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R. Çörçil --rrar.sadan ne istiuur? 
Faydalı bir kuruntu 

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

Pabuç ile tay yare arasındaki münasebet· Bu-
gün milli parolamız ne olmalıdır? Şilt do··m·ı ım· al H • t d d. Ve niçin isti~or? 

amıye yarışı evam e ıyor - sAı:>TARAfo"l , incı sAYtıADA 
x~x ~ •• •• •x bit bir ihanet bahasına, tekrar Anuı;a· 

Her kuıuntunwı zaman öldürmekten na beş on bin bizim kağıda bir apor tay• maçlan onu- da rol oynı~acak hir mcınlck<'t olahilıı· 
b.ııka bir marifeti olmadığını bilirim. yucsi alıyor. Garaj yerine her yerde, H k t b İngi)tcrcnin dUnkd müttefiki, ) ann Al· 
falı:at benim bu tath kuruntumun bu ae- bulunan hangar kirası. Belediyeden yer m·ueezdekı· Pa7.ar ava urumuna e er- manyanın mUtle{iki olarak hürriyet G-
ı..tik faydalı olduğuna etrafhca bir dii- ehliyeti yerine havacılık mektebinden ---- va.sına karşı cephe alabilir mi? B. La· 
§Üne.eden sonra inandığım için aç1klan· hava cüzdanı. val bunu yapmıyacak adam değildir. 
masmdan çekinmedim. Bu aayede motörcü, makinist. pilot J9Jt fJJd fJnaJI dalla •• tt b ı l th Mareşal PeteDİll buna razi olması daha * da kendiliğinden yeti~iyor. sonra yapdacalı rua a u onan ar ar .Uphelidir. Fransız mllletbıin böyle bir 

Ne zaman bir hangi çarıı camlığında Bir memleke~tc azm azı üç. yüz ba~- 1940 tilt dömi finati maçtan önümüz· bhpeliii kabul etmesine ise pili hl~ 
uen etiketli papuç gönem, aklıma he- bozuk tayyaresı olsa zararlı bır ICY mı· d-'-' 0 .... A•--- ,_ t d da __ ~... ihtimal veremez. 8. Vimton ";;.-ilin 

,._. -::-•:: el el' d. ) Bu • .::-..ı ı - tö'' CJU ı-azar gunu .MaMUıcaa; ş a ın ,- .....,." meaoecik 1\181U ,_... tayyar er g ır. ır ,..._.en ah yuz ama r ta~ya- 1 kb B .. bUal iKarflYaka B ._ ..... ~ • ....u--a-a .a.a--.• lf • ı•~L. zönlil de buna ihtimal veremecliii için, 
Tahta veya sokak papuçundan havada reci yetipe fena mı~ Bir harp zamanın- pAı aca rA. l u mduaa O w ar el' "ea .,........ ....,.. ......... s...,...e a eillle .....-.. ~ biikümetine hatti ıeneral De«olo 

' . d . d h" 1 teı ve hnor u • oganııpor arasın· " • . . .. • • • 
uçan t yy r ye .. c;ı_k!? takıla~ bu tedaıde da y nsı or uya .g~rer, yansı . a. ?e t~ er da cereyan edecektir. Varliklı yurtdqla~ T~rk Ha- .Aynca ikbal m~fatura fll~eti mu- l.ile Urre4:8 unada bul~ ~&· 
bir çarpıklık gorulurse de ~ bakımdan arasında kwlay ilaçlanna yetııtınverırse 1939 nt ü bak t d f 1e ita- ha Kurumuna yardımı sünd• sun• art- duril B. Ha.an Fehm1 Serter lnonO cad- ruün dojruya Fransa mılletine hıtap 
hiç bir çarpıklık yoktuT. Tedailerin biri· fayda11z mı olur} l D -ş~ :a Ata ~~1~~

0\eden maktadır. desinde 236 numarada Jül Levi. yine etmiştir. 
birine veran mantıki birer silsilesi olmak * tanb. o~aG el d' ek: .. rülüğÜJ:\.Ü~ verdi- lk'bal manifatura peti mildflrl Bay lnönil caddeainde 663 numarada Eli B. Lavalin istediii Fransayı deill. 
gerektir. Bilinmez fCY değil. Benim te- Kuruntunun hem tatlı, hem faydalı -~r ı.yesı d tn . t 0 evş' de bu Huan Fehmi Serter 100. manifatura Benveniete ve Deiirmendaia Fatih ma- kendi mevkiüıi kurtarmalrtır. Diier bir 
daimde de bu mantıki zincirleme var: bir kuruntu olduğunu izah e~ebildim ea- gı. cb k 0 ayısıy e gcçe~d: b~m müııa· tüccanndan B. Onnan Veli. Ahmet Ta· halleeinde 40.5 nci .okuta 9 numarada B. Laval vaktiyle bu memlekette G.1 

Her çept papucu ucuza mal edip ucu· nıyorum. Daha ktealtayun: Sivil tayyare- ;:'':;: a aya. 0~d"1' oynanması hak· tart SOO, Alkolombr Yuda mahdumlan Teıliltçi Seiy Ali albn nipn )'iizüklerini böyle bir hesap yapmqtı ve hesaba yau· 
aa eatmak aarnm mütekiınil tekilde ket· ciliğin ve tayyarecilerin memleketi~de k a ~fu~;l -:-~ :a yapılan teıeb- 100. B. A. Gomel ve ıüreklaa 100. Mo- HaYa Kurumuna sötürüp teberrii etmif- lq çıktı. Fakat Türk ınilletbıin yaptığı· 
fetlen bir Çekoılovakyalı vardı. Bata. kurulutunu ve çoiallflllt gönnek istiyo· b!~ futb 1 f d~ruyo;undan müs'bet cc· riı l. O. Siave. limited tirketi 20. Jozef lerdir. Gerek bunlan ve serek 'bütün m, Fransa milleti Japabilecek mi? l\le· 

Fabrikalan yer yer, kUçUk fehmer nam. uae eld~. d 1939 filt finali müaa- Çikurel 2S. Anam Haeaon 2S, Batak aensinleriınizin ve balkımmn Hava Ku- sele bundan ibarettir. 
halini almafb. Bu )'fizden çok zengin ol- - iyi ama bunu zengin memJeketler bva~_! pıgın ~-.. .. ~ı. 1 .... nun hanc111 Huan Zincirci20 lira tebenüde rumuna ber türlü yardımda bulanmalan Netice itibariyle, hııiltereye kal'$I - a---. azar _. .... u mu•~-•-•r ,...,, • muştur. Fakat dünyanın ne malanda, ne yapabilir. da cakta bulunnulfiarcbr. vatan1 bir borç oldulunu tekrar eyleriz. ya bir ihanet bahaıuna Almanlann 
mülkünde pzü yokta. Bütün merakı. Ben de cenp vere,im: oynana -.!weııww- hüsnü tnecdihiinti knanmak ve hatti 
• ....._ atla tayyarede Te tayyarecilikte - Zencin millet olmamakhimuz POLlsTE z • 1 1 m8ttelild olmak Fnnsa l(in feliketlerin 
idi. Sanayii yay11n olmıyan müıtehlik için milli gayret ve kazanç kapı1anna ki· ey tın er top anıyor m büylliil olabilir. Pasif bir Franaaya 
mmaleketlere papuçlannı eatar. alhn ya- lit vurulduiuna dair elinizde Mnet mi ş k iJ • • ka"1t İnlilterenin bala muteber kalan 
pM' .. hemen bir yeni tayyare daha alıp nr) e ere er ı~m- vaitlerl vardır. inıilis zaferinden bu 
biMnli. Zenain olacaiızl Ba millet zencin ~ ---x•x Fnmsa, her şeye rainteıı. hissesini ala-

Fabrikalannı tayyare ile dolqıp teftit olacak! Mutlaka'" behemehal olacakl d .. h. b. Maluulün Jıemale gelmeden Jıopardmaması ue cahr. Fakat dilşman bir Fransa içm 
oder. ... tehirferine ta)'J'are ile gider. Oünyanm Pliti bunu bize sadece e mu ım ır , .. __ ı d t 1 li{J ı dil -s ~un böyle olmıya~ her kes tak-
rMlllleketler ar .. itlerini tayyare ile gö- ima veya vadetmiyor. Kazık edip gö:ı:le- ya nune er e. em z e r ayet e metH dir eder. Fransız milleti lngiltcreye kar· 
ıiildü. Kendisi de u.ta ta)'J'areci idi. Hu· rirnize eokuyor ve diyor ki: Ey yannın h?rSlzhk f aJJrllzatörlere telJllgat yapddı şı. kendisi iç~ .de ~arpışan dünkü kah· 
•usl tayyareleri onun için. Kadıköy çek· dimdik Türkiyeei, gözünü aç. kafanı iş- B yınd rcla yabani zeytin sahalannı Zeytincilik kanunu dahilinde fabrika· ~an müttefikine ~ d~lşman vaziye-
çeii. Sivu pylua. ada efCii. Ford kii- let. alnmı terlet. Devletine güveni Mut- Şekerciler içinde evvelki gece ya· tc b~ t 'ek iıi b·tirilmiıtir Şimdi Ke- " I ıJ bl' ·n1 • tini alacak kadar, fikrimızce, alçalma· 
~anı D)'M o idi. Bu yüzden bir çok laka zensin ve dolayıaiyle havacı ola· man bir hırsızlık vak'ası olmuştur. 8

1
1 em ki b 1

• • • h 1 b' tor en yap an te asatta. zeytı ~n mıştır ve al(almasına imkan yoktur. Her 
.-deri de tayyareci yetiftirdi. ölümü caUın. Şimdiden öte her nasip senindir Bir şahıs fırçacı Suhaminin 18 numa- ma ~aşada ya . anı :zeytin ~ a an ar JZUn mUddet çuvallarda 'bırakılarak kuf- ne kadar, bir kaç haftadan beri Alman 
ble tayyare bzua iledir. Türkiyel ralı dilldd\niyle buna bitişik Şekerci Ali koEı:dond' teabıt .ectıl~ektedİ. lenmeeine meydan verilmemesi Te çu· aazetelerinin Fraıısaya tarizlerini ve 

o-ek oluyor ki prpak priinen te- * Galibin dUkkAnına. şekerci Rifatin 20 b l g -~ ... ıp yeiund er~ t topytı9:°l11da ..allana konulduiu yerin beton1anmuı tehditlerini kesmeleri, bazı Fransız • Al· 
ö.bnde dl , ..... w mantlkbhk v..,. BusOn millt parolamız tunlar olmah: sayılı ve İhsanın 22 sayılı dllkk.8nlarma t aı1an&&.._k~ .:...:;: t ~ ze n ~r e bildirilmittir Hayvanla çahf&ll yajhane- man müzakereleri. Fransız hükümetinin 
,..._ Dllila ....11 •-W papactan ba- 1 - Bol eivil tayyare. girıniş, muhtelif eşya, şeker ve para çal-

1
°P almnacad ·to-pl7 u n er am.a?1enk--~:zua- l d h __ : 1 b I d • l Vişiden ~p Pariste ~18$ınek eme· 

v.dlıld tayyareye ~ hot deiilmif. 2 - Bol mivı1 tayyareci. mı.stır. e g~ e en anmamaaı ıçuı ~ara er e .,. .... um u un U8U yer er qn il, Dr- ır hldianl ve en nihayet işte B. 
3 - Bol (h · ) arcn • H Suham· · düldciinına kepen- teblıgat yapdDUfbr. olacaktır. Çörçilin bu nutku fena bazı ihtimalleri 

l>lıhw var. bu "!'°eda.iyi uzatabiliriz: atklr. M çept mot san gt a~!~ic suretiy~ diğer dUkkAnlara ,,_,_,_ -· - -·- -·-·-·-·-·-·- .. -·-·-·-· ••• -·-···-·-·-·-·-·· hatU'a ıetirmelden ıeri kalmıyorsa da, 
Bala dünyada tek buuai tayyareci de- 4 - Bol makinist. hava pençere camlannı kırarak girmiş- Şeldl' lleellsl ue Çoaılı JOO C:OCVK biz~ - B •. Çöl'(il gibi - F~ h~~· 
lildir. Bir çok memleketlerde tayyareyi Bu mot3rcü ve makinist konusuna tir. . hadaneslnfn ismi Kıındağı JtazırlanlyoP metine ~ fakat ~~ mılletine ıtı· 
bisiklet gı'bi kuHananlar çoktur. Adamm tekrar döneceğim. Ozerinde fiddetle Bu yaman ~. çaldıiı şeylen Kea- - e-- -•- mat kredisi~~ istirorm. Bazı hare-
t.iraz pal'UI o1du mu. Jinni bet. otuz bia durulacak bir meseledir. tane pazarı camımın avlusuna sakla- Şehir meclisi 4 ikinci teşrin pazartesi Göztepe CU.mhuriyet Kız enstitil.!U ket~r vardır ki bır .millet. sukuı~. ~n 
liraya bir Ro1ı Roy. otomobili alacait- AKA GONDOZ mıştır. günü devre toplantılarına başlıyacaktır. mildilrlutil. Çocuk Esirgeme kurumu ~~mı ucurumuncla bile, bunlan ırtıküp 

Zabıta derhal faaliyete geçerek hırsı- B lan larda beledi ri · · b" il t ed k u- _ _.:..,'-U. .. .,.,._ ıcuemez. Denizi'!' _ dilsiz Ahmet ld u top tı ye yasetının ır e emas ere .na e ...... ~u.:. o&"'tmen Cebelüıtanktaa T k . al 
zın ~ 1 58W:1' ve . . 0 u- yıllık faaliyet raporu okunacaktır. ve talebenin çocuk esirıeme kurumuna -1\ • 

0 yoya ve ş~m. Vaıimiz B. fuad 1 uksal'ın bevanatı ~u tesbıt etmı.ş. kendisini yakalamıt- H ber aldığunıza .. Alsan k arti 300 r-nrouk L.,_.,ı_,._ takı te . tın burnundan unut bumuna kadar bütün 
Çal d . sahip} • . d a gore ca P ,...... &u.ı.AUAp mı mm e e- --1.! diln ele • k B B'tler' ,--------'X•• tır: . ~ eşya Un erme ıa e nahiye ocağı kongresinde. belediyenin sini kararlaştırmıştır. Öğretmen ve ta- ~ . yayı .. ~ırme · 1 ın 

- BAŞTABAPI 1 iNCi SAllİFEDE - de lzmirde ıiddetli, fakat ıürek.aiz bir edilmiştir. inşa ettirdiği çocuk hastanesine • Dr. lebe bu iş için bUyük bir zevkle çalış- şil.~hesiz eme~dir •• F~ mailup " 8 

kontrol memurluklua n pup mıntaka yer aanıntıaa olmuıtur. Bu sarsıntı Me- Tavan arastndafıl para Bch(..-et Uz hastanesi• adı verilme& tek- mağa başlamışlard.Jr. ~unhezim v~~yetinde bıle, b.u cıne~e 
lmirlilderi vazifeleri Yerilen dnlet me- nemen, Foça. Kemalpqa, Torbalı. Ku- Kemerde Hamam sokağında k1in Bn. lif ye kabul edilmi$tir. - -• .--. ~t edebilir. :ı;:aat bu ~endı ~el hı· 
_.. ol-. ....bat ....ıek e8b.abından pdaımda da giddetli, Tire, Bayındırda Zekiyenin evini tamir için gelen Meh· -·-- Yeıefnd• ,,,,. ... uwA.... :.~h ızmdet eı::n~ Ç~~ bu. iban~t 
WaMWa; bGtGa arkadatlann ve za- orta pddette; Bersama. Urla Seferibisar, met adında biri. tavan arasında teneke __......... -- ı---.. ver . ev zafennı temuae ki· 
he ....a. n ~demem· Ç'.efme. ~burun. .öd~t• ~ ol- i~nde saklı bulunan ıoo lirayı ~lıp git- ~lol Ddllı.ıPI ~ :te:::U?:r.:~'"- =::acJ.:!:: :Uc:"r!.ec::..~:-ı::::: =.:! 
a-iYet .... takdmı ~andır. mut. ~de pek hiuedılmemiftir. Ge- m~, ~:atar bulunarak sahibıne iade •A.-a- edU',..I dan t M. Farht ta.-ef.ndan bu defa Şe- ceMir. Böyle bir barebt, Fransa mille. 

Villyet merkez ve millbakat sayım rek lzmirde. gerek kaza1anmazda h.Am· edilmiştir. ........ U.. hit F-AL• t....) • -~- 15 kal ..,,_ı 1---·-da ~-•--' --L-11 • d-L.. . .a __ d ı-. d '-- • h ,_ L dalıl K il rd . •et B HUsame"'-'- ıı::uu o .. u unu zıyaret.m.ı.e em u.uı aa:JMUilll n aürilkliyebWr mi? Bu-
~-- _,.ennce .,........ o5 • ... oısun zayaat ve asarat yoa.tuT. Ju 11e J J ~GJlft ~ e e cıvı · •™" ders alet ı hed" edildiği ela .. _.._. 
,. S...eUlet ietat.iatik umum müdürlü- ZiRAAT iŞLERi u=•- , B. Remzi adında bir mllşteriye çivinin haber aı.u::: evu.ım we ,na ıou.~ız.. 
IOne bildirilmittir. Talimatname sayım Vilayet dahilinde kı§hk zeriyat için her sell? ~r. .. . kilosunu 150 kuruştan sattığı iddia edil- B ·mF· n.-J: ' B. B. 
aeticelerinin istat.iatik umum müdürlü- tarafta hazırlık başlamıştır. Kazalarımız· Develı l.cöyunde H~~~ adında 16 miş, B. Hüsaınettin tutulmuştur. Hak- dir ':o.yü· ve .rstnas ıWca.vı tak· ----------
IGnce netr ve illn edileceiini Amirdir. da nev·i ibDariyle kısmen tohumluğa ih- ynşında hır çocuk ayru koyden 11 }·a- kında ihtikir maddesinden kanuni mu- erız. •> -·-a-·-·- • • ·-·-0

-·-·- -
11

• 

Şa lracbınm söylqelailirim ld bmir ve tiyacı olan çiftçilerimize zencirleme ke· şında Elifi kaçırmıştır. Her ikisi aran- 1ünele yapılmaktadır. aa.. .s~-;:;:r•m-=•nan- ' 
rniilhaılratmda •yun neticeli çok sevinç faletiyle verilmek üzere ziraat bankasınca maktadır. A tJ --·- ...... HHU -- .. Kadınlanmız 
nrecek mahiyettedir. matlup evsaftan tohuml k buwday miıba ALURCA KuY NDE IJeraeı ettl-

ruRIST1K YOLLAR )aa ve teYZİİ için gerekli teşebbüılere BİR YARALAMA o R HAN j y E Kahve ihtikan yaptığı zanniy!, m.th- ···e ş.:..· ... ·ef'ı· va-
Turiatık yollann kı11m kwm müteah- geçilmittir. Merkezde ve kazalarda idare Al k .. d y uf wı E . OcaA-ının lıonnresl kemeye verilmiş olan tacirlerL.llJ%den • ' Ji 

:a..ıtl • ihal d'I • d ,. · 1 · · ı•w• 1 d k.i k . urca oyun en us og u yıp, :1 :11 
11 enn~ e e ı en ınşaab • evam et· amır ennn.' reuı ıgı a .tan ~ omısyon- nyni köyden İbrahim Kara çeliği taban· CUmhw·iyet Halle partisi Orhaniye Nuri Beşikçi oğlunun dün muhakemesi he • 
~ektedl1'. Al•ncak Stadyunuyle Paralı larca tanzun ve teebıt edılen cetveller ca k .1 1 d • .. ocaı:-.nın yıllık kon-.n kaza idare he- intaç eclilmiş ve kahve ihtikhı yapma- tar'l ızmetı 

rü daJr.i lamn akı d b. k hail . . b kal U . urşunu 1 e SO omuzun an ve VUCU• n' l!ı&- dı t-~·i--L MA 
.._P ... -~~ d . y t-~=-- ı~ecile • ~a ennce zaraat an anna ver mıt- dunun diğer bir yerinden yaralamış ve yeti hasından Bn. Delk.is Bilmanın re- ğı an,....lanuı; ~etine karar veril- --.--
-· ---~ a a JntUt aauqeti er- tar. . tutulmuştur. isliğinde toplanmıştır. Semt ihtiyaçtan m.iştU. a·· 
1-nekteclır. • • • ~u se~e d~ fazla zerıyat yapdm~sım lildlsenin tahkikine başlanmıştır. görUşülmllf ve yeni idare heyeti 18Çil- ----·-- onöllü yapduna 

S. ~ollana ufa.idama itlenru ay~ t~~ için acap eden bütUn tedbirler Suçlu, yaralının kestiği odunlann ken- miştir. Jıaltoe ile ınaıdfldlll'G llelllflPe fıUPsanan 
~ .. tn~ bi~ ::ıı!.u;U:; ıımdıden ahnmt§hr; disine. ait oldu~unu ve. bu yüzden kav- '------------ ,........... yeni dewesl açıl~ 
~drme•ıt Jwle müddetin hitamına ka- MAN1SADAK1 ZELZELE gaAe~rlnl söylemlştir. DOCUll 'VılAyet fiat mUrakabe komisyonu bu· GönillHl yardımcı hemşire kursu· 
dar müteahhit buJunmazaa Yiliyetçe Manisa 22 (Husust) - Dlln akşam . '1-- .smeetıe yapaJa~ı gün saat 14 te toplanarak kahve ve ma- nun UçUncll devresi yakında İzmir 
lcabmıa münuip diğer bir tekilde temi· saat 20 de Manisada ve mUlhakatında Ödemişin Ocaklı köyilııde Salih Oner, Gazetemizin gilınrUk komisyoncusu nüatura fiatlerlnl tetkik edecektir. Asker! hastanesinde açılacaktır. 
ı ine çalışılacaktır. orta şlddette bir yer sarsıntılı olmtqtur. ayni köyden Mehmet oglu Hüseyin Ko- Ze_!d Göncün dün ak~ bir kız ço- -•---.- Münevver kadınlanm11.1n vatani 

ZEI ZEI .E Merkezde ve kazalarda hiç hasar yok- ca Yürüğü tabanca ile karnından ağar cugu ?.~raya ~elmiştir. ~a~ya Şehf'lndze gelenfep hizmetlerini icabında görmek Uzere 
Dün gece (evvdki aece} saat 21,57 tur. surette yaralamıştır. Hüseyin hastane· ~un on:ıurier diler ebeveynıo.ı teb- İzmir İtalyan konsolosu B. Paolo Al- bu kursa devama şi.tap edeceklerine 

ye kaldırılmı.ştır. Suçlu tevkil edilmiş- ••• !:1!.~.~.z_ .. __ -·-·- -·· •~- -- · ru" şUphe toktur. Kursa gırm· ek is-
S 2 S§J WN'W • 

Sayın İzmir halkının arzulan ii~ine son veda konseri .. 
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Kanuni 

Piyanist Yorgo .. 
Ahmet 

ıus s_ 

:·········:·································································~·········: 

~ ~ HÜYÜK l~İKAYE ~ i 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ••• 11••••: 

Annesinin günahı 
YAZAN : V~ YILDJZ 

-14-
- T qekkur ederim. Burada oturur - Bayan Pakizec:len size baluetti mi) 

ve biraz da eizinle göriifürüm, Eier ra- - ETet. Zaten o da nifan yijziijilnü 
ha · etmezeem... iade etti. 

- Rica ederim efendim. buyurunuz.. Gayri ihtiyart: 
Bu ktuplan katlamaia devamım• ma- - Çok milteeuifını, dedim Ne kadar 
zur aörünüz. .aat bet postaaına yetiftir- kibar bir bayan ve sizin için ~e mükem-
mele mecburum da... m 1 bir ıelin olabilirdi! 

- ltinize devam eclaniz. Doinaaınu GiUUmslyerek cevap verdi: 
s~lemek lhunaa. ıelitim mm içindir. - Ben de bnd1 kendime daima aynı 

Bir zarh kapatuken clmaklac:lım: miltaleada idim. 
- Yal.. - Şimdi hadiseden mUteeair mlsi-

E-. Galip cl6a U.... IMze melen Diz? 
b l lt..i. Tanışmamız için daha faza bek- Y~: 
lemek muvafık olmayacağını clü :.indüm. - Evet, hep mliteessiriz, dedi. Maa-

T ereddütle sordum: mafih, bunu söylerken, size bir sitemde 

tir. • - -·-·- --- -·-·- v berti J.SUUlhuldan, Denizli mebusu bay ... 
:;;;~!jU~~iEaİİİİiiiiİİİİİİİİİİmİİİİİİİİİ KA.zım Samanlı Denizliden, İnhisarlar tiyenlerin zmir Askerlik şubesine 

rlroğlU lıöyünde yangın ~· baış milfettişi B. Ayetullah Aydından müracaat etmeleri l!zım gelmekte-

Tirenin Tiroğlu köyünde, Hasan Ay- y ENı• DE şehrimize gelmişlerdir. dir. 
elma ait üç dönilmlilk arazide yangm Yal Vatanı hizmete biran evvel hazır-
çıkınış ve oradaki ağaçlar yanmıştır. J G= :.ııııımıınııııııımııııı111111111111111111111111111111n.: lanmak ve dördüncil de\Teye kal- ı 

o-·-·- -ri:jEXKVB_,_ -·- 2s1101Ho pazartesi yeni~ ~HAVADA KVVYE2'U ~ bn~nk i~~ 1;'~ ~~!~:! 
Babamız yağcı Mustafa Kaptan F• ~ OUıfAMJZ .LAZJJI ~ beklenilmektedir. 

Denizaşarun uzunca devam eden ra- ıl doktoru i Hava tehlikesini &ılemek için ha-i 1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9 
hatıml.ıiuıda ve vefatı doJayıalyle de LİVE ~ a vada kuvwtll olmak t•amda. Fitre i • 
gerek huzurlariyle veya tahriren le- O R BAIU>İ T u 8 K Ç E -==va ukitınm Bava kurumuna ver- iii 

CS.5Ürler:imi.zl paylaşan dostlarımıza Masum katil e mekle bu tehlibye karp koymuş i 
ayn ayn mukabeleyi teessUrilmüz 5 olacaksınız. i 
mani bulunduğwıdan teşekkilr ve İLK DJ:.'FA ÇARU ÇEN 'e On. ılerce UÇUCU yetiştirmek ihti- ~ 
saygılarunızm iblilwa muhterem EN l'EN1 FOX JUBNAL : yacı önündeyiz. Hava kurumuna ne İ 
gazetenizin deWetini rıca ederiz. j SEANSLAR : ız _ 3 _ ı _ ı DA E kadar çok yardım edenek bu ihti- -

Refikası, Kızlan ve otht Mehmet t Camartell. har ..Wa aat 1 DA 1 yaca o kadar erken karşı1amq olaca- ~--
Dm...._. =1:1z. 

--·---·---·--- -·-·-·-·---~ ··-------•&•t«Mll:l!D!:'W .. 5.U...WUlllllll8aHlllUllllllllllllllllHnıınııf. 

bulunmak fikri kaliyen aklımdan gcç-1 katen çok gllzelslniz. 
miyor. Senelcıden bed, Galip ve Paki Omuzuma nUvazişle vurdu ve çıktı. 
zenin bir gün evlenecekleri kararlaştı- Galibin annesi O.zerimde en sevimli bir 
rılmıştı.Onu küçüklügündenberi tanınz. kadın intibaı bıraktı. 

lır. Hatta Perizat bile, bUroma ıirdiii 
vakıt, milhlm bir şahsın karşıamda imi§ 
gibi iskemlenin kenarına oturuyordu. 

* Babası, kocamın ilk ortağı idi. Annesi Her teY• raimen, Galip ve ben bahtı
de benim ilk dostum. Onların dostları yardık. Her alqaın beraber çıkıyorduk. 
bizim Cle dostlarımızdır ve Pakize, tam Beni lokantaya veya güzel bir filmi ıör- Galibin a1lll1 beni daha yakından ta
kendi muhitinde kalarak, blzlın ailemi- mele götilrUyord\L Yahut sadece otıo- nıınak için hlv bir hareket yapmıyordu. 
ze girmlf olacaktı. mobil gezintileri yapıyorduk. Beni bu- Onun hayli sukutuna uiradılmı hlae-

- Biliyorum, Galibin onun hakkında sus1 kltipliie aldıit zaman verdiği yet- diyordum. Eberlya hırçınlap)'ordu. 
çok muhabbeti var. Fakat bWın sevgi- mi§ bet lira maaşa ratmen, dalına ilk Evde rahat bırakılmadı~ h1ssediyor
miz başkadır. Sizi mliteessir etmek iste- gi1n Perlzatla birlikte kiralamq oldu- dum. Zengin ve nUfuzlu phsiyetlerle 
miyoruz. Fakat ne yapabiliriz? ğum ucuz odada ikamet ediyordum. evlenınif olan lkt kız kardeıl, benim gl-

- Ne bileyim, belki de hiç bir §eyi Aldıimı paranın en bU.ytlk kısmı bl bir gellnle iftihar etmeseler gerekU. 
İçini çekti ve gitmek üzere ayağa banka yolunu tutuyord\L Çeyziml ha- Bir eniftesi mebustu. Galiple evlenince, 

kalktı: zırlamak için paraya ihtiyacım vardı. benim de bu reaml dairelere girmem, 
- Erkek, sevdiği kadını takip için Evlenme tarih1mizi henüz tesbit etme- davetlere gitmem, mukabil davetler 

anasını babasını terkeder. Bu daima mlşUk. Fakat merasimi kısa kesmek, yapmam icap edecelinl dilşilnUnce Ade
böyle olmuştur. Biz de tabiatin seyrini müşterek emelimizdl Bununla beraber, ta korkuyordum. Ne yapmak ve ne yap
değistirmek iddıasında değiliz. Onu çok bir gelinin ~yizini teşkil etmesi llzım mamak lhım geldiğini nereden bllecek-
seviyor m1.15unuz? gelen biltiln ince ve narin teflere ma- ilin? 

Cıddiyelle cevap verdim: ilk olmadan onun karısı olmak istemi- Bir akşam bunu Galibe de söyledim. 
- Çok ... beni anlamanızı ne kadar yordum. GUlerek beni öptil: 

isterdim. Daire memurları bana gittikçe artan - Ne yapılıp ne l apılmadığına merak 
- Çalısaca~ım! dedi. bir hürmet g&terlyorlardı. Ne G!!lip, etmeme11!inl%. O kadar güzelsiniz ki, 
Sonra, birdenbire gillürnsiyerek :iJA. ne ben nişanlandığımızı ilana lüzum yemeği bıçakla yeseniz görenler bunu 

ve etti: görmemiştik. Fakat bu kabil haberler, yeni bir moda sanacaklar. Hiç mütces-
- Galibi tenkide hakkım yok. Haki- nasıl olduğu belll olmadan, ortaya yayı- sir olmay.uıız, 1evgilim. Biraz ailemi 

aadet Yuvası 
TCRKÇE SÖZJ,t) Arap(& şarlah 

PEK YIKINDI 
Tayyare Sinemasında 
-;- 5b llWMG 1 1 b 11 L 

kendi haline bırakınız. Sizi tanıdıklon 
zaman, hepsi seveceklerdir. 

- tnşaallah ... 
Fakat buna pek emin değildim. Tec· 

rilbe ile öğrenmiştim ki güzellik erkek
lerin kalbini teshir etse de kadınlara te
sir etmez. Bununla beraber, pek te üzül· 
memeğe karar verdim. Ben Galiple ev
lenecektim. Ailesiyle değil. Madem k1 
beni olduğum gibi iyi buluyordu, btesi 
neme lhımdıl 

Bir kaç gün sonra, Galiple birlıkle 
dairesinde bulunuyor ve günün son 
mektuplarını hazırlıyordum. Kapı açıl
dı ve Haşmet Evren (Galibin ağab yi) 
içeri girdi. Galip ayağa kalkarak ağa· 
beyi.sinin elini hararetle sıktı: 

- Ne güzel bir sürpriz, Haşmet• Se-
ni görmekle bilsen ne kadar sevindim. 

Sonra beni işaret ederek: 
- Bayan $ezayı hatırlıyorsun 'ıı? .. 
- Bayan Sezayı hatırlama% olur mu-

yum? 
Ayaita kalktım ve ona elimi uıatma• 

ğa davrandım. Fakat görmevıezllkt n 
geldi. 



DOKTOHU K ŞESİ Si yam da yağmadan 
hissesini istiyor 

ltolyanlar Mısıra 
yürü yemi yarlar 

Ankararady su Borsa ••••••••••••••••• 

Patlıcan D V G CI N 
__ .,,. __ 

•• 
- DASTAHl\FI 1 inci SAHiFEDE - - BAŞTAJtA.1"1 ı l!llt'I SAHİFEDE -Şurubu 

Ba§velril Siyamın muslihane wul- de birisi kadın olmak üzere altı kişi -
1 

k 
_1_ • ed" • hnf'f tt 1 ....... n·- b" ki.. 8.00 Program ve mcm e et sant ayn-x.x lerle bir anla•mıya VanDaK ıst ığı- ı sure e yam anmı~. ıger ır 8 0'2 --=•- (Pi ) 8 1 c:. A" h he 

1 aln k .:J' b·ı __ ,_ t !h :i • d '"}ml:rtUr Hi b. ··hlm '----- n . ~ muz.uı;; . . J ıans a r· 

CzOM 
159 İnhisar idaresi 
205 Akseki Ban. 
128 j. Kohen 

9 
17 
13 
11 50 
12 
12 50 
16 

12 50 
20 Patlıcand ın kırk tiırlü yemek yapı - bini Y ız ·cnui ı' t:A s.ıt ") ı crC' ni

1 
fakat zaruret huıl olursa harbe ş~ ~ • ç ır mu ıw:MU leri 8.30 müzik (Pi.) 8.50 - 9.00 ev 

clığmı her kes bilir amma onun bir de etti• ·nden ne kadar patlıcana ne kadar münı.caat edeeeğini ilave etmi!tir. Y İsken. d"'..iyc, 
22 

(A.A) _ Dün ft~~- kadını yemok listesi ı 2.30 projr.am ve 21 50 
12 50 
Zl 50 
12 75 
22 50 
13 25 
25 

~urubu olduğunu belki duymamışsınız- şeker kntarak ne kndar kaynatmak la- """• ~... mlck 12 35 -· k 1 
dır. Şimdi bunu öğrendikten sonra da, zım olduğunu yazmamıştır. F ıkat şurup Aynı beyanata göre Siynm kendisin- neşrolunan deniz tebliği : 21 birinci teş- rne et saat. ayan · • muzı n a· 
fiekcrc yazık, diyecekler çok olsa gerek- knynntmak işini bilen her bayan - par- den alınan topraklan istirdat için sala- rinin ilk saatlerinde müteaddit düşman tu.rka 12·SO AJana haberlen t 3.o5 mU
tir. Vnkıa, patlıcan kırai,'1 çalmaktan makları manikürlü olı;a büe ellerine lfu>- hiyeli haiz olmıyan blr Fransız komis- tayyaresi İskenderıye civarına bombalar zi1' alaturka 13.20 - 14.00 müzik radyo 
kurtulacak derecede acı olmadığı vakit tikten eldiven takarak - pnthcan şuru- yaniyle müzakereye girişemez.. Başve- atmışlardır. Hasar ve telefat yoktur. salon orkestraa 16.00 proiram ve 

121 N. Üzilmclı. 
101 M. ~ikçi 

bile lezzeti hiç tatlı olmaz. Terkibindeki, bunu da knynatnbüir. Patlıcanın bulun- kil Siyam halkını sakin olrnağa davet Kahire, 22 (A.A) - Bugiln yarım sa- memleket saat ayan 18.~? m~ (Pl:) 

92 $. Riza ha. 
76 P. Mihnlef 
58 M. j. Taranto 
39 j. Taraııto 

yüzde 5,5 kadar nisbette karbon idrot- duğu mevsimde yogurtlu patlıcan kız- etmiştir. at silren bir alarm verilmlştir. :bd gUn 18.30 konupna (d11 polıtika hidısclen) 
Jan sonradan insanın vilcudunda şeker artmnsı, yoğurdun dn meşhur <11an uyku - - zarfında bu üçilncil alarmdır. 16.'45 çocuk saati '9.1 S çocuklar için 
haline gelirlerse de patlıcan yenilirken vermek tesiriyle, bu işi daha iyi görür. Amerilıan Kızılllaçının -•- musiki 19.30 memleket saat ayan ve 

25 M. Portakal 
24 M ve Ali Karde. 
10 ôztürk şir. 

13 25 
22 50 
17 25 
ıs 
19 

17 25 
19 
19 

ağıza az. çok acı 1tlir. Böyle acımtrak Şurup ta patlıcan çekildikten sonra uy- Papa İspanya el~islnJ Ajans haherleıi 19.45 müzik radyo ince 
ı · d d la d k -~ k b t· ar ~~dımı.. Jı •uı ett"' saz heyeti (yegah faalı) 20.15 radyo euetın en o yı er yer e ço ça •uo· u şer e ı yapmıya yar .. Londra 22 (A.A) - AmerJlrnn Kızıl- Gu ı.. gnzcteai 20.45 müzik ıarkılar ve türkü· 

18 Alb:ıyrnk 
1556 Yek\ın 

21 50 16 50 

bet görmekle beraber patlıcandan şurup P~tıcanın insana uyku vermek hassa· haçı Londrada havn hUcumlarındn evsiz Roma, 22 (A.A) _ Papa bugün Pa- ler 
2 

l. I 
0 

konuşma (modern opera) 
kaynatmak için haylice şekere lUzum ı;ı ancak geçen asırda öğrenilmiş ise de, kalanlara tevzi edilmek için otuz üç bin palık nezd.ind. eki İspanya bllyUk elçisini 

21
.
25 

m·u·zik ko•m"lar 
2

1.45 müzik ri-

78551 i Eski yekCın 
80107 i Umumi yekfı.u 

olur onun aşk duygusu uynndırmnktn şöhreti ı b 1 ,.. .. 
- · 1 XV · c d dolar vermi~tir. m u ctmiştır. ascti cümhur bandosu 22.30 memleket 

Fakat pntlıcan şurubunun ne ı.şe ya- pek eskıdır. Avnıpıılı ar, incı n ır a -·- _ ,_, .. ,_,_,_,_,_ -·-·-·-·-·-·-·-·-·•" Y • h hcd . b l 

No. 7 
No. 8 

13 25 
15 

rndığını öğrenince onu kaynatmak için patlıcanı yeni tnmdıklnrı znmnn en z.iya- bctt hatırlarsınız - P;tlıcan da onun 1 gnrd hekim için '(Xltlıcan tam da sar'a saat. ayan, AJana a en: . orptr 
:sarfedil~k şekere artık ncınmaz. Çürı- de bu türlü hassasına dikkat etmişler ve 'b" e · hnstalığına karşı tesirli ilaç olmuştu. ( fıyatlan ) 22.4~ ) ~üzılt 1~ · 
kü patlıcan şurubu uyku ilacıdır. Uy- ondan dolayı adını - kemer patlıcanından gı ~··k llıcanın 00 ·le ba.şkn başka Demek ki patlıcaı. da_ muz gibi_ ne 23.25 • 23.30 yannki program ve ·"J>A-
kusuzluğa tutulanlar da rahat uyuya- ziyade bostan patlıcanını beğenmiş ol- tesWc~~rc onu ylye~crin ve tuvsıye nil ete yenilirse o tUrlil tesir eder. Dn- n_ı_~-----------
b~mek için verecekleri ilAç parasını çok salar gerek - aık c:Jma_st koymuılar~.ır. eden hekimlerin hangi niyette oldukla- ha iyisi onun deva ~lmak ~ ~u-

No. 9 
No. 10 
No. ll 

ıs 
22 
26 

gonnezler. '?. zamanlarda aşk ışlennde p~~ n.~ goz- rının da ehemmiyeti bulunduğu şüphe- tarak. ~tlıcnnı .s~aece yemek nıyeüne YENİ NEŞRIY A2' 
Bu patlıcan şurubunu, geçen XIX- lu o!an Avrupalı~ar J?atlıcanı _çıg çıg _yer- sizdir. ÇünkU Avrupnh hekimlerden ycme~ır. Kendisinde, azotlu, yağlı v~ 

iNCiB 
308 Cerif Remzi 
iss M. H. Narlı 
129 M. j. Tarnnto 

7 50 
8 

16 
15 

uncu asırda Büsiyer adında bir Fransız ler?L Yalnız. Cinevızlcr fatih devnnde pek QOk önce, ralunetli İbni - Sina pat- şekerli maddelerle beslemek kudreti • • • • • • • • ... • • • • 
hekimi icat etmiştir. O da patlıcan yi- ~izıml~ pek ahbap olduklanndan,. zey- bcnnı kanser, sar'a ve miskin illetlc.rine pek az olmakla beı-aber çok yağ iç•iği JIA VACILIK VE SPOR - '~~ UncU 
yenlenn yemekten sonra oturdukları tin yagında patlıcan kız.artmasını bızden sebep olmakla kabahatli tutmuştu. Ma- için _ hele imam bayıldı olunca - yağla c:ayısı her kesi altıkaclar edecek y:-ı1 ve 
yerde uyukladıklanna dıkkat etmiş son- öğren~işler .. patlıcana dn kibarlnr elmn- suye hekim büyük üstadın sozürıU kıra- bcslenmeğc vnsıta olur. Kendisi de on resimlerle çıkmıştu·. 
ra patlıcanın bu türlü tesirini kendisi- 11 demışlerdı. madığı gibi patlıcandan da vaz geçeme- iki türlü madenleriyle ve dört türlU vi- iİİİİİiiİml!iİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~ 

41 H. Çolnk egeli 
35 Bahri Nazlı 

5 R. j. Fl'anko 
706 YeJdln 

11 50 
'7 

11 50 
16 50 

11 50 
'1 50 

11 50 
16 50 

62741 ESki yekfuı 
63447 Umumt yeldbı 

ZAHİRE 
21 c;uval Nohut 

=YenİDIR 
Kendisi 

Bilir bunu tzMiRl:N HEP YERLİSİ 

nin ilzerinde tecrübe .etmiş, ondan son- Ayni sebzeıun hem uyku vermesini. diğinden onu bu kabahatleri işlemekten taminleriyle iruınnı korumaya yarar. 
ra - patlıcan bulunmadığı mevsimler.. hem de aık duygusu uyandırmasını ga· kurtarmak üzere uskumru balığı salça- Patlıcanın en mühim hassaSJ, B2. vita
de - uyktısuilara ilaç olmak fuere pat- rip görmemeliainiz. Bu iı bir, miktar me· lı pntlıcan salatasını icat etmişti. Hal- mınınden yüzde 300 ölçü verdiği için la
lıcan şurubunu meydana çıkarmıştır. sdcsidir. Afyon bile az olursa uyandırır, bukl Avrupalı hekımler, sonradan, pat- hana ile, şalgamla b~ bakımdan omuz 
Bunu hekim gazetelerinde de hnber ver- çok olursa uyutur. Afyonun tesirlerini lıcanı İbni - Sinarun patlıcandan gelir, öpllşmcsidir. Onun içın pııtlıcan şurup 
mi.şse de kaynattığı patlıcan şurubunu, her kesten iyi bildiği üphcsiz olan bek- diye sandığı hnstalıklara karşı deva <;>lş.- içine girince şekerin de vücuda yara-
şimdiki hazır illlçlann çoğu gibi, terki- taşi babasının meşhur hikfıyesini el- rak yedirirlerdi. Mcsclfı, bayan Hıld- masını temin eder. G. A. '•'••••••••••••H-• 374 Balya Pamuk 62 

62 ton P. Cekirde~ 

9 25 
63 50 
5 

fZMtR S1C1Lt TiCARET MEMUR- hisseye münkaslm (YOZ BiN) Türk li- tedricen itfası caizdir. Bu takdirde his-ı 
LUCUNDAN: :uısından ibarettir. Bu hisseler mecmu- se senedi iptal edilen hissedarlara birer 

......... , .. , ........................................................................ .. . . 
~ Ueviet Demır Yollarından 5 (F..rler TUrk anonim şirketi) ticaret unun i§tirası işbu mukavelenameye mer- intifa, -(JU1SANS) sencdl verilir. Bu 

unvanile 1zınirde lsmetpaşa bulvarında but ve onun bir cüz'ü mütemmimi olan senetlerin birinci hissei temettüden isti-
2G Dumarnda her türlU ticari emtia ve tenhhütnamcde gösterilmiş olduğu ilze- fade haklan yoktur. Yalnız ikinci te
mah.!ulit ilzerine ithallt ve ihracat ve re mtiessisler tarafından tamamen teah- mcttUe iştirak ederler. 
komisyonculuk ve sanayi işlerile iştigal hüt ve imza edilmiş ve sermayenin Madde 14 - lşbu esas mukavelena
ctmck Uzere teşekkül eden işbu şirketin (yüzde yinni be§!) mukavelenamen.in menin (F..lli birinci) maddesi mucibince 
ticaret unvanı ve şirket mukavelena- imzası sırasında tediye edilmiştir. Hisse içtima eder.ek olan hissedaran heyeti 
mesile teşckkillürıiln tasdikine mütedair senetleri bedelleri rniltcbakisi şirketin umumiyesi şirket sermayesini yen.iden 
mahkeme karan ticaret kanunu hüküm- teşekkUlU kat'isinden sonra heyeti lda- hisse senetleri çıkarmak suretile bir ve
le.rine göre sicilin 2853 numarasına kayt renin talebi üzerine derhnl ve tamamen ya bir kaç defa tezyit etmeğe salAhiyet-
ve tescil edildiği llAn olunur. tediye olunacaktır. tardır. Ancak sermayenin tamamı tah-

. . ...................................................................................... 
Muratlıda Sırtköy Taş ocaklanndan ihzar edilmek üzere 8000 metre miklbc 

balnst kapalı :tarf usullyle satın alınacaktır. 
Bu işin muhanunen bedeli 20000 lira ve munkkat teminatı 1500 liradır. Mü

nakasa 6/11/940 çarşamba günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu İsletme binasında 
A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin ayni gün saat ona kadar kanuni vesaik. teminat ·1e tekliflerini ih
tiva edecek olan kapalı zarilannı Komisyona verme1eri lhmul· ... 
Şartnameler pa.rnsız olarak komisyondan verilmektedir. 

23 - 25 - 27 - 29 45" (2180) 
tzmir slclli ticaret memurluğu resm! Madde 8 - MUessisler isbu mukave- sil edilmedikçe tezyidi sermayeye karar 

milhril ve F. Tenlk imzası. lename merbutatlannı ticaret Vekaleti- verilemez. Tezyidi sennayeye karar ve- •-m~-::, P. T. T. Müd•u .... ııu.~.._ • ., 
1: Mukavele ne tevdi ve mezuniyeti lA:zimeyl istihsal rlldiği zaman tezyit edilen kısı.un ta- ~ .- ...- .. _. 
2: Mahkeme kararı. ettikten sonra evrak ve vesnild tevdi mnmen teahhüt ve imza altına alınma- 1 - 500 lira 1 O kuruı bedeli kcşıfli ordoian P T. T. binuarnıı tamirab 
ERLER TORK ANONtM Ş1RKET1 ederek teşekkUlU şirket hakkında istih- sına ve ru.?u ve.ya fazlasının t~il olu?· 1 1 I 10/940 tarihinden itibaren 1 S gün müddetle münRbtıaya konulmuıtur. 

ESAS MUKA VELENAMESt snl edilecek karar üzerine tescil ve ilan mnsına muteallik muamelltm ıcra edıl. ı 2 - ihalesi 25 / I 0/940 tarihine müaad.if Cuma günü saat 14.30 da lzmir 
Birinci FASIL: muamelatını ifa ettireceklerdir. Şirketin diğini natık vesaikin ~celisi idare ve P. T T müdürlük binuında teşekkül edecek komiıyon huzurunda açık ek-
T~ekk:Ul, rnUessislcr, unvan, merkez, teşekkUlil lı:at'isini mahkemece şirketin murakıp ~~ndan muşte~ek. bir be: s=Jtme ile yapılacağından prtnamesi ve buna mütefeni evrakı görmek isteyen 

müddet. teşekkülü tasdik olunduktan sonra sici- ya?nnm.e ıle ticaret . Vekaletine t?vdı l taliplerir müdüriyet levazım kalemine müracaatları. 
Madde ı - Aşağıda imzalan yazılı Ji ticarete tescil ve ilan muamele.sinin edılmesı lfwmdır. Tıcaret vektlctince 3 - Elailtmeye girebilmek için 37 lira S 1 kunıtluk muvakkat temınat 

ınUessisler ile bu mukavelenamedeki ikmali tarihinden başlnr bu muamelAt tasdik edildiği takdirde ver?1deci v.. nafıa d~r~nden bu ite sirebileceklerine diar alanın" ehliyet 
müddetlerde gösterildiği veçhile tertip Madde 9 _ TeşekkUlU kat'iden mu- ~ll;1eazln t~il ve ~ ~l~~· Sermtia~e ve.llk.P.sı :ifrız etmelen lazımdır. 11, IS. 19. 23 4319 (2102) 
\re ihraç edilecek hisse sahipleri arasın- kaddem tediye edilmiş olan yüzde (yir- ımü! ı . ısse sen~ ut uu-•Cl ~ure. Y e ---
da mer'i kanunlar ve ~bu esas muka- ml beş) bedel için verilmiş olnn maltbuz dahi tezyıt .~lunabilir. ~u ~bil hı.:..;e- İ:'lüa~lM Belediyesinden : 
velename ahkfuruna tevfikan idare olun- tec::ekkülU kınt'iyi mUteaklp azamı Uç ay lcrm temettu ve yahut §ırketın mevcu-ı . l 

,.. d t ah h ikisi Uz · d te · Tnu.mln be. ( Ut '1'em mak ilzere bir Türk anonim şirketi teş- zarfında nama rnuhnrrc.r senedatı mu- a 1 ve Y ut er erın e mın • · 
kil etmişlerdir. vakkata Ue mübadele olunacaktır. Bfüi- hcdeceuğl hakk~ telkadddümbahşedve iın~azh vke - 30240 ('\; -2268 M Pasif korunma Sıhhl ın ..... kkUl'erinde lmllanılmıık üzere 

11.•-dd 2 ş· ket .. is1 • · b h tahsil 1 b d 1 · b d eye wnumıye er e ece6ı a - · • ~ 
.nw e - ır muess en ış u ara o unan e c ış u sene at k . kal . . idi alınacak 16 adet s rvis kmnS-'"J.etL 

mukavele~eye vaziillimza olan: Uz<"rine kaydolunur. TeşekkUlü knt'iden ı reyı_n eş ve şcraıü, tezy senna- 188 ," 1414,10 Haseki, Cerrahpaşııı, Beyoğlu. Zührev'l hastalıklar hastane-
1 - lmıirde İnönü caddesinde 864 sonra teahhUt edilen sermrıyenin milte- yeye ~ar~ veren hisscdaran heye!I }eriyle Zeynep I« "I Ooguın evinin yıllık ihtiyacı için alı-

numarnlı evde oturan Ahmet Talat Er- baki kısmının tediye Uzerine hissedar- u;nwnıycsı ta~afında.n. tayın ve ~esbıt nacak kuru eczalc .. 
boy. lnrn hamiline muharr<'r sen tler verile- 0

1unur. kH~!eü umı:;;:ıye y~den m:aç Tahıı in bedelleri ile ilk teminat r .. d "rlan yuı..a_..ıda ynzıb işler !lyrı ayrı ka-
2 - lzmirdc İnönü caddesinde 846 cektir. Hisse senetlerinin koçnnlı bir 0.unac~ . ısse şc:1~ . tının rnç şeraıtı- palı uırf usuliyle eksiltmeye konulmuş ur. Kamyonetlere ait Ş" tnnme 76 ku

numaralı evde oturan Zehra Tallit Er- defterden kesilmesi ve Üzerlerinde sıra nı l~~h1\/1e rn.eclı:.; ıd~cye Hlzı.m gel~n ruş mukabilinde bcledı>" ı:ııhnat işleri müdürlüğünden verilecek ~e iiğer işe ait 
boy. uumnrruıını ve şirketin mührü remsisini f: ye ;erıriır. tlie ri~mu~~ ~s. 1 ..artnaıne zabıt ve mW\.neıat mtidUriüğU kaleminde görülC<'ek.11·. tule 7/ll/940 

3 - lzınirdc lnönil caddesinde 846 ve slrket nanıına vaz'ı imzaya mezun ıssc s~ne atı am e. ~sının Jerşembe günii saat 15 te .I:..Jmi cncümuıde yapılacaktı. 
numaralı evde oturan Yusuf Talat Er- olanların imzasını ve şirketin unvanı veya bır kısmının ye~~erlnıek khıs- Taliplerin ili(- teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına ıt Tice.ret oda
boy. Ue teşekkül ve ilfuı tarihlerini ve şirket men veya tam~.cn te ut etm u- o;ı vesikalariyle 2'-90 n'Jlllarab !c.anunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan 

4 - lzmirde İnönü caddesinde 846 sermayesinin miktan ile hisse senetleri- susunda hakkı nıçh~ malik olacakta- eklif mektupların! ıbale günü saat 14 de kadar Dalın! Encümene vermeleri 
numaralı evde oturan Mehmet TalAt nln nev'i ve mlktannm ve hisse senetle- nnı tahtı karara alabilır. 1.şbu hakkı rUç- !aZımdır.. 23 - 27 - 31 - 4 45'6 (2181) 
l!!rboy. rinin mukayyet kıymetlerini ve tahsil hanın ne gibi şerait d&hUınde ~ene~- __ 

5 - 1zmirde İnönü caddesinde 846 olunan bedeli rini ihtiva etmesi mukte- dar mUddet z~rfında ~e ne şekillerle ıs
numnrah evde oturan Servet Ferruh zldir. Meclisi idare tuzum hissettiği tak- timal olunacagını tay~ eeder: 
AduUt dlrc!e bedelleri tamamen tediye edil~ ~adde 15 - H~etı '"!1umıye ~arar-

Maddc 3 - Şirketin unvanı: (ERLER olan müteaddit hisseleri havi hl.sse se- larıl~ seı;naye tenkıs dahı cdllebllır. Bt· 
TüRK ANONtM ŞİRKET!) olacaktır. netleri ihdas edebilir. His!e senetleri te- t~nkis, şırkc~ es~amından bir ~ısınının 

Mndde 4 - Şirket aşağı<Lı yazılı mu- mettü hisselerinin tediye sırasında kesi- bılmUb?yan ıptalı v~ yahut eski esham• 
•melfit ile i tigat etmek i.izere teşekkill lecek I..-uponları da ihti\•a edecektir. Bil- klymeü muharreresıne ~Usavi ve fa~at 
etmı,tir. umum hisse sen,,tlerinin nilmuneleri ih- ndeden az veya kıymctı .muharrere~ın-

1 Her tur'" lil u--J. t mahs ınç edilmezden evvel tasdik edilmek ilzc- den dun fakat ededen müsavi mlktard 
- "41d em ea ve U· • sh Ubad l · ·bi h h · lat üzerine ithnlat ve ihracat ve komis- re ticaret Vekaletine tevdi edilir. Yb~ı e. am m e csı gı .er an~ 

;von işleri ve sınai · le kt Madde 10 _ Hiss U . • k t ır şekılde icrası hususu heyetı umumı-
. ış r yapma ır. e .sene crı ŞU'. e ye kararında tesb•t edilir 

Şırkct balada tasr~ olunan maksa- nazarında gayri kabili tecczzidir. Şirket M dd 
16 

S 1 
• • tenk• . h k 

diy)e do<.rrudan doğruya mlinasebettar her .h.is.sc için bir nhip tanır. Hisse se-,. a e - ermayenın ısı a • 
bulunan bilumum mali, ticari, sınat mu- nedinin müteaddit sahipleri bulunduğu ~ndaki ~ararın icrası için ~ b~lan 
ameliitı icra ve bu munmeJAt ile iştigal takdirde şirkete~ olan haklannı an- tar; ragm~~~ dtar~;n it~ 
eden diğer şirketlerin hisse senedat ve c.ak mil§t.erek bir mUmessil vuıtasiyle ren ç sene z 1~ e e . 1r':° ıs
tRhvHAtını milbayaa ve bu nevi şirket- istimal edebilirler. Bu rnUmessil şirket ~ ~enlsedkaatıt i~~ v~ hwlheetsadhahıb1 ınıi1:1'"'" hu
ler tesis edebilir. nazarında mezkılr hisselerin sahibi ad-~ dil:,. b~ u c kt S Clllatta 

!Nevi ve mahiyet itlbarlylc ~bu mad- dolunur. Bir ~enin hakkı intifaına sa- nin •-nkise. ·ın"~ it uunaca 14tır. hietannaye-d 
d··..J 'k ·ı h' lanJarla tilki tin ah' lan1ar ·""' e a m ameua ın ının a 

t:a • zı rcdı en muamelattan gayri her ıp 0 m ye c ıp 0 keyfi et sicfili ticarete tescll ve ilan et-
han~ı bir muamelenin ifası şirket için ayn ayrı eşhas olduğu takdirde bunlar ti T Y 

ropralı mahsulleri Ofisi lzmlP Şabes!nden : 
Şubemiz namına olarak 1941 senesinde İı.mire gelecek ve İzmirden başka 

erlere gönderilecek hububatın tahmil ve tahliye ~!eriyle nakliye işleri açık 
l.siltmeye konulmcıştur. 

(Tahmil ve tahlıye) eksiltmesi 25 ikinci teşrin 1940 tarihine rastlıyan pazarı
.esi gtinU saat ar.da ve (nakliye) eksiltmesi de ayni gün öğleden sonra saat 
:ın dörtte Atat\irk caddesinde 220 numaralı Şubemiz binasında yapılacaktır. 

Bir şahıs veya müessesenin her ikl eksUtmeye de girmesi caizdir. 
Her iki eksiltmenin muvakkat depozito ak~leri 1000 er liradan ibaret olup 

.>unların nakit veya banka mektubu olarnk en geç eksiltme tn..Jıinden bir gU.n 
evvel şubemiz veznesine tevdil şarttır. 

$artnameler 11 ikinci te$rin 1940 tarihinden itibaren şubemiz _Jıasında ali-
kadarların na7.an tetkiklerine vazedilecektir.. 23 - 21- 31 4568 (2182) 

Odeınif Ataltirlı Beylıell Pe !!.ise Kur:ıta Cemi· 
~en: 
Ceınlyetlınh.ln tasfiye işlerini görüşmek üzere 26/10/940 cumartesi gUnU saat 

15 te Halkevinde yapılacak umumi toplanbya .kay!tlı lizaıuu teşrifk.i .ica olu-
nur. 4!41 (2:35) 

uUMDALu 
Ul\IUI\ft UENİZ Al'lo;Nn;ı.tm Lm 

HEU,t:Nh LINt.:s l.Tn 
İZI'tlİR - NEVYORK ARASINDA 

Haftalık muntaD.m hareket 
KATİNCO H.Aci PATERA \'8puru 

15/16 birinci teşrin arasında İımirde.n 
do~ Nevyorka hareket edecektir. 

ANC YRA vapuru ayın nihayetinde 
17.mlrden do~u ~Tcvyorka hareket ede
cektir. 

A THİN AJ .rapuru ikinci teşrin ıptida
sında İzmird"n do~ Nevyorka hare
kC't edecektir. 

.SOT : BUti o ·apurla:ımızın anıbu 
içi elektrik \'8ntil5tör tesisatı Ue mü
cehhezdir. Gerc.t ıpurlnrın muvasallt 

·rihlerl, ~erek vapur isimleri ve nav
:ılnn hakkınd::ı aL-entanıız naro dola
.Jyle hiç bır ~ahhUt altına ı:?irmez.. 
Daha fazla tafsilat almak için Bırllld 

Kordonda lf..2 lll.ır ...ır&da • Ul"UALe 
umumt deniz acenlt!ll~ Ltd. r1üracaat 
edilmesi rica uJunur TELEF<'~ : 4072 
..................... ~-···················· 

OU~:tf;R ırE 
ı'1REkASı LTD. 

VAPUR ACENTASI 
A 'l'A TORK CA:U IJ~I Kees blJlUJ 

1'ElJ~l· ON: ı44:i 
Londra ve Llverpul hallı.n lçiıı 

piyıwmın lhUvacına '(öre \•ııpurla 
rımıı sı•ff>r va nacak tardır 

~····••••1••·······~························ 
l IHR BE1 EDJYESt IOEN: 

1kiçeşmelik caddesi 929 sayılı eo
kak ile polis knrnkolu arasındaki parça
da L. .ıl olan bozukluklann tamiri işi bir 
&•ı "ddetle pazarlığa bırakılmıştır. Ke
til oedeU 4735 ı· - muvakkat tcminab 
505 lira 1 S ku1114tur. Taliplerin teminab 
C'. M. Bankasına yatırarak malcbuz.lariy
!.l 10n pazarlık (filnü olan l 8/ l 1 /940 
Puartai lfÜnÜ aaat 16 da encümene 
müra.-aatJan. 23, 5, 1 O, 17 4566 (2183) 

- lnönii caddesi - Karantina mevki
inde 17 7 sayılı sokak ağzında döşeme 
altına umumi hela yaptınlması fen işleri 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi veç
hile açık ckaı1tmcye konulmuştur. Ke if 
bedl'!li 650 lira muvakkat teminab 48 li
ra 75 kunııtur. Taliplerin teminab C. 
M. Bankasına yatırarak JI)nkbuzlariyle 
ve bu işi yapabileceklerine dair fen he.
yetinden alacakltırı vesikalarla ihale ta
rihi olan 6/ I ı /940 Çarşamba günü saat 
16 da encümene müracaatlan. 

23, 28, 2. s 4~64 (2164) 

11afı ı;;:örüldilğü takdirde heyeti idarenin da şirkete karşı obn haklarını kezalik rMı ırd. d 17 Se in t k' . 
kir. .. t--'- b' ·· essil · 1 is . a c - rmayen en ısı mu-

te 1 ! Uzerine heyeti umumiye tarafın- muş ~ ır ~um vuıtas~~ ~ tı- amelesi her hbse hakkında slyanen ola· 
dan ıttlhazı karar edilmesine ve tadil mal edeceklerdir. Arnlarında ıtılaf et- ld S . t rikisf hakkınd k. 
rnahiyetinde olan ~bu kararın hükil- medikleri takdirde gerek yapılacak teo- ~ ı;.. ~yenmuk e tı lkiail 1 

nıetçe tasdik edilmesine mütevakkıftır lignt ve gerek içtimaı umumilerde hazır b?j)?k~ u~umı~eVmkrıı8~cra h~le;.•.1 : 

•- Bumahanede Tepecik otobüderi 
durak yerindeki tütün kiteainin bir sene 
müddetle kiraya verilmesi iıi yazı i,leri 
müdürlüğündeki tartnamesi veçhile 
4/11/940 Pazartesi günü aaat 16 ya 
uzatıll1Ufbr. Muhammen bedeli 151 li
ra muvakkat teminab 11 lira 35 kurut-

lZMtR BELEDiYESiNDEN: tur. Taliplerin teminatı C. M. Banhıına 
. )"atırarak makbuzlariyle tayin ec:lilen gÜn 

Bu suretle tasdik edilen karar işbu mu~ bu~unarak. reye ~ştlrak için şirk~t yal~ v~r ~e:uı ı~:~di~n:c~n:onr~ t~ıc~c~·c 
l veJennmeye zeylen ilave olunur Şir- 11ıtıfn sahıplerlni ve bunlar mılteaddit u· 

1 
kt T .

1 
•
15 

d 
ket <>sas maksat ve tedvir mua~elatı ıse t:ıyin edecekleri mUmessili tanır. .ank ot. ımeshacn ır. tlescbı vle ı ~nl an skonra 

M dd ıı H. ı 'llr e m np ma u u a acal'I. arını av-<!:ımı"nda kanunu mahsusuna tevfikan a e . - ıssed..ı~ r ruıcnk malik dnttirmek üzere gazetelerle Uç defa il"ı 
( rnvnli ~avri menkule tasarurf eder Ve oldukları hısse netlt'rinin bedel nıik- d'l _,_ t'l da t 1 '' b • 
L • . . • uld . . " ı ml.!.l< urc c ve o unur. e un-u mnllar üzerınc ipotek te.sls edeb;Je- brınca mes urlar. Buıacnaleyh hını d b 1 • k t 

10 1 
da . 

1 l ğı «ıbi başkalarına ait olan mallar ü~e- Leahhüt ve imz.nda kabul c.tmiş olduktan an a~ ;r~J~.:ıru1 {;: 0 {111 da Yı:ı e
tindfo !lirket lehine ipotek kabu] ed;lfr nakdi tenhbütler miktarından fazla bir l"C ryrJ d "'ı:}' ~ ~= ~p Jı. /e na-

M-0dde 5 - Sirketin merk<.>zi (l:z~ir>' nıcsuliyct tahmil edilemez. mel eri g nk] enldır. kl n nnüt arh kınk ekn bcv-
d k -'- T ki ,.._dd 12 B' h ve anca ı o u an m ea a ·a u-.nc..ı gerıı= ilr "yede ve gerek ecne- nua e - ır isse senedine mali- lunnn ıfoyinlcrin alnca1dnn tnlen1eri ba-
bı ın mlekeUcrdc lüzum görlildükçe kiyet işbu esas rnukaveleııaıne milnde- tinde ifa ve ya diğer bir suretle temin 
•neclı i idare tarafından heyeti umumi- recatuıa ve heyeti umumiye kararları- olunur. Son ilAn tarihinde ve mUracaat f eye arz.edilmek c:arti~rle subeler açabi- na muvnfakatı teuımmün eder. Hissei etmiş olan esbabı matlubun alacaklan 
ecek ve keyfiyet ticaret Vekaletine ilı- temettü ile ihtiyat akçesi üzcrindı:ki tesviye ve yn temin edild'ı;i tarihten iti 

b r ve gnzt-telerle il~ edilece~tir. A n~uhtcmel ~.k~ dahi oldui:"U halde bir b:ıren bir sene mürur etm;d'kçe scrma-
1'.hddc G - Şirketin mUddetı ahkamı hıso;e senedını bılumum hukuk ve veca- venin tenkisi hakkındo'ki karar netice.. .. · 

knnuniyeyc ve işbu esns muknvclena- ıbi u hisse senedinin sahibine aittir. Bir olarnk hissedarlara tedivnL icra oluna
rn ... de münderiç balfıta veya heyeti umu- hissednrın varis veya dayiılleri hiç hır maz. His.,edarların heniiz ifn etmem· 
rniycr;ro ittihaz olunnc k bir karara mü.s- \•esile ile §ırketin enwal · ve eınl: kinin o1dul~ları tnahhtidalın adc~i icrası ı•
leniden kat veyn temdit edilmcdikce te- t hlı hacze vaz'ını talep ve şirketin r t'lc sl'rmaycnin ten ·isi b~linde d ~h· 
l ~u U kat'i günUnden itibaren (YtR- umuru idoresine müdahale edemezk•r. fsbu ahkfun cari olacaktır. T"zyit '\'C)" 

1\1:1\ s neden ibaret ol caktır lstifai hukuk için ~irketin muhns"be def- •onki tc muhtelif hukuku hn;:z mütead 
tT<:tNCt FASIL· teri ile heyeti umumiye kararlarını ka- tlit nevi hisse senedatı mevcut oldu"ı• 
~~rmaye - Senna~enm sur t ve şe- bule mecburdurlar. c.urett" heveti umumivcnin karnnndıırı 

k~ ~ı tediyesi. S"'"'11 v nin t ('r.vit v ten- Madde 13 - Heyeti umumiye knrar- roa"da mC?"k!ır envadan hı>r birine l'İf 
ısı hl<ı.<:e senedatı. larile temettUatı safiycden veya fevkalA- hisse s•nt>datı sahipl,.rin,n de bir irtl-
'-'~dd~ 7 - Şirketin scrmn)'e i beh - de ihtivat akçesinden aynlacak bir mik- maı nınhsus aldederek bu hantaki he 

f•7,\ Türk lirası kıymetinde (B1N) tar para ile bir kısun hisse senedatını Yeti umwn.iyeniıı kar=lnnı tasvip etme-

Sağlığın kıvmetini takdir eden Ba
yanların adet zamnnlnrında seve sc-
ve kullanacağı mikrop uz, ufak, yu
muşak ve sıhhi en birinci mahrem 
tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 
aibndn bile belli olmaz. 

FEMİL VE BACJ 
Her eczanede, kadın berberlerin !e 

ve tuvalet mağa2.alannda bulıınur. 

t ·-~ 
l"'ri de münderiç şeraite tabidir. 

Madde 18 - Tahvilllt ihrn~ edebılmck 
'~in h :'::ıran heyeti umumiyesi kara
rının ıstihs 1• ... rttır Heyeti umumiyece 
'nilttehaz kararınıı caret Vekulet; ta 
rafından tasdikini mU•eakip sicilli t s
retc tescil ve ilfuıı lftzımdır. lhraç eJi
lccck tahvilat miktan sı:mnayenin tedi
ye olunan ve musaddak son bılanço ıru
cibince meveudiyeti müte.hakknk bulu
nan m:ktıınnı tc-cavllz edemez. Tnhviltı
tın intikıUi ve surcU tedavillU hususun-

1 
• FeVXlP':fA bul~rın~ .rastlaması has~ ve saatte encümene müracaatlan. 
lıle8b7cledıy~ len~u~eı~'ki'l;'11 I ~: 1-9 39 t~lıih 2 - Tilkilik caddesinde Altınparkta
ve eayısıy e ıatım a ıne Ka~r ven en ki 2000 metre murabbaındaki araa üze
Erler ·.Hasan h?C:-- • m9:1!allesı Kara o .. rinde bele.iliyemize ait kahvehanenin bir 
man oglu hanı ıçande k~n 343 ada, 99 ttnc müddetle kiraya verilmesi yazı it
parael ve 2~t26 d ~blak No. I'!. 6, 75 leri müdürlü~ündelci prtnamesi veçhile 
metre mura aın an ı aret magazaya 4/ 11 /940 Puartcsi günü saat 16 
500 lira bedeli iıtimlak takdir ve kabul uzatılmııtır Muhammen bcd ı· 600 ı!a 
d"l . 1 . b - lı: • e ı ıra 

ed 1 mıı •. <> up ·~ ~ madgazanınhib~pKu ay- muvakkat teminatı 45 liradır. Taliplerin 
ına gore taayyun e en aa ı aylan teminatı C. M. Banknsına y t k • il d Ah d · f - a ırara 

o.') ~~n hJ Ke ındve bati etdm'!· va- makbuzlariyle tayin edilen gün ve ıaat· 
ns ennın a en . onya a . u un ugu ve tc encümene müracaatları. 
fakat bunların kım1erden ıbaret ve ad· 3 - Aceze ve muhtaçla t . · dil-

} · • l · ld • h ı b ı ra evzı e ı rcs ennın nere C:" o ugu meç u u u~- mek üzere .30.000 kilo odun kömürü 
ma~ın.da'!; keyfiyet 3 71 O No. lu bclcd!- sahn alınması yazı i~leri müdürlüi!iinde
ye ıstimlak kanu~~nun 1 O ncu m~ddesı- ki şartnamesi , eç~ile 4 /l 1 /940 Pıızar
ne ~larıı~ Ateblıg makamına kaım ol- tcsi günü saat 16 ya uzatılmıştır. Mu
mak uzere alan olunur. 4563 (2186) hammen bedeli 1350 lira muvıtkkııt te• 

minatı IO t lirll 25 kuru,tur. Taliplnin 
da hisse senedatının tabi bulunduğu ah- teminatı C. M. Bankasına yatırarak ınalt
knm tatbik olunur. Heyeti umumiye ih- buzlariyle tnyin edilen giin ve saatte en· 
raç edilecek tahvililtın nev'i ve tertip- cümene müracaatları. 4565 (2179) 
lcrine göre faizden maada ayrıca şirke-
tin temettüatından yilzdc bir miktar s ltılıiyetinl hah etml'z. Tahvil~t e!i:b-ıbı 
ı ":ik , .• tclısise haizi sal"hi}•cttir. Tah- ıdrket meclisi idaresine dnhil ol~m va

llıt içu. \ .:!.ı:ilecek faiz şirketin masa- caklan vlbl hit:sedanın hPveti 11mumi
rıfı umll!lliyesi meyanınn knyt ve tcsvi- vcsine dahi i!!tirak eil<>mp·ıl~r. Ve mec

<''arar R:.ı madde mucibince tahvl- lisi idarece tanzim cd;tın hi cı0Aıtrtm he-
1 ·ı cshab...!a temtn edilen hukuk mu- yeli umumiyeslncc ta~dik edilen hesa
ma·ı yh:... ı:.ra"ıncınn şlr ·etin muamelA- balı kabul etm<>tt• m""1'•ıı·tlurlar. 
tına ve y3hut şirket hesabına mildw1° ~BiTMEDi--



ln
giliz adalarım 

ptetmesi 
mümkün mü? 

ln,ilis /qrdreti Amerilıatlan bir ••• -·-ln,pltereye her Diktatörleri tes
- BASTAKA 1 IMct 8AlllnDs - yerden harp kine detll, ez
~ :::!:f!:"'~cıa: levazımı tıeliyo meğe calıımah 
mlelerdir. Gece yanmndan IODl'8 mt ••• -•• 
u~. yani birinci taarruzdan Uç ..a Dellllde alldedllecell ccAnaePlllm llaPlle ..._.. 
JOD1'8 bUytık çaptaki bombaların lnfi]tk. ıı f . .._ 1 _._ .__... 
lan Berlhl hallgm yerlerhıden llQ'at- -~ ...... wp ....... .,. ...... ~ 

••• ~.Bu mada bir t1dndi akın d8ba lePa•ı..,........... ~-

SON HABER 
lngilter~ oe Romanya ile ticaretimiz ----------s •. s-----~..,-~--

U ç milyon liralık uzüm 
ve incir satılacak Uyle 1111' 181elt~Mıe bqlamqtır, Sis "(2hmf. rilyet kabili~ ............ ,,,.,, .......... _,, 

lb'llebllnlelC lçlll J'8P :.. ~~-=::: Loııdra 22 (A.A) - tngiliz gazeteleri Vatington, 22 (A.A) - Bidqik ••Jm-----
..... Y8Slt8lal'& e tqlliz imparatorluluna mensup prk Amerilumm eeld Pariıl ..tiri 8. Vibam R ·ı ti• • • Al • ı · J 

.. ,,,. .... _ _._ .. ......_... ~ ~~ ı-ı .. - memleketleri arumc1a &ıttmilzdeJd eu- Bulit. Şibsoclaki be:vanabnda Amerika- omanya ı e caretımız man ııga ınuen 
.._.,.aç y..,....... men Mr ........,.,_ ....,.., .. __ marteai gUnU DelhJde aktedi1ecek olan mn Anupa iflGindeki tecriibeledne na· ,J I L. • 6• / bo l /ı 

İnailiz adalaıma brll Almanya tara- metreye Dür taerek .-m t.m .:!: konferans etnfmda nepiyatta bulun- zuan totaliter diktatörleri teeldne .._ u'O ayı nlÇ ır arıret e ZU mı.)ll'ıca 
fmdan aert bir tauruz yaplacaiı her === '* hedefe ._... ~Jar. Verilen .malthnata göre 'bU muun 1Sot it .o~ llJ>olemit n tun- ı.tanbul 2Z (Yeni Amr) :- Bfletdk benzin de bl! meyanlWbr, 
a0n haber verilmekte ve bllitln dtınya Burada ~yük yangınlar ~. konferansa iftirak edecek olan Avustu· lan illve e~: • • • mebusu B. Kuım Gilltelrinin reW11f BASRADAN BEKLBN1LJ!N MAL ft 
~Devlet relll Bitlerin, Britanya Diler bir bombardıman ı,yyarest de ralya, Yeni Zebında, cenubt Afrika ve - Ama •• ...,...._. lelldne lliJeli altmd abulunan ticaret b~ va- ING!LtZLERtN YENt M'OBAYAATI 
lmparatorhılunun tmhM"'• ait tehditJıe- btlyük binap bombalarını isabet eUiıe- Rodezya memleketlerlnde harp malze- yoldar. ~O.....~~...._ pır)a Bomanyadan ıehrimize gelmJştir. lstiuıhul 22 (Yeni Amr) - Son glln
rbıi nasıl tatbik mevkiine koyacaiım rek yangın çıkarmqtır. Berlimn en bil- mesi imalltmm tanzimi ehemmiyetle NlllDak ıçm ~~ wfeldi"'!8 ~- B. Kamı beyanatında, Roıunyadaki leıde tiCart faaliyet artml§tır. Yakında 
beklemektedir. Acaba bu imha. abloka- yük iki caddesiyle Şarletenburgda mü· görüşUlecektir. man ba Diktatör me ıamnılana indiri- Alman t§IRllnfn TUrk - Rumen ticaret Bura yol~dan 1'1z b~ çuval ve oto
mn şiddetlen~ ile. ve~ İtalyan hiın hedeflerde yangınlar~. Deyll Telgraf di,yor ki: Diktatörler yer. Şhntllye bdar lıdfklAlleriDi byhet- anJatnıuma hig ı,ir 1esiri bul~adı- mobil Jastiğı getlri1mesı beklenilmelde-
aazetel8rinin töylediJdeP gibi bir yıp- Son tayyaremiz Berlinden ayrılırken yeni bir ntzanıdan tstedilderi kadar bah- miş olan memlüetler Mp iR telldn "'9 iJm l!D11-lt ve ~ Jllve e .. tfr: dir, • • • 
~harbiyle mi :va~? ~°1): yalıgmlar bütün eiddetiyJe devam eı. sede diii-süıılar. Yeni 'bir dUiıya nizamı :::.a kMı.~· ~~ = -BU t1earet ~ tat.bik edil- lnsiUzler lzmirdtin ~ niiltoa &o 
lng01z acı.mmı ieP'l IUl'9tiY mı 0 • mekte idi. kuru1ma1c Uzeredır. Dom.lnyonlarmıız ~· .., • ..,_........ mele beflamlmtfbr, Rcımanya Jle mal rük iacir Ye tldm alacaklar, ma-
t bbUaün rlldibl ve aüratli lTAJ;YADA BOMBALANAN med~~'-'"~dıye kadar tamma4ıtt 'itr;erin bar'bı kaz.enm•mn• m&..ade mtlbadelem!z eskisi gibi devam. edecek- hbQincle W. ldımJnt ....Ull• 
~a için lıir fayda biı· ~~ +--· muazzam bll'lllt kuvvetini ~da ~ edillne her Jld Okyanusda Birlefik Ame- tir. Boınanyadan alacağmuz petrol ve Ye iliç v ..... dir. 

oJıı!iMnnda ____ ı...._ •-'--·t _, __ ol- Yıne sırada ~iltered~ ~er- mektedlrter. rikanıD nelerle L--'----L-. Yatand•- ••••••• ••••=••••••••••••·-·-·- ••• • -·••••• -·-·-·-·-•-•••• •a• 
Jmıduiu ~ .... ~-- ııe ~ ken hareket e~ bulunan boıiıb&rdı- '" • tea' :.ıı... ki· '---- ~,.............~ · -.. 
9UD bu tetebbUsOn ciddi s6ç1Ulderle .flJoJarumz 2500 kiloiııetıelik bir .Layınıs pze ı '"63or . amma batulattılıtan eonra oatip müda- ıst buJd b• hJik ızhk 
brşıJaşaca1ı da 0 derece muhakkakfır. = yaparak İtalyanın şimalindeJd en- Delhl konferansımn ehemmiyeti orta faa hazır~ ...Da esallDB deiiJ, baip 8D 8 lr 8 ~ yuV-881 * dilstrl ~kederine taarruz eımqierdlr şark harp l8halarma kadar uıamakta- eAana söre 79pılinumı Ameribya ih- • • 
Şimdiye kadar kalamı kitle halinde Geee ~ az 10nra buraya m~ dır. AlAkadarlar arasuıda Mısır ve is- tar etmiftir. B. Bulit aözlerine tBJ'le de- ~llane kapablch 

olarak karaya Dıraa, bilhassa denize-hl- saJAt edeıı bOmbardıinan fi1o1anmia To- tlkWleri tnailiz zaferine ballı olan is- VlllD etmiftir: r•~ 
kim olmıyu lılr ordu lçba. daima tehll· rino ve M1Jinodaki tesisata bombalan- lAm memleketleri ele 'ftl'dır. Bu memie.. lı8WafaarJ Mfa _. tabiiü Amerlaa- .-.ı · 
keli gemJt ve ~Jduk ~ ettirile- nı atmışlardır Luto San Ciovannide ketlerin imkan dtbllind.e ia§elerı ve ,. ,.... ...ı.tmahcbr ki lluan devletlerle :lsmnbul 2! f/aü Amr) - ~da bo.,1lk ~ oteımm: muJitellf 
IDemiştir • .-:..zzat Nelscm, bu gibi haller- elektrik fabrik'asma Torinoda Fiat oto- harp malzemelerinin temini çok mUhim· ........... oı.. ltir millet İçİD ~ odalarından 6ç kadın ve Uç erkek mUna.sebetslz vaziyette iabJamnılJarcbr. 
de gemilerin pyri milsavl bir c;arpışıba: mobil fabrikasına, Austada yüksek fı- dir. tçtimada eneli harp levuimi me- IUlayoJmakbi. Bit hir vesika hir millete Otel aJılAk zcbıtası tarafından kapatılmış, otelin sahlbl de adliyeye verilmlt-
'8 gireceklerini ve muvaffakıyet iimidi rmJara infilAk bômbaları isabet ettiri- selesinin teminiyle mqgul olwıacaktır. 8-linde üma olanan veslEa kadar iç tir. 
olm.aksızıa mevcudiyetleriDi tehlikeye lerek yangınlar çıkanlm.ıştır. tçtimaa i§tlrak eden memleketlerin ken- clnletia kmcliare la~ edecelini ft· •• 1 

•••·-·- -·•••••••r-••·-·-·-·---•••• - ·-·-·-·-·-·- • ·- ••••-•• 
IOkacaklanm söylemektedir. Daha kuv- iNGtLtZ BAVA NBZARETINlN di lhtiyaçlarmdan fazla malzeme lstiJı. sila ..ette .............. hlailtereJe E " lİ k•• •• J • D 1 t • 
ftt1t bir 1t:MP te, t.~~~ TEBIJQj: Alltmı tamamen !ngilterenln emrine :!.~ ~--~ ......... reg omur en ev e e ııeçıyor 
8-' ,.._.. lbnı; ~ ICW&'". Londra, 22 (A.A) - ngiliz hava ne- bırakaealdan fiiphealzdir, __........ a,le -:--9 7 ....- " 

Jer, llalb. '* •w.Da ol8rak lra'Jae1Jlı· zaretinin tebliği · lngiliz bombardıman Bindistan ~ ve Malezyadan Pta.,e v-.cıellımis ......._ 0 ...... z*x •·...., _._,,~kan ~ _. ...._ı• _....... wı- .... diler m8st.ı.u ~en ın- çok o1maı.ı.r ki teca•&ileN-.. ......_ Bana dair lıtJldimet lıarorname•i reamf 
lltihkAınlnma brP ~' cama ~ Bir vapura isalNıt lfltereye harp levazlmi gelmeje b8§la- lıMU ._. •' ••• ......,_ W.. te-
llmdlYe bdar iltlhkAm1arm 1Jstte kal- olmuş. nhtunlar ve. depolar atııan hom- dıima işaret eden Taymls gazetesi cU- cnls etmel1tı... inWa hl - gazefet/rd inh,ar etli . 
~..:::==·ölçüde modern ıeç- ~= ::=·Fraw a- yor ki: mnm.taa.bilyük bir tezglh ha- ~Roma lllG8M• s~::"~-----
ldzada bir ~un~ hareketinde biç bilinde hir dtlşman • .,...... ldl lini almaktadır. Sir Alebandnn riyase- ...,......... eaia'Cll Ankara, 22 (Busml) - lftlll ki>- Ocak.1aıdaki menkul ve gayri menkul-'* ~ tbnidi bulummyor, bu emn ederek ~ :;n1 . tinde bulUDBD bir he:v-:t ~ltı arttır- Vqington n (A.A) ~·Birletik Ame- mllr havzeenda kim8r .. klan dnl• 1erin kıymetlen hilktlmetçe bµ ocaklar 
ili, m.._ oJank, Japonlar ceDUlıl ...... BamWrg askeri=.:= mü: ~~ gı:;:ır. ~~ rikanın Roma mas1ahatglb&rı Kirk tza- ~ if)ettirilme.me dair hlkiuwtiu kar.ar- umma leÇllecek dört mflmeaU tariıfm. 
ÇillMle )'aP&lklan haıekM __.,,.ıa ba- li bir hücum yapılmıştır Atılan bomba. ::S buhmması umanunlu teye .• b.; hat vermek illere V~ Plırıl- nameli basflnk8 R.ml pzetede iatip dan takdir olunacaktır. Depo ve mala-
~ ancak Japcmlarm 'bu ili lardan btiyUk yangınlar 

0

ve lnftl•W .ı .. hA~ memn ye verıcı Dll§tır. Romaya ne zaman dlSıucell ma- etmlttlr. Ooaldar brinci Unun ~ alanla mevcut yedek mabeme harice 
..._ ?''MiMii ba~mmdan ~ ~ muştur. Almanya dahillnde bJr .....-. ' _ lGm deiildir. bltfla ....,,_. ve tefenUat'7le Erel· m:ıliyet fiatleri üzerinden pi,yuada ... 
DatUnlük ve bt, bir denb bAJdm~eti diz gan ve tayyare meydan)an boınbar- V I l 0---~--.d b ·L ----·---- il k8mlrleırt devlet ltletme idaresine p- metleri takdir edilerek h&kümetçe pethl 

•ı:-~==~= .k~ 7 ~~üssüne dönmemiştir .. ~· zı _enrz e Ü)'ÜR· Mihoercilerin Baıra ç~.:. ._,.., ........... _ •.•.•. !~:.~1:s_~~=:=!~!._._ - ·-•<71! ·-·-· = ~ .= ~ ~ ~ F'!:l,..; ::-_-=: e bir harp oldu Siioe )'f h'iilya•ı! Dabill·te Vekili R1'man yadan gelenler 
zril*Jer, l8lclmJalarm lehiDet )ful liz bombRdıman tayyarelerinin hareki- DADA lsı.a.."lbul 22 (Yeni Asır) - BugUaAI 
...... ıo1 oynam11F. Mer1a top atat tım. mtlhlm 8Ul"ette m~· - BAŞTARAPJ 1 IDd SA - - BASTARAFI 1 INct SABll'ED.1 - Anlrtr I aya "611ıl4 P.oımnyadaıı pbrimize 135 ı...,-.1e 
mı Pinin • ...._. muu nM ldlslak· JQU1Da nAmen Almaayadaiiuiut :aı. buldu~ Wr 1D1W.cz kruv..arGniln • Pol8n ah t Jmı~ 
1ar1. tehc1it edilen llOke.Jara ~ kı- defJwr b~ Mleumlu·'9JH1m'P hasara~ bir ftelyan torpidosu- maiden mllllll' ~-·bulun- ı.taııbı.ıl ~ ,"RVılUll) -- Dahiliye w- Y v mUMV' P ~to&&· 
lalarmm l(&ıderilmesini ~ ALMAN RESMi TEBUCİNE GÖRE nun hasara uğnyarak sahil bataryalan· muma imlrln yolEtar. km B l'aJh ÖW'ak buıfbı utleden evvel ---•~ 
nakliye IOrati w.. . .. Berlin, 22 (A.A) -:-Alınan.tebliği Al- nın himayesine iltica ettiiini bildirmek- Yunani.ttan askeri bir yardıma istedi- v.fıy!t'? mef'ul olm'U§ v~ alqamJd BCllM1"unda _,,... 

Modem lll1Ablaıdaki tekimülu, yuka- man tayyarelerinin lngiltere üzerindeki tedir. ii veya hareket serbettiainden muhak- ıre - uk~ya avd~ etmiştir. d.elmne .. ~. ftl 
rıdaki ~ Psme olaralt, ihraç faaliyetlerinden, İngiliz llınanlanna tNGtLtz BAVA ııt)'CUMLAJU kak surette kendisini mahrum bnabcak ......,._.. ,....-... 
bvvetlerl 1elıhıe tefsire bJJnşmak ~ mayn dö1ane lşleriııbı devam ettiğinden Kahire. zı. (A.A) _ 1ndlis tehUii : bir tazyika maruz kaldığı takdirde al.- ~~""' lla!fıllllll Samsun 22 (Hususl) - ~larmıız 
priptir. ve İıillliz tayyarelerinin A:lmanyaya gi- Bomhaıtlmıan ~ U/ZO nacak teclbirler en b;iyük ebeınıııiYeti ticaret odasında 'J lptıklan ~ toplanb-* ~rek bir kaç bomba attıkJarmdan balı- ilk ~ ıecesi Libyada Tobrula 11111- haizdir. Şarki Akdenizde eeerden müee- flbe! fi!,,...... da uker ailelerine gardım lçm teberra.. 

Modem stlANann ilk safında havacı- sedfyor. ..uAı....etle hom'bardnnan ._,~ı-.ı:.. . . tikal meeeleai çok mühfındir Buna 2Z (1:1..-) ,- Bunanın Gür- atta buJumnuş)ardır. Tırml tüccar dk 
lak~ Uuldadır. Bu, 1*" Dnc atrate:- v~ -' e........-~:· aıre m · su nab!781l halla tilrk hava kurumuna 7ardmı olara!c 5150 lira vermişlenfb'. 
~ _ı.m 1ılr mını&p ~114Jr.tadn-.. fekterle, alır makinalı tüfeklerle ara- Sahil ı.z::. lnelvla ununnaya ait Mihv.m yolu muhakkak au- iki bta lira teberrll etın.lflm.1ir. Teberrllata hararetle devam ~. 
IBtdafis henU. açıkta obm latalarla yilk- balar, toplar, mühimmat ve tanklarla ~ ekWetB lnfflA8; .!h::.':!:' dUş- rette SfiveJt Kenahna dojnıdar. 11

••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••···- - - ••••••••• .... 

• pmileri tardetmekle kanaat~~ mot6rize blrllklerg bUtün ajıı'lıklarma Erıtnde 1alr çolı: ~ hl· lalranclina.,. meaeleainde bir de- Maltada yem· u···e~r~•enn· 
.. -- de ..ıdJranlara mi!kCJWDC& ve ne kadar ton llildeti temsil dtillnl bil· camlar ~ ... lılylk IMlaa7a • • • nı Ya y JI 
a1riidtal bir ~emet g&ıleıme)ldlr. mek :bayll fay4ah olur. babetls ~ Yflklek infilikh rece manr s&iilehılirclilr. Bu ae-

PoloDJ;a w l'lmıdıt. ~ soma 'bGyUk çapta toplar, 80 lOtduk homWar patlannftu. TanaıeJerimiz fer ıafll aYlanmamız için .ebep sımnaklar ~ .. ..,. ... aeJenl 
~~~ tesitini . tanklar ilh ... gtbt ağır silfthlann gemiye dönerken hı:defi ıWen by~ yoktur .. Vaziyeti mlmldin bGtün .e.- · ..,.... ..... a .. 
wp-u,y• ~...,.,... ıs- yükletibnelerine ve geırıideıı çık:ırrbna. kadar dnllln edeiı Ye Mlytiyen 1......- ilildtaflariyle takip ederek ea iyi • • • • • • 
~ =;..= ~ ı: !:.ıV: ~!anB~:tır~ ~~talara ,~,Ili- lar ı~. kararlan ·••k için.-. nman•- Binlerce kiıi plıirlere VatfOOCI ıelıri üç 
-. -. zum vtuUJr. u3 ..... .orıwwyanın Qwlsı .Asınanaa ukeıi hedeflere atılan 

:WJı:n-.lp}..== libi blrtalla Ye ... ,'iier197den bcımbtilmla yp .... hr ~. Ago- mız olmQflur. tltJitı'Jyor lııamO ayrıldı 
.ıaD cın1amm 41iall ti lr'Wtt ....._ en~ ihraç oıduau mal.,......in geıpi- radataıda bo.mn ika ettili buuatm • • • • •• ........ ··~w---~w:=~g.~= :..ı:nUrır:: 0lmam•fbi"~ ~:~ llLTADI YEllDEI TlPILU YAHUDi •AHALLESllll 
=.....~ti limlekWt waııı,te a- ~ ~ ~ mllll)IJl DU1l bu nwydaaa yakın ~tal7an mahal- ASKERLERiNi SICllllLAftll IDEIJI ETRAFI llYOI DlllR· 
-~::-=~~ ::.;:1
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