
r 44 • tiAZj HULVAKt tzttıİK • ff 
İmtiyaz sahibi : ŞEVKET BİLGİN 

Basınuharrir ve umum1 neşriyat mUdU.rU : 
BAKKJ OCAKOÔLU 

ABONE SEKAITt 

DEV A.M MÜDDETİ TUrkive tçin Haric için 
Senelik_..... 1400 2900 
Alb aylık........ 750 1650 

GUnCJ ııecmis nilclıalar (25) kuruştur .. 

TELElt'CN:Zat'l 

ilan mündcrt'catındnn gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

AMERiKA YARDIMINI DA
HA ÇOK ARTIRMALI --·-

ln~ltereye kuv:
vetli bir filo 
verilmesi 
isteniliyor -·Amerllıa dintlaurlyet~· 

ıerlnln namzedi Hlflere 
hücum ve B. ~ö..pll 

methetti . 
Lonclra, 1 (A.A} - Japon· Amerikan 

tkari mUnaselietleri. hakkında tetkikat 
için Japonyaya cide:n Amerikalı pne
ral Nevyorlro avdetinde fngiltereye ya· 
pılmııkt aolan yardımlann arttmlınn mı 
tavsiye etmiştir. 

ba 1940 l\1ülusumuzun arttığın~ 
şüphe yok 

Nüft.sumuzun nrttığma :şüphe :yok, ancak 
nerelerde ne kadar? En çok hangi yerlerde 
arttı?.. Niçin b:ışka yerlerimizde bu kndnr 
artmadı? Çok artan yerde ne \'ar ki ötede 
yok? .. OJmıyan ycrleı·de bunu }aratamaz 
mıvız.? 

işte bir sürü sorgu ki bunlaı ı ancak 20 
İLK TEŞRİN • PAZAR günü yapılacak 
olan JtE'?lel nüfus sayımı halledecektir.. ı 

Bnsvekiilef 1 tatistik umum müdürliiğü 

YENl ASIR matbaasında basılmıştır 

:Alm4n t>e ltalyanlarla ittifak etmekle yalnız lngiltcrcyc kar§ı değil, Amerf
kaycı karşı da cephe alan Japonların impanıtonı bir geçit ,.e.smiw 

Tüyler ürpertici bir cinayet 

Jngilizlcrin mütemadiyen çogalan kadm tayyarecileri bir teftis esnı.ısıııda, kö§edc kadın tayyareciıcrcıeıı bir §CJ 

Munınileyh İngiltereyc derhııl hafif 
kruvnzörler. destroyerler, denizaltılar 
gönderilmesi lüzumundan bahsetmiş, 
btiyle bir şeyden m:ıruılar çıkarnıakJa 
Amerikanın ancak kendi mahvına çalış· 
maktan başka. bir ~Y yapmıyuak ol· 
dulunu söylemiştir. 

Bir adam karısını sokak 
OJ'.'tasında parçaladı 

Harbin dışında 
Kalabilmek için -·--Anglo Sak~on harp makinesi 
ağır basmağa başlayıncaya ka
dar Sovyetlerin Almanya ya 
l arşı cali dostluk vaziyeti de
ğişmiyecektir. 

- te-
~EVJ\ E'l' BİU~I~ 

-YENi 
A 1A ·-İNGİLİZ u VETLERI 

AR 1 .lİJ DAF AADAH .. 
TAARRUZA GEÇTi ---

Mihver de lctlermin hakiki çchrclcıi·'*"ukavemet edi-< 
le göriinmclcrinc imkfm Yeren iiçii'llilr-

1 
• k h•• 

ittifak munhedcsi. Sov~etler BirJ'ifniıı emıyece U.,. 
1.ılwhiyctli m:ı 1ıiillerintlc ne ~kilde 
k.ırsıJamnıstır, Jıcniiz bilmiyoruz. Yul- mi kın 
hız Kr~mlinin dii üncelerine rnakcs olan ar 8 .;..._-.> 

•Pnwdnıı nın ihtiyatknr lisnnından mı· Londrn, 1 (A.A) -- saiahiycttelı: 
lıyonız ki ~Iman~·a lıu paktın lmzırJ~n- mah!ilJerde Eylül ayının fne;iliz bava 
ınnkta oldugundnn l\fosko\'nyı dalın on- kuvvetleri için bir zafer ayı oldui:~ı be· 
<'<' ~abcrdnr ctmistir. . .. ~an ediJmektedir. Almı:.n hnva ltuvvet-

l ıne •Pravdnıı nın ncşrıyatma :;ore: Jcri ı 100 den fazla Alman tayyaresi-
•Sulh Ye bitnrnflık ~ivasetine sımsıkı • 'imh · ı · · tal' .. .. 3000 · 
lı "l 1 S 1 h.~ )'". h . . nın ıuıy e ıyı ın1 gurmuı pı· 

ag ı. o n?' ovyct ~r ı~ ıgı u sı~~~c;etın _ SONU 3 ONC"Ü SAII1FEDI'; _ 
kcndı clıııdc oldugu nısbctte dcgışmcz 
knldıf,'lnı \'C öy]c lmlmnktn dc\'run ede
<'"r'İni foyit edebilir." 

Yani So,·yet Ru..,yu bir cihnn harbine 
hılulap etmek istidadını gi;stcrcn en bii
l'iilc tehlikefor karşısmdn bile tojlrnkla
rını bu korkunr. harbin fcllikctlcriudcn 
lllasun tutmak, imha harbine siirüklcn
lllcınck amıindcdir. Şu halde resmi mah
fillerin hakiki dii iincclerini nidn ortn
Ya koyınndıklnrı kolayca nnlaşıİabilir. 
.. Bir kerrc şu nokta~·ı ehcınıniyetle giiz 
0 nündc tutmak lazımdır : 

Sovyctlcr Birliği, Antilcomintcnı 
l>:ıktla kendi mC\ cudiyctine husumetle· 
ruıi her fırsatta tekrar etmiş olan milı· 
Ver de,Jctlcriyle anlaşarak dost göriio· 
meyi tercih etmissc muhakkaktır ki ne· 
ticesini ke tircmcdiği bir harpten sakın
dığı idn hiiylc hareket etmiştir.. \linc 
~.uhakkakhr ki Alnı. nyn baş döndi.irü
c~! zaferlerini So,')·ctlerin bitaraflığına 
ttivcncrck diişmnnlariyle hemen hc.•r 
l'etde tek ceph(.>li bir harp yapmış ohun
!i~na medyundur. Fnknt işte dalın lmrp 
bıtnıcdcn AJmnm·a bu minnettarlığını 
~nutmu gibidir. l\liln r.r nilıni 7.nfcri el· 

e ederse Awupa 'c Asynda Alımuıya 
.,:~~ Japonyaııın istedikleri şekilde bir ni
~• kurulacak, biiyiik küçük hiiHin 
~vlctler maddi , ·c manevi bir e areti 
b(j bule davet crlilcccklcrdir. İnsanlık 

1 
l'lc bir felaketle karşıla ır a bay llit· 

1
er ,.e müritleri Mayıı Kamfın So,·yct-
ere ait olan sahifelerini de tahakkuk 
~ttirmcğe <:alı nn acaklar mı? Her sa· 
hada ezici, miitc:rrriz bir zihnb ı•Ucn 
l ?lnız SO\ yet Rusyal a karşı , ·cfakar 
b
1
lr do tlıık beklemek hirnz safdillik 

41 ur. 
. Z?tc.n Alınanyanın ~aratmak istediği 
~nı nızanı bu closthıf!un mezarı olacak· 

: Zira So' yet Rtu;}nda hakim ol:ın 
fkideJerle Pnncermanizrnin Alman nıil
l~tindcn lıaşka iistiin bir milJct tanımı· 

Çok şiddetli bir ateş 
ve hava hücumu 

Ingiliz uzun 
menzilli topları 
Kaleyi dövdü 

İngiliz ta)'~areleri de 
Mnnştahi istilti limanla
rını ~aJıtı, lnf il(:ilılardan 
İngiliz sahiHlerindefıi 

et'fer sarsddı •• 
Londra 1 (A.A) - Uzun men

zilli İngiliz toplan dün $<lbah gün 
doğmadan evvel Fransız sahilini 
bombardıman etmi§lerdir. KD.le li
manı rahbl\llanna tam isabetler kay
dedilcliği zannedilmektedir. Toplar 
ıuatuktan sonra rıhtımlarda bir 
müddet yangınlar görülmü§tür. 

Öğleden evvel uzun menzilli Al
man topları da 20 dakika kadar nteş 
etmişlerdir. Bir kisi ölmüş, bir kaç 
kişi hafif yaralanmıştır. 
MANŞ LIMANLARINA 
HAVA HÜCUMLARI 
Londra 1 (A.A) - İngiliz hava 

kuvvetleri bu sabah erkenden Manı 
sahillerindeki Alman istila limanla~ 
nna hücum etmişlerdir. Vukua gelen 
infilaklardan İngiliz sahillerindeki 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHlFEUE -an akideleri hiç bir 7.nman uyu amı •a· 
haJ.. .. birle cmivccektir. Vaz.iyct ' ~·nlnız 
~ '-~\ İyedcıı tetkik edildiği zaman biJc 

1 
~ - - -

ll rlın paktının l\foskO\ ndn hfö lik bir ~ 1 i 11 i ...... e fi nı izi il do-
:va?Jklık tlarhesi olduğu muh;kkaktır. ı.; 

1/"'dhakilca Alm:.ııı hariciye n:ızm Von j 0-l:lll yıldÖnÜHllt~ri 
y 1thentropuıı !\Iosko,•nyn giderek Sov· ~ • 
r:lı erin ~·e.ni pakta iştir:ıklerini temine lngiltePe Jıralı 
bı' Şacağından l.n bahsediJmiştir. l'ikri-
)' ııce lıuna imkföı yoktur. Zira Japon-' hararet i bir te&ril: 
~ biiyJc n~kcrİ hir ittifnkn SC\'kcdcll telgrafı gönderdi.. 
. cu amil lngilfe:rc \ 'C BirJC!jik Anıc-j, k H .) R .• 

lika dinıhuriyctıcr; ·Jc 1.:okl:ın heri mii- An ara, 1 ( u:msı - eısı-
~e halinde 9lmasıdır. Jnpon:\n tıpkı , cümlıur İsmet lnönünün yıldö
•· hla gibi Asyada ltendindcıı başka nümü münasebetivle /ngiltere 
il' blemlck r .. k' l ·ı. l ~ !bas • c 111 soz ' 'c mev ı sa 11 11 0 • , Kralı M ajesf.e Altıncı Jor j tara-
. ını ısleıniyor. Kısaca bütün A~,·a f d ·· · h l' b 

~1Uet1crini Japon hcgcnHın;>:ıM altı;ıa , ~n an gonderıle'! • arar~t ! te • 
.rnağı dii 'inii~ or. Sc•\) etlerin Jıöylel ı·ık telgralına Mıllı Şelımız sa
:r h~iıniyct ve listünliik iddiasına ·ta· mimi teıekkürlerini telgrafla 
nıınul etmi~·ecdderi üplıesiz olduğu bildirmişlerdir. 

HAVA 
HARBi 

Ayandan B. King İngiliz borçlarının 

~= ~c!::r~;e=~ ~çıı. Cinayet karş· ıyakada işlendi, ka-
- Japonyanm vaziyeti prktaki bil· 

tilıı menfaatlerin himayesi mecburiyeti- dın· 23 ara ala ak ··ıd·· 
ni bize tahmil ediyor. Teklifim kabul Y r 0 U -·-

ALMANYANIN EN MÜHiM 
MERKEZLERİ BOMBA 
YAG~URUNA TUTULDU 
Berlin be~ saat 
bow lll rd man 

ed0 di 
Londra 1 (A.A) - Asosyeted 

Pres harbın başından beri Berlinde 
\•erilen hava tehlike işaretlerinin en 
uzununun dün gece verildiğini biJ
dirmeldedir. 

- SONIJ 4 UNCO SAHiFEDE -

edilirse Pasifikteki her bangl bir fnıt· Karşıyakada aoğukkuyu mevkiinde 
liz üıısiinü kiralamak mümkilndtlr. Medeniyet sokağında 28 sayılı evin 

B. VİLKlNİN BEYANATI önünde akşam üzeri müthiş bir ciruıyct 
Detroit, 1 (A.A) - Amerika cilmhu· olmuş bir genç kadın 23 yerinden bı· 

l'iyetçi partinin reisicümhur naınzedl B. çakln ~aralanmak suretiyle öldUrUlmUş-
Vilki söyledi!,ri s~im nutkunda şöyle _ , _________ _ 
demiştir : 

- Bugün Avrupa llitlerin muazzam 
arsız.lıihnın tahakkiimü altındadır. Bit
ler maksntlnnna vnmınk için resmi va· 
itleri bozmaktan, ortaklarını katletmek· 
ten, Alman gençliğini yüksek tnliın gör· 

- SONU 3 ÜNCÜ SJ\llİFfil>ı-~ -

~11111111 11111111 lllllllllllllllllJJ 

SON AEİKA . . . . . .. . .. . . . . 
Jap nya ngil
tereye hücum 
edecek olursa 

tür. 
Ölen kadın Bn. Nazire adiyle tanın

makta ise de nüfus tc:zkercsinde ıNaz
miye• diye kayıtlıdır. 

- SONU 2 inci SAYFADA -

Amer·ııanın seyirci 
lıalmıyacağı şimdiden 
bildirilmeli diyorlar 

karar vcrcccgi merakla beklenilen 1spmıyanm 
Franko t•c hiikiimct erkıiııı 

Londra 1 (A.A) - Royterin 
V 8.§İngton muhabiri bildiriyor: 

Oç taraflı paktın imzaıı etrafın
da hariciye nezaretinde bir noktai 
nazar ihtilafı mevcut gibi gorun
mektedir. B. Sumner Vela Japonya 
ile muslihane bir anlqmaya açık ~ 
pı bırakmışsa da bu hususta pek ile
ri gidileceği zannedilmiyor. Ameri
ka hariciye nezareti memurlarının 
ekseriyeti Amerikanın evvelden icap 
eden tedbirleri alması lizım geldiği
ne kanidirler. 

ÜÇÜZLÜ İTTİFAK, iSPAi:- İTALYAJLARIN SURİYE. 
YA VE AVUSTURALYA DEN YENİ TALEPLERİ 

lngiliz sahıllcrini ıniidaJaa eden 
toplardan ikisi 

Dallardan sesler . -. -........ . 
Kuyruk --·-Refik HnJit son hafta müsahabesinde 

aKuyruk a tan bahsediyor. Kendisine 
has uslübU ile kuyru{,'Ull hayvanlarda 
ne güzel bir zarnfet \'e şclıaınet uzvu ol· 
duğunu an]altıktan sonra kuyruksuz ol
mnnın acılıi'.,'lnı en ziynde çeken insanla· 
rm •Dalkanıklarn olduğunu ve bunla· 
rm efendilerine kuyruk sallıyamadıkla· 
rı ic;in muztarip bulunduklarını söyli· 

Yine bunlara göre Birmanya yo
lunun açılması uzak p.rktaki tngiliz 
lopraklanna bir Japon taarruzunu 
tahrik ederse Amerikanın bu taar
ruza kartı proteıto ile iktifa ebniye. 
ceğini timdiden bildirmesi lizımdır. 
Bazı eırunarelere göre 1ngilterenin 

ispanya Dahili
ye nazın, B. 

Mussolini ile . ,5 
saat görüştü 
JAPONYANIN ALDIGı 

SON VAZIYET VE 
AVUSTURAL YA ••. 

Birmanya yolunu açarak Çine sevki· Roma, 1 (A.A) - Stefani Ajanııi 
yata müsaade edileceği zannediliyor. bi1diriyor:layanya dahiliye nazın Serano 

Matbuat konferaMJnda hariciye JMW· Suner bu sabah saat 10 da Romaya ıe
rı Kordcl Hull'a böyle bir hareketi lerek Villa Madamada ikamet edecek
Anıerikanın nasıl k~ılıyaeağı adnıl- tir. 
muştur. iyi malumat alan mahfilde ıöri one-

Hull, geçen Temmuzda Birmanya l~ çok 'J>ÜyÜk ehemmiyeti haa olnca
yolunun kapanmuına Amerikanın il beyan ediliyor. 
muhalif olduğunu bugijn de bu va- Roma, 1 (A.A) - lapanyo1 dahiliy.e 

• • .... ? lund ... nazın Suner bu sabah Romaya gelmıı.ı 
~!etın. d~gı§memı§ bu ugunu ve öğleden evvel Venedik Sa~a)~n~a 
soyleml§tır. Mu~solini tarafından kabul edılmıştır. 

Amerika bUytik erkanı harbiyesi rei- Görüı.ıme bir buçuk eaat sürmüı.ıtür. 
si general Mnrral Birleşik Amerika ile Loncfra, 1 (A.A) - Avusturalya * Latin Amerika arnsıncJa gan.iş bir işbir- hariciye nazın üçüzlü pakt hakkında he· 

DaJka\•uklnrın kuyruksuzluk ac ı liği tesis edileceğini, Bermut adaların- yanatmda ounlan aöylemi~tir: 

yor. 

çektil,lerini tahmin etmiyorum. daki Amerikan deniz ve hava Usleri için -Japonya, impa.ratorluğummun dÜJ 
Tabint onlan kendi cinslerinden olan plfutlar tertip «lildiğini söyleın~ir. rnanlaniyle sarih bir ittifaka ginni~tir. 

efendilerinin kuyruğu olarak yaratmış B H• J M · Avusturnlya bu ittifokın oartlannda ve 
ve kuyruktan ~ok daha müessir olarak • l t er ısırın bu paktın ne derece pasifik Oseanında 
tn bir (Dil) \'ermiş.. şamil olduğundan haberdar edilmemiş-

Profcsyoncl bir dalknvuğun dilindeki istı•la"' Sıftı ı•stı•yor bilirti~._ .y· .alnız milli birlik biz . . i memnun edc
kuvvct hangi hayvanın kuyruğunda 
\'ardır?. O dildeki zchiri hangi y11anın Londra. 1 (A.A) - Royter •bildi- t tifakın aarih hedelı lmparatorluiu-
clislerinde bulabilirsiniz? riyor: mu. un ve Bb-leşik Amerikanın tecridi ve 

Cemiyet için belli başlı bir felaket İngiliz gazetelerince lııpanyol nazırJ bu esnada mihver devletlerinin anu et· 
olan {Dalkavuk dili) tezgahını kurup B. Sunerin de iştirak etmi§ olduğu ıon tiklerini elegeçimıeleridir. 
faııliyetc geçtiği zaman dikkat edin: Belii Bertin görütımc1eri 6naınnda Hitlerln Londra. l (A.A) - Avustural~ adan 
dakikanın içinde ne pespaye insanlar yakın ~rktaki stratejik vaziyet 11oktai mühim tayyare kuvvetleri Singapura ve 
gök yüzüne çıkarılır, ne faı.iletli kimse- nazarından Mımın istilası vakit geçmek hıgili& Malezyasma gönderilmiotir. 
ler kaldırımlara sel'ilir. ıizin fiiliyata konulması için larn etmi~ Avuıturalyamn cüzütamlan üslerde ba-

İnsanlar da he1e dalka,·uk sınıfında olduğu zannedilmektediT. 11 mevcut kuvvetl.-i fulahı,tmmyrıcak, 
bu (Dil) 'arken znnnetmem ki hay\'an· yabm ba,ka yalnııle 1>ulonmalan icap 
ıarm ku~ ruhlarım kıskansınlar.. 111111111 IHIHlii HllllJ Hllffit 1 eden • ..,. hıwa 1cu\'\'et1rri-ıin yerini 

Tazminat ve 
Alman, ltalyan
ların dönmesini 

istiyorlar 

ALMAN VE ITAL YAN TEB· 
LiGLERi DE NEŞREDIL· 

MELi iMiŞ 
Kahire,! (A.A) - Şark Arap Ajan-

11nın Benıt haberine göre lıalyan müta
reke komisyonu mütarekeden evvel or
ta şarkta ikamet etmekte olup harbin 

- SONU 3 (\~('(l SA ntFF.nE -

Suriyelkn tleplorini git1ikçe artımın 
ltıaluanan hariciye nazın Ciano 
bh'ı~e~ 
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Kib it ı· atleri 
yükseldi 

-·..UJf.ı.--

Mahkemenin koridorunda, birden mi 'Onerl! Dünden itifJaıten llir 
bire Necmi Unerl ile karşıla...c:tım. Bir Sarardığını gördüm ve cevabını bek- fıutunu. ... flati 90 ~a.. 
An, şöyle bakıştık. ~ m_ukavemet lemedeıı: arkam~ çevirdim .ve. avukatı- Kibrit fiatleri. dUnden itibnren mem
edilmez bir sevki tabil ile, yenmde dur- mm b~. beklediği odaya .gırdlın. Haki- leketin her tarafındnn ve bu meyanda 
dum- knti Ytu.""Üne fırlattığım için, vahşt bJr tabii İzmirde on para yü~ dok-

Kolhim delice çıırpıy~u. Bu yaptı- memnuniyet ~cdi~ord~! ~~ne- san pa:raya satılınağa baş~~-
tım hareketin mfuırısebetsiz, yersiz~ bil- !? ~·anır, bu _hı~1 ştiphesız neticeyı de- Aldığımız maI\llnata göre bu zam, son 
tün kaidelere aykırı olduğunu biliyor- ği.ştirecek değildi! cilnlerde doların yükselmesi yüzünden 
dum. Fakat başka tilrlil hnreket etmek Faka~ uzamnkta olan n:üz.ııkere ~a- ~rt olmustur. 
elimden gelmiyordu. smda, bize duyulmaınış bir haber gelin- --·--

- BUyük bir avukatsınız, bay Necmi ce ne kadar hayret içinde knldım. Bay Ç d l B 
'Oneri! dedim.. . Necmi Unert. mildafaaya yeni deliller an ar 1 Ve er ga• 

Biltün hiddet ve nefretim sesimde tit- verildiği için, müzakerenin tecilini ta- _f • / l / J 
riyordu_ Nefi!. mUkemmel bir talakat lep etmişti. maaa yıne ze ze e O aU 
kudretiniz var. Fakat bunu kötü bir B inanılmıyacak haber doğru idi. Se- Evvelki gece yansı Dikilinin Çandarlı 
öAvanm emrine ve hizmetine koymUŞ3U· kiz gün süren tahkiknttan sonra. Bay nahiyesiyle Bergama merkezinde üç sn
nuz! .. Ekrem Geysu sizin hizmetinizi Necmi Uneri itizar etti. Ekrem Geysu- niye devam eden oldukça şiddetli bir 
bol bol ödediği için onu asil ve Micennp nun davasını müdafaa edemiyeceğini zelzele olmuştur Hasarat yoktur. 
gı."bi gösteriyorsunuz.. Bununla bernber, bildirdi. Bu, Ekrem için parlak bir mah- _._.:,_ . __ 
bu •Masum kurbanın• İstanbulun dört kUmiyete muadildi. y E 
tnrnfında adı duyulmuş bir çapkın ve Eski kocı:ı.mın yeni entrikalara baş 
kandırıcı olduğunu bilmez değilsiniz! ... vumınsını. dolaplar çevirmesini bekli- ~"'Bs e eri 
Onun maceralarını bilmiyen İstanbuldıı yordum. Fakat ve hiç şilphcsiz bilsbü- Belediye reisi Behçet Uz dün §Chirde 
tek bir kişi yoktur! İğfal ettiği znvallı tün rezil olmaktan korktu. E~er B. Nec- bazı tetkiklerde bulunmu}, Karstyakaya 
genç kı%.ların bir tanesine merhamet mi Üııeri bUt.ün bildiklerini ifşa ederse, giderek muhtelif sokakların kannlizns
göstermis midir? Su son seneler zmfın- yalnız rezil olmakla da kalmnz, belasını yon i~lerini Ye çocuk yuvMını görmü~
da, bUtün katı"belerinin, daktilolarının bulurdu. Kanun, yolnncı şahitliği ve bu- tür. 
ne olduğunu bir tahkik buyurdunuz na tahrik edenleri ağır cezaya çarpar. 
mu? Balayı seyahatimiz esnasında Ati- Diivam benim lehimde neticelendi.. 
nada neler yaptığını sorup nraştırdınız İffet ve ismetim kurtulmuştu! Nihayet, 
mı? bu mesut haberi resmen alınca, geniş 

rHayu·! • değil mi 1 Çünkü benim, ya- bir nefes aldım. 
lancı şulıitler getirtecek param yok. Hiirr!yetim ve namU!lu kndın şöhre
Hnttfı doğruyu söyJiyecek şnhitleri bile! timle beraber, daha az kıymetli olmıyan 
Biliyor musunuz, o ayni zrunanda kaç diğer bir şey daha kazanıyordum : İn-

Ge!e le , idenie 
Sivas Mebusu B. Mithat Şükrü 

Ankaradıın şehrimize gelmi~ isknn 
umum müfetti~ B. Adil Gönen Aydına, 
Muğla mebusa B. ~dutlah lstnnbula 
gitmiıılerdir. 

kndınla birden Asıkane milnasebette bu- sanlığa itimat .• Demek ld namuslu in- -
lunur? Operet artisti Nina Petaliye so- sanlar varmış! Kanunun büyük mUda- POLİSTE --
run, Şişlide bir köşkü olan bayan Feri- fileri bulunuvormuş demek!.. 
aeye sorun! Fakat nenize ıaz.un, bun
lar siz1 alakadar eden şeyler değil! Si
mı bütün temenni ettiğiniz şey, ynlıım * 
sUsleyip pullayıp hakikat cliye ortaya Hürriyetimi kat'i olarnk laızandıktnn 
atmak ve hakiltat Lesiyle yalanı kükre- bir kaç gün sonra beklemediğim birisi 
mektir! Patronun sululuklnrını çoh.-tan beni ziyarete geldi.. Avukat Necmi 
beri bUtUn kuvvetiyle reddetmiş bir fa- tineri.. Muhakeme esnasında bana ynp
kir genç kızı, zelil bir entrikacı şeklin- tıl,11 haksız hilcuınfardan, bütün hüsnü 
de göstermekten zevk alıyorsunuz! Evet niyetine rağmen Ekrem Geysunun do
itiraf ederim, affcdı1mez bi.r lıata işle- laplarmı vaktinde keşfedememesinden 
diın - bir menfaat izdivacı yaptım! Fakat dolayı iti7.ar beyan ediyordu. 
bunun ceznsıru, iiç ny sfuen kftbuslarla cİnsruıı aldatmıynn bir şive Y:ırdır! .. 
kafi derecede çektim ve hal , bu fuıda Sizin sözlerinizde de böylece hakikatin 
bile. üzerime ciöktüğünüz çirkeflerlc şh-e.si hissediliyordu-• Titrek bir sesle 
yine bunun cezasını çekiyorum. Bunu bunu söyledikten ronra, daha tatlı bir 
yapan da sizsiniz, meşhur ve parlak tonla ilave etti : 
ııwkat, bay Necmi Üneri! Ben para is- ırSize yapmağa başladığım fenalığı ta-
temlyorum. bunu iyi biliniz! mir etmek :isterim. Ne suretle size ynr-

Geyaudan hiç bir zaman be.ş para is- dım edebilirim?• • 
~ değilim! BUtiln fstedia;;mı şey hilr- Bu ziyareti. bu sözler, bu hara.retli 
rlyetimdir. Fakat eski kocam bu hUr- iknn J..."Udreti bana o kadar emniyet ve 
, iyetl bana çirkinleşmiş, sakatlanmış, itimat vermişti ki benim ve kardeşi
, irl~ olarak bde etmekten zevk min bütün vaziyetimizi bUyük avukata 
l:uyuyor .• Zira gururu, ondan ayrılma- i!~a ettim. • 
ma tahammül edemiyor. Yalancı şahit- ..... Ve bay Necmi tlneri bana öyle gü
ier bulmak ve meşhur avukatların mil- zel yardım etti ki, ertesi sene büyük 
· nfaalarını altm bnhnsına sntın almak avukatla genç piyanistin izdivncı ilim 
ı. koca bir servet sarfediyor! Bu ynp- ediliyordu .. 
• .ğuıızla iftihar edebili.rsiniz, bay Nec- - BİTTİ -

• aret · ğii d-n : 
a ğı .. tf_! mıli . ~ ,, ...... -~RI 

1940 yapağı tip - nümunelcriylc azami ıütubet derecesi, nizamnameni:ı 24-
üncü maddesi hükümlerine tevfiknn. heyetçe tesbit olunmuştur. 

Alakadnrların, l 0/ 10/940 tarihinden itibaren mcriyet mevküne girecek 
olan mevzuu bahis tip - nümuncleri görmek ve malumat edinmek üzere İzmir 
ihracat başkontrolörlüğünc müracaatları. 4144 (203 7) 

1ZMiR StCiLt TiCARET .MEMUR-
LUCUNDAN: D. S. No:2829 

(Mehmet Feralyalı ve Mehmet Bu
tıyalı) ticaret ünvaniyle lzrnirde Kesta
ne pazarı civarında Çilingir sokağında 
2 7 numaralı mağazada zahire ve her 
türlü mahsulatı aniye ticaretiyle iştigal 
etmek üzere te~ckkül eden isbu şirketin 
ticaret ünvanı ve şirket mukavclenamesi 
ticaret kanunu hükümlerine göre sicilin 
2829 numarasına kayıt ve t~il edildiği 
lli.n olunur. 

f zmir sicili ticaret memurluğu reınnf 
mühür ve üzerinde F. T enik imzası 
1: MUKAVELE: 
Bugün bin dokuz yüz kırk senesi Ey

lul ayının yirmi altıncı Pcrıembe günü
dür. 26/9/940 

Ben Türkiye Cümhuriyeti kanunları
nın bnhı.ettiği salahiyetleri haa lzmir 
birinci noteri Reşat Köymen, İzmirde 
Bahçeciler hanında 12, l .f eayılı dairem
de İş görmekte iken aaat on dört buçuk 

nnda yanıma gden, lzmiıde Karp
yakada Soukkuyuda tramvay caddesin
de 2 3 numaralı evde oturan Mustafa 
oğlu 1chmet Farnlynlı ve lzmirde Al-
ancakta Şerafettin bey caddesinde 30 

sayılı c\-de oturan Yusuf oğlu Mehmet 
B stı) alı bana müracaatla resen bir 
irket mukavelenamesi tanzimiııi istedi

ler. Kendilerinin kanuni ehliyetleri haiz 
oldu~unu nlııdun. izmirde Egyefpaşada 
birinci çıkmaz so. 19 sayılı evde oturan 
Halil oğlu Süleyman Uygun ve lzmirde 
~cfpa,.ada ikinci Süleymaniyc mahal
lesinin Hatay caddesinde 340 ınc.ı eo. 
30 no. da mukım Ali oğlu Ahmet Darga 
fahit ve muarrif sıfatiyle hazır bulunu
)"orl rd. Bu ,dıitlerin §Bhadcte mani bir 
halleri olm dığı sorular.ık anlaşıldL Bu
nun üzerine müttefikan söze başlıyarak 
mevat ve ~eraiti atiye dairesinde aldı 
muka·ırele eylcmiş:lerdir. Şöyle ki: 

Madde: 1 - Bu ııirket mukavelena· 
mesınm tanzim tarihi 26/EylUl/940 
Perşembe günüdür. 

Madde: 2 - Şüreka Mehmet Faral
yalı ve Mehmet Bastıyalıd n mürekkep 
olup her ild ferikin kanuni ibmetgah1 
yukanda c&terilmi~ ve bu irlcete dahil 
h ~ka bir şerik yoktur. 

Madde: 3 - Bu şirket kollektif ne
ıdedir. 

Madde: 4 - Şirketin mc& zi ti<:nre
h:mirde Kesb.ne paznn eh• rındn Çi-

ngir sokağında 2 7 num r 1 m v Lı-

dır. 
Mndde: 5 - Şirketin ünvnnı: (Meh

met Faralyalı ve Mehmet Ba.stıyalı) 
olup merkezi İzmirdir. 

Mndde: 6 - Şirketin mevzuu: bilu
mum mahsulab arziye ve bilha'!sa zahi
re üzerine perakende alım ve 8ntunı ile 
i6tigal etmekten ibarettir. 
Maddeı 7 - Şirketin sermayesi cem

an ( 4000) dört bin Türk lirasından 
ibaret olup bunun (2600) iki bin adciz 
yüz 1iraa1 §eriklerden Mehmet Ba.sbyalı 
ve ( J 200) bin iki yüz lirası da Mehmet 
Faralyalı t rafından nakden vazeclilmit
tir. 

Madde: 8 - Şeriklerin kar veya za
rardaki bisaei İştirakiyelcri yarı yarıya
dır. 

Madde: 9 - Her bin ıerik §İrketi 
alakadar eden bilumum muamelat, uku
dat, ve taahbüdat ve ire ünvanı 
şirketi istimal etmek kaydiyle münferi
den vazedeceği imza ıirketi ilzam ede
cektr. 

Madde: J O - ,Şir~etin müddeti bir 
seneden ibaret olup 1 / A~'Ustos/940 
tarihinden 31 /Temmu7/941 tarihine 
kadar devam edecektir. Ve müddetin 
nihnyetinden bir ay evvel §erikler yek
diğerine girketin feehi hakkında resmi 
tıekilde ihban keyfiyet etmedikleri tak
dirde mukavde müddeti hitam bulduğu 
tarihten itibaren kendiliğinden daha bir 
sene müddetle devam edecektir. 

Akitlerin ba~ka hiT diyecelderi ol
madığından ben yeminli noter bir nüsha 
olarak resen tanzim ettim. Ve içindeki
lerini açıkça okuyarak anlattım. Arzu
larının tamamen istedikleri gibi yıwldı
ğmı tasdik etmeleri üzerine i~bu muka
,.clename aşağıııını hepimiz imza ettik 
ve miihürledik. Bin dokuz yüz kırk se· 
ne!!İ Eyltı! ayının yirmi altıncı Per~embe 
günü. 

Akitler: 1 mzaları. Sahitler: Lnznlan 
Noter: Rt'sml mühri{ ~:c R. Kijymıo:n 

imzası. 
Cene1 sayı: 1165 
işbu mukavelename suretinin dnirede 

saklı 26/9/940 tarih ve 1164 genel 
sayılı aslmıı uyı;un olduğu tasdik kılın· 
dı. Bin dokuz yüz kırk senesi Eylül ayı
nın yirmi altıncı Per~embe &iinü. 

30 K:uru~luk damga pulu üzerinde 
26 EyJCıl 1940 tıırih '\!C lzmir birinci 
11ot rH~i rc<""mİ mührii 'e R. Köymen 
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Sam sataralı allıı 
dolandıranlar tutuldu 
Son günlt>rde şehrimizin muhtelif 

semtlerinde, kıymeU bir lirayı geçıni
yen ndi saatleri saf ha1ka ve köylüye 
se'kiwr. onar lirnya satmak suretiyle 
dolandıncıhk eden Mehmet, Uşaklı İs
mail ve Laz Hilmi ndıncta Uç kfı::i zrbı
tacn tutulrnu.~tur. 
Bunların saat satma ta.rzlnrı gayet us

talıltlıdır. Bu üç kişi müşterek hareket 
P-ttikleri halde Gazi bulvarı, lsmetpaşa 
bulvarı ve çarşı içinde nyrı 2yrı gez
mi ler, sonra muayyen bir müşteriyi 
l·andırnıak icin üçü guya t~düfen hu
lusnm.<tlar. bir lira kıym~tindcki &ıati 
8 lirny~ scıtmışl.ar ve bu suretle mütead
dit kimseleri. dol:ındı.rmı.şlardır. 
H:ıklarında ~dl.iyece mumnel .. ye haş

'anmL.<dır. 

BP. -lııuBınıın feci öldim t •• 
Scydiköyün Yeşil mahallesinde otu

Dn Mehmet karısı Yıldız Saraçoğlu ev
de karyolnyı diizelttifi ırada cluvarda 
a"ılı duran çifte füfongi ateş almıştır. 
Bu yüzden Yıldız sol küreği altından 
a1ır surette ynralanarak" ölmu.,mr. Ha
disenin müessif bir ka7.adnn ibaret oldu
b'll anJ"'cılmıştır. 

rman a~g nları 
Urla knza ..... Jlın Gülpınar dağında or

man y::ınp,ını cıkmış, dağı çevreliyen or
man ve bu meyanda bir miktar zeytin 
rğacı tamamen yanmıştır. 
Yangın faili olduiT,u anlaşılan Bn. Mü

nevYer lu?kkmda takibata ba,.~ştır. * lzmirin Çile ve Kesre köyleri ara
sındaki Kadıka mevkiinde geçenlerde 
cıkan ve söndürülen yangın dün tekrar 
başkmı.ş, 100 hektar arazi dahilinde 40 
çam fidanı mahvolmuştur. 

f;Üi g LE 
CYV D l SIZJLIK 

Tirenin Boğ:ıziti nahiyesine b::ığlı Kü
çUkkale köyünde Hasan Kayanın evine 
giren, hırsız tarafından bir çok kıymetli 
ev eşyası çalm~ır. Hırsız aranmakta
dır. -- --utbolcM ar n 
müsabakalara 

ınriş şekli 
B. T. G. Direktl!'lü!ü 
yeni bazı esaslar 
tesblt etti.. 
Beden T erbiycsi Genel "lrektörlüiü. 

futbolcuların müsabakalara ne ~ekilde gi 
rebilccekleri hakkında geçen sene kabul 
edilen talimatnameyi ortadan kaldırmıı, 
yeni talimatname yapılıncaya. kadar bazı 
esaslar tesbit etmi~tir. Bu esular 1 Ey
l(ll 19 .. 0 tarihinden itibaren meriyete 
giımi~r. BunJma göre futbol müsaba
kalarına girmek için azanın temııil ede
ceği kulübe mensup bulunmaa& ve kulü
be mensup olduğu bölgece te.5cil olun
ması kafidir. 

Kulüp deği~tirroiı olanlar mü,abaka
larn giunek için milddet beklemiyecek
lerdir. Her ne şekilde ol\Jl'lla olsun tale
be, askerler, Vekaletlere mensup mües
seseler kulüplerinin mükellef müıtah
clemleri tescil edilerek bir kıllübü temsil 
mahiyetmde futbol müsabakalaıına ithal 
olunamıyncaklardır. Ueulü dairesinde 
kulüp değiştirenler yeni kulübe intisap 
ettiği ve bu naklin bölgece tasdik edil
diği tarihten itibaren müsabakalara gi
rebileceklerdir. Eylulden Haziran orta
sına kadar der.ım eden bir futbol mev
simi içinde bölge dahilinde bir kulüp na
mına futbol müsabaka.sına iştirak etm.İf 
olanlar kulüp değiştirdiklerl takdirde 
çıkını, oldukları kulübe knrp yeni kulüp. 
!erinde müsabakaya i tirnk etmekten 
men olunmuşlardır. Bundan böyle, tes
cil ınuumcleleri bölgelerde bitirilecek 
ve tcx'.il e k1 Bcd-n T erbiyeı:i Gend 
Direktödüğiiııc göndcrilmi.>eccl:tir. 

--™ 

F•atlerin Ü a abesi işi 
-------------~9x·---------~ 

Gıda ma delerinin kir 
nisbetleri tetkik ve 

tespit ediliyor 
------x.x:-------

Esnafın lıallıtan fa zıa papa alnuuına 
1ıat'i'J1en meydan vePDmlyecefı-

Harbin dışında 
alabilmek için 

-··--
- BAŞ'I'ARAFI 1 inci SAYFADA -

~ibl harp mahrckinin dışında kalmalı 
kanırlsn da Berlin paktında yer alma
larına manidir. 

l\laamafih biz lıarbin hakild mahiyeti, 
nihtıi safhası tavanuh edinceye kndar 
Sovyetlerin Alma.nyaya no husumet, u 
de iibirar ıöstermiyeceklerini, buıtln· 
kil ıahiri dostluk \·aziyetini cili olan te
:mhtlratiyle mtihafazaya itina edeceklo
rin.l kuvvetle tahmin etmekteyiz. Ancall 
mihverin hnrp :makinesine karşı Angle 
Sabon harp mnkinesi ağu basmaia bat
ladıfı zmnandır ki vaziyet bambaşka 
olacaktır. 

ŞEVKE!' BİLGİN --·--Nişan yüzülzlerlnl 
teberrü edenıerı ... 

Fiat mürakabe komisyonu ilk il ola- caktır. Çiviciler çar§111nda J 2 numarada B. 
rak halkın sağlığını alakadar eden gıda Halkın bakkallardan, sebze va ıneyve Ali Gönülşcnin e~ Baynn Kadriye Gö
madd~eri üzerinde c:~ışma}'-tadır. . diikkAnlardan fah1' Idrla yüzdesi ilAve nülıen. Karwakada Kcmalpap c:adde-

Faaliyete geçen illi komısyon zeytin edilmiş mal sıtm nhrumnm önUne ge- sinde manav B. T evlik. OçüncO Kara .. 
ynğı, sabun, pirinç ile fnsulya, nohut, çilecektir. Bakkallar ve diğer dilkkan- taştn Agansör üzerinde 131 nwnerada 
bezelye gibi kuru se~ ve . ~ olar, tcsbit edilecek kar yUzdesini hiç B. Ali Ayaz ve ~i Bn. Ayu nitan yij
meyveleri ~yrı a~ .~etkile .. eyl~tir. bir şekilde aşamıy<ıcaklardır. züklerini oehrimiz hava kurumuna teber-
. Tfili komısyon ill·on..."e l~ nısbetleri- Mes~ çarşı içinde btr bakknlm otuz rü etmi2lcrdir. 

m kararla~bracaktır. Komısyonun esas eli k tı• --1. · ehrin b ka --olarak kabul ettiği kar yüzdesi bozulan ye ·uru..~ sat gı ~en, ş nş 
maddeler için yüzde 30, bozulmıyan bir semtindeki ~ 38 ~ ku.ruş.ı sata- !' 
maddeler kin yüzde 20 dir. Bu yüzde- mıyncaktır. Çarşı ıçınde 2a kuruşa sntı- azası lft • 
lcr perakende snusla.r içindir ve fiat lan şeftaliyi semt bakknllan 30 kuruş- Evvelki akş'1m Köprü mevklinde vu-
ınüraltabe komisyonunca tnsd.ik olunun- tan vermiyeceklerdir. Bunun şiddetle ku bulan tramvay kazasında yaralanan 
C.'l ilfuı edilecek, ondan c:onra mer'i oln- önüne ge<:ilecektir. Alckonun istinat ettiği romork zinciri· 
------------------------------· ı nin ı:ms1zın açıldığı yazılmıştı. Şirketin 

Tüy er ürpertici bir • 
cınay t 

~~~--~~~-x~x·~~-~-~~~~ 

BASTARAFI 1 inci SAYFADA - kin bıçağı, çok sevdiğini söylediği ka
Bn. Nazire dört u~ncdcn beri Ynnynlı rısımn sırtına, ondmı sonra da muhtelif 

$akir oğlu Ragıp Aksunun refikası.dır.. yerlerine sap'lamakta devam ediyor. 
23 yaşındadır. Kocası 25 yaşındadır. Bir kasap, derisini yüzdüğü bir ko-

Kendileri sevişerek evlenmişler, Kar- yunu nnsıl bıçaklayıp parçalaıııa bu 
şıyakada mesut bir yuva kurnıuşlardır. ndam da karısını o şekilde delik deşik 
Uzun müddet aralarında. en ufak bir ediyor. Kaçmağa çabalıyaıı kadını yaka
anlaşmazlık nazarı dikkati celhetmeıne- lıyarak vücudunda tam 23 nğır yara açı
sine rağmen bundnn bir ay ewel Ragıp yor ve zavallı kadın mahdut dakikalar 
Aksu bir gece vnkü evini terkeclerek içinde hayata gHz1erinl yumuyor. 
soknğa çıkmış, bir daha evine avdet ey- Hadiseden sonra kaçan suçlu ı><>lisler 
lemeıniştir. tarafından yakalanmıştır. 

P.u bir ny içinde Bn. Nazire evinde Suçlu, hndisenin hakikt sebebini söy-
mağrnum bir şekilde yaşamıştır. ]emekten istinkM etmiş, yalnız : 

Genç kmlm akŞ<>ın üzeri bir şeyler - Karım beni bir ay evvel evden 
satın :ılmak üa?re sokağa çıklığı zaman kovdu, demiştir. 
Medeniyet sokağında 28 mıyılı evin Halbuki bu kovulma hadisesini bilen 
öniinde kocasııun korkunç bakışlari~le yoktur. 
karşıl:-ısıyor. Kin ve ne.fı-ctlc dolu olan Hatta Bn. Naziı·e He kocası arasında 
bu bakışlardan Bıı. Nazire pek haklı bir ihtiluf mevzuu mevoıt olduğunu 
olarak korkuyor. hiç kimse ve komşulan işitmemiştir. Bi-

:Fakat adım ntmağa fır at bulmadan naenaleyh Ragıp Aksu ile öldürdüğü 
koc:ısınm kanlı l'1i omuzlannda dolaşı- l<arun. nrasıncla dalın cidd1 bir meselenin 
yor. Ragıp Aksu tedarik etliği ucn kes- geçtiği zannolunmaktadır. 

Oğr t ıenler 
arasında yeni 

ta er 
---Jl.--

Tabiiye öğretmenliği ehliyetnamesini 
hniz Bn. MUrşide Bassa Karşıyaka orta 
okulu tabliye sitnjyerliğine, Karşıyaka 
orta okulu tabiiye öğretmeni Bn. Ulviye 
Öncel kız öğretmen okulu tabliye öğret
menliğine tayin edilm!.şlerdir. 
Kız enstitüsü ve akşam sanat okulu 

ö&-retmcnleri nraruıda da bazı tayinler 
olmuştur. Cümhurlyet l:ız en...otütüsU ç1-
çck sitnjyeri Bn. Vecihe Barutçu akşam 
kız s:ınnt o1rulu çiçek sitnjyerliğine, kız 
enstitüsü çamaşır öğretmeni Bn. Leman 
Erkan Eskişehir akşam sanat okulu ça
maşır 8ğretmenliğine, akşam okulu çi
çek öğretmeni Bn. Belkis Paşalı Bahke· 
slr :ıkşnm kız s:ınat okulu çiçek öğret.. 
mcınl.iğine, İzmir ak,cmn okulu nakış öğ
retmeni Bn. Zehr.ı. Duru Kastamoni ak
şam sannt okulu nakış ö~etmenliğine, 
tzmir ~am okulu biçkl dikiş sitajyerl 
Bn. Zeynep Akyalçın Antalya akşam 
okulu biçkl dik~ sitajycrliğin& tayin 
edilmişlerdir. -- --VZVM VE İNCJR 
İ$1erf aöriişülec:eıı •• 
Ticaret odıuı meclisi yakında mühim 

bir toplantı yaparak bazı mühim ticari 
mavzuları tetkik edecektir. 

Oda meclisi incir sat~ları için öteden 
beri mer'i teamül1er üzerinde gÖrÜDerek 
ba7ı kararlar alacak, üzüm ve incir çu
vallarının hamaliye i~ini de tetkik ede
cektir. 

Oda idare heyeti dün bir toplantı 
yııpmıştır. 

M ·· stah ilden 
a acak hurda 

tı 
o 
ı 

• er --·--Hurda incir mübayaatı hakkında yaz-
dığımız yazının lzmir incir ve iizüm ta
rım satış kooperatifleri birliği tarafından 
nazan itibara alındığını birlik bize gön
derdiği bir mektuptan haber alıyoruz. 
Bu mektubu aynen derccdiyoruzı 

c2 7 /9 /940 tarihli nüı:hnnııda hurda 
incir mübaynatı hakkındaki yazınız 
ehemmiyetle nnzarı itibııra ammııtır. 
Esasen birliğimizin de hurda mübayaa
tında esas preneibi doğrudan doğruya 
müstahsilden mal almaktır. Asıl mi.is· 
tahsillerin mUstefit olmnlan için ( lzmir 
tC3liıni) beı buçuk kuru§luk bir müba
yna fiati kabul edilmiıtir. Bu fiatle müs
tahsil hurdalarının birliğimizce müba
yaııaı mukarrer olup mutavaasıtlann eli
ne geçen hurdalara bu fietin tatbik edil
miyeceği ve ihtiyaç halinde, bunLm:lan 
yapılnw mübayaabn pazarlık esasına 
ietinad edeceği tabiidir. Binaenalyh in· 
cir müstahsillerinin hurdalımnı lzmr fi
atiyle be§ buçuk kuruştan apğı elden 
çıkarmaınalan hakkındaki tavsiyen.izin 
pek yerinde olduğunu arzederiz.> 

Muhip özyiiit __ .,.,.,.,.,_ 
Hariçten alacağı olan 
ıaclPlePln dlleğl.. 
Tüccar birlikleri hinuında dün akp.m 

saat 16 da yapılan bir toplantıya. barice 
mal satup da henüz paralarını tahsil ed .. 
miyen tüccarlar iıtirak etmiıler, dilekle
rini bild.innişler, veaaike müstenit ala
caklarını tesbit etmiılerdir. Bu İl lı3k• 
kında ticaret TekAletinıı maruzatta bu
lunulacaktır. 

iZMİR iSKAN MVDtlRLVGVHDEH : 
Urla kazası merkezinde göçmenler için 100 evin inşan 26 /9 /940 tarihin

den 10/J0/9 .. 0 tarihine kadar 15 gün müddetle ve kapalı zarf u1Ulü ile eksilt
meye çıkanlmışhr. 

Muhammen k~lf bedeli beher evin 599 lira 48 k.uruıtan ceman 59946 lira 
1 O kuruştur. ihale 1O/10/940 günü saat 11 de lzmir iskln müdürlüiünde 
yapılacaktır. Plan ve şartnameler islı:ln mUdUrHiğünde her gün görülebilir. ıs. 
tekliflerin ihale s:ünü muhammen bedelinin yüzde yedi buçuğu olan 4497 liralık 
teminat mektubu veya maliye makbuzu ve ticaret ve ıanat oduı ve ehliyet vo
sikalariyle birlikte 2490 sayılı kanuna söre yapacakları teklif nıektuplamu 
ihaleden bir ııaat evvel iskln daireıindeki komiıyona tevdi ~tmeleri ilnn olunur. 

Bu 
gün 

26, 29, 2. 5 4005 ( 1991) 
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DEMİR HAFTASI 

SERSERİ KRAL (Türkçe) 
İZMlRDE İLK DEFA .. 

ASİ KAIERAfYIAN 
EN YENİ FOK J U R NA L 

······································••••&••······································· SEANSJ..AR : lZ - 2 - 5.30 - t DA .. °'8.martec:i, Pnznr sah:ıh 9 DA .. 

tavzihinde zincirin kendiliğinden açıl• 
mayup kazaya uğrayan şahıs tarafından 
açıldıi;rı beynn edilmektedir. ---·--1 ';&I tJHİM 

FE NS 
Ankara Mebusu B. Milmtu: Ökmen 

yarın saat 18 de halkevi salonunda bu· 
günkü dünya vaziyeti ve Tilrkiyeniıı 
durumu mevzulu bir konf~raıv ere
cektir. --·----2'EKİRDA0DA 
Gönül ü eınşirele,. 
Tekirdağ, 1 (A.A) - Burada askeri 

hastanede açılan ve iki buçuk ay de\oam 
eden gönilllü hcmşiıele.r kursuna devam 
eden bayanlardan 23 üne ehliyatname 
verilmiştir. 

tZMIR BELEDlYF..StNDEN: 
l - Şehir rehberi için 19 adet klişe 

yaptırılması, fen işleri müdürlüğündeki 
ı:artnamesi veçhile açık eksiltmeye ko• 
nulmu,ştur. Kcvif bedeli 565 lira 50 kuru' muvak~at teminatı 42 lira 41 kuru,. 
tur. Taliplerin teminatı c.ümhuriyet mer
kez bankasına yntırarıık makbuzlariyle 
ihale tarihi olnn 18/10/940 Cuma gü
nü saat 16 da encümene müracaatlan. 

2 - Ba~mahanc<le Tepecik otobüs
leri durak verindeki tütün kişesinin bir 
sene müdd~tlc kiraya verilmesi, yazı it
leri müdürlüğündeki şnrtnıunesi vcçhile 
açık nrtıınnaya konulmuştur. Muhammen 
beddi icarı 15 1 lira muvakkat tcminati 
1 1 lira 35 kuru~tur. Taliplerin teminatı 
ciimhuriyct merkez bıınknsına yahrar:ı.k 
makbu7.lariyle ihale tarihi olan 
16/ l 0/940 Cumn günü s nt 16 dn en
cümene miiracaatları. 

3 - Tilkilik caddesinde Altıııprktukl 
2000 metre rnurabb::ıı arsa üzerinde be
lediyemize ait kahvenin bir sene müd
detle kiraya verilmesi yazı işleri müdür
lüğündeki şartnamsi veçhile açık arttır
maya konulmuştur. Senelik mUhammeıı 
bedeli ican 600 lira, muvakkat teminatı 
45 llradır. Taliplerin teminatı cümhuri
yet merlcez bankasına yatırnrı\k ihale ta
rihi olan 18/10/940 Cuma günü eaat 
16 da makbuzlariyle birlikte encümene 
müracaat)nn. 2, 7, 12, 1 7 4148 (2034) 

- Aliçerinkaya caddesinin bir kısmı 
ile 1438, 1377, 1379, 1383 ve t 378 
sokaklarla Necati bey caddesinin T evfiıi 
Rü~tü Aras caddesinden ib"baren bir 
kııımmda yeniden beton yol yaptmlma-
SJ, fen i~leri müdiirlüğündeki ke§if ve 
şartnamesi veçhilc kapalı zarnı eksilt· 
meye konulm~cıtur. Ke~f bedeli 25981 
lira 67 kuruş muvakkat teminall t9•8 
lira 63 kuru~tur. ihalesi 18/ I 0/9-40 Cu· 
ma giinü saat 16.30 dadır. 2490 sayılı 
kanunun tarifatı <lahilinde hazırlanmıt 
teklif mektupları jhııle sünü a71lınİ saat 
1S,30 a kadar encümen riyasetine veril- • 
melidir. 2, 7, 12, l 7 4149 (2035) 

Alhnruya 

fzmiriu bu meıhur k:olonyaaun Hi
lal eczahanesinden alacaksınız. Çün
kü yalnız eczacı Kemal K. Aktq 
yapar. 

Türkiyenin bütün zevkini kendi
sinde toplam19 bir pheıerdir. Takli
di yoktur. Çünkü yap1lamamalda
dır. 

HtL.4L ECZAHANESI 



ilk tesrin Carsamba 19&.0 . u YBNJ ASIR SAHIPI! J 

Eski ·-w en baş1 E iU YARDI 1 1 A- il LYA. l~ 1 SUi iY~- ı 
veki i mevk f · ÇO Ti LI E YE '1 TAL LE~ıl 

i 1 giliz 
e ikan 
sturalya 
·· meleri 

Gand· umumi 
vali ile konuştı 

-- -·-_ ... ,,_.___ 
Roma 1 (A.A) - Stcfoni ajansı Bilk· 

~ten 1.stlhbar ediyor: 'Eski başvekil 
Tataresko tevkif edilmiştir. Mumailey
hln devlet damı v Paris bUyük elçlsi 
cıfntyile faııUyetleri hakkında tahkikat 
yapılacaktır. 

- BA$TAltlll' 1 iNCi SAHİFEDE - BA$TARAFI l inci SAYFADA - . -·-- BAŞTA 1 INct SAHİFEDE - Ddhi. 1 (A.A) - (AA) -
lotundan mahrum bırakdmqtır. batma Cnndi Hindiınn umumt valüi 

1 ıüş gruıgcstcrlcre tab\•il etmekten, Be;· başlangıcında hudut harici ed.~~n A1m~ 
Un rastladığı asude toprnkln.n tahrıp ve ltalyan tebcasının tckrnr Sunycye do
ctmckte.n çekiımıiycn bir ndnmdır. Av· nerek i i.,lcrine bnflarnalnrını iste

•• Londra. 1 (AA) - lnsiltereye ka.,.. le dün ikinci bir görü~me yapmııtır. C 
11 Almanlar tıırahndan yapılmı~ olan rü~e 2 aat 45 dakika siinn.üıt:ÜJ'. 'N 

eFilıa, anacfG"G hava harbinin bB.§ladılı gUnden beri hatma dün ak§am Dclhiden V rdı 
nıpa dcmokrasilr.rini bu arsızhğm zafi.· mi~tir. 
fına d .. üriildüğünü zruıııediyorum. Şark Ajansı bu kimselerden çoğunun 

Hemen hemen sekiz senedir ki bu ar- harpten evvel bUtün itlerinin tahrikçilik 
sızlardan mürekkep Nevdealer ismi ve- ve propagandaeılıktan ibaret olduğunu 

ı Alman :zayiatı 2000 tanareyi bulmut- hardcCl tmiştir. 
ta m tayyareleri tur. Bu tayyarelerle Almanlann en u 
vepf·uor. 4000 bilot knybettiklerl tahmin edil-

,., mcktedir. TURGUTLUDA 
lng ffe,.e MısıPlll ltüUin 
lıe enlerlnl alıyoP. 
Kahire, 1 (A.A) - lngiltercniıı Mı

ıırın bütlin Keten mahıulünll aatın ala
cağına dair olan anla~a memlekette 
Keten zeriyatım çok inkişaf ettirecek
tir. 

rilen küçük bir grup Amerikayı kontrol iddia ediycw. 
etmekte ve her ün onu harbe yaklaştır- Aym Aj&n$& göre komiııyon Aln1an 

Vaşington 1 (A.A) - HarJciyı n.wn tNGUJZLER MVDAFAADAN 
Hull ~ün 1nglllz b{lytlk elçiab'Je lifrilt- TAARRUZA GEÇTiLER Orta tep işleri 
mUştür. ~ t (A.A) - Londramn iyi Turgutlu 1 (Hususi) - Turgutlu m::ıktadır. .. . ve halyan tehca.sınm mlitnrckc gününe 

•AMERİKADA DA Uf R ÇORÇIL kadar duçar oldukları zarar ve ziyanla-
BULUNl.\IALI.... rm da tuz.minini iııtemi~tir. Komisyon 

Vaşington 1 (A.A) - DO.n lngflıs bü- malılnıat e1aıı mahafili hıgilia hava lruv- ta okul binasını yapma cemiyeti he 
yük elçisinin Kordel .~ull'le milllkatın- ntlerinhı ıimdi müdafaadan taamıza wnumiyesi içtima ederek yeni idare 
da Avusturalya bil!.~ elçW de luw.r ıeçtiklerini beyan etmektedir. Aynı yetini seçmiştir. 

A y s 
Nevyork, 1 (A.A) - Bir seçim nut- keneli mürakah i altında İtalyanca bir 

ku söylemek üzere Detroit'n gitmekte gazetenin neşrine müsaade edi1mesini, 
olan Vifrj Nevyorktan ~ken garda Süriye gazetelerinde Alman, lt lyan tc:b-

' toplnmın halka demiştir ki : liklerinin neşrini. Fı.ııi:st le ekküllerin Su· 
- Amcrikada bir Çörçil hükümeti Jru. riye ve Lübnanda tekrar faaliyete geç

ruhnnlıd.ır. Çörc;il bü;'\Ut \"C kuvvetli bir mdcrini. komeyon tnmfındnn talep 

bulwımuştur .. Bu görilşmcnhı mevzuu mahfillerde teyid ediJc:liği:ne göre tngi. 25 bin nüfu.ru olan kazamızda bir 
hakkın~ henüz Londraya nuı1t1mat gel- m tayynreleri yakında öyle müt~ mektep bina.:.ı yapmak ve açılmış b 
memiş1.i'~. Maamnfihol~ şark m~C?~- bir tıuı.rnıu geçeceklerdir ki Almanlar bu nan mektebi yaşatmak gayesiyle teı 
nın. bnhıs mevzuu uğu zanne e • na kllrJı tngilWerinkile mukayese im- kül eden bu cemiyet üç senelik m 

7.30 Proğrarn ve memleket sno.t ayn· 
rı 7.35 müzı1: (Pl.) 8.00 Ajana habe~ 
lcri 8. 1 O ev kadını yemek listesi 
8.20 • 8.30 müzik (Pl.) 12.30 proğram 
ve memleket • at nyım 12.3S müzik 
nlaturka 10.50 Ajans haberleri 13.0.5 
ınUzik alaturka 13.20 • 14.00 müzik 
rndyo lon orkestracı 18.00 proğram 
ve memleket a t ayan 18.03 müzik 
(Pi.} 18.30 konuı;m btatistik umum 
müdürlüğu} 18.45 çocuk saati 19.15 
çocuklar için müzik 19.30 memleket 
aant ayan v Ajans haberleri 19.45 mü
zik !asıl h ) eti 20.15 radyo gazetesi 
20.45 müzik alaturka 21.1 O konuşma 
(operaya dair: Y cci çağlarda opcrn) 
21.25 müzik: Geçit konseri 2 l.45 mü
rik: Riyaseti cümhur bondosu 22.30 
memleket saat nyo.n, Ajans haberleri: 
borsalar (fiatlcri) 22.45 müzı"lt (Pl.) 
23.2-S • 2 ~ 10 nnki pro~ıı.o ve h· 

demokrasi müdafilc1ir. edildikçe ycru1erinin faaliyete ueçme-
t~~NADAYA TAYYARE ~edecek !üç bir mukavemet göstere- siyle yeniden açılan orta mektebin 

'\'ERiLECEK mıyeeeklcrdır. tUn levazımı tcdrisiye.sinl en iyi şekl 
KADINLA R VE D.ElUOKRASİ leıine müsaade edilmesini de talep et-
Detroit, 1 (A.A} - Dün akşam se- mqtir. 

"'T k ı (" .A) Am ·ik h "kU Yf.Nl ALMAN HOCUMLARI lknınle muvaffak olmuı ve bir orta m 
ne\•yor ·~ - eı a u • Londrn 1 (AA) - Hava nezareti • 

çim milnasebetiyle kadınlara mahsus --------------
yapılan bir toplantıda Vilki Amerika cdilnı" terdir. .. . 
kadınlarına hitap ederek Amerikan de· İngiliz kcdınları hurrıyetle~·i~ n~u: 
mokrasisinl muhafaza etmek için açtığı hafuza edebilınek için .:rnpabı!diklcr~ 
milcadelcde kendisine ynrcbm etmeleri- yapmakta ~ c ellerindeki en nzız şeylen 
ni istemiş ve şöyle demiştir : vermektedirler. Milletleri tchli~~de 

metinin Knn4l.da askerlerinin 1alim ve tebliği. Dün öğleden sonra geç vnkit tep bl.nawu yeniden mşa etmek işl 
t:rbiycsi jçin Kanaday~ pek ya~ı,!lda üç ayr~ filo halindo ilerleyen düşman Uzeıinde de ~~ ise de henUı 
y~zd.CD: fazla tnyyare gondereeeğl ogre- tayyareleri Sapek, I" ent Donıes sahil1c- işi !kuvveden fıle çıknramamıştır. 
mlmı.jtir. rinden aynı .e.amanda a~mışlardır. A-..·cı nı şükran bir cüıet varsa o da yeni 

- Aksi takdirde demokrllSi dünya olun.en hür kadınlar lıcr devrede böyle 

-•- tayyarelerimiz dil manı dağıtmışlardır. len heyetin bilbns.sa bu gaye 
rok şiddetli bir ate Dorses mıntnkaıımda bir eehrc bombalar yorulmadan ç&ışacağı kanaatinin 
y• atılmı tır. ~pot mmtnkasında öğleden kuvvetli olmasıdır. 

yiia:ünden lmlknbilir. Gözlerimizi Al· hnrckct etmişlerdir. Bugiln memleketi- V 
mnnyaya çevirerek deınol:rasi su rut mizin si1.e ihtiyacı vardT _ BASTARAFI J inci SAYFADA -
edince bir nıcmlckcttc k dınl:ırın ne 01• AnlliRi {AN • )NGİL Z evler ear ilmakta idi. 
du~unu görelim. Bugün Alnıanyada 5 B 1.ı1DEm.J(;I · • . la Kal l 
mil~ on kadın \'tmlır. Bu kndrnbr iste- Londra, ı (A.A) - Rol ter ınuharrı- Bu siddetli hücum ra e ima-
diklcri yere gi2mchte ~c boşlırrma gi- ri eliyor l:i : Aln.. ı - ıta~y~ : J~pon nınm Crine burnundaki. topçu m~-
d n r~yi ynpmakta scrlıe t d:!ğilcfülcr_ ı . \.tı dür l Ck: ı u .... mıycsını 1~~al zilerinin hedef t~kil ettıği zannedil-
!" · · .I..rini intilıaı> cdcmeınel.-tcdir. ! .. L J~" l'akt Am~~a mektedir. Alman üslerinden yükse-
• .ı 1 mutbnklara talıc;is c<lilmiş 'e · rn.ubmamış,. bılakıs I l l 1 T h'H · d ... 

• •• ;ı_~ • • d ~il ~ k t t • 1 a. •" 1 İngıltereue en a ev er ngı ız sa ı erın en go 
ınuu.un. ıçın cg • .ın a c . " . . " "l .. tür 

hava hücumu sonrn bir eehire cüretkaranc hücumlar 
yapılmı,, evler h ::ıra uğrıunı~trr. Zayi
at azdır. 

47 TAYYARE DAHA 
DOŞOROLDO 
fngi.I ere üz.erinde dün cereyan eden 

hava m rcbderinde 47 - n tay-
ynresi imh edilmi~tir. 

22 lngiliz nvcı tayyaresi knyıplır. Fa· 
knt pilotlanndıın 12 si s.~dır. 

yeniden bilhassa. Londrayı istihdaf 
mckte idi. Memleketin cenubu şarki 
de bir çok )'erlere bombalar ahlm 
Bazı yangınbr çıkııupa da hemen s 
dürülmüştür. Merkezi lngilterenin 
kındo. bir şehirde binalara bir kaç İsa 
vaki olmugtur. Bir mikdar ölü ve ya 
vardır memleketin diğer mıntnkalann 
pek az hasar ve telefat olduğu bild' 

pam• .... , tiz için lazım olun bir ıııcmb. telakki ı 1: etmiştir. ru muş · Dün geceki düşman hava hücumları miştir . 

iZM1R StctLt TİCARET MEMUR. bu devir ve furubt ~ey:fiycti hisselerin! MildUrlcr lahiyetlcri lir. Bu rnl veya hiiHlsafar şirket hak- tl\kdirdc Ticaret. kanununun sarahat ve 
mübeyyin vesaikin zahnna keyfiyeti de- ga7.ctt>lerle ilan edilir. ~ . . . kında her ~e\'i ~uam.ciat~ ~utebc.rdir. deıaietiyle amcl olunur. 

LUOUNDAN: rk vir ve faruhtmı derci ve defteri :nmh- M. ürlerin ~~etL. tayuu~ım \•eya Madde lı - Şı:~e~ .. mUdW:~erl.veya Madde 2G - Aksine sarahat olmıyan 
(Levant Expr TUrk limit.et şi e- susuna kayt ve ıaaırnı üç rubu sermaye- bunlardan birinın salt\hıyetl hıtaınn er- Olllnı:<lıuı y~~ bil"ısı lınwn ı:ır~Ukleri hususatla işbu mukavclenamcnln tndlli, 

) ticaredt un~e t~ ~h'ty: yi temsil eden mirekruı:n muvafukırtla- diğinde Sicilli 'l'icıırete lwydı lftzımdır. ta!tdirdc lUJSCdarruıı davetle 1tillıamu adedi şüreka beşi tecavUz eylemediği 

«UMD H 
-+-

UMUMt DE1\1z ACENTELİÖİ U 
ımLLE ~c Ltrm; Lm 

cadde~ e ~ ... 1 nb'1 tnl ıretİn n hasıl olunduğunu mübeyyin şirket Müdürlerden ber biri merkezi şirketten. şirket menafii için muvafık gördükleri takdirde tekmll şeriklerin iltifakile ve iz ıiıı · f.'VYORK A 
ve nehirb yo.q !ıJYkct~n~ me ~kiy:;: miidürlerinln scrh ve imzalar:ı1e tekem- gaybubeti ınkdlrindc kendi mesuliyeti hususu milzakeı-c ve biı' karara ı·apL et- tecavüz eUi~i takdirde sermayen.in sülil- Hı:ıftah muntazam ha:ıretrıet 
ve ya an~ me c :bil 'al ile mül eder :ı: tahtındn olma..'lc üzer diğer bir kimseyi t.irebilirler. ı:~nın~ temsil ede~. şürekfuun muvnfaka· HOI..LANDfA vı:ıpuru l • 5 birinci 
~ nakliya ~ ~bu . cd;;,.er bu Bu m~val üzere Jili.selere tesahlip vekil tayin edebilir. Madde 18 - Şirket scrmay~inin nıs- tı~~~ ~cJa ;~una~~d· .. ku . . . tc- rin arasında İzmirdcn doğru Nevy 

ga1 ~ 'ilze.r eşekkUl irk t !t . edenler veya hn1efiyet tarikfle ellerinde Madde 10 - Şirket müdürleri, şüre- iının ı.iyru halinde müdür veya müdür- a e 1 - c ı şure · l ınnıyı hareket. cdeccldlr 
tlrketin ticaret unvanıkanve § h'~kUınlm ~ sır' :ı..et hıss' esı bulunnnlar aynen ve bilil k.ôdan oldukları müddetçe re:-·e iştirak ler hisscdnran heyetini davete mecbur- ca\ üz ettiği tnJ...~c Anonim .şirketler ANCHYRA va~uru 12 -16 birinci 
velenamesi ticaret unu u en- " ·~ - ,___ del d d ,_ H' dar · ,_ t' d h tkkındn]ti nhltamo tevfikan bır veya . 

1 
. - T cilin 2830 kayt knydU ııart işbu mukavelename ahkii- etmemek t\Zcı'C doı<.~uncu ma e e urıar. ıssc an şırKe ın cvamına "t ddit .. aki ..., . edil ektir rın arasında ımirden dogru Nevyo 

göre sledil·w:. ,, 11_ n~asuıa ınını kabul e~ addo1unur1ar. mu~-ye-n ittifak veya ekseriyetle indel- veya fcsh ve tasfiycsin ·~·ar ve l,.·t·l'- 'U en mur P -Ym ec · hareket edec kt.ir 
ve tescil ""61 ıw.n o unur. k d' . t bdil l ·ı· Jer Şirket müdür lcr Madde 28 - 1 bu ~rkct Ticaret ve- 1'.'0T • B"t" • npu Jn ... rnızın nm tzmf si ili ticaret 1 ğu resmf Madde 6 - Hi.selerin şir ete tev ı ıcap e ı o unrunı ır . . . . • · l •1 f . t d'ki t cil u~ d n • u un v.. r ... u ... 

Uhrür cF T ıı.. immemur u olurunam1~ Iusmı g"'""k bı'rincı' h; .... - 2 ar- Ierinin veya bunln1'C1an biı:ının azı! ve SENE! HESAB1YE Vl-~ DEPA TlR ,.u c ınm. as !. ' l?S ve .'.ının °? son- İ"i elektrik vautiHltör tesisatı ile 
ın ve enll\, zası ~ ""'" """'-'U ıa sureti lrnt ıycdc teşekkul ctınış nd- ~1-1. d' G k rların muv 

1 ·• Muka"t!.lt!n"me · fordnn ve 0nercl<: mezkOr hisseleri dewen te .. bdili, istifnla.rı •. v •fotl,. rı g.ih~ ahvalde Mndde 19 .- Şirketin senı:~i. m:ıl~yc!"i 1 , 1 b ,__ ı.. d ic C\:luıez ır. ere vapu 
"----"'- k!\ d hal ' k fl h id d bed 1 K" do unacaıdn-. !S u ID\lKUVCn.:name c • l il 1 . k isimleri ve n 

LEVANT EXPRESS L1M1TED şın tekabbill edenlerden ve .c:air suretle ve şure er ıç , r ı ı a11 ınu- Ktınunu.sanl ıpt asın an le anu- cı t'clilccck her nevi tadilatın tckcınmü· lartl1 ?nı' __ 7_elre d. vapurtnruız harp d 

' • • halcfiyct tnrikilc sahin. olanlardan tn1ep karrC'rat ecforler.. .. .. . . nuevvelin sonunC?u günü hil-.m bulur. 1 .. T" 1 .,1 t' . t d.k. 'L- w arı Wfi tın a acen K~ ESAS MUKA VELENAMESt dd l (" , d l f l u ıc.. t 'e tu mın as ı ·ıne \a•A:S· • l hi b' , lıhOt altına .. r ..... ,,. .. .a:..u 1 ! o'un::ıbilir. Ancak h'!5 ini devretmiş Ma e 1 - • ı·Ket ı 1u uı·. ·ı v~zı e- Pnkat ilk sene! maliye müstesn:ı o aıa°!;: ted' ~ısıy c ç ır .aa p,u ... ..... 

~ ~1RKET1N TE~ S olan hisseclar tarihi devird n itibaren ikJ lerinfn devamı ı ı'\ •J tince ı.:;bu ~ırke- şirketin suretJ kat'iyede teşekki.ilii 1eri- }~dele 29 _ ŞirketL'l devamı \cya K ~ lazl~,_;affil.?ut ~iç~~ 
Aşagı~~arı mev;u,. d B d sc-nE' sonra bu mesuliyettcn kurtulur. tin mevzuuııa gerek doğrudan dogruya hile 1940 senesi Kt\nuntl<!\"\' 1 'n so- tasfiyesi şilrekfuun yekdiğcriylc ve ge- or O? : - o~f.ği ~uL 

ız!ın,- . perc;J :ır .ca a Sermnycsini l'iıirnt<'e tnyin olunan mi.id- ve gerek dolnyısiylc taalluk eden umur nuncu gUnü beynindeki m;· • i mil rck müdürlerle munmcLitı ~etten umumı t ·=w· c ~EFO~. 
4 cadd~ind~ 71.ilh~·ı ·~ At ı- k dct zarfında .tediye etroiyen şerike ·se- ve hususnlla ayı·ıca ~ahc; n iştigal ede- olncaktır. mUtevcllit ihtil fabn hnlli merkezi şir- edilme i ı ıı • 2 

-.Maunce u ,kimzmır e ur nidcn bir müddet tnı in cclilerck vine meı.ler. • Madde 20 - Şirkc~in nu ' 1.ıtı ],e- ket Ticnrct m hkemesine aittir ız11.,.tR StctLt TiCARET caddesı 323 No .. da mu . "'--·,iy"t v··,-ı bıılm-.:ı.,.,ı takdir·.:ıe •iı:kct- Madde- ı Müdürlerden olmrvan . m ını:.ıYuJı 
3 Mil Bal eh lstn buldn B Slu ruı .. uM <.ıU.lı; u ,. " sabiye.si lçllı mevcudat '\'C muv..v.c:ne ıld· Allıkndarnn ibtilafatı vakianın taraf- LU<:aUNDAN: 

-
0 1 

; n kak~~ i.cn alrıknsının hrıtrdnecn/;inc dnir tebli- şürek!'i clıl d kl ri zamanda bizzat veya U:ıri ve yevmiye defteri ve kopya def- lan~da? ta} in ;~ilecck ticari ha~~e.ı:: Fikri E.ron ticnret ünvnniyle bm" Smıselviler Arslan yntağ_ı so ons r,atta bulunulabilir. Bu v. de Jaakal bil' bilvektll evrak ve defatirl şirketi tet- teri namile üc defter tutulacak ve mua- ınarıfctıyle Jıallını ve hakem marıfctıyle Odun pazarında 7 numaralı mağaza 
Apartmanı 3 

No. da mukim. ~y olacaktır lsbu vadenin hitamında kik ile umur ve muamclntı ~rkete kes- meH1tı tica~ye dair r n \"<:' cevaben iht .. ilfif mtinselip olm. adıkç:ı. mal_ıkemeyc k~ı·r 
1
:Pnrctivle ictı·-ı eden Fikri Aralarında ~~ ... mmluk~v~enamvfeikve tn·'l..·1..udünü 

0

üa" etmeyen serikin hissesi bl ittıl.A edebilirler. h 1 • _r__ 1 k b l Ierd ~·.. _. "' ""' ö ... 
ticaret kanunu hüku erme te an _wuı k .. .:ı_ k • b hn olan Ancn,-, unların mnuru şirkete milda· a z ettilH ınektup ar ' .<unume er- murncnnt elmemeyı n u ~~ş r. nun i hu lic:aıct ünvıun ticaret ka 

ğ daki rtlar dairesinde bir mahdut ve o uı.mmıa aoar YU u u ~ . ,. le tcdiyatı mubzıım • Hake~nler nrcsında. ~vu a~><a \-uku- hükümlerine göre sicilin 2828 nama 
:a \:., tl~ L. 'ted 'rkett teşkil edil- tedlyatı !':irket menfaatine kar kayt olu- hale ;SiL ! rı aretl ıkatıyede memnu- man muhafa?n cdilec unda 'I'icarct o&sı reısmın tayın edece- a kRyıt ve tescil cdı1diği ilan olun 
:rn;s:Ir .. ,e ı unı ~ nnbilir. dur. . . . kure usulen k"tibi · 1 1• rtlirile- ği üı;üncü hnkeınin iltihak ctti;,i ta•u- 4128 (2036) 

ış · Bu husus diğer §erikc tahriren tebliğ Madde 13 - Hıssednran reylerını talı- cektir. fm reyi tercih olunur. Ben eçhi bala sa-
ŞtRKETJN UNVANI, :MERKEZİ, olunmnk lfizımdır. Her ne suretle olursa riren verirler. Madde 2l i tt:'mettüü dır olacak hakem kararının tebl(i tari-

MAKSADI: . olsun şiire1.ı:ldan birisinin vazetm~ ol- 1ttihazı karar için heyeti l'mumiye- vuku bulan h r • ''n tmzilin- hinden itibaren hir guna itiraz, ı 
Madde ı. - Ş!r~tm ~nvanı (~cvrnt rluy•u ~·r ·enin istih."alinc imkan hasıl nin içtimaı mutlaka llhımdır. l\fokarre· den sonra k l ibarettir. mürnc .... nt cclilme~izin on beş gün r-

Express Tlirk L!m•t~d şırketl)_ dır.. tmndıgı ve znrureti knnuniye ve ticn- :rot şilrekanın içtimnlle hruııl olan heye-t.. Bundnn hC'r ". V\' u l üzde 10 ihr- ı:ıda infaz olunması kabul edihni.ştir. 
Madde 2 - Şırketm merkezı t~mırde 1 • ,, l ulunduyu • \.lirdc mütebaki ser- te ittihaz edileceği r.ibi muhabere ile de yat ayrıldık~n . ma UU>bakisini b'lfi Mnddc SO - Tic.m"ct kmıununun su-

Oi' 

~mhuriyet caddesi ~01 nwı:aradadır. rrıayeyi şeriklerin nisbet dairesinde te- istihsal olunabilir. Bu son §elo1de ıcirket ist·sna hlssele ·n c" 1 ·n<." tesviye dil- rdi t tbiki h·Jtl ... ımlaki knnunun 13 ün
Şırketin İstanbulda .b.ır şubesı b~1;111&- diye edc-1' 1' hf .. ., ... \ere sahip olmaları ıa- mUdiirlerl mevzuu kıhi.! hususu ve~1a miş sermaye .. t'l'ind n birind hitt i te- cü m .. dde ine tevfil..-an Ticaret Vekaleti 
caktır. Türkiye dahılınde v~ harıc~d zınıdı.r. mutasavver laıran tanhhütlil mektupla m tlii olnrak te!lvi •e cd'lir si-rk üzerinde münıknbe ve lüzum 
OUbeler kilşnt ~lunabillr. Bu ~kdırde Mndd 7 _ Muknn:eraU.a. her serikin şilrekfldan her birisine teblic ve onlar Mütebaki kalan~T\ tC!Vkif. ve hisscdn- giJl"dükçe h!sse<bran heyeti umumiycsi- zarları müessesesi hınir şubesine 
~cnret \•eldletıne malQmat verileccık· adedi hissesine gi:ira reyi vardır. Anc:a"k reylerini tahri~n ibHI ederler. Şüre~B: rana tevzii, tcnmiycsi ve b·r kısmının ru dav.:t, kanuna \'e işbu esas mukavc- racaat e.tmclcri. 1-2 
ır. . . hir hi<>Se<lar umum hisseler miktarının dan merketl şırkette bulunanlar tarihı memurin ve mlistahdiroine ikramiye lenaıne nhk.funuıa mugayir hareket vu-
1\'laddc 3 - Şırketın maksadı; kara, Jlüstinden !azfa reye malik olamaz. tebliğden itı"barcn (8} tn.~rada bulunan- olarak tahsisi gibi lnısus:ıt sermrı:renin l:uu tnkdlıinde feshi şirket hakkında r.aya v icnbınd Noter huzurunda lı 

deniz ve nehir yolile yabancı memle- lt;ıy:ı l't'YC vcldilet iein mezuniyeti tah- lar (15) ve memaliki ecnebiyede bulu- lliakal Uç robunu temsil <'den .şiL~nın ikamci dava hnld."'tllı hfüzdir. 7.aSl tasdik edilmek üzere şirket 
kc. ~ va yabancı. ~~.leketlerde~ ı·iriye ltızımdır. nanlar (20) gün zarfında cevap 'rerm;· muvnfakatile halledilir Şu kadar ki. Madde 31 - Şirketin fesfli ve tasfi. \•elcnamesine ~·cııiden ve namıma v 
l'tirkiyeye e~·a na~ıyeciligı, bu .. kabil Madde 8 - Hisseler şirket nazarında dikleri tnkdirde mevzuu bahis teklifi muhteınel ?.aı-nrlanna ~ tutula- ) esi hakkındaki Ticaret kanununun 46L imza::ı.:a ve şiı-kcün tasdik ve tescili 
işlerle meşgul olan şirket veya muessc- tece?.zi :kabul etmez Şirket her hisse kabul efm4' nddo1unurlar. Ancak her ne cak olan ihti at ak esinin· miktarı · _ 4~, 4~ 'İG8 in~ m~delcıi hükümleri sicili tiı::ı~, ti~et ~· ~ 
aele:in. m~essil1iği ve bu işler~ ~1iite-- için bir sahip tanır.· Ancnk frs gibi bir suretle olınsa olsun şilrekanın adedi ket serm~·~nin ~sfınn 'mtlsa\i ı::k.~ daıresdmde32muamc~ckı~ olbuiln:.:_akur. ~air de\•aınbilr~ıyc ve gaynelelr~ 
ferrı ticarı, mali ve. iktısnd1 bileuınle suretle bir his;;e mliteaddit alllidarlan yirmiyi tecavüz ettiği takdirde hisseda- tar bal"ğ ld kta ihti . t ak 1 ifraz l'.la de - Şir etin UlllUın me· ıcap eden u.w.um munm en 
tnu~melat ile i§tigaldU": . arasında gayri kabili taksim kaldığı su- ran heyeti umumiye!! içtimaı anonim 1 a 

1 ,0tı u la ~ mur ''l'.! müstnhdernleri Türklerden ola- ve sonuna kadar ifa ve intaca ve l 
Şıı·~et .. işbu maksad~nı temın edece~ rette bunlar hnklarını müstereken isti- şirketlerde cart ol:ın merasime ve kuyu-

0 Th~Y ca: ri. . nısfı b cak ecnebiler TicarEt vckfilctinin müsa- gclcn cvrnb ve beyannameleri 
her turlu ~ınai, ıunli tıc.ari muamele1el'~ mal ederler. J\'fü<;+crek nlfilaıdarların du kmıuniyeye tabidir. ·~ ıyat a çes scrmaycnm . na a- ~desiyle istındrun edilecekUr. ~e namıma imzaya ve bu hususla 
Yapar ve J§lerinin tedviri için muktezı ıniimessi] ve:ı:a vekilleri olmadığı tak- Bu takdirde heveli umumiyenin içti- lıg oldu~n so1!-ra, ?ndan .sarfıyat ~- Akitlerin imuıları._ velhasıl bu işleri sonuna kadar ya 
olan gayri menkulleri teförruğ edebilir. dirde şirketlıı muamclatı vclevki bun- ıum nihayet on ı.:~ ..r.n akdem tahriren sı .. ile ınıktan nisbeti ~ezk<ıred~ a~gı Uınumt No. 3784 Hususi No. 5/203 bitirmeğe ,.e lüzwnu halinde ahar 

~ ı;;u duşerse t.e:.krnr temettilirtt.an tevkifat ıc- +.-L.u 12/9/1940 tarihli Le\'ant ~ss ahnrlannı da tevkfl ve azle mezun $1RKET1N SER1\'1AYIB1 krdan yalnız birisine karşı bile olsa Ticaret vcktıletine ihbar olunacak ve rası b t ol caktır Zarar ve ~u """'11n' 

Madde 4 - Şirketin sermayesi 10.000 cüml<'si hakkında muteberdir. bunu muta:ı-ımmuı olan istidanam""'İ ;,.. • na mu a.şere unn , • . Türk J..imiled Şirketi esas mukavelen&- mak üzere İzmird~ Doktor Mustafa 
'l' k ~J ~ 7:1Yan dnhl 'l:UN>.kfuun v~z ını taahhu~. et- m i altına konulan imzaların zat ve desinde 28 numarada mukim Sadi 

lir lirası olup: Ş!RKETlN TEMStLt· VE UMURU tima edecek heyeti umuroiycye aız edil· trkle;ı serm.a~:~yi t.ccavfüı: ~emek uze. hüviyeti ıi m nı!wn İzmirde Bucada koru vekil nasp ve tayin ettim.. 
97~ ~Iık hisse Carlo Sperco fDARESt: ınek i.izere ihbar edilmiş olan meclisi re hisselere göre takslın edfür. İzmir caddesinde 7 m.tmarada mukim Beyoğlu Sıra Selvi Arslan yatağı 
125 liralık hisse l\faurice Dutilh Madde 9 - Şirketin umur ve muamc- idare ve muraldp raporları senelik bi- Mndde 22 _ Hissedarand hiç biri CARLO SPEROO ve izmirde Atatürk kak Jons apartman s numarada 
125 lir.ı.bk hisse Milo Balic lntı sil~ acL"'Cll """i tecavüz etmedig~i liin,.onun birer sureti musoıddakaları v_, hal-n_ ..... '1..-- ı........ ""-tle · 

• ~ :ı ·~Ja =ıerı. =ne se..,..,., ve........ C4lddesinde 323 numarada mukim MAU- BALICH .. Tarafından alız ve taahhüt edilmiştir. ~'lkclirde ~firekfuıın itlifakile ve tecavüz: raptedilecck ve gerek adı \'e gen~k fev- o_lursa olsun b~erind~ veya mena- RiCE DUTİLH ile İstanbuldcı. Beyoğlu Pul üzerinde imznsı ve 7/9/940 
lier şerik tediyesini tnahhilt eylediği Cloiediği takdirde sermayei şirketin lA- kalndc heyeti wnumiyelerde Ticaret ve- !ilnden dOlllyı §U'ket aleyhine ~a, em- sıra SeMler Arslan yatağı sokak Jons Bu vcldllct altırul yerine gönde 

tnebaliğin yarısını berveçhi peşin tedi· aka! üç ruhunu temsn eden şürekArun ıkulcti tıırahndnn uyin edilen bir nıe- v.ali ~trkeU ha~z.edeınezler. His.sedaran p:ırtmaıu s numarad!'l mukim MİLO dairem memuru Naime Çaylı ön 
Ve eylemiştir. muvafakatile tayin edilecek bir veyaı mur komiser sıfatile. ha.zır bulunacak· şüreki. heyetinın mukarreratını kııbule BALİCH nnmıu Istanbul Beyoğlu konulan imza kim olduğu dairece 

liisscdaran adedi beşi tecavüz etme- müteaddit ınüdiran tnraiından da idare t~r. Şürek~ adedi yirmiyi tecavih et- mecburdurlar. ikinci Noterliğince 7 eylül 940 tarihinde mış MİLO BALİçiN olduğunu 
diğj milddetçe şürekanın ittüakl::u:ile eaılir. sın etm~ın me~1Isl. idare ve murakıp ŞİRKETİN MÜDDETİ VE T.ASFİY!Sİ tasdik kılınan !1416 numnralı vekliletna- ederim. Bin dokuz yUz kırk yıb ey 
\ıefnı ve saire gibi suretlerle hissedaran ~.id~rlcr h~lardan :c:ya har.iç- ı:aporJ~rilc senelik bil~odan ve lıeyeti Madde 23 _ Sirkctin mUddeti, t~- me mucibince işbu mukavclenameyi im· ayının yedinci cumartesi gUnil .. 7/9/ 
ndedi bf'~i 'tecavüz eylediği takdirde ser- ten . ıntl1!aı> ve tnym ~luna?llir. .. .. ı.uııunııye ıabıfname?lermde . ve heyeti külil Ticaret. vekaletince sureti kat'iye- zayn jzinli fzmirde Doktor Mustafa cad- Beyoğlu İkinci Noteri A. Hilmi U 
trı, ~ ııJn üç ruhunu temsil eden şürekfl· Şu'ketin devamı mUddetınce şur.kea- ınczk(ireue hazır bulunan hısseclarların de tnsöık edildiği tarihten itibaren (On) desinde 28 humarado mukiın SADİ :resmi miihilrU ve imzası. 
nın nıuvafakatile ser.mnyenin tezyidi dan ~er ~i ikisi şirketi 7?üşl~r~~cnı esnn · .. ;.ıı.i gösterir ~istenin mus~ddak i~- senedir. Ancak. beŞncl seneden sonra, MÜMTAZ AKKOR'un olduğunu ve BugiinkU ~e tanzim 1!1hn~ 
t"'~dir. Bu takdirde şUrekıl veya halef. temsil ve ıdarc edebllC?ccklerı gibi Ş.urc- şer ı.ı.ıshasL hcye.ü umumiycnm son ıç- altı ny evvel ihbar etmek suretiyle. se- milndcrecatını kabul ettikten sonra im- Jroveleruımcnın asıl ve suretine 
tri hisseleri nisbcti,nde yroi hisselere k5.nın iltifo'kile şirketin İzmir muam..iliitlı tim· gtintinden itibaren nihnyet bir ay ne sonun şirket feshedilebilir. Müd- za ettikleıini tasdik ederim. Bin dokuz mek üzere çtlmrılım işbu suret N 

lnalik olur ve bedcllerini.n tes\riyesini için 1zmirde Doktor .Mu.stnfa hey cad- zar~ nd:ı Ticaret veicfıleün~ gönderile- detin hitamında veya daha evvelden fe- ~·~ kırk senesi eylül ayının on ikinci kanunumm il inci maddesine 1~hüt ederleı·. d~inde mukim bay Sadi Akkor ve İs- CL-klir. sih ve infisahındn şirketin tnsfiycsine j>crşembe gUnU ... 12/9/1940 harç l% \.-C pulsuz: tnsdik kılındı. 
l{~ ayru suretle ve Ticaret kanunu- tnnbırl muamclfitı için de tstanbalda Madde ı4 - Mukarrer:atı tescil ve müdürler memurdur. Bunlnr emri tasfi. İzmir tiçüncil Noteri Süreyya Olcay . 12/9 

n~ so.~ mcı mad~ind~ :ınikt~ B~~~ Yıldız ~ddesinde 21_ n~ımara- b~da m~s olmak üzere bir mukar- yede salfıhiycü tammcyi hiiz. olarak resmi mühürü ve imzası.;. Izmir ü~ncU Noteri Süreyya O 
fllagı d~memek şartile şırket sermaye- da mllitlm Bay Aniı Berker mudur ruısp rerat. defterı tutulur. Bu d !tere karaT· müştereken hareket \'C emval ve eşyayı Umwni No. 3829 Hususi No. 5/'l03 resmi mühlirü v imzası .•• 
&1nın tenkisine knrar verilebilir. Şirket ve tayin edi.IJn4!erdir. lal" bdb. .smısiyle deı:ç ve zlrl §lirekİı ta- şirketi Ticaret kruıununun tasfiyeye da- İşbu Levanı Express Türk Limited LEVANT EXPRESS TÜRK 
,:rmııyesinin tenkisi hnklondaki karar- MUdüı·lerdC!D Bny Sadi Akkor şiir~ ı·a&:ıCfun imza olunur. Thwr bulunmıyan ir n.hknmı dairesinde nnlme tnh"il ve şirketi cmıs mukavelesi suretinin daire- TED Şirkeünln maddeden ibaret 
~ Ticaret kanununun 39G ınc ımadde· ldldnn her hangi birisile müştereken im- ,.e iakat Wuircn re: .. vexen şürekanm matlnbaiı tahsil ve düyun \'C taahhtida· de saklı 12/9/1940 tarih ve (3784) umu- esas mukavelen muvafık g" · 
•ı.ne göre t~kemm.ül ettirilir. za etmek surciile şirketin hmire ait Uıhriri cevaplarının ve balı'.\daki müd-- tı şirketi tedis-e ederler. mı numnrab nshna uygun olduğu tasdik olmakla Ticaret kanunwıun 505 

!°}ürekll e~lınsı. saliseye kIDlı dahi ım· mnnmeleJerindcn dolnyı şirketi tcmsi1J dctla Ultlında cevap veı· ınediklerin· Tnsfiv memuru olan mtidürlcr di er kılındı.. Bin dokuz yUz kırk senesi ey- maddesine tt '{ikan tasdik lolındı. 
~.k sahibi olduklan hissclere tekabül ve idare ve Arifi lli-rker de yine şürekfi- den dolayı knrr.rı vakii kabul ctmi _ ad- şüre run mu fakntiyl şirket mcvcu- ilül oyınm... Ticaret Vekili 
"den mehaliğ niSbetinde mesuldurlar. dan her hangi büilc müştcrelt.en imza. et. dolunan • " - y mü~;.r2n farnlmdan dunun hl"\: i urnumiyesinl şahsı • Izmir Uçüncii Noteri Süreyya Olcay . ..~1 kİmzal ~~d Gerek tezyit ve gerek tenki.sl sermn. mek suretile şirketin lstnnbofa ait nuıa- göı:ıclcri ıın ı:mkt.uplnnn tarihleri kayt ınaddi v ra maneviye devredebilirle.r. . resmi milhürli ve imzası... .24 l ... ur~u • ~u ~enn e 
Ye dolayısiyle vııki oiaW mukarrerat uıeleTerinden doln~rı ~rkcti t.eınsiI ve olunın. Umur ,.e muaın. ~t.ı şirketin şc- · V " K ı J~ T N ~ l\f E T ... C: Tic~ vekfile~ ~~et 
ve tadilatın tekemmül ve muteber ol- ianre edeceklerdir. Mzdde 15 - İşbu mukavcleıı.amcde sinden bakiye kalan nıikdar hisseleri Ycınvıye No. il6 mudUrlUğil resmi mUhUrlL 
lnııst İ<iin bu mukarreratı ittihaz eden Binaenaleyh ınuıruıücylı.im umur ve n tic:ıret kanmıuadn aksine sarnhat ol· nisbetinde ~iiı·cka,ya tevzi olunur. Tl.-şkiline kaı· verdiğimiz (LEVANT ~a k~unwıun 26 ~ncı ma~ 
~~etı umumiye evrakı ve vesaiki saire muamelatı Ş,irkett tec!vir, şirl"ct namına: mndığı tnkdir<le l:\akal nısıf sermayeyi Madde 24 - Şürekudan birinin vclntı E>...t>RESS TO'RK LİMİTED $1RKE- dclfileü;•;le. 12 ıncl ~desıne . 
~lcarct veMiletine tevdi ve lazım ~en her nevi evralu resmiye ve gayri resmi- temsil eden ·· fınm miizö?ki??'C edilen ''eya iflası. vukuundn şirket müm · T1) unvanlı irk Un esas mukavele.na· ~ası laz~m gelen bınde iki nısbe 
itin ve muvafakat islihsnl olunacnktır. ve ve senednt ve muka\'el5.t Ye taahhü- hususun lehine karar vermiş olması 10.- ohnnz. Diğer lüsscdınlar beynin işbu ni dilediği ahkam ': şerait daire- de msbi resım 27/5/19~ ~hli ve. 
L ~adde 5 - Şilrekfinın hisselerini mü- rJ ta, vaz'ı imza ve ah:zu kabz. ı.:e sulhu zımdır. Aksi tnkdirde mııkarre.rat kcen- muknv leruuncd muhan:cr müddet için sind tanzim. •e namının ımzaya bu ah- nuı_uaralı ~unun 11 ıncı. maddesi 
~~·in vesaik nama muharrer olacnk- ibra hU7.uru m.uhakiını:k ~cü bizzat ~ekundıır. ve nyni şerait dairesinde bihakkın de- kAm v şeraıt veya §ir.ket unvanım Is. cibmcc, yü.ı.d on !m:la.sıyle ~ 

ürek! hissek>rini sermayei sirke- ve;:a bfü:asıtn temsil hususlarında ;ruh- Madde lG - Mukarreratın müdlı:am ~ eder. t.cdiği kilde değ' ürmeğe ve şirketin saklı esas mulamtlennmeye (22) ~ 
lfuıkal Uç ruhunu temsil eden sşürc- nda yazılı e}.ildc il.i ki.şt birlikte fuıre- irket tar:- milçtemia.n ı.:e münf~ M~de 2S -Şirket uınul."UD.ll mütcfer-- T!caret ''.ekfılet~ce tasdik muamelesi- iki l_!rab~ plJ:l Y pt"lt.ınlmak sure 

~n muvafakatile diğer scriklerinc kct etmek ~-elik al!ı.lıcyet ve nıczuni.. ti.den mu :ıddak asıl vcy hülasaları şü- ri her mesailcle işbu mukav hktınu nın taklbıne ve şırket muknvelcsinde le- tahsıl roılmıştır. 
\f'ya ahara r • · .. \•~ furuJıt c<l b"lir. İş• y ti m 'll •' ha' nirler. r 1•~va VI'\ 'içüncil şahısl ra Vcrilebi- ve ahkamı kQfiye mün olmadığı delicap ta. hfhnt ve tebdil!\t icrasi}e im- 4146 (2032 



SAHIFE4 

Uzak Sarkta 

Çinin ·silah al
ması için Bir
manya yolu 
açılacak mı? 

Ro).•te~ ajansı Jngiltere
nin R:;öyle b .. r harar 
vermes· i mümlıün 

göriil7or .. 
Londrn, 1 (AA) - Royterin diplo

matik muhııbiri Birmanya yolunun Çine 
yc.-niden açılması hakkında ıunları bil
diriyor. Bu yolun kapanmasiyle netice
lenen nnhışmonın esas artlarından biri 
jnpon} nnın Çinle bir anla!!maya vnrmnk 
için gayretler aarfetmcsi idi. Japonyanın 
eon tedbirleri böyle bir anlaşmaya var
mak arzusunda olduğunu göstermiyor. 
Binaenaleyh Birmanyn yolunun pek ya
kında yeniden açılması imkfımıız telakl:i 
edilmiyor. 

DOKrORVN KOŞESİ : 

Kara •İneklerle 
cenklefirken ... 

-Jt..--
y AZAN: Dr. G. A. 

Kara sinek insanlara pek ziyade sı
kıntı veren bir hayvandır. En büyük ka
bahati, <'.ski hir filozofun dediği gıôi, 
~kmc~ini yazıdan çıkaranların, znten 
r,üçlül:le gelen, fikirlerini öldürmesidir. 
1nsnn masasının bagmdn çalışırken bir 
kıun 11inck mu11nllat olunca çalışmak ar
tık kabil olamaz. Onu kaç defa kovsa
nız gider, gider gene gelir. Nihayet si
nirlenir, yazıyı bıralcmağa mecbur olur
eunuz. 

Fikir işlerini pek de lüzumlu görmi
:yenler kara sineğin bu kabahatine belki 
ehemmiyet vermezler. Fakat yatağında 
nur topu gibi yatmış, mışıl mı~ıl uyuyan 
bir çocuğun alnına yahut pek ince bir 
makiyajln tablo gibi güzelleşmiş bir yü
lr.e kara ııinek konduğunu görünce on::ı 
lıerkes öfkelenir. 

Onun ne kadar aç gözlü olduğu da 
malum: Bu mevsimde yalnız yemekler
de değil, kahve İçerken bile kara sine
ğin şerrinden kurtulmak mümkün ol
maz. 

Ne- kadar kirli olduğunu da anlatmıyn 
hacet yol:: En kirli yerlerde r.n kirli şey
lerin Üzerine konar, omdan kalknr, kar 
gibi bt'yaz çarşaflı yatakları kirletir. 
kan tlarındıı türlü türlü mikroplar ta-
ır ,. e hepsi de bula~ık türlü türlii haa
tnlıldar getirir. Onun için karo sİn"kten 
herkc.s korkar vr onu her erden kov
mak İç.İn ccnlcleşir. 

Bununla bernber köküni.ı kazımı:ık pek 
~üçtür. Sinek kağıtları, gaz kokulu ilüç
lnr sıkan tulumbalar kara sineğe karşı 
pek uz fayda verirler. Çünkü knra ııine
~in clölü pek çabuk ürer: Bir tek sine
i;in bıraktığı tohumdan nisanın on be
einden cylulü.ı sonuna kadar beş katril
yon sinek htıınl olduğunu hesap ederler .. 

Knra sineklerle cenklesirken sinirlen
mek, öfkelenmek dnhn ziyade kendimi
ze 7 .. arar verir. Onu kovmak, ~errinden 
l;urtulmak için elimizden geleni, şüır 
hesi:r., yapmalıyız. Ancnk sinirlenmeden, 
öfk<'lenmeden. 

öfkelenmemek için de sineklerin bir 
oe büyük fazileti olduğunu hatırlamak 
3- efc:ir. İnsan her hangi bir sevin iyi bir 
tarnfı olduğunu düşününce, fena taraf
ları nr> kndar çok olsa öfkesi geçer: Si
neklnrin iyi tarafı tam da çabuk üreme
sinden g<'lir. 

Biitün dünyndn her kes sineklere kar
~ı öfkelenirken .Ameriknda T. H. Morgan 
ndında. sUphesiz !ilozof tnb:ntli bir ilim 
ncnmı. kara sinekler nrnsında sirke si
neği d('nilen, fence adiyle Drosofila ıne
Jano1ac;ter sine~i seçerken on beş yıl 
içind" ondan on be~ günde bir nesil ye
tiştirel"<'k milyonlnrca sineği mikroskop
t ı tetkik etmiş ve yüzlerce nesil üzerin
<J ... hıb"i veraset kanunlnnndan müh1m 
bir kısmını meydunn çıkarmıştır. $üır 
hesiz, deha sahibi olan bu ilim adamı
nın elinde sirke sineji, tabialin asırlar
rlanberi nnla ılamıyan en derin sırforın
dan birini öğre11miye vasıta olmustur. 
O kadar mühim k~if üzerine de. ~ine
ğin Amerikalı fllime Nobel milkMatının 
verilme inn sebep olduğunu kolnycn 
tah lin <'dersiniz. 

Her kes deha snlıibi olamadığı için 
her kes sineklerle bilyilk bir şey kesfe
derek o miikfıfotı knzanamnz. Ancak her 
kes (i)ozof tabiatli olmıya çalışabilir. 
Öyle olunca da en fena gördüğü şeyle
rin iyi bir fornfı da bulunabilecenini 
düyÜn"'r k öfkesini ~eçirir ve en önce 
kendisine h il"k etmiş olur ... 

Yirmi yıl kadar oluyor, politika adam
ı. 17 ra ındn biiyilk bir şöhret ka
znnmı~ f k, t lnıdi göcmüş bulunan bir 
zc ı s(iz arr ındn: 

- C'irkin karının büyük bir fazileti 
vardır .. 

Demi ti. Bunu ; .. itenler. pe~ine başkn 
erkekleri dü"ürmemek, diyeceğini bek
lerken o: 

- Çirkin knrı, kocasının dışardn dai
ma güzel kadınlar aramasına sebep olur. 
Onları buldukça dn insanın keyfi ve öm
rii artar ... 

Diye izah etmişti. O tarihte biz de ka
dınlar harem dairesinden ancak yüzleri 
peçeli olarak çıktıkları için, o zahn ııö
zünfi iııitenler arasında eşini görmüş 
olanlar yoktu ... 

Kara sinekler insana çok ıııkıntı ver
mekle bernbe.r, '\'erdikleri sıkıntı yalnız 
Lir mevsim sürer. Bu da bir teselli olabi
lir, hem de filozof tabiatli olmayı kolay
laıurır. Halbuld t'I :-~ tm ho" görülmesini 
İste.diği ıııkmtı ii ı ...,,,, .. k.adıır de-
\ am eder. {".. A. 

Jngilteredeki Japon
ların vaziyeti -·-

Bir kısmı mem
leketlerine 
dönüyorlar -·--HEPSiNiN AVDET EMRi 

ALDIGI OOGRU OEGIL 
Londra 1 (A.A) - Japon baş konso

losluğu Jngllterccle ikn."llet eden bazı 
Japonların nrzusu üzerine bunların tah
liyesi için Japonyadan bir gemi gönde
rilmcs"ni istcmlstir. 

Londrn 1 (A-.A) - Ro~terin diplo
matik ınuh~rririnin habs aldığınn göre 
Japonyun•n lngiltere sefirinin Japo:ı te
bansın•n Londınyı tcrketm,.si icin emir 
verm:s olduğuna dair haberler tama
men .- ılsızdır. Kendilerini almağa bir 
gemi geldilti takdirde lngiltercde bulu
nan takriben 700 Jnponynlının ancak 
yctmi~i memleketi terkcdecektir. ___ J..;. __ _ 

YEHi BiR TAHRi:· Mi? 

Bir Arnavudun 
öldürüldüğü 
iddia edilmiş 

Adaıncagız u a:;g31orıım 
başımda bir hiidise 

geçme~in dl~or 
Atina, 1 (AA) - ftalyc:n ve Arnn

vut radyolarında öldürüldüf Ü ilan edilen 
Epirde &akin (Rizu} Atinn Ajansına ,u 
telgrafı göndenniştir: 

Şimdiye kndar b •• şımdan hiç bir hii
diae geçmemiştir. Böyle fena propngan
dalıırda ismimin geçtiğine çok mütees
ı;ifim. 

--*--
- BASTAP".l'ı 1 inl"İ SAHii urn -

Berlinliler beş saat 15 &ıkika sı.
ğınnklnrdn kalmışlardır. lıı!Jiliz tay
ye.releri Alnum hükiimct me:-kczini 
boydan boya lcntcderck smai hedef
leri bombardıman c~islerdir. 

lngiliz havn km.\ ... tleri dün ~ece 
ve bu sabah <-İmali carbi Almanya 
üurinde de hiicumbr 'ap 1 rlır. 

ŞiDDETLi INCILl7 
HOCUMLARI 
Londra l (A.A) - J\1 :ıda 

İngiliz tayyarelerinin demiryollan 
merkezleri üzerine hi~cumları büyük 
bir şiddetle devam C'tmiştir. Bir çok 
dcmiryollan, cmti::ı nnbnrları bom
balanmı~, } ~n!7ınlur cıknrılmıştır. 

Hanovrde bil". petrol l&sfiyehcne
sine isabetler kaydedimli~tir. Son 
lngiliz tayyaresi buradan ayrıldık
tan 20 dakika sonra hedefin etrafın
da müthiş yangınlnı· yükselmekte 
idi. Bir çok infilaklar olmuştur. 

Dortmond cive.rında Kamen'de 
diğer bir fabrikada yangınlar çıka
rılmıştır. 

Amslerdam }'akınında bulunan 
ve müstevliler eline geçm~ olan Fo
ker biiyük tayyare fobrikası bomba
lanmış, yangınlar çı!tarılmıştır. Fab
rikanın bombardımanı çok §İddetli 
olmu§lur. Fabrika yakınındaki dok
larda da infilaldar ve yangınlar çık
mı§lır. 

Yine Hollandnda bir çok tayyare 
meydanları ağır bombnrdıman tayyare
lerimiz tarafından şiddetli gece hücum
ları ile tahrip edilmiştir. Aınsterdamda 
en mühim tayyare meydanı üzerine bir 
çok bombalar atılmış, infilaklar vuku 
bulmuştur. 

Belçika, Hollanda ve Fransa sahille
rinde istila Uslerin!n gece bombardıma
nı esnasında mühim tahribat yapılmış
tır. 

Brötılnyoda Loren üssüne şiddetli hü
cumlar yapılmı.s, biiyük hasarlar ika 
edilmiştir. 

Kalede doklara bir !:Ok isabetler ol
muştur. 
Diğer bombardıman tnyynrelcri Bo

loğnda miltenddit havuzlara isabetler 
~ıydetml~erdir. 

Flesinktc top mevzileri yakınında 
yüksek infiluklı bomba1nr patlamıştır. 

YENi ASIR 

ınailiz Başvekilinin 
1'kasıovaklara mesa)I 
"Hürriyet ebe
didir, ölmez ve 
ölmiyecektir'' 

"C esur olunuz, mu-
z.af fer olacağız,, 

Alınan .. Jtalyan - Ja
pon paktının tesiri 

-----
Çin Berlin se

firini belki 
çağıracak -·-MISIRIN JAPONYAYA ~11S1R 

VERME ESi h1UHTEr~EL 
Çunu King, 1 (AA) - Uç te.rafh 

pakt kal"fı Çin resmi mahfillerinin ak
'"Wamelleri henüz mclfun olmamakfo 

Londra, l (A.A) - Çörçil dün akşam beraber pek yalanda Çin hükümetinin 
radyoda Cckoslovnk milletine hitaben ademi memnuniyetini izhar edecek olan 
okuduğu bir mecajda ezcümle söyle de- bir be) ~"1nar.ıenin ne?{rİne intizar edil
miştir : 
.- Hürriyet ebedidir .. Ölmez ve ölmi- mektedir. Gazeteler Berlindeki Çin sefi-

rinin çağrılmasını istiyorlar. 
~·eccldir .. Bugün Münih anlaşmasının Ç1N, YE...Nt F'JZAMI TANIMIYOR 
ikinci yıldönUmüdür. Auupo. sulhu le-
hine Çckoslovok ınilfoli tarafmdan ya- Londra, 1 (A.A) - Çin hariciye na-
pılan şeci fedaktırlık scbcbiJle beşeri- %11'1 beyanatında hükümetinin Uznk ıark
yet bu tarihi hiç bir vakit unutmıyncnk- la Japonlar tı-.ra(ındr.n kunılması arzu 
tır. Alınnnyanın multadderatına hfıkiın edilen yeni nizr.m.ı tnmmıyncağını ve 
olan vesveseli insanlar resmen yapılan J~p~." hc'!e~ıonynsını kabul etmiyeceği-

·u ı ı•· · 1 ı •w • 1 na ıoylemı~tır. 
vaı er a .. ay t<; nüe <;ıgncmış eı· ve an- . -
laşmn frensiz bir cihan tahakküm·· hır- Krıhıre, 1 (A.A) - Elelıram ga:.tele-
sının hakiki mahiyetini gösteren ~lima- sine ı~üre Mısırın ~1ih\'er devletleriyl~ 
ne bir hareketle boı.ulmuştur. !.ap~nyn. nra~ında uı; tar~ftı paktın nkdı 

Zu1Um ~ördüğünüz bu anda size bu uzcr.ıne JDponynyn mısır ıhracını men ct
mcsajln hitap cdiyorwu. Şu santte in- m('SJ muhtemel bulunmnktndır. 
gilterede yaptığımız muharebe yalnız -{;r---

bizim harbimiz değıldir. Sizin de harbi- 1-NGILJER[ l?Q O YA 
~zdir. Hilrrircti esa.r~tc tercih eden bü- . • •1 
tun milletlcrın hnrbıdır. Bu harp mede-
ni milletlerin biltün tnrih boyunca hiç 
bir Avrupa milleti yaşamak için sizinki 
kndar büyilk bir irade göstermemiştir. 

O zamana kndnr bir mamure olnn 
mcmlchctinizc HitJcrin vazettiği hima
ye size maddi \ "C manevi hnrabidcn bnş· 
ko bir şey getirmemiştir. n. l\Iazarik.in 
tnraftnrlnn rnuusır hırihin kaydetmediği 
derecede kn di bir nıliimle eziJmcktc
dirlcr. 

Siz.in ele harbiniz olnn İngiltere mu
lınrcbcsine i tirnk için kaçarak gelen 
a kcrlerini:1 i 'c tuyynrccitcrinizi bura
da gururln knrsılnrıınktayız. Hiitüıı Çe
koslm:nk milJctinc ltnrşı ha ·rmılığınuz 
bund n n:ı dcğildil". 

İngilizler de, Çeko Jo,·nklnr da in an 
lınyabmn şanı için harp ettiği içindir ki 
,c sizin miicndelcnizin, 11e de bi:ıim mii
ndclcınizin boo;mı ~amemesinc nzmet

nis buhmuyorun. 
Hu sebepledir iti Ahııanvaııın merke

zi A' rnpndn ~ nrnttığı , .n;iyeti tnıııma
dlk, muva•ı.kııt Çek hükiiınctini İngiltc
revc kabri Pderl'lc Çekoslonıkynnın 
lıiirriyet 'c i Hldıile yeniden kavu ma
sun harp gnl derimizden biri olarak ka
l ul ettik. Cesaretinizi muhafaza ediniz. 
li.urtulu ;:-iinimiiL gcleccl;tir. Jlürrb et 
ebedidir .. Olmez YC' ölmiyecekfir. 

1 er 42 -f aki cadu 
1 bir 1an tayya· 

rt~. i c iişiirf lüyor 
Londra 1 ( A.A) - İngiliz ha

va kuvvetlerinin Eylül ayı için- ı 
de dü ürdükJeri AL111an tayyare
leri adedine göre her 42 dakikt.daj 
bi~. d~§man tayyaresi düşürül
mu~tur. ---- -----
Alr ıan -Japon -Ital

yan ittifakı ve 
Sovyet llusya 

Roma, J (A.A) - Sıefani Ajansın
dan: 

Popolo' di Roma gazetesi ftalynn- Al
man - Japon miankının Rusyaya kargı 
tevcih eclilmi~ vir ok olduğu suretinde 
İngiliz propng ndnaının yapmaktn oldu
ğu tevilütı lngilterenin uğramış olduğu 
muvnffakıyetsizliğc delil olnrnk ıebnrüz 
ettirmektedir. 
. Yarı resmi Alman gll2etcleri ise Mos
kovanın bu misakın aslına muttali oldu
ğunu yazmaktadırlar. 

----t:r---
Çukurköyü ielaketze
delerine yardım .. 
Denizli 1 (Hususi) - Geçenlerde vu

ku bulnn Çukurköyü seylap felaketinde 
uırar görenlere Kızılay genel merkezin
den gelen bin beş yüz lira dağıtılmış
tır. Gerçi bu yardım tam şekilde ihtiya
cı karşılamnmakta ise de köylilmilzü 
pek scvindirnıiştir. -·-

Dok z lngiliz 
da a uduttan 

çıkarıldı 
lNGILlZ SEFiRi YENi BlR 
PROTESTODA BULUNDU 

Bükrcs, 1 (A.A) - Stef.ani ajansın
dnn : Dün nkşaın 9 İngiliz Ronuuıyadan 
çıkarılmıştır. Bunlar Rumen z::ıbıtasırun 
kendilerine ikamet ruhhatiyesi vermedi
ği ltiınsclerdir. Aralarında İngiltercnin 
Glujdaki eski konsolosu ile petrol sa
nç~ i mütehnssısl:mndan 4 kişi vardır. 
Bükrcş, l (A.A) - Dcyli Ekspres 

gazetesinin Bükrc.ş muhabiri polis ta
rafmdan memleketi terketmeğe davet 
edilmiştir. İngiliz sefareti bu tebliği 
protesto etınişfir. 

---~---

a 

-.c.'!1-.ıoı..ıı:...aer 

U GILIZ TAYYARELERi DUY· 
RUGU 80 . BALADILA~ 

Berlin, 1 (A.A) - Almnn resmi teb
liğinde Alman hava kuvvetlerin.in dün 
gündüz ve cece gerek lilolnrln ve gerek 
münferit bir hnlde İngiltereye taarruzda 
bulundukları ve §İddetli müdafa.ayn rağ
men bombalar attıklnrı, Duvrun uzun 
menz.illi toplar tarafından bombardıman 
edildiği bi1dirilmcktedir. 

Tebliğ §Öyle devam ediyor: 
cTnyy relerimizin attığı bombalar 

Londrn ve Liverpol mıntakalnrında 
ynngınlnr çıluırmı~lardır. 

lrlandn eahillcrinde l O bin tonluk bir 
1 ngiliz ticaret gemi i batırılmıştır. 

iki denizaltı gemimiz ccman 49 bin 
be§ yüz tonluk 1 ngiliz ticaret gemisi bn
tırmııılnrdır.> 

Aynı tebliğ lngiliz tayyarelerjnin şimal 
ve şarki Almnnyn üzerinde hücum teşeb
büslerinde bulunduklnrını, Alman avcı
larının ve düfi bataryalarının şiddetli 
ateşiyle bu tayyarelerden pek azının Ber
lin mıntakasına '\'arnrak bombalar attık
larını, maddi hasarın pek nz olduğunu, 
ölü ve yaralı bulunduğu bildiriliyor. 

ff AL YAN TEBUôl 
Roma, 1 (A.A) - Bugünkü İtalyan 

tebliği karoılıklı ha\'a taarruzundan 
bahsetmektedir. İngiliz tayyareleri ta
rafından Dobrukun bombıırdımanında 
bazı hasarnt olduğu bildiriliyor. 

INGtlıZ TEBUôl 
Kahire, 1 (A.A) - Bugünkü ıesmi 

tebliğ dü~man tayyarelerinin Hayfaya 
taarruzlarında ehemmiyetsiz hasnrata 
sebebiyet verdikleri ve diğer cephelerde 
kayda değer bir gcy olmadığını bilcüri
yor. 

2 ilk tesriıt Car53mba 

Vekillerimizin seyahatleri 
x~x----------~-

Başvekil dün Adanadan 
geçip Ha taya gitti 

---------~---x4x------------------~ 
lktı:s33t veldli Hopa a. ıtthisar!ar vekili 

İzmitten ayrıldı.. 
Adana l (Hususi) - Başvekil dok

tor Refık Saydam, refak:>tl ı inde Tica
ret ve-kili NnLmi Top;uoğlu olduğu hnl
de Toros ekspresiyle şehrimiz" gelmis 
\"e istasyonda vnli, hükümct erkanı, bü
yük bir hnlk kütlesi tarafından hnraret
le knrşılanmı.~lır. B~ vekil trenin tevak
kufu esnasında i tasyonda toplanan 
hnlkln konuşmuş ve nynı trenle Hatayıı 
miltcveccihcn yoluna dcvrun etmiştir. 

Basvekilin seynhntinin bir haftn sü
receği tahmin olunmaktadır. 

1KTISAT VEK.lLt HOPADA 
Hopa 1 (Hususi) - Cümhuriyet va

puru ile ~ehrimize gelen 1ktısat vekili 

Hiisnii Çakır, hükümeti, belediyeyi, par
ti binru;ını \' halk evini u~ arett"n sonra, 
Etıb<mk ın "ie.ssc derini, yeni hışa edi
len olom.ıtik vinci ve ha ni i kele) i tel· 
'YJk ctmistir. 

1NHISARLAR VEKILlN1N 
Th'TK1KATI 

İzmit 1 (Hususi) - lnhisarlnı· vekili 
R<!if Knrndeniz bugUn Bnhçeciğe gide
rek tütün mlist:ıhsillcrinin dileklerini 
dinlemiştir. Vc1dl lunittcn ;ıynlırkt-n 
vali, amiral Şükiir Okan, runirnl HulilSt, 
hükümet erkfını ve kalabalık hnlk tal'tl· 
f ından uğurlanml§tır. 

ahiliye Vekili lstanbul
dan Ankaraya döndü 

---------x.>..'.:----------
B. Faik ztra?ıın beyanaıtı • ?l'raJı~ada mahsul 

11azi31eti • Merhez te~idUitındalıi değişrlı1ilt-
ısıanbu11 (Yeni Asır) - Şehrimizde lnntısına nit hazırlıklarda bulunacağım. 

bulunmakta olan dahiliye vekili B. Fa- Bir kaç gün evvel •rrnltynyı dolaştım. 
ik Öztrak bugün (dün) öğleden evvel Gezdiğim yerleri çok iyi buldum. Mem• 
refukatinde emniyet müdürü B. Muzaf- nun olaı ak avdet ettim. 
fer Akalın olduğu halde vilfıyetc gele-
rek validen muhtelif meselt-ler hakkın- Gerçi mahsul biraz kıt. :ınu11a hUkli-

mct köyliiye tohum tevzi etme-k mıre-
da iznhnt alnuştır. tiyle her sıkıntıyı izale etti.> 

Dahiliye vekili miitenkibcn belediye-
de teftişlerde bulunmuş, n~c;am Ankara Vekil, Dnhiliye vekaleti merkez te§-
cltspresine bağlnnnn hususi vagonla An- kilutmda yapılması mevzuu b::tlıis deği· 
Jrorayn hareket cbniştir. ciklik hnkkında dn şöyle demiştir: 

B. Faile öz.trak hareketinden evvel <- Bu mesele henUz ifade edilecek 
gazetecilere demiştir ki: kadr.r olgunlaşmadı. Fakat esas her kesi 

c- Bu se!er Ankarada b:r müddet nzami derecede çnlışmağa sevkcdecck 
kalacak ve bir yere aynlınıyacağım. bir çare nraştırnıaktır. Yani memurlar .. 
Bilyük Millet Meclisi lkincite~in top- dan azami randıman nl:ıbilmektir.> 
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lstanbul 1 (Yeni Asır) - Karabük fo.brikam1zın imal ettiği ilk de6 

mirlerden 300 tonluk bir parti ihraç edilmi~tir. Bu, Türkiyeden harice 
gönderilen ilk demirdir. 

-~~v.ııı.: erj 
g 

Anknra, 1 (Yeni Asır) - M"hnlli 
idareler umum müdürü B. Rüknettin 
Zonguldak valiliğine tayini me\ zu bahis
tir. Zonguldak valisi Ordu valiliğine 
nakledilecektir. 

Mahalli idareler umum müdürlü~üne 
Ankarn belediye reiı:ıi muavinlerinden 
B. Rauf nıunzett ir. 

Mısırda harbin şiddet
lenmesi be ıeniuo -·-

lngiliz kuvvet
eri ta v·j~ 

edil • 

A e 

a' levi 
ste i 

Anla· , l (Yenı ALır) - Terfi miltl· 
detlcrini tnın:ır:ılı~ wı hiıkim sınıfı mcm· 
suplanııın li te i Adliye vekfıl ti tnrn· 
f ından h •. zırlaıu ıs ve ne redılmişUr. 

Bu terfi lıstesindc ismi bulunmıyan· 
lnrın kendilerini tcrfic -:.a~ an görüyor
larsa itiratlarını b:r ny içinde ayırmn 
meclisine ulaştııınalurı bildirilmektedir. 

lspın a ahili e 
'az rı J m .. ıa -·--

o ı.a ~azete
. ler· .. mıtı• 

•• •• • gorunm yo -·-- -·-İtaı~anlcir harp planla· itai31an maliye nazrrı do 
rını değiştirmeğe Berline gitti, Göbefse 
mecbur oldular misafir oldu •• 

Londra, 1 (A.A) - Royter bildiriyor: Roma 1 (A.A) - lyi haber alan nıah· 
Deyli Telgraf gazetesi Mısır vaziyetin- fillerden öğrenildiğine göre lspnnya dn· 

den bahsederken rnn zamanlarda İngi- hiliyc nnz.ırı B. Suncrin Roma .ziyareti 
litlerce Avusturnlyiı lotnat getirilmiş iki giin sürecektir. 
olduğunu hatırlatmakta ve İtalyan ma- Bny Suner tspanyaya dönmek üzere 
reşalı Grnzynninln depolar, münakale Romayı Pençşembe sabnhı terlı.edccck· 
yollan tesisi ile meşgul bulunduğunu tir. 
yazmaktadır. 

Gnzctc, İtalyan tanrruı.unun İngilte
reye knrşı büyük taarruzla ayni :zn-

lTALYAN GAZETELER1NJN 
MOTALEALARI 

Denizli HaJlıevinde 
Çi~elı sergisi .. 
Dcniili 1 (Hususi) - Halkevi salo

nunda halk-evine bağlı çiçek sevenler 
komitesi tarnfmdnn bir çiçek sergisi 
meydana getirilmiştir. Çok güzel çiçek 
ler güzel bir şekilde tasnif edilerek teş
hir olunm~ \'e pek alfıka görmüştür. 

---·../::r·---
BAL.iı LARDA 
YE iİBİRYOL 

. mandıı yapılacak olduğunu da tebarüz 
ettirmektedir. 

Roma 1 (A.A) - Jtalynn gazetelerı 
Berlindı:- başlanan görüşmel~re l talynd:ı 
devam etmek üzere bu sabah Romay:ı 
gelen İspanya dahiliye nazırını hnr:ı· 
retle selfınılamaktadırlar. Popolo Di Ro
mn •mnknlesinde di>or ki: 

Romn, 1 (A.A) - Kuriye Yugoslav 
gnzetesinin istihbnrınn göre Blkanları 
baştan başa katedecek bir ( (Otostrad) 
otomobil yolunun İnşası takarrür etmi§-

IIA VA KUVVETJ .. ERİNİN ROLÜ 
Tental gazetesi Mısır seferinde İtal-

yan hava kuvvetlerinin oynıy~cağı rol 
üzerine ısrar ederek şunları yazmaktn
dır: 

tir. Büyük Turnaeverinden Türen vehri-
ne kadar gidecektir. Yolu bir lta1yan İtalyan knra kuvvetleri hava kuvvet-

• R L lerinin yardımını temin etmeden ilerli-
-~-A.N2'AKYADA 

Hava teJdifıesinden umen ve ir ltnlyan - Yugoslav şirketi yemez. Bu muavenctse kendilerine hu

Londra 1 (A.A) - Bombardı
man tayyareleri Magdeburg'trı bir 
petrol tasfiye fabrikasına ve depola
ra hücum etmi§lerdir. Çıkarılan yan- lıorunma tecrübesi 
gınlar 100 kilometrelik mesafeden Antakya, 1 (A.A) - Dün şehrimizde 

yapacaktır. 
dutsw olnrnk temin edilemez. Şu cihe-

Roman~ada bir petrol u de unutmnmnk ıazunclır ki hava hü
deposu yanıyor.. cuınları sırf askeri lıcdcfJcrc münhasır 

cBerlindc baslanmış olan görü~mdc 
Romadn nihayete erecektir. !spo.n.} ol nrı· 
zırının Duçe ve Cuıno ile yapacaf,tı gö
rü.~cdc yeni kararlara vnrılmasa bile 
bunun i.iç memleket nrasınd:ıki i'jbir]i· 
ğlni gittikçe daha faal bir vaziyete ge
tirmeğe ynrıyacağı şüphesizdir. 

görillmü§tür. Bu ıehir civanndaki elli d~ stiren bir pasif korunma de-
demiryollan da bo b d ed'I- nemesı yapılmıştır. Deneme muvaffak' 

• • m ar ıman ı yetle neticelenmiştir. 
mı§tır. ~•-

Gaz fabriltası tesisatında bir çok in- rva· avr•vDA 
filaklar olmuş, ynngınlar çıkmıştır. ~ 
Uyipz.iktekı alUminyum fabrikası, BiR MUSAMERE .. 

Almanyanuı mühim demlryo1u merkez- Turgutlu 1 (Hususi) - Gençlik te§-

le:I, Be~çikanın Anvers y~ında ele~- kiatı ve Halkevi sosynl yardım şubesi 
trik tesısatı bombnrdıman edilmlş, lstilA menfaatine Turgutlu orta mektep me
limanlan Uzerlnde taarru.alarunız ida- %UJl1arı tarafından Halkevi aalonUDda 
me f'dilerek havuılar, limın tesisatı, ge- (Ana) p.iyesl ~ edilmiştir. Bu pl-
~l tl'Ccmmiileri bo:'l 1-ı "~Jil niq. ~·,.,stc genç llftı. ve erkek talc~ "lıi:r. cid-
tir. 1 d muvaffak olmu§lardır. 

BUkr~ 1 (A.A) _ Dün akşam pct- kalmıyacaklır. 
•l mıntnkası olan Marino yakınında bir ' Mısır kuvvetleri yakınlarda takviye 
ooda yangın çıkmıştır. Bunun bir edi~iş. bulunmakta ise de muharebenin 
ndakçılık wlaısı olduğu sanılmakta- kat l bır safhasının buralarda ccrcynn 

ır. edebileceğini unutmıyarak Mısırın mü-

Dobricanın qgali llitti ~:;~~ıdi1~n ~~~e= ~1:~cd~:ı: 

1TALY AN MALtYE 
NAZIRI BERLlNDE • 
Berlin l (A.A) - ltıılyao maliye na-

zırı dUn akşam Berlinc gelmiş ve pro
pagandn nazın Gobclse misafir o1m~ 
tur. 

Roma, 1 (A.A) - Stefani Ajansı mektedir 
bil~iriyor.: Londr~, 1 (A.A) - Lonclranuı iyi bir ~rm iş~ali hakkındaki ilk taarruz plb' 

u!ganstana bıralulmıı olan cenubi kaynağından öğrenildiğine göre Mısır- Sidi Barrani sahil yolundan değil ~ 
Dobncan~n ıon lusmının. da. Rumen dakl filoların gerek kadrosu, gerek mik- Uzcrindcn Hcrlcmcğ: istihdaf cyl~e'Jde 
kUYVctlerı taralın~an !ah~~yesı ve Bul- darı bir İtalyan ileri hareketinin bek- idi. Fnknt İngiliz dcniyelerinin faaliye
ıarlar ~·ı:ahndan ı~~alı dıın ukAAm IO· leıunesi dolaymyle takviye edilmiştir. ti üzerine İtalyan generali sahili taklP 
na erma,tir. Ö>'le zmmediliy0r ki GıaZ)'maiDln 111- etmek ınecburi)'eüude kalmıştır. 


