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llanınzun ~lii~ahab .. lf',-İ Anf{lo Sakson 
iş Birliii -"&ki ""Ra;:~-;~nlarda 

H 
Jl1Jı11eri IJUyülı 

"Nakzı siyam,, cezası ı- lskinU.müdürii Kızılay haftası Pazarte- ==~'0 

. . ı d d 1 d tetkiklerine • •• •• b 1 - BM'TARA1"1 "i'·~ SAYl'"AUA 

rıstıyan ar an a a ınır ı devam ediyor sı gunu aş ıyor =..:::~~ 7,_:; 
--------s ... x -·- ... 'S t• b ] Am "kanın k .,,._ ye ın u unmaması en ara· 

YAZAN: Salihettin KANT AR Göçmenlerln topralı Hafta içinde J[ızdaya yeni c1za yazdaealr, ..,..;ı• rmcta ne kadar arzimli olduğunu ve icap 

11- ı...a...•aıreJ,.... dltmle kıy ge~llJı ıeılıllcUı idi' geçit resmi yapacalıtlP edene hie bir fedakirbktan çekinmiye· ll•••.11 :r -----x•:ır teğini aalatmaia kiridir. Almanlar da 
ıı.•~ la en nakzı sı-,bU .. k Türk düşmanı fesat cemiyetinin temin edfleceJı.. 21 Uktep'İn Pazartesi günü lzmirde Her felaket önünde derhal vazife ba- b~ ~ ~. ~ .. ki şimdi 
~ (ıllen . • yu "di -·- . Kaılay haftası başlayacaktır. Yedi gün ııına geçerek felilcetzedelere yardım eden Nuı ~derlennı ~ c;ok duşunduren, bat-

yn:n> cu ı! oruç yemenın cezasına aıatnı l d B . . k ,_ denı· Şehrimizde bulunan sıhhat ,,ckaleb devam edecek olan Kmlay haftası esna- bu büyük gayeli cemiyetimize hafta için- ti t~ ve endişeye sevkeden şey şu 
1 .. ı ·· anlar mı r!trpılırdı? 1 şte zamanımız a c eşıncı oı.. - ,_._A •• d .... D Ce d t. dün k dedil ~· R it" . . 1;.,....... ·-" yanız mus um ~ · . -th· · · nl • 15.K n umum mu uru r. v e ında mekteplerde Kızılay ~miycti hak- de herkesin seve seve aza ay ecegı • uzve ın ~ena ~mperya ~· ~-
Söz.de Osmanlı camiası altında bulu- lm .o ıçt.e,n vurucu mu ış ıspıyo ugun ınbah refakatinde iskan müdürü Dr. Zi- kında talebeye geni~ ölçüde malumat şüphesizdir. linde tavsif ettikleri siyasettir. 

o-. diğer anasır bundan masun muydu? dan~=~i cB • cl kol> lardan daha ya ı:ua~ b_ulundu~ halde yrıa kazası: verilecek, Cemiyetin kuruluşu ve başar· Kı~ılay h~~ta111nı.~ son. günü Kızılay ŞEVICEI' BILGJlf 
Hayır, değildi!. Fakat nasıl olur? Bu- .. kŞ •

1 
l!"Şlilik b" b .. s·nc·ı ko, "ıcli' na gıtmış, ınşa edıl~ck coçmen evlerı dı-·ı i§lerle yardımlan anlatılacaktır. gençlık teşkılatı Cumhurıyet meydanın- --·--

·mkunı var mı ... ·dı' 0 vesaı e ma ır ~- '1 
• • • • t tk·1- 1 · t H f • • d · "d b" k d b" · · k kl nun ı · .3 • 1 ~ z· ibi k d nib"ı m;;ne"rv""" ı .. ını c ıA. ey emış ır. . a ta ıçın e cemıyete yenı en ır ço a ır geçıt resmı yapaca ve nutu ar 

Vardı. O korkak, o iiciz., o miskin sa· ırn para gı • a ın o- • .. " .-. ı ı A ''d .. ·· J • ·1·yctın- 1 k · 
tanat devrinde bu dohıyısiyle yapılır, k·rns,.ler gibi ı.:imdiki beşinci koll:ırın de ~kiınn uedit:ı ~~;~ ı:':~ı-:ı~~mizin ~~a ~~~~1_:~~~~.:::a:.~~nm:ş!ır,:.,_,_,~~~.enec~. t:~.- _ 
chilei şcr'Iye> sine uydtırulurdu!... ,)ynad·~ elemanlarla oynadıktan b~~ terfihleri için icap eden tertibatı aldır- . -·- -·-·-

Meseli en sadesi: cTebaai müslimei .ra, yan_ı ?undan daha f~Ja olnrak, d n rnaktcdır. Göçmenlerin arazi ihtiyaçla- Datcada bulunan 
phaneye>, isl5m dininde olanlara dlik- ile~:C:ıt ıle,bmukaddl esatkı~eAdbed~~hard!t· n, vnkit gcc-meden temin edilecektir k d' h k ll • 

Bir çivi taciri hakkın
da takibat '-•-1annda yemek yediren, meyhanP1e- .\cs.:wVVUr uyuru sun ı u am! u üdür Torbalıda bir to.hki- a ın e" e erı 

1U1U1 üst b' h .. k.. t" 1 h" d mum m T 
rinde içki lçiren, hülasa menfaat muka- ve onun m e ıt u ume 1 a ey ın t- lt:atla rne•t?lll bulunan iskan müfettişi --·- -•-
bilinde bunlara müsaade eden cTeh:ıai --aJı .. an İz.mirin ° zaman'ki münevverle- B Ad·ı Güvenle de dün görüşmüş ve Müze müdürü B. Salahettin Kant";.r, Bir çivi taciri hakkında zabıtaca taki-
gayri müslimei şahane> d,.n yani islim "nden bir çoi'!u cSakalh Fleni>nin evin- ~um~t almıştır. Selçukta Belevi mozulesi tamir işlerini bat yapılmaktadır. Bu tüccar, sattığı ma-
ctininde olmıyanlardan nakdi ceza ah- de ictima akdederlerdi. Başka bir yer --·- tetkik eylemiştir. Şimdi Belevi mozule- la mukabil talep edildiği halde fatura 
-· .. dı. Hapse tıkmazdı!. voktu! •J " d b 1 1 • dil k kt ihb"'-"- -'-ta r _. (" ıı ~ LI !:ER in e u unan eser er tanzım e me te• vermeme en ve .IUU' yapmuı; n •u,..-

Fakat ecneb 1 re yan bakamazdı. Ah! Bu mcnhuı; kadın her şeye vakıftı. • "" dir. ludur. 
yeni neslimiz. ne bahtiyardır. Türkün Osmanlı devl ti atevhinde olc;ı'?l, kar- Un-"M':J m!idP:.l'Wğit.. Miize müdürü y~kında Muğla vilaye- --·--
bağrındaki bu iğrenç yarayı, ruhunda- .,, 1mı;ıcıık o'an o vak•tki daf.:ti ah\•:ı.1 . .. ~;ık olan ~iimrü~l<'r .umum miid~~r-

1 

inin Datça kazasına giderek orada köy- Bn. Safi~e şelal'imlzde 
1d bu derin ıstırabı, yani <ecnebi imti- 'ıakkında oJ..ıın b;rdro duyup Öİ!reTl~·k- l ".le, ble., bu vazifeyı vekaleten P r- üler tarafından bulunan 35 parca kadın M ruf tkA B Saf. + ___ • el 
..,..zlan> nı bilmn ve kıyamete kadar da ı 0r·ni tzmirdP\i Rum ve nnavatan·fal:i. r l T ·ı bes" b" • · "'dü · a sana ar n. ıye .ı.zmıre g • 
-1 _ "".c te o an an e ~ ı ı~mcı mu • '-ıeykelini tetkik edecektir. Bu heykeller- miştir. Sanatkarın Kızılay cemiyeti 
bilmiyecektir. Yunanistan Eter!vacılarına ulastmrdı! u Pert'ev" Duru terf.ıan tayın olunmuş- den tarihi kıymeti haiz olanlar lzmir mü- menfaatine bir konser verecenf haber 
~e o devirde, Osmanlı tebaa!!ından Halbuki bu wv"llıların bunl.ardan ha- tur · ki d"l k · -"'9• • zeaıne na e ı ece tir. alınmıştır. 

Sa~r,-dilsiz ,-e 
körler konser 

verecekler 
HemJeJıeı dahilinde bir 
turneye p)ımaJCll'I 
ı:a muhtemel .. 

lzmir Sağır, Dilıiz. ve Körler Cemiyeti 
tarafından teşkil edilen bir orkestra ya· 
kında balkevinde bir konser verecektir. 
Bu orkestra heyeti memleket içinde bir 
turneye çıkarak konserler vermek kara
rındadır. Hıuılatiyle bir Sağır, Dilsiz ve 
Körler yurdu açılması düşünülmektedir. 

o'1mıyan en Adi bir koltukçuya. bir es- beri bile yok1u! Bu m~ım kadını Türk- --fllll- -
kiciye bile hükümet hükmünü geçir- ere sadık bir ana sanırlardı! 1~/I. ~/A M ANASON --·-- SlllD 8-;;;~;;;.S'9ftnu.. ~11111111111~111111111111111111111mut111tHllllllllHll g 
mpftten acizdi. Hatta bir giin büvük bir vaka da ol- ;..~'l'RNİLDİ... Gelenler, Gl.de. nıer.. + ___ ._de sı'vil hava ı""-·on"'u-...... atına ~- YülıseJı eldiyetna· =--

Bunn bilen, fakat düşüncesi kısa olan ..,,ustu. Bu m~nhus kadın n reisi oldutıu llIIlll' .... ..,., --..... il L Ls-~••• L.--· . •- d 1 . ı· 'D•-· Ir.ık firmaları İzmir piyasasın· Konya mebusu B. Alı Riza Turel ve devam edı'lme'-"-..:ı:-. M-ydan ıırt ..... diden --- me HISCI ~.:-..... ere:: 
'IHUJ coruç yıyen> va ... n aş ar ıse po ıs Tenecik Eter•va komitecilerinin Tepecik .uu.u dı busu Mazhar C 1 ~~ .. ..-·· 
ftY• zaptiyeye g6rl1nmeden buralara gi- kilisesinde akd•ttil{}pri ictlmada arala- rl:uı nna~on mcmiıderdir. Tkattt mil- Ay n me Dr. ermen s- mükemmel bir hale ifrağ edilın.i.ştir : İZMİR YABANCI ASKERLİK E 

'- nnl ..1---t 1 kil-: · dürlüg·ü bu taleplerle- m-·ı olmakta- tanbuldan şehrimize gelmişlerdir. Mani- -•- • 5 ŞUB~l BAŞKANLICrlNDAN : ~ 
rip d annı UV7u ...... ar, Ç ı ~nnı rında çıkan ihtfüı.f btiyümü!':, silahlar ~5..... b B Rıd Nafiz EdgU 1s- -
lıçttler; yine polis veya zaptiyeye gö- "'atlamış: bir coklan yaralanmıs, reis dır. sa me us~ . van er Yeni Çin elçisi Atatür- ~ Yüksek ehliyetnamell kısa hizmet-§ 
riimneden çıkar giderlerdi! S2k.,llı E!eni de a.ıı;ır bir yara almıştı! --•- tanbula gıtmlştlr. : lilerin yedek subay okuluna sevke- E 

J'akat bun1arın hepsi görünmeden mi Fakat bu pek mühim vaka Osmanlı 'ft~r?.J!ıt'!An•~~AR --•-- kün .kabrine Edileceklerinden şubemize müracaat- E 
olurdu? Göz görPlisi h;c yok muydu? 1,iikümctini harekete bile Pet;rmemic'i' ~KRE.,tlrLERİJfDE KaralJ~q tefldlıcd çelenk koyda.. :! leri ilan olunur. :: 

B d d R.. t' Ell · be Ankara, lS (A.A) _ ""-'- y-• An- :lllllllllHHUtlllllllllltltllffllHt•HIHmtlllnlntr: u a var ı. uşve · erıne Ş on ~umlar arasında rıkmış dint bir ihtiliü Kuru meyve w palamut ihracatcıla- Evvelki giln Karaburun kazacpna gi- "'mm e"Iu 

kuru§ sıkıştırıldı mı sözler görmez. ku- -live örtbas etmi§ti! rı birlikleri idare heyetleri dün toplana- derele Karaburun yolunu tetkik eden kara elçisi bugUn Ebedt Sef AtatUrkiln Jnaııız İ pan 1 dea-
IaJcJar duymaz. burunlar 1cokmaz, eller Ey y~ni nesil, sen ne bahtiyarı1m... '"ak kendi istiP"al mevzulanna ait idaıi valimiz. kaz.a merkezinde köylü ile de muvakkat kabrini ziyaret ederek bir !1- • S yo 
tutmaz. ayaklar IJlemezdi! ı:u7. nıa acılar ~ördük. ne göz yacıları dC\k- işleri milzakcre etmişlerdir. temaslarda bulunmuş, ihtiyaçları tesbit çelenk koymuştur. Petlıdn inlıbafı i~ 

:Ecnebt olan, ve tabii rilşvet \'ermiym 'ilk. Fakat sim.dl J-!öv.sümUzü gere gere --·-- c.ylemiştir. Londra, ıs (A.A) :_ ingnıere ile h-
mtıeısseselerde ise içki içmek yolunu sizinlı- beraber bal'.nrıvoruz: roı.tSTE ROMAllJADA MEllU ~ya arasında ticaretin inkişafı mak-
tiryakt vatandaşlar, yine sade bir şekil- _NE MUTLU TORK'OM DlYEl\TE! <; ft • sadiyle •United Kingdom CommerciaJ 

::lı:ı::::~ :~~:r gel~~~~~~I~~ ~ ~. a0n~ı·nh ~°"ı ... "en l ::::::.:•mlzde NiYETSiZLiK ARTIYOR ~~r:~~n· ~._:_ir şirket tesis 
kafaJan gQya çay ve kahve içiyorlarmı~ .'f!f ·'3 ...... 

lfhi çekerler, yalnız rnnelerini cepl!'rin- Keklik avı dedim! Benzetmek gibi ol- SeYVar pamuk atıcısı Ahmet oğlu Vatan, öteden beri dillerde gezen 'omaıuadaı nsllr 
ie getirirler, lrsız çocukların aşırdıkla- masın! R~a Güney Karşıyakada RayegAn so- bir benzetişe göre bütün milletin - BAŞTARAFI t tNct SAHiFEDE - ... 

le _,_, ,_ __ ald klan k • da B Seh · vind uk t milşterek evidir. Her ferd nasıl elinden ıeldili kadar Abnan1aruı lehine 
n ~nıiş ri ..-ice abşttrırA.t:.D 1 Ramazan serserilerin· 1zmirden uzak- agın n. erm e e pam a • kendi evinde ka~ kişinin yasadıbm lan iktısadt bir sistem tatbik etmekte 
laYll'laria aeveJiye gevellye yeTlerdl! 1astırmak için tahsisat ıaz veya yok ise tıjb sırada. sigar~sından pam~= bilirse mü$terek evde oturanlan da 

0 k di ikt dt istemimiz• ku ı.. - "ASTA.Kn. 1 ~et SAJIİPBDE -
cTebaai pyri mtblimel şahane> den ~lmJılar mahallesinde bir sürek avı ı;ıuştur. Riza GUney yangını devlet öylece bilmek zaruretindedir. ve en ısa s m vve lem~ 

·caJenen nahı siyam> cürmüne, dola•"· 1 1 . d d . . d 1 '!e çalışırken ellerınden yaralanmış ve Ön ten dil§Ineslni ve bize kalan topraldann' R • ı. .. - '-"ili ,___ ru....kip AJ. 
J ·· vaoı ır, ev erm ı ın a, ıcın <> e e kar. hastane e kaldınlm·...,... ümüzdeki puzar günü yapılacak dahltt ha ı...ı .... d"-"-"'-etlnl 1 umen ~ .. eıu uunu mu..:w 

aiyJe. chilei ter'iyesi> ile. çarpılan esna- "l'rmaye l"eçerse knrof'.alaı-a do'riurulup Y ~.... umumi sayımın gayesi de bu mUş- i 1m ktad rp ~ ~'"........ mue p man heyeti relsi general Hanseı iJe mu· 
fın en haşlıcası <Sakızlılar sermayeleri> ..,,n nf"l'rib dairec:~ .. ~et'ri.lirdi! Arftba aJtın~a öldit.. terek evi sakinlerine ve onu idare 1 o B a ır. etlcelerl . did lktuadt avininl ve ziyafette hazır bulunan elçi-
ldl - Şimdi cSrUm~i sokak> denill- Bunlar orava dolr'Jurı,ılur; ı:oka1<f:ı Kemalpaşa kazaomn Parsa köyil ile edenlere öğretmektir. sah:d~U:e:dini göst::lşt~ ~rl s~A.Tlıyarak k

1 
B. H~tler, Mareşal Gö-B .. 

701'. - ... ezdi. bPlkon~:m c?;iJdi. pencı>l't'd"'n nl\- Ören köyü arasında bir araba kazası ol- Bqvekitet Aşağı nevi ve eski iıatmm iki misli ng, ta ya ra. ve ımp~r:atoru ve · 
d~~~m=~~tı~~::. i~J'=~~ ~a attı1 ilh .. gibi m 0 mnu cürümlerle it- muştu ... Parsa köyü halkından Hilmi İsf.!t~~ •:m!!m. ll!üdür.!,ü!!' _ e> fiatle ekmek satılmaktadır. Bir karama- ~ussollni şerefıne kadehını kaldırmı~-

am o unur, her birtnrlan yirmi bı-c;t>r okur, Ören kövUne sebze + ........ ken ara- me. i.le et lstlhllki haftada Ur giln'"' in- ırB.AŞKA NE SöYIJYEBn.tRDt Kt? 10fta, cerci, goygoycu Ue değil, ipten ı__ ı 1.,ı~ 1 d k ~4& y .. 
"un1ııı C"71v naY a ın ı tan sonra ser- bası de\'rilmiştir. s ti • mıştir. Rumen ev kadınlan yakacak ve . . 

=:ruku=~~~leaa::1d~;:~ıkuız '>ı>st bırakılırlardı!... Arabadn bulunan Denizlili İlyas ara- OYUB er ;n vazıgatı yiyecek maddelerlnt şimdi çok yüksek Geberal ~~seı; ve:_:?.ğı =~pta 1t" 
O k b f ı . b h lşte böy1t>ce tol'\lanan parıı1arla Rama- ha altında kaforak a~ır surette yaralan- fiatle elde edebiliyor. Evvelce, Banat men akşv~ hıne t~ş~ ur "f .1§ Rve · 

va ıt za ıta aa ıyete geçer; a u- ·ı . b k b b. d ··ı •·ştür - HAŞTARAFI 1 lNC't SAHIL'L" .. E - l t' d 1 d te man as eu eye ının vazı esı umen 
9'n bayram Uzer}eri yakapaça edince ".8n Sl"l'Serı erı, ayrımıa ya ·ın ve :JV- mıs ve ıraz sonra a o mu ' &" a:..u eradei ıbn len ge enkta on Ve reyailanru ordusunun yetiştin"lmesinden ı"baret ol· 

""n"Tl emasınrla ht>rcüm .. rce sPh"D oı.,..,. Arabacı tutulrnucı, hakkında kanuni d be 1:ım u ama a •• lnmlann çoğunu ~eldiklerl yere, yahut ms 1~1 yana mezundur. Y m y,_ duğuna '"'aret eylemiştir. 
'9l1Ayet haricine sUrerdl. ~:;i!lçin vilAyet haricine silrgün edilir- fa!::ibata başlanmıştır. Mo1:kova 15 (A.A) _ Royter bildiri- ÇUnkU Banat Alman ekalliyetl bu gl- ~ -•-

SOrerdi amma bu da masrafla olur- Görtılilyor ya, eski Ramazanlarda Bergamada 'bir ·lıaza vor: Moskova matbuatı Molotofun bir ~= ~eleriııl artık Alnw>AYa YENi NEŞRİY A'J' ::W Amma ya tahsisat yoktu yahut pek °!{um sermayelerine varıncaya kadar Bergamada Gazi paşa mahallesinde ~ok defalar tekrar etmi§ olduğu gibi bl- e · ...._ • ....., • • • • • • • • • • • • • 
.,,üsJümanın hırlstivanın oruç bozan ce- Arasta içinde kunduracı İsmail oğlu Ah- taraflıtm Sovyet blrlill alyasetinln te- 88 il 111 • 1 d 

~ ~ Z:ı~yır! ln~~~~r ~:! ·asma nasıl çarpıldığı!.. met Akyol, Brovnır.g tabancasını kur- mel ta.~ teşkil etti~ temin eylemek- r 1 lıl il 1 m!:!!.C~ ~~PC>Rbu-~~es: 
..,._. ~gum ......,. Amma eski Ramazanlarda sinek avlı- caJarken kazaen ket.disini yaralaml$br •. tcdir. uç taraflı pakt hakkında mUta- ., ywrn 

$edeb mı? Hayır; ceuyl nakdi! van onlar da bayramda ve J'elecek Ra- Cık.an kurşun kanlına isabet etmiş ve lea yürüten bqlıca komUnlst gazeteler gUzel on beş gUnlilk malenin 2'72 inci 
Kimlel'dm! Sekızld.r aermayelerin- '-ada k a~ır bir yara açm•.,.ır. Sovyet Rusyanın kendi hegbına bita- - BA~ARAP'I l lnd SAYFADA - sayısı çıkmıştır . 

.2-I "!lnalla a r geçeee on bir ay içinde "' "'• b·1d· il '- ec1· ~ '> raflık siyasetine devam edeceğini yaz- men ı ır meat ır. --------------
Ac.ıv. Bu da nud olurdu! u ceanm ~ı, yüzde be~ hin fai- HEM $!1,.LU, HEM maktadırlar. Berlin, 1 S (A.A) - Stefani Ajansı 
D-'---- ___ , o'---L-· .,_._ bu za-' 7Jyle, TUrldenn sırtından çıkarırlar V bild" • D" 1 -:ı· 1 • 
.u.A~ ıuıaaı •ıunıuo ~1e11 ,,.._ d -'-- tardı' GU""V 0" A Ufl • 8 Balkanlardaki son hadiselerin inklsa- 1 ırıyor: un gece Dguız tayyare en 

1ı bedbaht mahHlkJarm her biri O vakıt 'llIY ı ~--nr ' ~Al &I R&I~ ( J• l _..:.._, Berlin üzerinde uçarak bombalar atmıt 
Berrramanın Narlıca köuü hududun- ına ge ınce söz aöy emeğe- mezun ~uu bir kllrek d~eneği ld1. Un rnvalma da ... J hs" 1 b ll l ve iltametglblarda huarat husule ge-

r- da bir h&dise olmu..+ur. Narlıca köyü şa ıyet er mat uat mUmessi erly e 
teşbih edebWrfz. Vurdukça tozuturlar- "' t kl l d k ih l tirmiftir. da. YEN B ıln · muhtarı Mustafa ile kardeşi Salih, Ze- yapı arı görUşme er e ÇO • tiyat ı 

• leria s· .-ene SIZ· kel'i .. ·a ve Mehmet AÜ Çavuş, Çamköy davranarak Nevyorkun cAlman kıtaatı ŞERBURG BiR YlôlN 
Battl umumi iaııelerde bile en ön saf- ) ... ~ma " R 1m nl 1-'- HARABE. OLDU ~~ halkından Aliye ait tarladan zeytin top- omanyaya ge iştir> meti ite ~-,nı 

ta bunlar pDrdi! Iadık.ları sırada Alinin hizmetkarı Adem tekrar etmekte iktifa etmişlerdir. Londra, 1 S (A.A) - Franeız saze-
-~vwrPatrabuyanıı.ua, t-ı- b~.ı..~dan Tt°RKÇE bunu gönnilş "e itiraz. etmiştir. Maamafih Sovyetler birliji Bal- teleri lngiliz tayyarelerinin son üç gÜn 
- ...._ lJllll~u.a-uı 3 PALAVRACI SİIAllŞÖR Çıkan kavga netıcesuı' de, Narlıcaalılar k larla b!IL-- T I I zarfında Franaanın Manı aalıillerinde lan do.tuna ••--'--ı -'---L--:-.2- ~ an ve unaaaa mıa meae e e- '- b .. "k '----- lit •w• • 1. o _.. m~ E.......... Ademi tabanca k~unu ile ağır surette • 1 tt.•- _._ bul-----1....a....ı.._ 8 ço.. uyu naear tev ettıgmı tea ım 
blitGa mmrtfbıı nnrek t.yrak ~ ny e IL--UU uıımıunmur. unu edivorlar. 
mif. 1'a gijnnDO bö1il1Qntl cenk bitince- FilmiMe DON AMECllE'le herüer i~~=· ve firar etmişlerse de tu- da Tuna üzerinde aeyriiaefere mil- Bir pzete Şerburfa ,apılan deniz 
ye kadar beslemif ve bu hizmetine mu- SEVİHl,f BA YDU2' BiR KAC. ABÇJ teallik beynelmilel nizamatta yapıla- taamıza ....... da lntilis pmilerinin 
kabil Osmanlı devletinden bir de harp 'ITRONE PO\'ER-HENBY FONDA .. ABKO .. O" nu cak tadilatın Sovyet Rusyayı bigane elifi bataryalannm tiddetli a1..a- nıi-
m:ıdalyası almıştı! BOTtlN RENKLİ ı.. ... -..,, b·-'--.1.~ b!ı..r___ 17 E lül men ..tUle ~· hilclirmelde 

Sakallı Eleni ele bayrama yakın, bir EN YENİ FOX JU&NAL Esrar ~akçllığı yapmaktan suçlu ..... .._,.mı uwn:" ve Y - ve c~ limana artık bir J1im laara-
çok oruçlu mUslDmanlara dil kirası, - - - • • • - • - - • - Osman o~u Sabri Demirpençıe ilçilncU d~ ~J&J&. ~ olunan nota- beden hatim bir teY delil• demektedir. 
bohça ilh .. gibi sadakalar, hediyeler da- SEANSLAR : lZ.15 - 2 - 5.30 asliye cezada bir ay 12 gün hapis ve do- aıyle ilpd etmiftir. Dünlcerk ve Bulofn limanlannm d:ı 
ğıtırdı! Halbuki bu Sakallı Eleni, Rum 9 DA.. Cumartai .-.r sahalı 9 DA.. kuz ay Naz.illide si~ cezasına mah- Sovyet matbuatı Ruzveltin nutkunu tiddetli hücumlara maruz lcaldıiı yazıl-
n Yunnn Etaiki • Eteriya adındaki en kum edilmiştir. da neşretmişlerdir. maktadır. 

=------···,. ................................................................ ~·········: 

'

mendebur heorlf ah! lmek ve beni şıklaştırmak için her gün nara çekerek: 

~ ~ 80~ tJK f_tKA YE i 5 . . . : 
Onu hiç btr zaman böyle- ümitsiz gör- ufak tefek bir ıeyler getiriyordu. Bazan - Biliyor musunuz, dedi, hukuk tah

memistim. Falcat ertesi sabah yine §8· 1>ir çift ipek ~rap, ha.zan zarif bir beyaz. silini bitirdikten sonra Liltfi diplomat
fakla beraber uyanmış, b"r taraftan kah- billuz, yahut bir çift potisyet eldiven, lık için bir milsabakaya girecek. Lisan 
valtımı hazırlıyor, diğer taraftan çama- veya benim bakır renkli buldelerimi bir öğrenmek için en az bir sene ecnebi 

. . . . ........ , ............................................................................. . 
Annesinin günahı 'ır suyunu ate~ koyuyordu. Bir giln kat daha göze çaıptıran yeşil bir eşarp memleketlerde bulunması !Azım. Onu 

evvelki heyecan beni sinirlendirmişti. bulur, getirirdi. bu meslek yolundan alıkoyacak hiç bir 
RAlA uykwnu alamamlflım. O ise, her Bütün bu eşyayı nereden ele geçirdi- mani çıkmıyaca~ıru ümit ederim. 
vakıt gı'bi, sakindi. ğinl bilmiyordum ve sorduğum vakıt Ne söyliyece~mi bilmtyerek asabiyet---------------x.x:----------- - Çabuk ol, Seza! dedi. Mektebe geç tuhaf bir tavır takınırdı. Bir gün: le cevap verdim: 

- YAZAN : UÇ YILDIZ 
1-

kalacaksın. - UzUmUnil ye, batım llOrma Seza! - lnşaallah .•. 
GUnler geçiyordu. LUtfi bana karşı dedl Bu bayandan korkuyordum. Belki de, 

ne yapaca~ını bilmiyordu. H~men her Onu sorguya çekmek faydasızdı. 1s- oğlu ile artık görüşmememl istiyeeekti. 
-- Rır •;ıırı-Aİnİ buluruz. Daima Allah 

yardımcımız oldu. 
- Fakat bu çaldaiı para. 1enin öğle 

yemeklerinin paraeı idi. Şimdi öğle ye
mekleri için ne yapaeaba) Eve dönme
ie vaktin yok ki. 

H'"r 1C>'İ göze aldırarak: 
- Ne yapalnn> dedim, öğle yemek

ler:nden vaz geçerim. Zaiflemek. endam· 
laıını muhafaza etmek için bunu yapan 
kızlar az mı) 

GlUdüm. çUn'kil hakkı vardı. 1şlahım 
aağ1amtJı ve öile yemP.li için her ~Un 

- Fakat sendeki iftah buna nasıl te
hammül eller> 

aldığım yirmi beş kuruş açlı~mı ancak akşam, mektepten eıktığım vakıt, beni temedikten ıonra, dilnya çatlasa, bana Lütfiye yalvaran bir. bakış fırlattım: 
teskin ediyordu. Maamafıh, öğle yemek- almak için otomobille geliyordu. Bütnn cevap vermiyecekU. - Geç oldu ... dedım. 
'erinden vaz l!eçmek belki o kadar güç arkadaşlarım, onunla birlikte gittiğimi Blr gUn LUtfilerin evinde çaya davet Lütfi. de, ayağa kalkar~k, ilave etti: 
olmıyacaktı. Zira kUçilk bir muhallebi- !'Örllnce gözlerini fal taşı gibi açıycrlar- edildim. Annem bana y~il Krep Ma- - Sıze refakat edeceğım. 
"'ide UstUn köril bir yemek yerken gör- dı. rokenden bir rop hediye- etmişti. Lütfi, * 
... ğilm bunca gUzel yemeklerin manı.a- Ben, gururumdan. kabıma sığamıyor- bu elbise ile, emsalsiz güzel olduğumu Lütfinln yanında otomobilde yerlec;ln-
"ısı ve ko,msu ahımı sulandırıvor ve dum! Bunu tabi1 addediyordum ve öyle söyledi. Bütün ailesi orada idi. Lütfinin ce geniş bir nefos aldım. Beni. ko11:1T'I· 
'ıuradan çıkarkl.'n iştahım az.ala~k yer· sanıyordum ki, lıan~i kız olsa. daha zen- anne.si ve babası, kız lcard~i Nevis, ah- nın sıcak dairesi içine çekerek güldü 
h coğ<llmış bulunuyordu. P"İn, daha ş•k ve dalıa parlak bunca ~t'nÇ lası, eniştesi ve çocuklarL Son derece ve sordu: 
Babal•C1ım o gece pek geç geldi. .. Uy- kızlara tercih edildiğini görmekle iftihar bir mahcubiyet hissediyordum. Hep.;ıi - Bu bdnr dn zahmetli mi geçti? 

·~·va dalınf'a. rnnPm ceplerini aradı: duvacaktı. -kibar :insanlar- bana çok nezaket gös- Çok rnn sık 11dınız? 
':lir kurus b"le kalmamıstı. Yatağln ke- Do!rusunu Bôyl~ek J4zımsa, ben de terdiler. Fakat iyice hissediyordum ki - Yo'k, ro1< ze\•kli bir ak!;am. FRkat 
"\arımı alhr bir taş ~bi çö1rtil: evvPlkindE-n cok daha şıkle .. nııştım. ı.uı. beni, ancak yakından tetkik için, davet ııi1e-nlz b<>-ni b:nı?. tlrkUtOvor. H~1<1o'Tl-

- Zaten bı·nun böyle olacağını tah- f! ile dosthtıtummm &ılllf'""iıı o kadar etmi!!lerdl. da kim bilir ne dfünJn{Jyorlar. Beni se.-
nin ediyordwn. Hepı1in.l barc:am.ıf. Ah, kollan kabarıyordu ki. el'b.Lseml sllsle- Lütfinin annesi bir aralık beni ~ir Jr.e. diklerini pek zanıt~yorum. 

Atlan tik 
Gazinosa 
Ruakşam 
Açılıyor: 
Saat 20 de lev

kaltide gale yemeği 

TELEFON: 4361 

- Sevmez. olurlar mı? Elbet seviyor
lar. Fakat, derhal evlenirim de mesle· 
ğimden \'az geçerim diye korkuyorlar. 
Annemin hUlyası oğlunun sefir olması
dır. Şimdi bu yolu bıraksam mUthiş kı· 
zarlar. Zaten benim de buna kat'iyyen 
niyetim yok. Diplomatlık mesleğine gir
meğe daima heves etmlrum. Fakat si~ 
çıldırasıya seviyorum, Sez.a! Daha k!ın 
bilir kaç sene beklemeliyim! U:z:akta 
olacağım vakıt, siz b~a erkeklerle gö
rilşUyorsunuz dilşünceosiyle titreyip du· 
racaPım. Tasavvur edilmfyecek kadar 
güzelsiniz! 

- Fakat 1ıidece~iniz. ecnebt memle
ketlere ben de sizinle birlikte gidebili· 
rim. Bir talebenin evli olmasına mani 
ol:m bir kanun yoktur, sanırım. 

Bu fikri ortava atar""n kalbim nefis 
bir h"'VP"anla carpıvnrdu. 

- Siiohesiz yok. F ... ht ailemin hat=nl 
b"n bilme-z mivim? Müthiş bir re'Z.'1Tet
ı:r, kopacP.k! Halbuki. ~·zin ile bt"nlınle 
b · .. 1i1·t., Pelmeniz. ne enf<><ı olurdu! 

B·r d:ıha hu mevzua dokunmadı. y,. 
ı~at tohnm fik .. inde ye,.1•..-ıııiş ve kökle!I' 
meğe de ha .. ı.,.,....,.ı, lll\Hin cesaretin! 

-BiTMEDi-



, .... 
Burıoda paıif korunma tecrübeleri 

~~~~~~~~-;s•x 

Halk büyük bir intizamla 
sığınaklara girdi 

~~~~~-x.x·-~~~~~-

TECRVBE iLK DEFA YAPILMASINA RAGMEN 
JYJ NETİCE VERDİ 

Bursa. 15 (Hususi) - Evvelki glin 
Bursada ilk defa oıarak bava hücumla
rına karşı pasif korunma tecrübelrtı 
yapılm1$tır. Alarm işareti verilmc.»ni 
müteakip balk sü~<lnetle sığınaklara il
tica etm~ir. Tecrubenin pazar gününe 
te.s:ıdüf etmesi itilıariyle şehirde kesif 
halk kitlesinin bulunmasına rağmen 

tTAL AN NAZIRI 
Ve Göbels fton~tu ar 
Ilerl"n, 15 (A.A) - Propaııanda nazı-

n Göbels buglin İtalya ticaret nazırını 
kabul etmıştir. 

alarmdan itibaren sokaklarda pasif ko
runına memurlarıncian başka kimse kal
mamııı:;br. 

Tatbikata iştirak eden t•vyarc-!er e
hir üzerinde dolaı;ırak infil"k, yaagın 
ve tahrip bombalarını teınsi!i surette 
atarken bütün ekipler vazife başında 
1 ulunmustur. 

Bu!gar Ziraat 
nazıJ<ı Ro. ,ada •• 
Roma, 15 (A.A) - Bulgar Ziraat na

zırı bugwı tayyare ile Romaya gelıniştır. 

t'Eıit .eftft 

Amerikanın oazi)leti Ankara radyosu 
- BAŞTAKAFl 1 tNcl SAHİFEDE 
nın bildiı:diiiae sör• Tokyodaki aiyul ---·--
mü~ahitlerin fikri Ruzveltin nuktu rci.i- B fJ G V N 
cümhur seçimi arafesinde An1crikahlara 
lıitap ctmcktediı:. Bununlıı beraber bu 8. 00 Proiram ve memleket aut aya
nutuk üç taraOı pakta karp Amerikan n 8 03 müzik (Pf) 8.15 Ajana !.abeı
n'.'ktai .• ~arının ilk reımi ifadesini. t.,.. leri · 6.30 müzik {Pi.) 6.50 _ 9.00 ev 
bı.t ~.ttıgı.ıç_uı·ve ~ynı zamanda .Amerikan kadını. yemek liste.; 12.30 proiram ve 
hükumctının lngıJtereye Ve Çınc yardı- memleket saat ayan 12. J3 müzik fuıl 
~~~ı. ~azlal.•ş.~ırnı~k teşcbh_üı~ü ?ildir- heyeti 12.50 Ajana haberleri 13.05 mü-
digı ıçın buyük bır ebemmıyeti.bııız bu- "· f ıl h . • d 
l kt d z... as eyetı prognuıınun evamı 

ı:~~~ııı:ıu:~İıııuıııııınııuıuıııııımııııııııuıuıı 13.20 - 14.00 müzik radyo salon orkeıt-
GoalandrJS Brothers rası 16. oo proium ve . m"'?"~eı saat 

LİMİTED ayarı 16.03 konu~a (ıatatııtik umum <HELIAf > E müdürü B. Celal Aybar tarafından) 
!OANNİS ~OU~RİS . uru 18.30 konutma( dış politika hadiseleri) 

d 
• !\ k. · __ ,almak·· \ap 16 18.45 çocuk '8ati 19.15 çocuklar içjn 

ogru evyor ıçın u"" uz.ere .. k 19 30 l k 
teşr~ni~vvel taı ihin~ do~ru gelecektir. m~zı • b. 

1 
.m

1
e
9
m

3
eO d.~t daya". ve 

PETROS GOULAXı)RfS vapuru do;':· Aıans na .er •rı • muz ... ra _yo ınce 
ru ;;cvyork için mal almak üzere 20 '3Z heyetı 20.15 radyo gazeteSJ 20.45 
tcşrin<s:ıni tanhlne doğru gelecektir. müzik geçit korneri 21.1 O konu~ma (ye-

Geliş tarihleri hakkında bir mesulivet ni z manfarda opera) 21.25 müzik ae
deruhte edılr:ıez. Navlun ve sair ta! Üat mai ve prk•lar 21.45 müzik riyaseti 
için ATATÜRK caddesinde C~dcli ha- cümhur bandmu 22.30 memleket saat 
nında 22ı2G numar<ida ; G. J. B. ARK.AS ayan, Ajaruı haberleri; borsalar (fiyat
yruuhanesine müracaat olunması rica !eri) 22.45 müzik (Pi.) 23.25 - 23.30 
o!unur.. 'l'ELt:l,..ON : ZS02 '.\ aıınkı proğram ve kapanış. 

Borsa 
CZOM 

1236 Üzüm tarını 
758 İnhisar idatul 
126 Albayrak 
120 M. j. Taranto 
86 s. Erkin 
361. Koben 
25 M. İzmir 
5 D. Arditi 

2392 Yek<ln 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

tNctB 
739 Serif Remzi 
555 111. H. Nazlı 
169 B. S. Alazraki 
60 Fümig~ incir 
26 j. Taranto malı. 
20 R. j. Franko 
19 H. Çolak o~L 
7 Faik Saydam 

1595 Yekün 

13 50 
9 50 

13 
13 
16 
22. 
19 50 
25 

13 
7 
7 50 

16 50 
9 
7 25 

14 50 
15 

nUMDAl,n 
UMUMf llENIZ ACt:xn.:ucı LTV 

HELLJ<;ısll t.l!';•:S LTU 
İZ!llİR - NEVl'ORK ARASL,"DA 

Haftalık muntazam hıınLd 
KATİNÇO H..'\Cl PATERA ,·apuru 

23 50 15/16 birinci teşrin arasında İımirden 
12 cioğru Nevyorka hareket edecektir. 
29 ANCYRA vapuru ayın nihayetinde 
15 İzm.irden doğru Nevyorka hareket ede-
25 50 cektir. 
22 25 ATHİNAİ vapuru ikinci teşrin iptida-
26 sında İzmirden d~ru Nevyorka hare-
25 ket edecektir. 

13 25 
15 
18 
22 
26 

18 
19 
11 
16 50 

NOT : Bütün vapurlarımızın ambar 
içi elektrik vanti!Atör lesi..'811 Ue mlı
cehheıdir. Gerek •ıtpurların muvasalat 
tarihleri, gerek v~pur isimleri ve nav
lunları hakkında ucentanuz barı> dola
yısiyle hiç bir ;aahbüt altına ~mez.. 

Duha fazla ıa!sılat almak içın Bırıncl 
Kordonda n2 .ııımar~da oUl\• ıALo 
umumi deniz HC~nlt.>lığı Ltci. n üraraat 
edilmesi rica olunC>J TEl.E~Y"I.~ ; 40Tl 

10 ZAHİRE 
7 25

1

10 ton Bakla 
15 50 50 çuval Susam 
18 485 Balya Pamuk 

297 ton P. Çekirdej(i 

5 62~ 
20 50 
66 
5 

1ZMIR SiCiLi TiCARET ME.\ruR
LUCUNDAN: 

İZMİR DEFT.ERDARLIGINDAN : 
- DÜNDEN MABAAT -

Madde 13 - Hissedaran reylerini 
tahriren verirler, ittihazı karar için he
yeti umumiyenin içtimaı mutlaka 18.zım
dır. Mukarrerat, şürekanın içtimaiyle 
hasıl olan heyette ittihaz edileceği gibi 
muhabere ile de istihsal olunabilir. Bu 
eon şekilde .şirket müdürleri mevzuu
bahis hu!'USU veya mutasavver kararı 
tanhhütlü mektupla şürekAdan her bi
risine tebliğ ve onlar reylerini tahriren 
iblôğ ederler. ŞürekAdan merkezi şir
kette bulunanlar tarihi tebliğden itiba
ren sekiz, truırada bulunanlar on beş ve 
mt"maliki ecnebiyede bulunanlar yirmi 
gün zarfında cevap vermedikleri takdir
de mevzuubahis teklifi kabul etmiş ad
rlolunurlar. Ancak her ne suretle olur.a 
ol"lln ürekAnın adedi yirmiyi tecavüz 
ttiği takdirde hlo;sedaran heyeti umu

miyesi içtimaı anonim sirketlerde cari 
olan merasim ve kuyudu kanuniyeye 
tibiclir. 

Bu takdirde heyeti umumiyenin içti
maı nihayet on b..,, gün akdem tahriren 
Ticaret vekiletine ihbar olunacak ve bu
nu mutazammın olan istidanamevi İC'ti
ma edecek heyeti umumiyeye arz erlil
mek üzere ihzar edilmi~ ol•n mUdiirler 
ve mürakip raoorlan .enelik bilAncosu
nun birer sureti musaddakA ları r~nt0di
lecek ve gerek adi ve ııerek fevk.lArle 
heyeti umwniyelerde Ticaret vekAl..ti 
tarafından tayin edilen bir memur, ko
miser sıfatlyle lıanr bulunacaktır. Sü
rektnın adedi yirmiyi tecavüz et,in et
rn"5ln mUdilrler heyeti ve murakio ra
porlariyle senelik bilAncodan ve heyeti 
umumiye zabıtnamelerinden ve heyeti 
mezk<lrede hazır bulunan bissedaranın 
e'1al11lsini ve miktar hisselerini mübey
yin cetvelden musaddak ikişer niisha"1 
heyeti umumiyenin son içtima günlln
den itibaren nihayet bir ay zaıfınqa Ti
caret vekl\letine ııönderilecektir. 

Madde 14 - Mu karreratı tescil ve 
kayda mahsus olmak üzere bir mukar
rerat defteri tutulur. Bu deftere karar
lar tarih sırasiyle dere ve ziri şüreka ta
rafından imza olunur. Hazır bulunmıyan 
v" fakat tahriren rey veren şürekanın 
tahriri cevaplarının ve baUldaki miid
detler zarfında cevap vermediklerinden 
dolayı kararı vakii kabul etmiş addolu
nan şürekllya müdiran tarafından gön
derilen mektupların tarihleri kaydolu
nur. 

Madde 15 - lşbu mukavelenamede ve 
ticaret kanununda aksine sarahat ol
madıltı takdirde laakal nısıf sermayeyi 
temsil eden şürekanın müzakere edi!en 
husus lehine karar vermi~ olması IA
:ı:ımdır. Aksi takdirde muhrrerat keen
lemvekt'lndur. 

Madde 16 - Mukarreratın müdiranı 
eirket tarafından müçtemian veya mün
feriden musaddak asıl veya hülô.salan 
fİ!rekAya veya üçilncü şahıslara verile
bilir. Bu asıl veya hillAsalar şirket hak
kında her nevi muamel8.tta muteberdir. 

Madde 17 - Şirketin müdürleri V<'
;-a onlardan yalnız birisi lüzum gördiik-
1 •ri takdirde hissedaranı davetle ittiha
' m ş!rket meruıfii için muvafık gördük
l•rı hususu müzakere ve bir karara 
ra;•''tlirebi lirler. 

. 1adde 18 - Şirket sermayesinin nıs
f ının ziyaı halinde müdürler hissedaran 
heyetini davete mecburdurlar. Hisseda
rAn şirketin devamına veya fesh veya 
la~f:\"·'."S!ne karar verebilirler. 

SE:\'Et HESABtYE VE DEFATIR 
Madde 19 - Şirketin sene! maliyesi 

K~n u nusanl iptidasından bedi ile Kfuıu
ıı•ıevv•l in soııuncu günü hitam bulur. 
Fakııt ilk senei maliye mütesnn olarak 
fl,k.tin sureti kat'iyede teşekkülü tnri
hiy le 1910 srnesi Kfuıunuevveliıılıı so
nııncu günü beynindeki müddeti şamil 
olarnktır. 

Madde 20 - Şirketin muamelatı be
Cl\hıycsl i.c;tn mevrudat ve muvazene 
defteri ve kopya delteri namiyle il<; def-
1.r tutulacak ve muamelAtı ticariyeye 
dair r~sen ve cevaben ahzettiğl mektup
bır ve ı.,lgrafnamelerle tediyatı muta
Ununın evr&k muntazaman muhafaza 
•d:t..,.~kt:r. Defatiri mezkUre usulen no
"'dikı~ ta•dik ettirilecektir. 

Madde 21 - Sirketin safi temettiiü, 
9Ulrul,ıılan her nevi masarifin kn1ilin
d..,, •onr• kalan miktardan ibarettir. 
R•ın<l•n hor sene _yüzde on ihtiyat ayrıl
d:kt•n •onrn hakisi yUzde 50 si yüzde 
•ıl~..: R•t'<>p ;\(..,;ta ve % 50 si yüzde el-
1!.ot Hatice ::t.fe<!nya brdeli tesviye e<lil
trıtf "Pmıa.\•e iİ7C'r!nd~n hlssei temMtü 
olarak trıı:viy~ <t!d~Hr. Ancak mecmu his
•f'nln JA,.~ot•t ile; ruhunu temsi! ed~n·.şü~ 
""lı.irun mu,·afakatları takdirinde ıüre-

Şubesi Cilt Varak Tarh No. Mükellefin ismi Yaptığı iş No. İş müddeti Kazanç Buhran Zam ceza Yek<ln 
Mevkii ve sokağı Matrah Ll. K. Li. K. Ll. K. Ll.K. 

L. K. 

Yeni Ş. 5 29 1536 Hasan Soner Hurda,·atçı Büyük H. H. Yeni Kav. 14/1 40 SENELİK 18 3 60 21 60 1 inci ihbarn•me 
Yem S. 5 30 1536 Hasım Soner Hurda,·a!.çı Bü}ük H. H. Yenı Kav. 14/1 40 1.11/938 - 21/2/938 2 51 58 3 09 1 inci ihbarnaır:eı 
Yeni S. 25 41 1614 Öm~r oğlu İsmail Eskici Büyük H. H. Yen. Kav. 10ı 2 25 24/1 938 - 11!5 1938 1 53 31 1 84 1 i.nci ihbamanıe 
Yeni S. 22 38 1610 Haydar Hüseyin ve Recep Kunduracı Büyük H. H. Yen: Kav. 6 50 1/1/ 937 - 1/7/937 6 25 l 44 94 8 63 1 inci ihbarname 
Yeni S. 23 9 1~44 Ahmet oğlu Has&n Eskici Büyük H. H. Hayrettin paşa 19 45 3 75 86 56 5 17 1 inci ihbarname 
Yeni ':>. 20 20 1773 Yusuf oğlıı İsmail Saatı;ı Büyük H. H. Şadırvan altı 11/l 45 13'10/36 - 31/12/936 2 47 57 37 3 41 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 20 50 133~ Mustafa Börekçi Büyük H. H. Osnı&niye 144 126 l/1;936 - 2816/937 14 75 2 95 17 70 1 inci ihbarname 
Yeru S. 20 37 1307 Nuri ve Şeriki Kunduracı Büyük H. H. Osn:aniye 90/72 24 15/2/937 - 1/9/937 5 16 l 33 l 54 8 03 l inci ihbarname 
Yem Ş. 20 G4 135& Hüseyin Terzi Büyük H. H. Yem kavaf.11 120 1/1/937 - 1/9/937 22 67 4 73 4 26 31 66 1 inci ih bamame 
Yeni Ş. 14 49 l:l58 Hamdi Tokgö;.: Kunduracı Büyük H. lL Yol Be. 15 120 Tam senelilc 36 7 20 43 20 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 21 8 1426 Moris Gavriel Yazı makine tamircisl Büyük H. H. Yol be. 45 ·5 50 1/11/937 - 31/12/937 2 08 42 2 50 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 21 71 15l3 Hilmi oj(]u Şevki Sandalyeci Büyük H. H. Yeni kavaf. 61 60 19111931 - 111219a1 5 50 1 27 83 7 60 l inci ilı hılrname 
Yeni Ş. 21 46 1486 Alıclurrahim Terzi Büyük H. H. Yenı kavaf. 25/1 65 1/1/937 - 1/10/937 18 51 4 25 2 73 25 49 l inci ihbarname 
Yeni Ş. 25 99 1505 Mehmet Zeki Terzi Büyük H. H. Yeru kavaf. 45/l 60 1/1/938 - 18/2 1938 2 37 47 2 84 l inci ihbarname 
Yeni Ş. 22 22 1516 İbrahim Faik Marangoz Büyük H. lL Yenı kavaf. 58 80 1/1/937 - 1/8/937 14 3 22 2 10 19 32 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 19 72 1649 Abdurrahman &kici Büyük H. H. İsmetpaşa bul 30 SENELİK 7 50 1 50 9 1 inci ıhlıaroame 
Yeni Ş. 6 20 1704 Hasan Yunus Berber Büyük H. H. Sadullah 30 150 SENELİK 52 50 10 50 63 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 23 2 1704 Hasan Yun lli Berber Büyük H. H. Sadullah 30 150 1/1/937 - 1/9/937 36 31 8 35 5 45 50 11 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 23 4 1706 Hasan Yunus Berber Büyük lL H. Sadullah 28 20 1/1/937 - 10/9/937 4 84 1 11 73 6 68 l inci ihbarname 
Yeni Ş. 20 :' j 1302 Saadet Terzi Büyük H. lL Osmaniye 90/66 24 1/1/937 - 1/6/937 3 65 45 4 10 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 17 63 131!2 Saadet 'ferzi Büyük H. H. Osmaniye 90/66 24 7 20 1 44 s 64 l inci ihbarname 
Yeni S. 16 53 618 Dülger oğlu İbrahim Halıcı Büyük H. B. Alirasa 109/1 125 1/1/937 - 31/4/937 18 75 4 31 2 81 25 87 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 1 :ı 331 Rahmi Ar Er Marangoz K. H. Hoca müzayede bede. 50 ~o TAM SENELtK 12 2 40 19 40 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 1 1 331 Rahmi Ar Er 111arangoz K. H. Hoca müza_v eQ.e bede. 50 40 1/1/939 - 3/5/939 4 Ol 80 4 81 1 inci ih ba.rname 
Yeni S. 14 71 409 111chmet oğlu Cavit Kahveci B. H. H. Kocaerlm. 7 60 12 25 2 84 1 94 17 03 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 4 51 409 Mustafa of:lu Hamit Eski elbiseci B. H. H. üçüncü Sipahi 7 100 6 16 1 23 7 39 1 inci ih ba.mame 
Yeni S. 3 83 662 Süleyman Sefer oğlu Elı:rem Bakkal B. H. lL Alipaşa 91 150 12 50 2 88 1 88 17 2J 1 inci ıhbarname 
Yeni Ş. 3 104 416 Ali oğlu Necati Sebzeci Ahmet ağa Mutaflar 149 120 1/1/937 - 10/3/937 5 75 1 32 86 7 93 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 5 10 519 Kemal • Şekerci Ahmet ağa Şekerciler 20 350 1/1/937 - 31/1/937 105 21 126 1 inci ihbarname 
Yeni S. 11 S9 1688 Şadi Ragıp G. Komisyoncusu Ahmet ağa Kardıralı H. 10 25 8 75 1 75 10 50 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 4 ·1 1433 Mehmet Yürek Ekmek, peynir Ahmet ağa Bayındırlı 3 48 1/1/938 - 15/6/938 6 79 1 36 8 15 l inci ihbarname 
Yeni Ş. 30 Gl 1319 Rene İkar Baharatçı Ahmet ağa Yol be. 12 300 1/1/936 - 25/9/936 87 78 17 56 105 34 1 inci ihbarname 
Yeni S. 6 86 812 Aziz Ertan Saat tamircisi Ahmet ağa Hisar 52 60 SENELİK 15 3 18 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 7 43 108 Fevzi ve Nebi Aşçı Mesudiye caddesi 127 180 1/5/938 - 10/10/938 19 97 4 59 3 21 56 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 7 92 8.1 Hamdi Yasar Fırıncı Mesudiye caddesı 79 650 1/1/938 - 30/11/93.'I 177 89 40 111 26 68 245 48 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 7 C"' ., 83 Hamdi Yaşar Fırıncı Mesudiye cadde•i 79 50 2/4/937 - 31/12/937 11 05 2 21 13 26 1 ınci ihbarname 
Yeni Ş. 7 45 132 Kemal Aktay Manav Mesudiye caddesi 70 200 116/938 - 15/7 /938 6 03 1 39 90 8 32 1 inci ihbarname 
Yeni S. 7 72 4f.8 Ahmet lrınak Sabun ımali 111esudiye Bornova Ca. 69/B 120 23/61938 - 21/7 /938 3 68 74 4 42 1 inci ihbarname 
Yeni S. 7 73 2:)6 Nuri Koç Kömürcü Mesudiye Karakol 31 36 1/8/938 - 1/10/938 1 20 28 18 1 66 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 2 55 529 İbrahim Kalyancı Sümer birahanesi Ka<;ap Hızır 1 ci Kordon 186/1 500 1/6/937 - 2617/937 70 00 14 00 84 00 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 2 83 9 Tevfik Üner Kalı veci K. Mesudiye 232 100 1/6/937 - 20/9/937 10 60 2 12 12 72 l inci ihbarname 
Yeni Ş. 2 5 1376 Mehmet Tol"'! Ardiyeci B. H. Hoca Yol bedc:;terti 31/12 85 SENELİK 3 32 66 3 98 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 2 6 1376 Mehmet Topel Ardiyeci B. H. Hoca Yol bt-desterti 31/12 85 1/1/939 - 21/2/939 2 38 48 2 86 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 12 51 70 Fuat r.ıaranı;oz • Palancılar 16 60 SENELİK 18 00 3 60 21 60 1 inci ihbarname 
Yeni $. 12 53 72 M. Ali Marangoz • Falancılar 20 200 1/21937 - 10/11/937 46 00 12 07 13 85 72 42 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 12 61 130 Mustafa oğlu Şefik M..ıkine tanürcisi • Palancılar 50 100 25/1/937 - 25/6/937 16 67 4 33 5 00 26 00 l inci ihbarnama 
Yeni Ş. 2 12 1643 Hüsnü Çoker Kahvehane • İsmetpaşa bul 49 450 14/7 /938 - 31/12/938 73 79 14 76 88 55 1 inci ihbarname 
Yeni Ş. 2 31 1&13 Hüsnü Çoker Kahvehane • • İsmetpaşa buL 49 450 1/1/939 - 20/4/939 47 03 9 41 56 « 1 inci ihbarnaına 

Yukarıda isim ve unvanlariyle ticaret 1ah adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif yıllar için tarholunan vergiler Is.imleri hizasında gösterilmiştir. Bu m.ikelleflerln terki ticaret edip halen ne-
rede bulundukları tesbit edilememiş ol nası hasebiyle ilan tarihini takip eden gJnden itibaren mezkOr vergilere 30 gün içinde itiru haklan olduğu 3692 No. lu kanunun 5 ve onuncu maddeleri bil-
kUmlerine tevfikan tebliğ makamına kaiın olmak üzere ilan olunur. 4410 (2128) 

kaya taksim ve tevziden mukaddem me
murin ve müstahdimlne ikramiye olarak 
bir kısım tefrik olunabilir. Bu takdirde 
~UrekAya bakiye nisbetinde taksim ve 
tevzi yapılır. 

thtiyat akçesi sermayenin nısfına ba
liğ olduktan sonra, ondan sarfiyat icra
'iyle miktarı nisbcti mezk<lreden ruıa~ı 
düşerse tekrar temettüattan tevkifat ic
rasına mübaşeret olunacaktır. Zarar ve 
ziyan dahi şUrekAnın vaz'ını taahhüt et
tikleri sermayeyi toeavliz etmemek Ü•e
re hisselere göre tabim edilir. 

Madde 22 - Hissedarandan hiç birisi 
veya halefleri her ne sebep ve suretle 
olursa olsun hisselerinden veya mena
fiinden dolayı şirket aleyhine ikamei da
va, emvaU şirketi haczedemezler. Hiq.ı;:e
daran şürekll heyetinin mukarreratını 
kabule mecburdurlar. 

Madde "23 - Şirketin müddeti: To,ek
külü ticaret Vekaletince sureti kat'iye
de tasdik eclildiıii tarihten itibaren üç 
senedir. Müddetin hitamında veya daha 
evvelden fesh ve infisahında 'irketin 
tasfiyesine müdilrler memurdur. Bunlar 
emri tasfiyede sa!Afıiyeti tammeyi haız 
olarak müstereken hareket ve emval ve 
eşyayı şirketi Ticaret kanununun tasfi
yeye dair ahkAm daire<inde nakde tah
vil ve mat!Obatı tah il ve duyun ve ta
ahhüdatı şirketi tediye ederler. 

Tasfiye memı!ru olan müdHrlcr. "n!r 
•Ürekanın muvafakatiyle şirket mevcu
dunu heyeti umumiyesiyle ba•ka bir 
•ahsı maddt veya manevive devredebi-
lirler. · 

Umuru ve muamelatı •irketin tasfi
yesinden bakiye kalan miktor, hisseleri 
nisbetinde şürekaya tevzi olunur. 

Madde 24 - Şürekadan birinin vefatı 
veya iflftııtı vukuunda şirk0t miinft>c;ih 
olmaz. Dil(er hissedarlar beyninde i•hu 
mukavelennmedc mukarrPr mUt1rlM 
icin ve aynı şerait dairesinde şir1 :et bi
ha1•kın devam eder. 

M•dde 25 - Sirke\ umuruna m!ltr
ferri her mesailde i.şbu m"kavele ah1<il
mı ve ahkft.mı k~liye mlin4"'r!r o1~a-i·1rı 
takdirde ticaret kanununun sarahat ve 
delilletivle amel olunur. 

Madde 26 - Ak•ine sarahat olmıva~ 
hususattn isbu mukavelenamenin t;ılil 
o<l"di şürrkA beşi tecaviiz .. vlemed'l'; 
takdirde tekmil şeriklerin ittifakiyle ve 

tecavüz ettiği talı.dlrde sermayenin siilü
sanını temsil eden şOrekAnın muvafaka
tiyle irra olunabilir. 

Madde 27 - Adedi şüreka yirmiyi 
tecavüz ettiği takdirde anonim şirketler 
hakkındaki ahkii..>tıa tevfikan bir veya 
müteaddit mürakip tayin edilecektir. 

Madde 28 - lşbu şirket Ticaret v<'
kiletinin tasdikinden ve tes~il ve ilan
dan sonra sureti kat'iyede teşekkül et
mi.ş addolunacaktır. İşbu mukavelena
mede icra edilecek her nevi tadiliitın te
kemmülü Ticaret vekaletinin tasdikine 
vabestedir. 

:Madde 29 - Şirketin devamı veya 
tasfiyesi, şürekanın yekdiğeriyle ve ge
rek müdürlerle muamelatı şirketten 
mütevellit ihti!Matının halli merkezi şir· 
ket olan İzmir Ticaret mahkemesine ait
tir. 

Alakadaran ihtilafatı vakıanın taraf
larından tayin edilecek ticarl hakem
ler marifetiyle hallini ve hakem marife
tiyle ihti15f mlinselip olmadıkça nuıb
kemeye müracaat ctıııemeği kabul ct
mi lerdir. 

Hakcmlar ara•ında l>Mvii Ara vuku
unda ticaret odası reisinin iltihak ettiği 
tarafın reyi tercih olunur. 

Bervechi bala sadır olacak hakem ka
rarının ·~bl.ği tarihinden itibaren l:ıir 
gGna it"·u, temyize müracaat edilmek
sizin 0•1 beş ı:iin zarfında infaz olun:na
sı knhoıl f'clilmi.stir. 

Madde 30 - Ticaret kanununun sure
ti taJbiki hakkındaki kanunun on üçün
cü maddesine tevfikan Ticaret vekaleti 
sirket üzerinde murakabe ve lüzum gör
dükçe hissedaran heyeti umumiyesini 
davet, kanuna ve işbu e!!:'..5 mukavelena
me ahkllmma muııayir hn•eket vukuu 
takdirinde foshi sirket hakkında ikamei 
d•va hakkını ha'zdir. 

Madde ~1 - Şirketin fo h ve ta•f°Y<'
•i ticaret kanununun 451. 1':2, 4:6. 4.;1. 
1j8 inci madri .. lt>ri bükü· ılerinc ·~re 
"apılacak ve 457 inci moddeye tevfikon 
'ınzim olunacak nihai ve kat'l hi!Anco
.,un musaddak bir sureti Ticaret Veka-
• t'ne ~ön~erilec~ktir. 

Madde 32 - Sirketçe çalıştırılan mc
"1Ur ve müstahdemlerin isim, t8bH)'et, 
.,,:ktar maaşlarını gösterir cetvellerin 
"Ul•n pullu ve tasdikli ikişer kopyası 
ınali senenin hitamından itibaren en geç 

1ZMIR DEFrERDARLIGINDAN: 
Adı İşi Adresi Ait olduğu 

mali yıl 
Nevi Mikdan Tebligatın neye alt olduğu 

Lira K-

Alıcli!lkerim - Çaycılık 
veresesi 

Şamh So. 
81 No. 

932 Kazanç 7? 63 Vergiler temyiz koınlsyonunca mOU. 
haz 28/11/932 tarih ve 2721 No. lu -
!az kararının teblığine dair_ 

Basturak maliye şubesi mükelleflerin den olup Samlı ııokıJr. 81 numaralı mahalde çaycılık yapmış olan Abdüllı;erl
min 932 mail yılı kazanç vergisi hakkın:la vergiler temyiz komisyonunca'ittihaı. olunan yukanda tarih ve numarası 
yazılı karar mükeiJefin ölmiliı olması ve varislerinin kimler olduğunun araştırılmış olduğu halde bulunanıamış olmaııı 
dolayısiyle teb1iğ edilememiş olduğundan keyfiyetin 3692 numaralı kanunun 10 ve 11 inci maddeleri mucibince tehli,t 
yerine kaİn' olmak üzere ilan olunur. «09 (2132) 

bir ay zarfında Ticaret Vekaletine gön
derilecektir. 

Madde 33 - Şirket s•rmayesinin in
dirilmesi hakkındaki kararlar Ticaret 
kanununun 396 ıncı maddesine göre tl'
kemmül ettirilir . 

Madde 34 - Şirket TUrk tabiiye>tini 
haiz eşha• istihdam edecektir. Ancak 
ihtisas işlerinde ve ncaret Vekllletinin 
müsaadesiyle ecnebi istihdam edecektir. 

Taraflar başka bir diyecekleri olmadı
ğını beyan ve ifade etmeleri üzer;ne ben 
yeminli noter baı;katibi yazılan bu mu
kavelenameyi açıkça ve yüksek se•le 
okudum ve manasını anlattım. Dil•dik
leri gibi yazıldığını benim ve şahitlerin 
yanında tamamen kabul ve ikrar eyle
dikten kendilerine ve "8hitlere imza et
tirdikten sonra ben d~ imza ve t<adik 
ettim. Bin dokuz yüz kırk senesi T"'ri
nievvel ayının üçüncü Per<er1'1e günü. 

Taraflar: imzaları 
S>hitler: imzaları 

3-10-940 

lzmir üçüncü noteri Süreyya Oloay 
resmi mührü vp N. Raif Girav im1Ası. 

Umumi No. 4~43 Hususi No. 2-239 
lt;'b11 mukavPlename suretinin daire 

.i' yns . .,·ıa '"klı 3-Hl-940 tarih ve 41142 
nuru ru · l h"tt uy n olduğunu t..-c-"1ik 
rıı:~"'r!ın. E >'tu7. yüz kırk ~en°c:i Teş-
r-iııievvel ayının üçüncü Perşemht- gü
nü. 

30 kuruşluk damaa pulu füerinoe 3 
Teşrinievvel 910 tarih ve İzmir ü~eU 
notl'rliği ro•mt mühriyle imzosı. 

Hnrç pulları a•lona yapıstırılm1'tır. 
Mesta Lhıited Sirketinin otuz dört 

maddeden iharet bu esas mukaVt'lena
mesi muvafık görülmüş olmakla Ticaıet 

IZMIR DEFTERDARLIGINDAN: 
Burhanettin kızı Zebranın Başdurak ıubeıine milli emliılt aatıt bedeli borcw» 

dan dolayı haczedilen birinci Süleymaniye mahalleoinin 364 Nolu T oluıyclıa 
Kimi! sokağında kilıı 14 eski 1 O taj sayılı ve 460 lira kıymetindeki evi vill
yet idare heyeti karariyle kaı't ihalesinin icrası için on ırüıı müddetle müzayede
ye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 25 Birinciteırin 940 Cuma ırüııü ıaat 15 de vilayet idare heyetin• 
müracaatları ilin olunur. 4411 (2130) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLİVIER VE 

.ŞVREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATA'rÜRK CAJ>lJESI RH1 btnaaı 
TELF.J"ON: ı443 

Londra ve Llverpol battan için 
piyas..run lhtiyacınaı ııöre vapurla· 
nm11 <;<>fer vaoaraklardır. .................. ~ ...................... . 

kanununun 505 inci maddesine tevfikan 
tasdik kılındı. 

Ticaret vekili N. 
imza okunamadı 

U kuruşluk damga pulu üzerinde 10 
T. Evvel 1940 tarih ile resmi mühür ve 
im1.a okunamadı. 
Dam<ıa kanununun 26 ıncı madde.•! 

delaletiyle 12 inci madd°'ine tevfi'<an 
istifası UzunııclPn binde iki ni,betinde 
nLsbt resim, 27-5-1940 tarihli 3828 nu
maralı kanunun 11 inci maddesi muri
bince yüzde on fazlasiyle VPkAlette sak
lı esas mukavelenameye (2861 iki yüz 
seksen altı liralık pul yapıştırılmak su
retiyle tahsil edilmiştir. 

10 T. Ene! 1940 Resmi mühür 

tzMIR IKtNCI iCRA MEMURLU
C.UNDAN: 

lzmir Pazaryeri Hacı Hüaeyin So. No. 
48 evde Huriye ikbale: 

tzmir ikinci noterliğince resen tanzim 
edilmiş 11/2/1936 tarih ve 1993 nu
maralı bir kıta senetle Ali kamı Saadete 
borcunuz olan ma masarif S 00 liranın 
ödenmesi hakkında namınıza çık.anlan. 
icra emri mahalli ikametiniz meçhul ol
duğundan teblii( edilemediği ve resmi 
mercile1'ce yapJan inceleme-ve rağmen 
ilcametgihınız anlaşılamadığından bu 
baptaki icra emrinin ili.nen tebliğine ka .. 
rar verilmiş olduğundan borcunuzun ilin 
tarihinden itibaren on rün 7;ı\rfında 
ödenmesi ve bu müdd"'t içinde ö<fı-nmc
diği ve tetkik mercündcn veva 1t..İt nlr?u
~u mahkemeden icranın t?cri hırftk1lma .. 
~ına dair bir karar geti,.ilmcdikc;,. cebri 
icra yapılaca~ı ve bu rni.idd"'t ir.indr m..J 
beyanında bulurıulmaua ~ikB.yet iizerİ· 
ne hap~en tazyik ofuneıcaihnız ve h"ki
kaı~ muhalif beyanda bulunuldu~u tak• 
<tirde hapis ile ct>n.lanrlırılaca~ınız t~b
lif( mnkamınPıı kaam o1m111k UzcrC" i1Aa 
olunur. 4396 (2131) 



SAHiFE 4 FENI ASIR J.6 Dktesrin Carsamna l940 

Yeni hava yedek ıubaylarımız Alman hava hOcumıarı 
gevıemııe benziuor 

lngllizlerın gaman hO
cumıarı devam edlgor s ·o -:N 1-1 .A B 'E ~ ~~~~~~~~-:x.x~~~~~~~~~-

K ah ram an ordumuza . . . ' -· ..... , .. . . .. /' ~ ,. ' 

Romanyaclan lıtanbula gelenler 
·ıt ·hak etmek Üzere dün L'!ndraya an~ak 
l l hır kaç Alman 

Almanlar da 
hasaratın bü
yüklüğünü 

itiraf ediyor 

iki kişilik heyetimiz ve 
bir çok lngiliz geldi 

Etimesuttan ayrıldılar tayyaresi 
x.x varabildi Hava kurumu başkanım ühim bir nutuk söyledi ••• 

Ankara, 15 (A.A) - Türk ha,·a kuru
mu kamplarında yetişerek hava yedek 
ınıb:ıyı olan ve kurumun Etlnıesut tay
yare mektebinde staj ve antrenmanlan
nı yapan gençler bugün kurumdan ay
nlnnşlardır. Bu münasebetle bir nutuk 
söyliyen Hava kurumu başkanı B. Şük
ril Koçak ezcümle demiştir ki : 

- Türk bava kurumunun mektebini 
devaı:ılı mesai ile ikmale muvaffak ol
dunuz. Bugün aran•ızdan ayrılarak kah
raman ordumuzun i~-inde yer almak üze
re askeri okula g'diyorsunuz. Burada 
ıösterdi~ ciddi çalışmalara orada da 
devam edecek olursanız az zamanda 
kahraman bavacılanmızın yanında on
lara layık arkadaş olarak şerefli mevki
lerl~jzi alacaksınız. İntisap ettiğiniz bu 
de/:rrli mesleğin kıymet ve ehemmiyeti
ni buırlinkü dünya biıdiselerl içinde ken--

Say:ım • • 
ıcın 

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
telefona her memur müracaat edebile· 
tektir. 

Pazar günü çok mühim olan bir nokta 
iila memurlann tek dakika kaybetmeden 
itlerini. azami çabuklukla bitirmeleridir. 
Bu suretle, evlerinde beldiyen halkın 
bir an önce sokağa çıkmaları temin edil
ıniş olacaktır. 

PAZARTESi GONO IZMIR 
NOFUSUNU öôRENECEôlZ 
Pazar gi1nü her memur kendi mınta· 

kası dahilindeki nüfusu, talimatına gÖTe 
kayıt eyledikten ıonra 8ayun evrakını 
alakalı memurlara teslim edecektir. Ay
tu gün gerek ,ehrimizin ve gerek viliye
timiz kzaJannın nüfua yeklinlan heman 
telgrafla villyet tarafından batvekalet 
latatistik umum müdürlüğüne arzedile
eektir. lzmir halkı Pazartesi sabahı lz
nıir vilayetinin nüfusunu yeldin halinde 
!lirenmiş olacakbr. 

MUVAKKAT VE KATI 
NETiCELER 
Bütün vi)i.yetlerin nüfusları bir ik.i gün 

içinde tamamen tesbit edilince keyfiyet 

dini bir daha göstNdi. Cüınhuriyet ida
remiz bir taraftan bugünkü yenilmez 
kahraman ordusunu yaratırken bir yan
dan da milli havncılığımızı tevsi etmek 
için aziz milletimizin samimiyet Ye cö
mertliğine dayanarak hava kurumunu 
vücuda getirmiştir. 

Türk milletinin bugün elemsiz ve ke
dersiz harp dışında ve sulh içinde kal
ması büyüklerimizin durbin siyasetleri 
ve tedbirli hareketlerinin neticesidir. 

Fakat gittikçe fılem iimul bir mahi
yet iktisap eden hadisat içinde bizim bu 
bahtiyorlıkta kalaca~ızı kim•c iddia 
edl'mcz. Her birinizi bir hava kahrama
nı olarak göreceğime <üphem yoktur. 

Çalışmalaruuzda muvaffak olmanızı 
dilerken ilk havacılık feyzini aldığınız 
Türk hava kurumu yuvalarını unutma
manız\ da rica ederim. -
son hazırlık 

~-----x4x·~~~~~~~ 

Alntanlara göre Tayır.is Berlin, Ravr ve diğer ffe31etimiz vazifesini bitirdiği içn avdet ettı.:. 
nehrinin iki taraimda bir ÇOk mühim askeri İstanbul, 15 (Yeui Asır) - Romanya- mü< olmasından mütevellit bulunup 

yangınlar Çıkmış noktalar bGmbalandı da ticaret meselelerine ait teknik görüş- Ro"?'"?yadaki son hadiseleri~ al5kadar 
Londra 15 (A.A) - İn~iliz tebliği: Londra 15 (A.A) - İngiliz hava ne- melerde bulunan ve ticaret bankası İs- del\ıldır. 

* Ekserisi avcı olan düşman tayyareleri 7.aretinin bugün 12,30 da yaptığı tebliğ: tanbul şubesi müdür~ B. Mehme~ ".':1i 
lngiltcreye bir kaç hücum yapmıştır. Dün gece bombardıman tayyarelerimiz ıle. ~ukurova pam~k ihracatçılar bırligı 
Londraya kac!ar nUfuz eden bir kaç Berlini ve Almanya ile düşmanın !•gali reıs_ı B. K'.'-'ımdan ıbaret bulun~ heye- İstanbul 15 (Yeni Asır) - Besarabya 
bombardıman tayyaresi bombalar at- altın~aki başka hedefleri yeniden vur- ~'.z bu~ ~esarabya vapuru ile şeh- vapurlyle Rommyayı trrkeden b;r çok 
mışlardır. Hasar ehemmiyetsizdir. mu<rtur. rımıze g_el~.ştir. .. .. .. . . . .. İngiliz tebaasiyle İngiliz gazetecileri 

Bugünkü harek5t emasında dokuz Berlinde bir cok askeri hedefler Heyctıınızın donuşu vazıfesını gor- şehrimize gelmişlerdir, 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. On muvaffakıyetle bombardıman edil- - ---·-·-.. -·-

tayyaremiz kayıptır. mi~tir B k • k • t • h l A 

~5 ~,ttcım;,.l~~!~ebliği: 2 Stettin ve Magdeburg petrol de- U sene l şe er JS 1 Sa a • 
denizaltı gemimiz ceman 31 bin tonluk polanna taarruzlar yapılmııtır. Vu-

dü•man gemisi batırmışlardır. ku bulan infilaklara ve yangınlara tı m ız 100 hı· n ton 
Dün Londra şehrine hücum edilmiş- nazaran tahribat büyüktür. 

tir. Neticede Taymis nehrinin ik~ tar~- Kuvvetli bir filomuz Havr'a hü-
fından alevler fı.,k1rmakta oldugu go- tm' ti' H b E d ve 
··1m·· til cum e ıt r. am urg, m en 

ru uş r. Nuting' en de bombardıman edilm; •• 
aNıı/llıl • .,..,.,,,., ~ 

Romanyada Macar 
aleyhtarlığı yasak 

Bükref, 15 (A.A) - Rumen oan
sörü Macaristan aleyhine yapılan ne~ri
yata nihayet verilmesi için Rumen mat& 
buatına ihtaratta bu1unmu~tur. -·-Alman büyük elçiai 
Moıkova ya döndü 

Moskova, 15 (A.A) - Alman büyük 
elçisi Berlinde bir kaç hafta kaldıktan 
sonra bugÜn Moskovaya dönmü~tür. 

----tT·---

Rumen haber
lerine pek 
inanmamalı! 

tir. 
Bu geniş harekatta ancak dört tayya-

remiz geri dönmemiştir. 
ALMANLARIN İTlRAFl 
Berlin 15 (A.A) - Alınan tebliği: 
D~man tayyareleri Almanya ve iş

gal altında bulunan arazi üzerinde uç
m~lardır. Atılan ı.ombalar ehemmiyet
siz hasar yapmıştır. üstünde Kızılhaç 
işareti kolayca görülen bir hastaneye 
hücum edilmiştir. 

Havr'da ve Hollanda topraklarında 
İngiliz tayya~elerinin yaptığı tahribat 
çok büyüktür. 

6 düşman tayyaresi düşürülmüştür. 
Bir Alman tayyaresi kayıptır. 

----tT·---
•• 
Uçüzlü pakt 
Amerikayı 
korkutamadı 

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

latanbul, 15 (Yeni Asır) - Ağustosta faaliyete geçen Alpullu ıeker fabrika
sında mühim mikdarda ıeker istihsal olunmuıtur. Diğer ıeker fabrikalanmızla 
birlikte Alpullu fabrikasının istihsaliitı yüz bin tonu bulacağı tahmin edilmek
tedir. -----·----

Ra111an dağında bir petrol 
tasfiyehanesi yapılacak 

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

P.NKARA, 15 (Husus!) - Raman dağındaki petrol sabasına önümüzdeki 
ilkbaharda bir petrol' tasfiyehanesi kurulacaktır. 

Bu tasfiyehancnm kurulmasında İstacıbulda mevcut tesi•attan istifade edile
cektir. 

ıtalgan tebliği Jtalyan harp donan-
ması yine kactı! 

F k t 3 t · •t Karşılıklı In~iliz a a orpı o 
1 1 h .b. • ve ta yan ve mu rı ını h .. 

Jnuvakkat rakamlar halinde İstatistik ELÇiMiZ SOVYET VE AME 
ıımum müdürlüğü tarafından ilan edile- • 

eektir. RlKA ELÇILERILE GÖRÜŞMÜŞ 
INGIL TERE DE KORKMADI. 
BIRMANYA YOLUNU AÇIYOR 

kaybetti ucu~u 
Roma, 15 (A.A) - İtalyan tebliği: 

Dört ital31an ta3131aresi 
düşürüldü, üç ital31an ti· 
caret gemisi de batırıldı 

Simali Afrikada hava teşekküllerlmiz 
muhtelif dü;man tayyare kamplarını 
bombardıman etmişlerdir. Nüfus sayımının hakiki neticeleri ise, Valimiz B, Fuad Tııksal dıi" sayım Londra, 15 (A.A) - Royter bildi-

~layet oıruiyle her ferde ait fi~ler tet- J memurlıırııuı ı•azifelerini anlatır~en riyor: Londra ile Bükre' arasında bu Londra, 15 (A.A) - Taymis 
kik tunif edildikten sonra tosbit edile- çalışmadan sonra tanzım edılebilecek son 24 saat zarfında muhabere daha iyi gazetesi bugünkü japonya, İtalya 
<:ektir. Ve bu netice ancak bir senelik olan İ•tati•tiklnden anla .. Jabilecektir .... temin edilmiıtir. lnriliz büyük clçioi Sir ve Almanyanın akdettiği üçüzlü 

Düşman hava kuvvetleri Bingaz.lyi 
tekrar bombalamı~br. Hasar azdır- Bar

- BAŞTARAFl l inci SAYFADA - diya ve Sollum üzerine yapılan İngiliz 

Yunan üzümleri 
ln2ilizler 60 bin 
ton satın alı-

yorlar 
Yunanlıların 31ültselt 
fiat istedilıleri 
sanılı31or .. 

Londra, 15 (A.A) - Ro:yter ajansı 
:Atinadan istihbar ediyor : Ingiltereye 
aaulacak 50 bin ton korent lizlimü ile 
10 bin ton Sultani üzümünün sabşı hak
kında müzakereler devam etmektedir .. 
İngilizler daha fazla mikdarda Sultani 
almak niyetinde iseler de bu sene Girit 
mahsulü yüzde 50 nisbetinde azdır. Am
balaj maddeleri fiatlerinin yüksekliği 
ve mahsulün azlığı yüzünden Yunanlı
ların yük.~k fiat istedikleri zannedili
yor. 

MERAKLIŞEYLER 
• • • • • • • • • • • • • • • 
En obur mahlult : 
Orümcelt! .. 
Mahlı'.ıkatın en oburları kuşlar ve 

örümceklerdir. Çünkü hacim itibariyle 
kuşun yediği, öteki mahlilkun yuttukla
nna nazaran hiç mesabesinde kalır. Bir 
öriimceğin 24 eaat içinde yediği, kendi 
•ıkletinin yirmi beş mi~lini bulur. 

Örümceğin oburluğunu jyice anlamak 
için bunun yediği ,eylerin mikdar1n1 in
sanın yediği maddelerle mukayese etmek 
Ufidrr. 80 kilo ııkletinde bulunan bir in
•an örümcek kadar obur olsa yedi, gÜn
de iki ton yiy"cek yemesi lhım gelirdi. 

Böyle bir ı•y de maazallah felaket 
olurclu. .. 

KADINLARIN EN BÜYÜK 
MEŞGALESi! 

Kadınları en ziyade me,gul eden şeyin 
tuvalet ve mods olduğunu herkes bilir. 
Fakat Amerikada geçen bir vaka, tuva
let ve modanın kadınları nhayatı üze
rinde ne kadar büyük tesiri olduğuna da
lı iyi bir fikir vermiştir. Vak"a şudur. 

Amerikada lllinoi' hükümetinin mer
kezi olan Springfireld ıehrinde madam 
Bur!on İ5mincİe otuz yaılannda bir ka
dın dokuz sene evvel kör olmuştur. Bir 
kaç ay evvel ameliyat neticesinde kadı
nın gözleri açılarak görmeğe Qoşlamış
tır. 

Madanı Burson yanında kocası bulun
Üuğu halde sevinerek hastahaneden çı
karmış ve ilk yaptığı iş bir moda mağa .. 
kasının cemak8.nı önünde durmak olmuş .. 
tur. Kadın buradak, elbiseleri ve man
toları dil.katle a:özden geçirdikten ıonra 

Bükreşin te~zibi 

Sovyetler Ru-
• • men gemısı 

batırmamışlar 
Petrol bö!ge~indcl:i 
zarar miltdarı 3 • 4 
milyon ley ... 
Bükreş, 15 (A.A) - Dün buraya alt

mış Alman pilotu gelmiştir. 
Bükreş. 15 (A.A) - Resmi bir tebli

ğe göre dün Raicoi petrol bölgesinde 
cıkan yangının hu,ule getirdiği hasar 
3 - 4 milyon ley tahmin edilmektedir. 

Bükreş, ıs (A.A) - Rador ajansı bil
diriyor : Bir Sovvet destroyerinin bir 
Rumen ~emisini b~ıtırdığına dair Ame
rikan ve İngiliz radyolarının verdiği ha
berler tekzip edilmektedir. 

i 'GİLIZ MÜDÜR ROMANYADAN 
AYRILDI 
Bükreş, 15 (A.A) - Romanyada De

mir muhafızlar tarafından tevkif edilen 
petrol şirketi müd;ırlerindcn İngiliz te
baa'1 Miller serbest bırakılmıştır.. Mu
maileyh Romanyayı terketmiştir. -x-

ıtalganıara göre 
Şimali Afrikada 

Alman askeri 
yokmuş 

Roma, 15 (A.A) Müstemleke 
harbında staj görmek maksadiyle bir ta
kım Alman kıtalarının ltalyan kıtaau 
yanında harp etmek üzere ~imali Afri
kada bulunduklarına dair lngilizler ta
rafından ne~redilen haberler tamamen 
asılsızdır, --·--A imanların bir mu· 

kabele hilmisli 

Rejinald Horun geri çağrılmasına kara~ pakt hakkında çok mühim bir ma-
verilmiş değildir. Bundan anla•ılıyor kı k l t • t' T • " 
j ·ı· ı · · ·· · ·· -· d a e neore mıa ır. aymıse gore ngı ız e çı11 munasıp gorecegı zaman a • • • • 
lüzumlu kararı almakta serbest bırakll- Amerıkayı korkutmak gayesıyle 
mı,ıır. aktedilen bu pakt bilakis onu kız· 

Romanyada petrol yangınlan olduğu dırmıstır. Japonya Çankay Şeki 
ve Türkiye büyük elçisinin Sovyet ve • : • • k 
Amerika elçileriyle görüştüğü hakkında maglup etmek ıçın bu pa tı yap
haberler geliyor. Bu haberler kaydı ihti- mıttır. Faltat bu netice hasıl olma· 
razla kanılanmalıdır. Zira Romanyada mıdır. Çankı:ıy Şek muharebeye 
bütün istihbar kaynaklan Alm•n kont- d · t · • • 'b' A 'k d k 
··ı·· 1 d 1 Al nl d t' .. t evam e tıgı gı ı merı a a or-ı·o u a tın a o up ma ann a e ı mu A 

tdihlerin botun3 gidecek ve bunların lcutulamamı~tır • 
ba,kalariyle münasebetlerini bozacak Gazt"te maknleıine devamla ü~üzlü 
haberler yaymaktır. paktın Ameriknda hiç bir tesir yapma

dtğını bildiriyor ve şunları illlve edivor: 
Fran a, Si. amın arazi Ruzvelt Am~r;kalıların enerjioinin ken
telılif erini reddetti.. dl•iyle hem fikir olduğundan emin ol
Vişi, 15 (A.A) - Hükümet neşret- masaydı bu kadar kat'i beyanatta bu

tiği bir beyannamede Siyam hükümeti lunmazdı. 

tarafından Hindiçiniye d3ir bazı arazi İngiltere de bu pakta 17 Te~ri-
taleplerini kat'i surette reddetmekte ve • ld • 'k' .. B' 
1 2 Haziranda hazırlanmış olan Fransız nıevve e, yanı ı ı gun sonra ır-
Siyam ademi tecavüz paktının imzasına manya yolunu 6.Çt'cağını söyle-
amade olduğunu bildirmektcd;r. rnekle cevap vermi4tir. 

~---1'7-~-- .,,..,. __ _ 

lngiltere ve Amnri~a Amerikan manevraları 

lnf(İltereye as
keri bir heyet 

geliyor 
INGILIZLERE VERiLECEK 
TAYYARE IMALATI HIZ· 

LAŞTIRILACAK 

Pasifike yeni
den zırhlılar 

gidiyor 
AMERiKA TEBAASININ UZA:< 
ŞARKA GiTMESiNE MÜSA· 

ADE EDiLMiYOR 

Ajaksın külliyetli düşman kuvvctiyre 
temasta olduğunu sanan York kruva
zörü yardıma gel~, fakat bu gece düş
manla yeni bir temas tesis olmamıştır. 

Hasara uğramış bulunan düşman tor
pito muhribinin kahramanca kendisinin 
yardımına koşan diğer bir İtalyan tor
pito muhribi tarafından çekilmekte ol· 
duğu, donanma tayyarelerinin yardı
miyle ertesi günü şafakla beraber mü
şahede edilmiştir. 
Ajaksın bu civarda gözükmesiyle be

ıaber yardıma gelmi.~ olan torp;to muh
ribi yaralı torpito muhribini olduğu 
yerde bırakarak ve duman arkasında 
gizlenerek bütün süratiyle Sicilyaya 
doğru kaç:ıııştır. O zaman hasara uğra
mış bulunan torpito muhribinin 1620 
tonilato hacminde son sistem büyük 
İtalyan torpito muhripleTi sınıfına men
sup Artakliyora torpito muhribi olduğu 
anlaşılmıştır. 

Bir az sonra York hadise mahalline 
gelmiş ve Artak1iyoranın mürettebatı ge
milerini terke başlamıştır. Kuvvetleri
miz geminin terki için yarım saat müh
let vermiş ve bu mühleti müteakip top 
ateşi ile düşman torpito muhribi batırıl· 
mıştır. 

York, İtalyan torpito muhribinden 
kurtulan mürettebatın içinde bulunduk
ları tahlisiye sandallariyle sallara ilave 

hilcun1ları neticesı.ndc ınühim hasar 
yoktur. 

Şarki Afrikada düşmanın muhtelli 
müdafaa tesisatı tayyarelerimiz tarafın
dan bombalarunıştır .. 

Aden üzerinde kl'ŞU uçuşu yapan biı 
tayyaı·cını bir İngıliz tayyaresini dü
şürmüştür. 

İngiliz tan·arel~ri Dekameı üzerine 
bombalar atmışlardır. Hasara! azdır. 

Roma 15 (A.A) - İtalyan tebliği 
Şarki Akdenizde İtalyan tayyarelerinin 
İngiliz deniz kuvvetlerine hücum ettik
lerini kaydetmektedir. --·--
Hamiyetli bir vatan

daşın teberrüü 
Ankara, 15 (A.A) - İspartada sekseL 

beş yaşlarında Ömer Aşıltaş isminde 
ba}~rsever bir vat.ındaş ölümünden üç 
gün evvel yapbğı bir vasiyetname ile 
mevcut parasından elli lirayı Türk Ha· 
va kurumuna, elli );rayı Kızılay cemiye
tine, elli lirayı memleket hastanesine ve 
elli lirayı da mahallesindeki köprünün 
tamirine terk ve teberrü etmiştir.. Bu 
paralar alılkalı tesekküllere verilmiştir. -·-

oımak üzere denize sallar indirmiş ve Is tan bul da ah la ksız· 
ticaret tulü mevci Üzerinden bir ltalyan 
telsiz istasyonuna Artakliyora mürette
batından kurtulanların bulundukları ye
ri telsizle bildirmiştir. Bu hareket, bu 
telsiz mesajının İngiliz kuvvetlerinin 
meovkiini tehlikeye koymasına rağmen 
yapılmıştır. Hava güzeldi ve Sicilya pek 
uzak değildi. 

Jık)a n1ücadele 
lstanbul, 15 (Yeni Asır) - Fuhuı 

ile mücadeleye devam olunuyor. Evinde 
15 - 1 6 ya,larında kızlar bulundurarak 
bunlan fuhuşa ıevkeden Beşiktaşta 
Gayret tepede lbrahim adında biri ad
liyeye verilmiştir. Evde yakalanan kızlar 
muayeneye ıcvk olunmu§tur. 

Londra, 15 (A.A) - Birleşik Ame
rika genel kurmayı yüksek subayların
dan mürekkep bir heyet dün Kliper tay
yaresiyle Lizhona muvasalat etmiştir. 
Heyeh, lngiliz hava müdafaa •İstemini 

Diğer taraftan muvaffakıyetle tetev
vüç eden bu cesaretli hareketler yap1-
lırken İtalyan hava kuvvetlerinin ve 

Vaşington, 15 (A.A) - Amerika fi- İtalyan deniz altı gemilerinin yakınlar- dört düşman tayyaresini muhakkak ve 
!osunun Pasifik denizind•ki manevrala- da bulunduğu biliniyordu. Ajaksta an- ayrıca iki düşman tayyaresini pek muh
n devam etmektedir. Diğer Amerika cak bir kaç kişi ölmüş ve yaralanmıştır. temel olarak di4ürmüştür. Bizim tay
gemilerinin manevralara i~tirak etmek Ajakstaki hasarlar sathidir ve su kesi- yarelerimizden kayıp yoktur. 
üzere bugün Havaiden hareket edeceği minin üstündedir. Bu basarlar Ajaksm 13 Teşrinievvel gecesi donanma hava 
bildirilmektedir. muharebe kabiliyetini hiç bir suretle kuvvetlerine mensup tayyarelerimiz 12 tetkik etmek üzere. Londraya gitmekte

dir. Heyete hava kuvvetleri kumandanı 
general Yan ve yeni te~kil edilen Ameri
kan hava müdafaası kumandanı general 
Çaney riyaset etmektedir. 

Nevyork, 15 (A.A) - BirlC§ik Ame
rika devletleri bahriyesinden kumandan 

Vaşington, 15 (A.A) _ Hariciye azaltacak mahiyette değildir. Yorkta adada Lago limanına ba•kın halinde hü-
nezareti japonyaya, timali ve cenubi Çi- ise hiç bir hasar ve telefat yoktur. cum etmişlerdir. Kı~lalara. atelyelere, 

H Bu harekat, iki küçük ve bir bilyük hangarlara ve bir petrol d~•suna isa-ne, Hindiçiniye, ong Konga gİfmek is· ... I:' ... 
· k d İtalyan torpito muhribinin kayıbını ka- betler vaki olmuş ve buralarda v. angın-tiyenlere pasaport vızesi vermeme te ir. 

bul etmekle beraber pek muhtemel ola- lar çıkarılmıştır. 
Vaşington, 15 (A.A) - Monteri va- rak üç İngiliz kruvazörünün batırılmış Den;zaltı gemilerimiz de Akdenizde 

puru yarın uzak ~atka gidecek ve Ame- 1 b k 
Amsterdam, 15 (A.A) - Hollanda Bun tayyare ile Londraya hareket et

Hindistanındaki Almanlara karşı yapı- mİ§tİr. 

rikan tebaasının tahliyesine iştirak ede& o duğunu bildiren İtalyan aş uman- muvaffakıyetler kaydetm~lerdir. Ceno-
danlığı tebliğinin bahis mevzuu ettiği va açıklarında motörbotlar himayes;nde 

cektir. Mari Tüza ve Vaşington İ•minde- harekattır. seyreden 5 b'n tonilatoluk silahlı bir ti
ki dil:er iki gemi de uzak ,arka gidecek- Hafif kuvvetlerimizle dü~man hafif caret geml'i ve Yado limanında üç bin lan tazyike mukabele bilmisil olmak 

üzere Hollanda da 1 30 Hollandalı tev
kif edilmiştir. 

adeta feryat ıeklinde ıunu söylemiştir: 
- Etekler, mantolar ne kadar kısal

mış, üzerimdeki elbise ne kadar berbat 
duruyor! ... 

Kadın bu sözleri ıöyledikten aonra 
derhal haz.ır kadın eşya.sı ıııatan bir ma .. 
ğazaya girmiş, modaya muvahk bir el
bise ve bir manto ea.bn alnut ve bunlan 
giydikten aonra evine aitmİftir. 

TAYYARE iMALA Ti tir. Bu Üç gemi 3000 yolcu alabilecek- kuvvetleri arasında vukua gelen bu çar- tonluk dii(er bir ticaret gemisi batırıl-
HIZLAŞTIRILACAK lerdir pışmalardan sonra filomuz düşman tay- mı~tır. Diğer bir deniz altı gemimiz Na-
Vaıington, 15 (A.A) - Hazine na- ,....,*- yarelerinin dört saat süren hücumlarına poli açıklarında üç bin ton hacminde 

zın Morgento ııazetecilere Ruzveltin Romanyadan FiJiS• maruz kalmıştır. bir iaşe emisini, üçüncü bir denizaltı 
BirlC§ik Amerika bükümetine ve lnııil- İtalyan başkumandanlığının tebliği, gemimiz de Bingazi açıklarında sekiz 
tereye verilecek harp tayyareleri imala- tine musevi akını bu hücumlar neticesinde tayyare gemi- bin tonluk bir düşman iaşe gemisini ba· 
tının tesrii için bir komite tetekkiil etti- lerimizden bir tanesinin ve ağır kruva- tırmıştır. 
fİnİ aöyleıniflir. Ankara. 15 (Hususi) - Romanyadan zörlerimizden bir tanesinin hasara uğ- 12-13 Teşrinievvd gecesi deniz cil-

Bu komite bahriye, harbiye nazırla- Filistine gidecek Musevilerin transit su- radığını iddia etmiştir. Fakat hakikatte zütamlarımız İngiliz hava kuvvetleriy· 
riyle milli müdafaa encümeni reisliğin- retiyle memleketimizden geçmelerine gemilerimizden hiç birisinde hiç bir ha- le i~ birliği halinde Sidl Barranide düş
den ve hazine nazmndan müt~şekkil bu- müsaade edilmiştir. Yakında böyle bir sar veya telefat vukua geimeıniştir. Jn'lan asker tahşitlerini muvaffakıyet!• 
lunmaktadır. lmuhaceret akını baslıyacalt anl•11lıyor. Tayyarelerimiz, hava dafl toı>larıınrı: bombardıman etmiştir. 


