 940 ih. l·L k 5 M 1940 'h' d iz · G · ır ı hM ı ar; ı ıga aynnma ta o up cf Geliş ıa 1 ., 12:ri hakkında bir mesuliyet mu a eme . . tar ıne ta ıg, ı- ayıs tarı ın e mır azı 

bu bajilılık milletimizin iktısadi hayatı- 'ı~'l,v-,r;.<Y"rr/.////YY'TZ/7"/!7.T1!Jr.'fJllll::l"•I deruhte edırnıcz. N~vlun ve sair tafsilat lınmış olmakla müddeialeyhin bu günde orta okulunun 1 g. şubesinden almış ol-
ZAIIİRE 

75 ton Nohut 8 50 
4.5 ton K Darı 5 75 
10 ton Susam 

nın t~melidir. Bu istikamette en yük~ek ~ F'r vunun Kızı'nı 1 
için ATATÜRK caddesinde CendeJi ha- mahkemeye gelmesi veya bir vekil gön- duğum tasdiknameyi kaybettiğimden ye-

gayretler sarfediyoruz. Bu gayretlerin en ~ nında 22, 26 numarada: G. J. B. ARKAS dermesi aksi takdirde gıyabında mahke- nisini çıkarıyorum. Eskisinin kıymeti yok-
50 çu,·al Susam 18 75 20 50 

ı :-q h"lıh·;ı Parnıık 64 65 50 
yüb•k menfaatimize uygun olduğuna da BİZDE GÖRECEKSİ. İZ... <) }azıhanesine ınürutaa! olunması rica menin görüleceği ilan olunur. tur. H. SAiM 
hniiz. ,,,,,...._._~.,,~~·,, ,,1 .. nnr TFl.J.:l<O'I: 2~'1~ 4381 (2121) 4383 (2123) 

- -~ ................................ ~, ........................ ~,.,.;..;;.;.;,,.;,....,.....,.....,......, .............. ...,.;...,.;,,,,,;,,,....., ........... ___ ......................................................................... ..;.;......;,;,,,.;,,,;;.;,,=..~ ........ ..;..:. ........ ...;;;;..,;,,;; 

lZM!R SlClLt TfCARET MEMUR- ed;lmi<tir. 
LUı":UNDAN: Şürekayı mumaileyhim isimleri hiza-

(M!'Sta limited şirketi) ticaret unva- larında gösterilen mt'bali·1'n ted;ye,:ni 
ni1e 1zmirde kere!>ttceltorde krre~te ve to:1hhüt ve nısıf hiss ... Ter!ni berveçhi pe
her türlU inşaat malzem~!iıi tic~retile i~- ş'.n tediye eylemi~lerdir. 
ti1'3I etmek üzere teşekkül edrn i<bu Hi,.•dacan adedi b <i t<>eavüz e!'Tle
şirk•t'n ticaret unvanı ve şirket muka- dii(i mü~l0tçe sürekanın ittifaklariyle 
veleT'am • ticaret kanunu hükümleri- v~fat ve ,a're gibi sur. tlorle h'ssedaran 
ne ~öre sicilin 28tl numarasına kayt ve a ~rli \.: ? lec~vüz eylediği takd!rde ser
tes,..q edildiği Han olunur. rn't'!:ı• nin i.iç rub'unu teınsil eden şüre-

İzmir sicil! ticaret memurluğu resml kanın muv•fakatiyle sermayrn'n tezyi-
mührü ve F. Tenik imzası. di caizdir. Bu takd:rd2 şilrekll veya ha· 

1: Mukavele lefleri his.cleri n;sh•t'nde yeni hi'5elere 
Bu - 3-10-940 b' d kuz Uz kırk sahip .. olur ve bedellerinin tesviyesini 

gun. . ın °.. .. ~ taahhut ederler. Keza avnı suretle ve 
yılı Teşı:n~_evvel ayın~n uçuncU Per- Ticaret kanununun beş yüz altıncı mad
ıembe gunu saat on hır buçuk raddele- d · d k' 'k d - d" k 
· d •--'-'- Dokt Hul·' . b d esın e ı mı tar an aşn~ı Uşmeme 

rın e uırurue or usı ey ca - rt' 1 · k t • · 1 nk' · 
d : , b'" "'k Ka d 1 ha d 15 "" ıy e şır. e sermayesmın e ısıne 

es n~e uyu r ıça t n1n 8 1{arar verilebilir. 
numaralı. ~irci mahsuso•ında Türk'?'." Şüreka. eşhası saliseye karşı dahi, an-
Cu~~urıyetı ka":unla~ının b~h~et!.ıgi cak sahibi oldukları h:sselere t•kabül 
ş~lahıyetJ~rle. vazife goren 'tznur u .. ~un- eden mebal:g nisbet!nde ınesuldür. 
cü. Noterı . Süreyya O!cay da':' telakki Gerek tezyit ve gerek tenkisi serma
ettı~ı:i:. e;:::,.;e bm;zunıyete 1b5ınaH!"ll .ben ye dolayısiyle vaki olacak mukarrerat 
aşaaı . . 1 u unan ve azıran ve tadilft.tın tek~mmülü ve muteber ol-
938 tar:hlı ve 3456 numaralı not•r kanu- ması için bu mukarreratı ittihaz eden 
nunun y~~inci maddesi!1in üçüncü fık- h~ytti umumiye evrakı ve vesaiki scıire 
:a.51. mucıb~ce lfa_yı v_ekalete mezun da- Ticaret vek8lrtine tevdi ve 15zım l'elen 
ıresı ba<k§tıbl Raif Gıray. kanunu mez- i?Jn ve muvafakat Mihsal olunacaktır 
~ ~ üncU madde;'<iıı'n <0• nci ~•n- Madde 5 - Şürokfının hi;s ·!erini mU
di bcıkumlerine tevfıka" mahallınde beyyin vesaik nama muharr r olacak
tanzbnl istenen bir mukavelenin yazıl- tır 
ınası htl3tmlllda lzmirde AlsancaktP · .. • . . . . 
Atatürk caddesinde 396 aralı $ureka hısselenru serınayei şirketın 
gltUm. Orada hazır olun ;::ma il•~=~ laakal üç ':"bun~_temsil eden. şürekanın 
kanun! ehliyeti ve vasıflan haiz olmak- muvafakaf:iyle dıııor •er>klennt> v•va 
la ••hadet eh'l 1d '-1 .... 1 •- . •hara devır ve furuht ed•"·lır. f•bu de-

v- e 1 o 11 K" an F!or11 PD umır- · f h k · · · · " 
de Karoıyakada Fadıl b•y "Oke7'ında 21 v~ ve u~ t ·~ıyet~ h;.'Clerıd miib•y-
numaralı evde oturan S~yfi Güneri ve ~ın vhetsaı dın z~ ın~d f..,, ~yeti ho:>vır ve 
•--· • d v tin da M d uru un °rc1 ve :- terı tna susuna 
ı.zmır ~ aran a ')?l.:ı"'Ul' za e so- k .. ·· · 
.. "" d 13 1 d t 't ayt ve laakal uc rubu srrmaveyı tem-.. a ... n a numara l ev e o uran Raşı il d .. k" . r ka 'ı h 1 
0ıı;ıu I! l:t KaragUlle s e., en şu~~ nnı? ~uva a .. t ~rı .a~ı 

Nam ••'-'ti · tarif şah d tl .• 1 oldugunu mubeyı,.n sır ket mudurl'tının 

ta vil 
.....,ed erın hl' ve!' ka e e.ny ~ serh Vt' imzalariyle tekemmül eder 

av. n e-n ve e ıve ı anunıy"vı · B 1 h . · 
bal% bul ız · d ·K k da Sa ermenva mu arrer hısselere tesa-
lih Yunan! dmdır. ed ~(...,l'v)a a 

1
- hup edenler veya balefivet tarikiyle el-

naşa a ı ca esın e ·' numara ı ı · d · k t h' · b ·ı ı 
e d k . 1 "b tt'". f . .. ~ın e şır e ıss~sı u un an ar avnon 

v e mu ım o un ı raz e ı~ı 7.mrr nu- b'J> k d" · 
fu ··d·· 1 ..•.. d .1 "3-. 934 ve ı" ay u .art ı•bu mukavele ahka-s mu ur ugun en verı me o- ta- k b · 
ihl. A · · · 744462 mını a ul et:n·s addolunurlar. 

r ı ve sensının numara• nı " dd 6 H' 1 · · k 
tasıyan fot grafl üfus h.. . t .. '.ı u.a e - ısse erın sır ete tevdi 
nı . 1 ''-'~'-d 

1 
ntstanb ulvıyetl' cku•J a- o1unm•"1ı~ kısmı gerek birinci hissedar-

nın e<.AllUll en u un s u ar 1 d k _,_,_ h" · 
kazasında B ı b · ah il . d ar an ve gere m,,.,......,. 1-•selerı devren 

ey er eyı m a esın e tekabb"I ed 1 d · ti 
Çamlıca cadde!inde 13 üncü cildin 76 . u ~~.er eıı ':'esaır sure e ve 
aa d Türk ta d f . 1 .. halefiyet tarıkıvle sahip olanlardan ta.. = ~- Ali ;' J: 8:.: sı :~4 e Tu- lep olunabiliı. Ancak hissesini devretmiş 
da Se 

0 '':d" d "de,. yş ekn yı ın- olan hissedar tarihi devirden itibaren 
n-z e og Uı:;u ve anunen ara- :k· b 1' k 

nan hll ti ti . . h . b 1 d ' sene sonra u mesu ıyetten urtu-
ğu e ye caı:ye~_ı aız u un u- lur. Sermayesini sirketçe tavin olun~n 

anlaşılan lzmır tüccarlarından Re- mu"ddet arfında ted' tm' ·ıc 
M ~ il •-·' d Al k z ıye e ıven şerı e cep e,.a e ı=ıır e sanca ta Ata- 'd b' '"dd · dil k · t" k dd · d (J96) lı d yenı en ır mu et tayın e ere yıne 

.::~ki ca e:;:n e tt'"' ı n~ma~~fus ev . ." tediyat vukubulmad•~ı takdirde şirket
d" 1 .. ğu;;~ 

1 
raz ~ ıg~4-"9"'.~~0 nu ihlimu- ten alakasının katedileceğ:ne dair tebli-

2~;5~ en v1 erıUefun h .. -·. ta~. d ve gaita bulunulabilir. Bu vade laakal bir 
numara ı n " uvıyet cuz anı- ay olacaktır .işbu vnd . h't d ta 

nın tetkikine ~öre lzmirin M...udiye ma- ahhu""dun·· il if. ım· enın ~k~mınh. a : 
hail · d . a e ıyen sen ın ıssesı 

. ~·~ e 3~0 hane .numarasında 157 ın- ve o zamana kadar nıkubulmuş olan te-
!~ıldı~ 85ti lıncı sailshıfesınl del TilrAkbvdatall nh- diyatı şirket menfaatine k5r kayt oluna-
_,ı s a y e m ecce o up u a bilir 

Lütfi ile Atiye' den 1309 .. yılında Serez- B~ husus diğer şerike tahriren tebliğ 
d., d~duğu anlasılan muteveffa Osman olunmak lazımdır. Her ne suretle olursa 
M.,sta dan dul kalma ve bu itibarla ka- şürekadan birisinin vaz tm · old • 
nunen aranılan ehliyeti ticariyeyl haiz sermayenin istihsaline U:: kil.:; hasıl u~ 
~ulunan Hatice Mesta'dan sebebi dave- madığı ve zarureti kanunive ve ticariye 
t~nı. 'ord.uğumda anlataı:a~Iarı gibi bir bulunduğu takdirde mUt~baki sermaye
lımıted şırket mukavelesının tarafımdan yi dıg'"er şeriklerin 'sb t d · · d t _ re tanzim· . · t 1 · .. . k nı e aıresın e e 

""11 ını ıs em~ erı uzerıne. yu a- diye ederek hisselere sahi olmaları ln-
r.ıda isim ve adreslerı yazılı sahıt sıfa- zımdır. p 
tıyle hazır bulunan kimselerin yanında Madde 7 _ Mukarr-att h 'k' 
arz ı d - d h 'k" . .. ti '" a er şerı ın u arını sor ugum a er ı ı~ı mu e-- adet hissesine göre rey· d An k 
fik ·· baş! k A.-· d lı ı var ır. ea an son ıyara : ·~gı a yazı bir h~edar umum hisseler miktarının 
fll>ddeler ve şartlar dairesinde bir Limi- sülüsünden fazla rey al'k l 
ted · ket' t · tfkl · . b 'k e m ı o amnz. 
rar ~~r . ı1 d~\5 se·· ıl ekr~nı e~~an ve ı - itayı reye ve-kalet jçin mezuniyeti tahri-

e m1e er ır. ~ nv P ı; riye Jhımdır 
Şirketin tesisi: M dd 8 · u· ı · _ . a e - 1sse er sırket nazarında 
"ı •aııı~a ımzaları mevıu tecezzi (kabul) etmez. Şirket her hisse 

-- RECEP MESTA, için bir sahip tan Ancak · 'b' b' ., - H !\ TfCE MESTA . ır. ırs gı ı ır 
- · . • . surrtle bır hisse müteaddrt alakadar!arı 
Arasında ~bu mukavelenan.• ve tı- arasında gayri kabili taks' k ıdı· 

"'1ret kanunu ahkamına te\.fikan ber- rette bunlar haklarını m~mt ak gı · st1'.
"0<;h" lir · d · · d b" mahd , ' ere en ıs ı
ıııes 1

1
. ıtl~e1r.aıt. 1 daırı:sıkn ': ırk"l edil-ut mal ederler. Müşterek alakadarların 

ro.~:lrıye ı ır.:ı e şır etı teş ı müme"-".il vı:ya vekille~i olmadıgı tak-
M · . . dırde şırketin muamelatı velevki bun-

t adde 1 - S:rketm unvanı: (MESTA !ardan yalnız birisine karşı bil 1 
l'•tTFD ŞJRKETt) d' e o sa 

ır. cümlesi hakkında muteberdir. 
Madde 2 - Şirketin merkezi İzmir 

~ch~ind' kaindir. Türkiy" dahilinde ve ŞtRKF.T.IN TEMSiL VE UMURU 
•rıcınde (Sobeler) kü<at olunabilir. IDARESf: 

llu l•kd'r<1e Ticaret vekaletine malumat Madde 9 - Şirketin umur ve muame-
1rerileeektir !atı şüreka adedi beşi tecavüz etmed'ği 

Madde 3 ·_ Şirketin maksadı: Kercs- takdirde şürekanın ittifakiyle ve teca
!~ ve bilumum inc:aat malzemesi ticare- vüz eylediği takdird~ sennayei sirke!in 
ıyfe i•tl~al etmektir. 15akal üç ruhunu temsil eden şürekanın 
y·~fad~e 4 -Şirketin sernıavesi: 130 000 muvafabtiyle tayin edilecek bir veya 

uz otuz h'n Tiirk lirası olup bu ser- mfüracldit müdiran tarafından da idare 
llıayeoden: edilir. 
ll. (6.5.000) altmış beş bin liralık hissesi Müdiran hi.sedaranden veya hariçten 

OC•n M sta. intihan ve tavin olunabilir. 
lia(65 000) altmış beş bin liralık hi<Se<i tik üc r.ene ·irin şürekadon Recep Me5-

tıce Mesta tarafından abız ve taahhüt ta Müdürü şirket tayin edilmiştir. Mu-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • . . 
E Devlet Demir Yollarından E . . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- 9 ncu işletme ihtiyacı için bir sene zarfında döktürülecek olan ve alel
müf rcdat mikdarlariyle muhammen bedeli aşağıda yazılı bulunan Izgara sabo 
ve makine vagon parrnlarından ibaret döküm işi 24292.40 lira muhammen 
Ot d~Ue ve kapalı zart usuliyle münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 24/10 940 Perşembe günü aaat 11 de Sirkecide 9 ncu işletme bi 
nasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin 1821.93 lira muvakkat teıninat ve kanuni veaaikleriyle teklif 
mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını aynı gün ıaat 1 O na kadar ko
mic:yona vermeleri l8.z1md1r. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
\1ikdar Kiloğram Nevi Muhammen Bedel Lira 

--
31935 Makine ve vagon par-

çala.rı. 1 7664, 40 
103600 Sabo. 15540, -

6800 Izgara. 1088, -
':I, il, 13, 15 4235 (2062) 

1 LA 'iti 
İZMİR 4 VNCV İCRASINDAN : 

Dosya No. lcar bedelinden borcu 
939 Borçlunun adı ve en son ikametgahı Lira K. 

3304 lstanbulda Sirkecide müıevi terzi Jak Fardo 231 15 
yanında çalıfan Ahmet oğ. terzi Nabi. 

3308 Hükümet caddesinde Sakız bakkaliyesinde 130 00 
müstahdem Mustafa. 

3196 Karsıyaka Celal B. sokağında 12 No. da 172 00 
H. Hüsnü. 

3266 lzmirde Turna sokağında 16 No. da Nalbant 63 00 
Hasan. 

3324 lzmirde Turanda Turan yağ fabrikası memuru 200 00 
Abdullah Recep. 

3325 lzmirde Tilkilikte Fettah So. 5 No. da mukim 135 00 
iken halen ikameti meçhul Ahmet R;fat. 

3202 17.m;rde Arasta ba,ında 209 No. da Mahmut 416 00 
Cevat. 

3298 Balıkesir M. H. Müdürlüğünde tebliğ memuru 182 50 
ikt-n Edremit'e giden ve oradan da Ankarada 
olduğu zannolunan Mehmet. 

3201 lzmirde Kemer alhnda Hacı Ali pasa oteli aTlu- 15 83 
sunda daktiloluk yapan arzuhalci Suat. 

3270 Kar,ıyakada soğukkuyuda fahsiyeti maruf 40 74 
lsrail. 

3213 lrgat pazarında Güzel yurt mahallesinde iken 98 20 
halen Kemal pafada Armutlu nahiyesinde Halil-
beyli köyünde berberlik yaoan Mustafa. 

3242 Bomovada Camii kebir mahallesinde Akkaf So. 15 50 
24 No. da oturan Davut. 

lzmir hususi muhasebe idaresine bedeli icardan borçlu yukan· 
da dosya numaraları, isimleri ve borçlan mıktan yazılı .-Jıislar 
gösterilen adreslerde bulunamadıklarından ve ikametgahlarının 
meçhul bulunduğu tahakkuk ettiğinden hukuk u•ulü muhakeme.
leri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince iliııen teb
liğat icrasına karar verilmistir. Tarihi ilandan itibaren otuz gün 
içinde borçlann ödenmesi, borcun tamamına veya bir kısmına 
veyahut alacaklının takibat icrası hakkında bir itirazı bulundu· 
ğu takdirde yine bu otuz gün içinde istida ile veya ,ifahen icra 
dairesine bildirilmesi ve bil~irilmedi~i takdirde bu müddet için
de 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunmaları ıa. 
zımdtr. 

Beyanda bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı gibi hakikate 
muhalif beyanda bulunduğu surette de hapis ile cezalandırılacağı 

,. borcun ödenmemesi ve itiraz eylememesi halinde cebri icraya 
devam edileceği her birinin malumu olmak üzere kevfiyet tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 4382 {2126) 

-nailrvh <'rketin tedviri muomerntı için yeti tahtında olmak üzert> diğer bir kim
~ilediği •eraitle dilediği kadar memur srvi (vekil\ tayin edebilir. 
ve müst. hdem kullanabilir. Binaenaleyh Madde 10 - Şirket müdürleri, şUre
mumaif• .. !ı umur ve muamelatı şirketi kadan oldukları müddetçe reye iştirSk 
t!'dvir, şirket namına her nevi evrakı etmemek üzere dokuzuncu maddede 
resmiye ve gayri resmiye ve senedat ve muayyen ittifak veva ekseriyetle indel
mukavelat ve taahhüdata münferiden kan tebdil olunabilir. $irket müdürle
vaz"ı imza ve alızu kabz ve sulhu ibra rin'n veya bunlardan birisinin azil ve 
ve huzuru mahakimde şirketi bizzat ve- tebdili, istifaları, vefatları gibi ııbvalde 
va bilvasıta olsuretle münf•riden temsil süreka derhal içtima ederek ittihan mu
hususlannda salahiyet ve mezuniyeti karrerat ederler. 
•ammeyi haizdir. Madde 11 - Şirket müdürü olan §"" 

Sirketin hukuk ve vezaifi sirk etin tı n- rik 1 •r vazifelerinin devamı müddetince 
vaniyle vaz'ı imza eden n1üdiran1n ta- i~~ ı şirket:n mevzuuna taalIUk eden ve 
ahhüdatiyle taayyün eder. etmiyr~ '-neli hsi ;şl ... iyle de ayrıca 

Taahhüdü vakün .şirket f'nm ve- he~a- mpc:.,.ııl o''"l.,::lj.' r. 
hına yapıldı"ının tasrih edilip edilme- Madde 12 - Müdürlerden olıruyan 
m""~İ müsavidir. c:.Ureı,.!\. diledikleri zamanda bizzat ya 
Müdiranın esami ve salahiyetleri ga- hilvekale evrak ve defatiri •irketi tet-

zet•lerle ilan edilir. kik ile umur ve muamellltı şirkete ıtt:!a 
Müdiranın keyfiyeti tayininin veya ha.."11 edeb!lirler. 

bunlardan birinin salahiyeti hitama er- Ancak bunların umuru irkete rııüda
di~inde sicilli ticarete kaydı lazımdır. r•l• etm..!eri sureti kat'iyede memnu
Müdürlerden her biri.,merkezi şirkettrn dur. 
gaybubet ettiği takdirde kendi mesuli- 1 

- SONU YARIN -

izm·r P. T. T. Müdürlü~ikne'.en: 
1 - 500 lira 1 O kuruş bedeli keşılli Mordoğan P. T. T. binasının tamiratı 

1 1I10/940 tarihinden itibaren 1 5 gün müddetle münakasaya konulmuşıur. 
2 - ihalesi 25/10/940 tarihine müsadif Cuma günü saat 14.30 da lzmir 

P. T. T. müdürlük binasında teşekkül edecek komisyon huzurunda açık ek
siltme ile yapılacağından ıartnamesi ve buna müteferri evrakı görmek isteyen 
talıplerin müdüriyet levazım kalemine müracaatlan. 

3 - Ekailtmeye girebilmek için 3 7 lira 5 1 kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve nafıa dairesinden bu işe girebileceklerine diar alınmış ehliyet 
vesikasıibrazetmelerili.zundır. il, 15, 19, 23 4319 (2102) 

İzmir Vakıflar Müdürlü2iinden: 
Yol bedesteninde kain mazbut Köprülü İ'adıl Ahmet paşa valdından 30 

No. lu dükkanın ican aenevisi 1 70 linı üzerinden pey altına alınarak müzaye
deye konulmuıtur. ihalesi 21/10/940 Pazartesi günü saat ondadır. FaRuına 
talip olanların vakıflar idaresine mürcaatlarL 11, 15, 20 4313 (2099) 

İZMİR DEFTERDARLJOINDAN : 
Ahmet oğlu AI; Riza Uğurun Basmahane fubuine olan Milli Emlalc oatıı 

bedeli borcundan dolayı mumaileyhin hazineden oatın aldığı Göztept: ma· 
hallesinin lsmetpaşa sokağında kil.in 5-791 eski 9 taj ve 384 lira kıymetinde
ki evi vil&yet idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıt
tır. Taliplerin 26 birinci teşrin 940 cuma günü saat 15 de vilayet idare he-
yetine müracaatları ilan olunur. 1, 8, 15, 21 411 O (2023) 

Çamaltı rrızlası Müdlirlüğünden : 
1 - Yapılacak iş T uzlamız eski santral binası dahilinde tamir işidir. 
2 - Keşif bedeli 681 lira 45 kuruı muvakkat teminab 5 1 lira 1 O ku

ruştur. 

3 - Keşif ve ıartnamesi her gün müdürlüğümüzde ve lzmir bllf müdürlü
ğünde görülebilir. 

4 - isteklilerin pazarlık (l'ÜnÜ olan f. 1 1. 940 cuma günü saat 1 1 de mü
dürlüğümüzde milteşekkil koınisyonda hazır bulunmaları. 

15, 21. 28 4366 (2124) 

1ZMIR VA.KIFLAR MVDVRLVOVNDE'ltl : 
Menemen Kaza.sının Buruncuk. mevkiinde mazbut Çınarlı cami vakfından 

70 No. lu 52 dönüm taTlarun 3 senelik icarı t 20 lira üzerinden pey altına al.
narak müzayedeye konulmuştur. ihalesi 25. 10. 940 cuma günü saat ondadır. 
Fazlasına talip olanların vakıflar idaresine müracaatları. 

15, 18, 21 4392 (2122) 

SArlLIK ARAZİ 
. T~ C. Ziraat Banfıası rire ajansından : 

Tırenın Burgaz köyünde Dutlu kavunlu, dereli yeri ve Milin mevkiinde 
kain birbirine muttasıl hudut ve evsafı oaireai satış p.rtnamesinde yazılı 79 
kıtada ceman 2583 dekar arazinin mülkiyeti 14. 1 O. 940 tarihinden itibaren 
satılığa çıkarılmıştır. Birinci ihalesi 28. 1 O. 940 tarihine mÜ5adif pazartesi p 
nü ve kat'I ihalesi ise 9. 1 1. 940 cumartesi günü saat 13 de yapılacaktır. Ta
liplerin ve daha fazla ma!Wrıat almak istiyenlerin T. C. Ziraat banka. Tire 
Ajansına müracaatlım ilan olunur. 4390 (2125) 

IZMJR BELEDIYESlNDEN: 
1 - Garaj oantralda muvakkaten 

kahve ittihaz olun.an mahallin bir ffne 
müddetle kiraya verilmesi yazı i,Jeri mü
dwlüğündeki fartnameai veçhile açık 
3.rltırmaya konulmuştur. Muhammen be .. 
deli 650 lira muvakkat teminatı 48 lira 
75 kuruştur. Taliplerin teminatı C. M. 
Bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarihi olan 23/10/940 Çarşamba günü 
Jaat 16 da encümene müı::acaatlan. 

2 - Tilkilik caddesindeki Altınpark
tan müfrez 1 89 metre murabbaındaki 
arsanın bir acne müddetle kiraya veril
mes~ yazı ~!eri müdürlüiiündek.i şart
nameti Yeçhile açık: arttmnaya konul
muJtur. Muhammen bedeli ican 100 liTiı 
muvakkat teminatı 7 lira 50 kuruştur. 
Taliplerin teıninatı C. M. Bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
23/10/940 Çarp.mba günü 11a.at 16 da 
encümene müraca•tlan. 

3 - lkiçeşmelik caddesindeki Cüm
huriyet koruluğu kenarına istinat (pere) 
duvan yapbrılması, fen itleri müdürlü
iündeki keşif ve şartnamesi veçhile a~ık 
eksiltmeye konulımıştur. Keşif bed~li 
900 lira muvakkat teminatı 6 7 lira 5 O 
kuroştur. Tal iplerin teminatı C. M. Ban
kasına yatrrarak makbuzlariyle ihale ta
rihi olan 23/ 10/940 Çarwamba günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

4 - E.,refpaşa caddeoinde 39 2 em
lak sayıl~ 65 7 nci sokakta 2 3 emlak 
•ayılı, 645' inci sokakta 1 34 ve 1 38 em
lak aayılı evlerin yıktırılması alana ait 
olmak üzere enkazının satışı, fen işleri 
müdürlüğündelci ketif ..-e ıartnamcıi mu
cibince açık ıuttirmaya konulmuştur. Ke
•if bedeli 34 lira muvakkat teminatı 2 
lira 55 ku.nıştur. Taliplerin teminatı C. 
M. Bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 23/ 10/940 Çar"'mba 
günü saat 16 da eneümen:e müracaatları. 

5 - 13 78 ve 13 79 sayılı ook~n. 
erkek lisesi bina11 ile Tevfik Rü,tü Aras 
caddesi arasında 1 ve 1 362 aayJı sokak
la Vasıf Çınar caddesi arasmda 1 ki cem
an iki parça kanalizasyon yaptır1lması, 
fen i1leri müdüTlüğündeki ke,if ve şart
namesi Yeçhile açık ebiltıneye konul
muştur. Keşif bedeli 32 15 lira 12 kuruş 
IDllVakJtat teın.iııııb 2 4 f lira 1 5 kııl'UftDr. 

nUMDALn 
Ul\fll!fl llENIZ ACt::NTt::Lrt.I L1'D 

HEI.Lf:NtC LIN..:S LID 
İZMİR - NEVYORK ARASINDA 

Haftalık muntaDJll hareket 
KATİNÇO HACİ PATERA vapuru 

15/16 birinci t~in anısında İzınirden 
doğru N evyorka hareket edecektir. 

ANGYRA vapuru ayın nihayetinde 
İzmirden doğru Nevyorka hareket eda
cektir. 
ATHİNAİ vapuru ikinci teşrin iptida

sında İzmirden doW,-U Nevyorka hare
ket edecektir. 

NOT : Bütün vapurlarımızın ambar 
içi elektrik vanti.lltör tesisıı.b ile mü
cehhezdir ~ Gerek vapurların muvasaJAt 
tarihleri, Rettk vapur isimleri ve nav• 
lunlan hakkında ıtcenl,anıız barı> dola
yısiyle hiç bir ~üt altına ~ez. 

Daha fazla ta!silil almak ~ Bırınd 
Kordonda 152 .ıumarada olJ!VllıAL• 
umumi deniz acentdiği Ltd. müracaat 
....nilm~ ri"74 n:•ın•.ır TEL.EFn._~ · 4072 
···············~················~·········· 

OLIVIER VE 
$VREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CAUUESİ Ree• bınası 

TELEFON: 2443 
Londra ve Liverpol batlan için 

piy&Stirun ihtiyacına RÖre vapurla 
runı7 yfpr vapacaklardır ........................................... 

Taliplerin teminatlıuını C. M. Banka.o,. 
na yabiarak makbuzlariyle ve bu işi yer 
pabileceklerine dair fen işleri müdürlü
ğünden alacakları vesika ile birlikte iha
le tarihi olan 23110/940 Çarp.mba gü
nü saat 16 da e.ncümene müracaatlan. 

9. 15, 19. 22 (2077) 
1smetkaptan mahallesi 1337nci sokakta 

17 nci adanın 177 ,25 metre murabhaın
daki 9 sayılı a~ının satışı. yazı i.:;leri 
müdürlübündelti ~artnamesi veçhile 
açık arttımıava konulmu tur. Muham
men bed•li 8% lira 25 kuruş muvakkat 
teminatı 67 liradır. T•lipll'rin teminatı 
C. M. Bankaruıa ;ıatırarak makbuzla
riyle ihale tarihi olan 16-11}.940 ÇaMam• 
ha günü saat 16 da tnciiınene müracaat. 
!arı. 1-5-10-15 (2018) 

. 
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YENi ASIR 1~ iLK TESRIR SALI 

Taymisln m ühim bir 
makalesi- g&ST YUNAllSTAIDA --·- ııalliz bata akınları Romanuada ıanı ıazıuıt 

SON HABER 
Türkiye hürri
yet ve istikla
lini korumağa 

Şimalde yapılan Alman can da
Metaksas hatb marları tahrip 

ve diğer ha- ediliyor 

Kıtlık tehlikesi 
şimdiden 
başladı 

zırlıklar azmetmiştir ŞerlJurgdalıl IJir ~olı ua• Demir HaltaflZlllPlll 
-•- - • - pUP ue Alman torpldola· fıimseyi teuldf etmesine 

Alman ihtiraslarından Tayyareler, binlerce rı da hasara uğratıldı... meydan uerllmlyecefı 

Petrol veya benzin aıkıntısı yok 
s.x:----- ----

Bunları istersek lngilte
reden de alabiliriz 

ııorfıuya fıapılmıya- top ve mülıerrer ateşli Londra, 14 (A.A) - 12 birinci teşrin Bükreş, 14 (A.A) _Alınan Ajansı x•x 
ca .. bizzat Jıendi azim silall ta alınmış saba1u nihayet bulan hafla içinde Al- bildiriyor: Nazırlar meclisi memleketin y·· k. R d 

ft9 --uı manya ve işgal altında bulunan arazi maruz kaldığı iktısadi müşkülata karşı ur ıye - omanya arasın a 
Ve iradesiyle tehfifıeye ., unayoP.. üzerine yapılan ha\'3 akınları geçen haf· mühim tedbirler almıştır. 

XAr"" Jıt• Müttefikimiz Yunanistanın şimal hu- taki akınlar gibi biiyük mikyaslarda ic- Neşredilen bir tebliğde hUkümetin mal mu••badelesı• devam edı•yor 
OV!IUS gerece ır.: dutlarında dört seneden be'l"i yapılmak- ra edilmiştir. malt1ınat edinmesi için zirai ve sınai stok 

- •--- ta olan müdafaa hattının inşaatı bir kaç Resmi kaynaklardan bildirildiğine gö- lann kaydettirilmesi lüzumu bildiri!- x•x------
Londra 14 (A.A) - Taymis bugünkü ay evvel tamamlanın•<: ve buna cMetak- 1 d ] ..,,. re başlıca hedefler hepsi Berin e o - mekte, vergi nisbetlerinin indirileceği Ankar 14 (Y • "'- - ) T" fik d b 1 akınd b ı .. -;. başmakalesinde Almanların Avrupanın sas hattı> ismi verilmiştir. mak üzere elektrik santra1lan, hava ve cibayet usullerinin kolaylaştırılacağı a enı Half - ıca- an a aa 1 ara y a af .......... 

cenubu şarkisinde ilerleyişinden bahse- Yunanistan matbuat ve turizm müs- gazı fabrikaları, tayyare motör fabrika- iHlve olunmaktadır. ret vekili B. Nazmi Topçuoğlu yeni lacağmı söylemi§tir. 
derek diyor ki: teşarlığı tarafından c1936 - 1940 sene- lan. elektrik malzemesi fabrikaları, de- beyanatta bulunmuı, memleketi- PETROL SONDAJI 

lngiltereye kartı ytlchnm harbımn leri zarfında milli ordu~ ismiyle neşro- miryollan, marşandiz istasyonlarından DEMİR MUHAFIZLAR TEVKİ- mizde petrol ve mUıtakab cihetin- MALZEl\1ESt GET1RT1L1YOR 
Clabilde ve hariçteki intibalariyle za- lunan bir kitapta, B. Metaksasın Yu- ibaret olmuştur. Es.sende Krup fabrika- FATTA BULUNAMIYACAK den endifeyi mucip bir sebep bulun- İstanbul 14 (Yeni Asır) - Petrol ara-
ferden ümitlerini kesen A lmanlar nanLc;tanda iktidar mevkiine geçtiği dört lan iki defa bombardıman edilmiştir... BUk.reş, 14 (A.A) - Emniyet umum madığuu, istenildiği takdirde bu ma enstitüsil müdürü, petrol sondajı 
daha az bir mukavemet görecekleri seneclenberi milli mildafaayı tekemmill Diğer hedefler arasında alominyum fab- mildürlüğü Demir muhafızların tevki- adde) • t--"kered temin etmek için icap eden malzemeyi tedarik etınel 
L• he v ··1 • ettinnek ve Yunan ordusunu modem rik:asiyle üç defa bombardımana tabi fatta bulurunalanm menetmiştir .• Usulü ~ • .en ~uır. •• en .... üzere bugünlerde Baıt.dada hareket eje. 
.-ıır cep yaratmaga teveuu etmı§ harp si1ahlariyle teçhiz etmek için sarf- tutulan Aınsterdamdaki Foker tayyare dairesinde salahiyettar makamların tev- bızmı ıçin m ümkün o Jdugunu, Ru-
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">ulunuyorlar. Buna sebep bazı Bal- eylediği büyük gayretler anlatılmakta, fabrikaları da bulunmaktadır. kif müzekkeresi isdar edilmeden hiç bir menlerle eski anlqma hükümlerine ce'~{!:"malzeme memleketimize getirll-
kan memleket lerini fazla zaif t elik- cMetaksas hattı> hakkında da tafsilat Deniz kuvvetine mensup tayyareler tevkif yapılamıyacoktı;-. Bu tedbir pet- göre mal mübadelesine devam edil- dikten sonra ilk Türk petrolil ~tihsal 
iri etmeleridir. ita edilmektedir. Norveçte nakliye gemileri batırmıştır. rol mıntakasında bazı Ingilizlerin Demir eliğini yeni anlqma esularına tev- edilecektir. 

Taymis misal olarak Romanyanm du- Bu kitaptan bazı malumatı karileri- Perşembe gecesi Almanyada senede muhafızlar tarafından tevkifinden sonra -·- :- ·-·-·-·-·- -·- · - ·- _ _ .. -·-·-·-·-·-· - · - ·-·-·- · - - ·- •• 
çar olduğu akıbeti göstermektedir. mizc takdim ediyoruz: takriben bir buçuk milyon ton istihsal alınmıştır. 600 Deınlr muhafız Bükreş 
/1.ynı gazete İtalyanın tazyikleri karşı- «Yunan ordusunu teçhiz için alman kabiliyeti olan yedi büyük petrol tasfi- polis kadrosuna alınacaktır. 
sında Yunanistanın azim.kar vaziyetini tedbirler iki nevi idi: Derhal ittihazı lfı- ye fabrikası ile Hamburgdaki Renenya '1:.r·---

lıtanbuldaki ithalat tacirleri 
tebarüz ettirerek üçüzlü paktın imza- zım ge1en1cr1e bir program tahtında za- fa~r~ası da şiddetle bombardıman edil- Alman re•mi tebligi 
lanmasından evvel Sovyet nüfuzunun manla alınacak tedbirler ... 11k tedbirler mıştir. G • t ••ki d k• . k• 
Balkanlarda ve Bu1garistanda çok arttı- Yunanistanda muvazzaf askerlik hiz- Hafta içinde müstahkem mevkilere, Berlin 14 (A.A) - Alman tebliği: umru er e ı es 1 
Aına ic;aret etmekte ve şunları söylemek- metini 18 aydan 2 seneye çıkarmak, her sahil müdafaa mevzilerine ve gemilere Harp tayyarelerimiz dUn Londra üzeri-
tcdir: sene Yunan Harbiye mektebine alınan karşı elli sekiz, demiryolu birleşme nok- ne taarruzlarına ve cenubi ve merkezi 

Hitler mabatlannı •imdi meyda- talebe miktarını arttırmak, ihtiyat za- taları ile marşandiz istasyonlanna kar- !ngilterede askeri ehemmiyeti haiz olan mallarını çekı•yorlar 
~ b"tl · · k b"l" et] · · v bilg'l ,._. şı 28, fabrikalara karşı 13, deniz ve ka- hedeflere karc;ı hücumlarına devam et-na vurm11•tur. Hedefi Mısıra, Sü- ı erınm a ı ıy erını e ı erıuı -s 

..,. tezyit için icap eden tedbirleri almalt, ra tayyare üslerine karşı 38, petrol de- mişlE!'l'dir. Avcıların himayesinde olarak 
Yeyte kat'i darbeyi indirmektir. Fa- acemi efradı talime tabi tutmak ve şar- po ve tasfiye fabrikalarına karşı 12, res- bombardıman filoları İngiltere üzerin- x•x,------
L-at bu hedefin engeli vardır. Biriai ki Makedonyada büyük manevralar yap. mi binalara karşı yedi hava akını ya- de birbiri ardınca dalga halinde uçmuş- HIUıUınetln uePd'""I l.sabetli Jıararın netleelerL 
T ürkiyenin kuvveti ve zihniyetidir. mak olmuştur. plımıştır. Pek büyük mikyastaki bu hü- lardır. Londrada billıassa Taymis nehri- "fi 
Yalan prkta en kuvvetli askeri dev- METAKSAS HATTI cumlar esnasınd~ sekiz İngiliz tayyaresi nin şimalinde bahriye tezgahlarında ağır İstanbul, 14 (Yeni Asır) _ Bazı it- bedelini tediye ederek gümrUklerdem 
let o lan ve iatiklilini büyük vekarla Yunanistanın şimal hudutlarındaki kaybolmuştur. Üç Alman tayyaresi mu- ve orta çapta- bombalar büyük yangın- haldt tacirleri, uzun müddetten beri yurda ithal edeceği hususunun liğrenil-

m uhafaza 
_..ı_ Tur'" k'ı e hürri" etini" • d_aimi istihklmların inşasına 1936 sene- hakkak surette tah.'t'ip edilmiştir. lar çıkarmıştır. İkinci bir taarruz da İstanbul gümrüklerinde bulunan ve şiın- miş olmasıdır. Bu da piyasayı müşkill 

• • A .~ Y Y sı son baharında başlanmıştır. Bu tah- ŞERBURG~..,,'!APILAN DENİZ Livcrpul limanına ve silah fabrlkalanna diye kadar arayıp sormadıkları mallan . t d"' .. k "sti nl hakkmdıa 
'Ve 1atildilinı .. muhtemel.~ kimata ait iptidai hazırlıklar, rekor teş- VE HAVA n uCUMU karşı yapı).mıştır. gümrüklerden çekmeğe başlamışlardır .. vazıye e uşurme 1 ye er 
kartı korumaga azmetmq tir. A bnan kil edebilecek kısa bir zamanda ikmal Londra, 14 (A.A) - Bahriye ve ha- , Bunun sebebi, hükümetin memleket hükümetimizin ne derecede isabetli bir 
ihtiraslannm mahiyetini bilir v e edilm~tir. va nezaretlerinin müşterek tebliği : 1NG1L1Z HOCUMLARI dahilinde Iazım olan mallan icabında karar vermiş olduğunu göstermektedir .. 
•- d • k ku k bi :hf 1 k ti . 1 h d d d hki Şerburg üzerinde yapılan bir keşif Geceleyin dlişman şimali ve garbi Al- .. - ·- · - ·- ·- - - ·- - ·- ·- - -·-·-u• -·-·-·-·-·-·--· -·-·- --·· 
aen ismi or ya apbnnayıp z- . em e. e n ~ıma u u un a ta • uçuşunda ağır ve hafif İngiliz deniz kuv- manva üzerine taarruzlarda bulunmuş- 1 f 
zat kendi azim v e iradesiyle tehlike- mın: ba~~anırken mevcut harp malze- vetleri tarafından tayyarelerle müşterek tur. Dün düşman 13 tayyare kaybetmiş- Makineye Kordel 11 ull ün 
1 _ ··-·· .... . d inci" mesındekı noksanların tamamlanmasına ı1 "dd ıı· bo bardun ti 
1ere goguı gerecegm en em ır. da dikkat edilrnisür Bu maksatla mev- yap an şı e ı m anın ne ce- tir. Bir Alman avcı tayyaresi üssüne 

Yugoslavya da d~ğlı~ arazisinde or- cut harp malze~esi·, harp fabrikaların- leri hakkında bütün tafsi..latiyle malU- dönmemiştir. Verilirken beyanatı 
dusuna dayanarak şımdıye kadar hırpa- da tadil ve tecdit edilirken icabında mb at dvakiennek mümkün değilshe de Şetlir- ~---
Janma.mıştı. r. • • ehemmiyetli bir kuvveti sderber edebil- urg . vapur sayısının e emmiye . r .... ft. atla llaJJıeulnde yeni d eniz ve hava ikinci l Akde - -..L.-.1 bir surette azaldığı ve çok hasar yapıl- • 

enge nızın ~nunua mek için hariçten yedek malzeme de en mış olduğu bildirilmektedir. K üçük bir Konfer ans.. R d üsleri hakkmda cenubi 
mütemadiyen artan lngiliz kuvvet- kısa bir zamanda mmlekı>te ithal edil- iskelede bulunan torpidolann hasara Turgutlu, (Husıı.si) _ Halkevinde 01D&Dya a Amerika devletl•..a-le 
leridir. lngiliz d eniz ve hava kuvvet- mi~r. uğradığı anlaşıhnıştlt'. miitekait binbaşı B. Kahraman tarafın- - -q 
leri hiç bir zaman bugün olduğu ka- '"Ru maksadı temin icin mufassal bir Şerburg limanında şimdi pek az va- dan (Bugünkü dünya vaziyeti önünde p t 1 d il d &örüşıneler .. 
dar kuvvetli o1m81Dl§tır. ,.,rogramı hazırlanmı~. efrat ve pur bulunmaktadır. Napolyon havuzun· Türkiye) mevzulu bir konferans veril- 8 ro son a arın a V'aşington 14 (A.A) - Amerika 

Mihverin usulleri küçük devletlerin n kadrosunun talim ve terbiyeslne daki kızaklar ve tamir tezgih1arı hasar miştir. Birle§ik devletleri hariciye nazın B. Hal 
h di tl tngil . azami itina gösterilmis, memleketin s;vil ~örmü.-ıtür .. Limanda bulunan bir gemi- Sürekli alkı.şlarfa karşılanan bu kon- ıanaınıar oldu bugün gazetecilerle yaptığı g&rü~ede 

ürriyet ve mevcu "ye eri terenın ve iktısadi seferberliği de 1anzim olun- d lim deniz ve hava üsleri hakkında kolaylıklar 
aferine bağlı olduğunu göstermektedir. mu,...ur. e ve · anın şark sahilinde bulunan ferans dinleyiciler üzerinde çok iyi bir 

-1::.r =>• bir depoda yangınlar çıkmıştır. intiba bırakm.ışbr. - • - gösterilmesi meselesinin Amerika Birle-
-- J MtLLt MÜDAFAA ıçtN - -•-- --.!:? ALMAN iTFAiYESi YANGINI şilt devletlerile muhtelif cenubi Amerika ltalyan resmi teb iti SARFEDtLEN PARA UZAK .,ARKTA GENERAL DEGOL memleketleri arasında müzakere mevn-

Roma 14 (A.A) _ ltalyan tebliği Şi- 1936 - 1937 mali senesinden beri bu- • • "!I' •• • • • QGLEYE KADAR SQNOOROO unıı tşkil etmit olduğunu bildinnifth. 

mali Afrikada zırhlı dOşman otomobil- fu~es::a;az~~~~e kr::r::~ntaş~: Çınlıler muhım lkı yenı Fransız Bükreş, 1_4 (_A.A) -D. N. B._bildirl- !~H~:ıu!:e~~~ı~!~~~:n:ed!! 
leri Sidi Barraninin cenubu şarkislnde Bal da h i b --L-A ~ 

milli miidafaa icin 6 milvar 616 milyon b• h • • ) b k yor : coı cıvarın usus ır ~ ve hava üsleri kiralamağa muvafakat et-
taarruza kalkışmışlarsa da pUskUrtül- drahmilik fevkalade krediler tahsis edil- Jr ce rJ eerJ a ayına ayra ait bir sondaj pazartesi sabahı ateş ~- tikleri haberleri hakkında sorulan aual-
müştilr. Hava teşekküllerimiz Mısırda miştir. Bu fevkalade krediyi senelere ~ mıştır: Bu .. sondajda çalışan amel~m lere cevaben demİ§tİr ki: 
lnailizlerin tayyare meydanlannı bom- Jd ı d• ~ d g kaza ndaj aleti_,.., "" taksim edersek her seneye 1,654,000.000 8 ua esme ore ya 50 ........... - - Bu üsler üzerindeki hükümranla 
balamıştır. Uç harp gemisi Sidi Barrani- 1 ar ver 1 d birinin' • k cbv L-vılcıml be drahmi isabet eder. Şoselerin ve yolla- en çı ar gı Al ar se P hukukunda her hangi bir değifiklik ba-
Cleki mevzilerimizi bombardıman etmiş- lmuştur B b ta tahkik ta d 
se de zayıa' t ve hasar yoktur. rın İll§a ve tamiri icin sarfcdilen kredi- JAPON TAYYARELERi BiR 14 MiLYON HOR FRANSIZ o . u USUE • a . evaı:n his mevzuu olmadığını bildirmİftİr. Ve 

]er. bu rakamdan hariçtir. olunmaktadır. Ateş cıvannda diğer bır Amerika nısıf kürresinin bütün mi1clafu 
Düşman tayyareleri Habeşistanm 1936 - 1940 seneleri zarfında milli mü- ŞEHRi BOMBALADI • PEY· NiHAi ZAFERE KADAR sondajın d~una da. si_rayet eylemiş ve safhaları hak~~nda müzakerelerin devam 

muhtelif yerlerini bombardıman etmiş- dafaa icin ayrılan 6,616 milyon drahmi depo da infilak etmıştır. Ateş bundan etmekte olduğunu ve usul kolaylıklan 
lerse de hasar hafif olmuştur. fevkalAde krediden 1,052 milyonu tah- PINDEKI AMERIKALILAR INGIL TERE iLE YANYANA başka mock petr?l şirketinf! ~it üçüncü hakkındaki bütün görüımelerin Havana 
Düşman tayyareleri 12 adada Lerosun kimata, 800 milyonu yol ve şoselere, 1 1 Q bir sondaja da sırayet etmiştır. Alman ve Kanada Pan Amerikan konferanala-

Burkalargo limanına da taarruz etmiş- 180 milyonu demiryollarına, 50 milyonu ÇEK L YOR D VOŞECEKLER itlai!esi öğle~e kadar yangını tamamiy- rı çerçivesi dahilinde vukua gelmekte 
tir. 34 ölü ve 20 yaralı vardır. Askeri limanlara olmak icin münakalat vasıta- Londra 14 (A.A) - Japon tayyareleri Duvala, 14 (A.A) _Geçen hafta Ka- le sondUrmege muvaffak olmuştur. bulunduğunu ilave eylemittir. 
hedeflerde mUhim hiç bir hasar yoktur. lanna ceman 1.030 milyon drahmi sarf- Binnanya yolunda bir Çin şehrini bom- meruna gelmış" olan hür Fransızların şe- --wwe-- - -·--
lki düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

- · - edilmiştir. 1936 senesinden itibaren hava bardım8;-ll etmişlerdir. Burada Ameri- fi gen~ral ı;>e~ol Duv~da yapılan bir Alman hava Macar mahfBllırı·nda 
ve deniz kuvvetlerini arttırmak, sahilJe- ka, İngiltere ve Almanya konsolosha- merasımde iki alaya bızzat bayraklarını 

Yunanlstanda patates ri tahkim etmek icin biivük !cdı'lt-1rlık- neleri hafü hasara uğramıştır. Tayyare- vermiştir. Bu merasim ilk defa olarak h•• ) ROMANYANIM iŞGALi BU 
ile gllserein- lara katlanılmıştır. . ler alçaktan uçarak bombalarını attık- hür Fransaya iltihak etmiş kıtaatla uzun UCUM arı n 
Atina, 14 (A.A) _ Ziraat nezareti DAE1 TOPLAR VE !arından büyük hasarat yapmışlardır. bir seyahatten sonra Kaı:n~da. kara- HAFTA GENiŞLEYECEK 

memlekette patates zeriyatının teksir ASRt StLAHLAR ya çıkmış olan kıtaJan bırleştirmiş bu- Dtin mtinl erit tayyare• 
edilmesini emretmıştir. Diğer taraftan Harp malzemesine gelince: Yunanis- Ç1NL1LER BtR ZAFER lunmaktadır. GenC:'ral Degol bu müna- lerle az Olmuştur Budapeşte 14 (A.A) - Budapeştede 
perakendeciler, toptancılar elinde bulu- tanın bugün 200 tayyare dafi topu var- KAZANDILAR sebetle İngiliz başvekili Vinston Çörçi- " gayri resmi mahfillerdeki kanaate göre 
nan gliserin stoklannın hUkümet me- dır. 300 küsur hafif tayyare dafı topu Çungking 14 (A.A) - Royter bildiri- le bir telgraf göndererek •Düşman kont- Londra, 14 (A.A) - Hava ve dahill Romanyanın işgali bu hafta içinde bu-
murlarına bildirilmeleri icap etmektedir. daha ısmarlarunıstır. Yunan ordusunda yor: Yangsen'in cenup kıyısı üzerinde rolü altında bulunınıyan bir Fransız emniyet nezaretlerinin tebliği : Bugün yük mikyasta genişliyecektir. Roman-

_ " _ bugün yüzlerce havan topu, düzineler- 6 gün devam eden bir muharebeden toprağından size 14 milyon Fransız ve- İngiltere üzerindeki düşman faaliyeti yaya gitmekte olan bir çok Alman kıta-
Yozgat llselUerlnln ce tank dafi topu vardır. Bundan baska sonra Çinliler nehir üzerinde ve Şang- ya Fransız idaresi altında bulwıanlar nisbeten az olmuş ve cenubt İngiltere- lan kollan Cumartesi ve Pazar günleri 

2,000 tank dafi sil8.hı ısmarlanmıştır. hay ile Hankeo arasında orta yerde bu- namına tam itimadımı ve sadık dOstlu- de ve merkezi bazı noktalarda bir kaç Budapeşte civarmdan geçmişlerdir. Ma-
PeSfm SergllaL Yunanistan bu müddet zarfında yüzler- lunan ve sevkulceyş bir şehir olan Ma- ğumu beyan ederi:n • demiştir. bomba atan münferit tayyarelerin yap- car matbuatı çok ihtiyatkir davranmalt-
A_n_kara, 14 (A,:~) -::-- Bugün M~ ce otomatik silAh, 70.000 mükerrer ateş- tangı geri almışlardır. General Degol nihai zafer elde edilin- tığı bir seri hücumlara inhisar etmiştir. ta devam ediyor. 

v.e~ıli B. Hasan ~-ı ~ucel Y~~~ lise- 1i tüfenk satın almış, bu sene zarfında Bu haber Çinliler tarafından sevinç- ceye kadar İılgiltere ile teşriki mesai -.tr·--- ---·~~--
sının Ankaradakı resım sergısını gez- tesellüm edilecek olan 30.000 mükerrer ıe karşılanmıştır. çünkü bu işgal (Yang- azmini tekrar etmiştir. A ·k J Hi dl ·ı r v h r 
miş ve ~e~e ~ eserlerinden doJa- ateşli tüfenk daha sipariş etmiştir. Yu- se) üzerinde J apon münakalatmm inkı- Çörçil ŞU cevabı vermiştir : merı a - apon ya n ı e e a p 
yı takdırlennı bildirmiştir. nanistan bu sene zarfında son sistem bir taı demektir. •Telgrafınızı sevhıçle aldun. Size ve 

- ---"- - - çok tank daha alacaktır. Son sistem bir PEYPtNDEKt AMER.tKALILAR bizimle beraber nihayete kadar harpte Japon gazetele- Ineiltere muzaf-lnlllt8r8u8 hocullar çok motörlU cer vasıtalan, otomobil ve ÇEKllJYOR • devam kararını veren hilr Fransızlara 
kamyonlar, son sistem muhabere Alet- Peypin 14 (A.A) - Amerika bahri- teşekkürlerimi bildirirbn. • 
leri de satın almıştır. ye nezareti Peypin'deki Amerika sefa- '-!:? rİDİD ümidi fer olmalı 

- BASTARAFI l inci SAYFADA - Bugün Yunan ordusunda, köpril kur- retinin muhafazasma memur bütün de- Surl"BdB ıazıuat 
mağa mahsus bir çok sahih dubalar, 100 niz kıtaatmın geri çekilmesini emretmiş- 1 

biraz daha şiddetli ve daha büyük mik- binden fazla kazma ve kürek, yüz bin- tir. 540 Amerikalıdan yetmişi de şehri OÇOZLO PAKT SULH HiNDLiLER DE BUNA 
lasta olmuştur. Londra bölgesi başlıca lerce askeri elbise ıle gaz maskeleri, her terketınek arzusu izhar etmiştir. - BASTARAFJ l İNCİ SAHİFEDE -
hedef teşkil etmiş olmakla berabez Mör- cins sıhhiye ve baytar malzemesi mev- yaptı~lan t!'vkifat v~ tazyikler hilr. ~ ESERi iMiŞ! DUA ETMELi 
zey kıyı1ariyle batı şimal bölgesine de cuttur. nn kurulması kolaylaştınlmış makine sa lehmd eki hareketi durdumuq 11bıdir. "' ky 14 (A.A) J tb ' Londra 14 (A.A) - Gandi neşrettı.ıı.a 

lm , s· k h f 1 H"" F f.k. .a.o o - apon ma ~- .,. taarruzlar yapı ıştır. Münferit bir su- Askerlerin barınması için mevcut kış- mübayaası için milyonlarca krediler ır aç a ta evve ur ransanın ı ır- R elt" tk t f · d k b _ bir makalede: cBliyUk Brltanyaaın 
l d d w · al bö"l . 1 · · d 1 . · l"d · ı · uzv ın nu unu e sır e eır en u rette uçan tayyare er e ogu şırn - lalar tamir edilmiş, yeni kı$1alar, askert açılmış amele ve zaaat mükellefiyeti de ennı neşre en gazete erı gız ı en gız ıye · · Uınh · tih b tı · · t rt• magwlt'.ip olması irin dua etmemeliyiz. Zi-

d b b 1 1 d b. k ' d v F ız1 . d" b nun reısıc ur ın a a ıçın e ıp ~ 
gesiyle iğer azı ö ge er e ır aç an barlar, mühimmat ve harp malzemesi tamamlanmak üzere bulunmuştur.» agıtan rans ar şım ı unu yapamı- d'ln · d ld w ra tngilterenin mağlöbiye-ti Nazi zaferi 
yere akınlar yapnuslardır. depoları inşa edilmiş ve edilmekte bu- * yorlar. lktısadi vaziyet gittikçe ağırla§- feihı uşkpropAmagan "kaa 

0 fku~nu, maa~a- demektir ki böyle bir şeyi arzu etmek 
Lo d · d b ik tg'"- l G"" .. .. . .. . maktadır. · nut un erı n e arı umumıye-

n ra ve cıvar.n a azı ame au- unmuştur. orüluyor ki komşu ve muttefık . . . _ sini endişeye düşüreceğini yazmakta- asla caiz değildir> demektedir. 
Jar]a ticaret ve sanayi müesseselerinde KADINLARIN VAZİFESİ memleket, harp patlamadan daha C(ok Sımdıden benzın, yag ve bazı gıda d --·--
hasarlar olmuştur. Bir yerde apartman- Ynanistanın sivil ve iktisadi seferber- evvel memleketin müdafaasına ait bil- maddeler yokll}ğU hissedilmektedir... ırEôER İNANMAK CAtZSE Bi it f 
lara düşen bombalardan bir kaç kişi öl- !iği için de icap eden tedbirler alınmış tün tedbirleri alını, ve hiç bir işi tali ve Şamda ve saır yerlerde kırk beş şılıne T k 14 (AA) n·· la b" r a yan ftGZIPI 
müş ve yaralanmıştır. Londraya müca- ve kanunlar neşrolunmuştur. Seferberli- tesadüfe bırakman11ştır. satılan İngiliz altınının çokluğu nazarı o yo . . . - un yapı .n ~~ Bitlerin nezdinde 
İnsvir kontluklarda bazı hasarlar olmuştur. ğe ait olan yeni esaslı kanun 1939 se- 25 martta kutlanan, Yunan istiklAl dikkati celbetmektedir. Zannedildiğine topl81Jıt~ hrıı~e b~azırı ld~m:~tır 

1 
kı. Berlin, 14 (A.A) - Bugün Bitler 

anca zayiat azdır. nesinde neşredilmiş ve meriyete girmiş- bayramı, dört seneden beri milli mtida- göre bu altınlar vaktile Kolonel Lavrena hi - ~. pa ih ~ !il;.1emBe e uk a ~y- İtalyan dış ticaret nazınnı kabul et.mit" 
Mörzcy kıyılarındaki şehirlerde ve tir. Bu kanuna göre seferberlik vukuun- faa için sarf edilen devamlı ğayretler sa- tarafından Arabistana dağıtılmış olan .~e hmubtevecc . 

1 
eg .ır. u ~a tlm uk- tir. 

batı şimalind~ bir şehirde bazı binalar da Yunan kadınları, cephe gerisi hizmet- yesind'e vücuda getirilen askeri kuvve- İngiliz altınları olup ıimdi iktısadi buh· gun ar ın geruş emesıne manı 0 a ---• -
harap olmuştur. İnsan zayiatı azdır. !erinde mühim bir rol oynıyacaklardır. tin tezahilrüne iyi bir vesile teşkil et- ran ha.sebile meydana çıkarılmaktadır. yolun~~-Japonya, Almanya ve İtalyanın y U G O S f, A y y A 
Doğu şimalin iki şehrinde bazı evler iKTISADİ TEDBİRLER miştir. O gün Atlııada kralın huzurun- Şimdiye kadar 2 - 4 bin arasında besledıgı arzuyu karşılamaktadır. v gn-..a.,..ana 

fıarap olmuş, ticaret milesse,lerinde de Bu kanun, •Harp, hiç bir kimse için klr da yapılan resmi geçit esnasında, son asker Fransaya gitmek üzere Beruttan -~·-- .& ....... 

hasarat kaydedilın.i.ştir. Bu şehirlerden ve intifa vesilesi teşkil edemez• esasını sistem yüz küsur avcı ve bombardıman aynlmııhr. Bir vapur daha limana dö- B. Raz11eltln bir ihtarı haylHlll Wf'lyoP .. 
b~de ~~ sığınağa l>omba d~Uşttir .. koymaktadır. Bu esasa göre fevkalide tayyaresi semalarda mekik dokumuş, necek ve diğer ~erleri alacakbr. Vaşington, 14 (A.A) - Ruzvelt rad- Belgrad, 14 (A.A) - Cenub! Sırbie
Bir kaç ölü ve yaralı vardır. kazançlara vergileT konmuştur. Sefer- piyadeler, topçular, motörlü kuvvetler, ltalyan heyeti balan halkça sevilme- yocla söylediği nutukta Amerikanın mU- tandan Yunanistana koyun ve emsal 

DUn iki dU$nan tayyaresi dilşürül- berlikte, sanayün oymyacalı rol de en istiWm ve fen kıtaatı yeni siWı ve te9" clldai için tlln..,.ımk meL:aadile .mi tecaviz miDetlere karşı sebatkh olmak- hayvanların ihracı lıaklopda Y~ 
•letUr. İki avc:una kaybolmuşsa da pi- l ince teferi-Uatma kadar çizilmiftir. llilll hizatiyle. Atinanm caddelerinden g~ aw ıwke ,,. ....... Fre...-ca baat- la zalim olmuı icap etmiyeceiini'ihtar ya ve Yµnanistan ıırasında bir anJapıiı 
-..ıı il!& "! ..Jirndir. m&lafeaya ~ .lmNll .fabdbla- mlltlr. ........... etmllllr. yapllmıetır. 


