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Lnuvaz snhıbJ ; SE\'KET HİLGİN 

Basrr.uharrir \'e umumi neşrivat mUdUril • Bütün millet işlerinin temeli 
UAKKI OCAKOÔLU 

ABONE SEKAİTI 

L>EV AM Mtl'DDE'fİ TUrkive icin Barlç . tçln 
Senem~....... 1400 2900 

Ge(mişte ve gelecekte bütün ulusal ve 
Sosyal işlerin temeli nUfustur. NU!us siya
sası da ancak nüfusu tanımakla kurulabilir. 

20 İLK TEŞRİN PAZAR gilnil Genel 
nüfus sayımı bize bu siyasanın yolunu gös
tert'cektir. 

Alb avlık........ 750 1650 
CUnü ~ecmls nlbhaler (25) kuru$hır .. L ı t.: .. ..~ .. (., s = 26!)7 

BAŞVEKALET 
iıtatistilı: Umum Müdürlüiü 

1 
ilfıo münderecatından gazetemiz mcsuliyet kabul etm l Cümhuriyctin ı>e Cümhuriyet Herinift bekı;-i,,i, :ıabahlan çıkar ıiyast gautedw YENİ ASIR- matbaasında basılıru§tır 

5 

Sayım 
için son 
hazırlık 

istatistik umum 
·müdürü şehri-

lngi!terede kıt§ avlanır gibi dü~riilen Altnan ıa1131arelt>rinden iki.si 

mize geliyor -------- LMAN -------
-•- Yalnız bir haftada · lngili% hücumları 

IZMIRDE NÜFUS SAYIMI HER -•-
YERDEKiNDEN DAHA EVVEL 104 Alman tay-
lunir vi!~!!~l~~~~ aayunı ha- yaresi iskat ve 

zırlıklarını gözd~ geçirmek için başve- ı·mha edildı· 
kalet is1atistik umum mildürü B. Cclfil 

avahücuml 
pek hafifledi 

-·-Krup ·sitih fab
rikasına 2 ton 
bomba atıldı Jdilu;cr devletlerine Joor§ı harbe girmesi artık bir .:::cınıan meselesi t<>ltikki olu

nan Amerikanın en mu1ıte§cm şehri Ne:ı:7101·1eıan bir manzara Aybar evvelki gece Ankaradan şehrimi
ze gclm~tir. !Etatistik umum mildiirü 
Pazar günü Bergamaya giderek sayım 
hazırlıklarını tetkik eylemiş, dün de 
şchı·imizde ak§ama kadar ~ayım işleriy

INGILIZ SE LARI 
--·~ ~-~ AYNI MÜDDET iÇiNDEKi AL. ZOR AŞABiLiYORLAR RUHR MINTAKASI PETROL 

AMERiKA 
--*-

Hiç korkmadan 
Yolunda devam 
Ediyor -·-~EVKl:."T BlLGİ~ 

Amerikanın 
barba ~İrmesi 
artık bir zaman 

le meşgul o1muştur. 
B. Celal Aybar dün 5abah erkenden 

vilayete giderek valimiz B. Fuad Tuk
sal ile ve bilahanı d:ı belediye reisiyle meselesi göüı-şınüştür. Gerek valimiz \'C gerek 

••• belediye rcbimiz nüfus :::ayımı işleriyle 
--*-- çok yakından alakadar olmaktadırlar. 

AMERiKA, MiHVER DEVLET. tzınirde sayımın bütün vilayetlerdekin-
clen daha evvel bitiriJmesi ve tam bir 

LERİNE MEYDAN OKUMAK. intiznın içinde idaresi temin edilmiştir. 
TA 1 1 Umum rmildi.ir dün alakalı daire ~ene. 

Bcrlin _ Jtonıa . Tokyo arasmda as· N ÇEK N~1 YECEK rinc bazı direktifler vermiştir. 
ileri bir blok teşkiline miinl'cr olaıı 1 Londra 7 (A .• '\) - ~Ne\·york Tay- SAYil\I ZARFLARI VER!LlYOR 
ttc:üzlü paktla Breımer miilfıkatında mis~ razf'tcs:nin Yasington muhabiri şu 1zmir merkezinde ihclas edilen 8 sa-
•kndığı ilfın edilen , ahim karnrlar haberi veriyor: yım mmtaknsındaki sayım ve kontrol 
Amerikanın \•aziyeıindc hiç tNcddiidii Vt.tingtonda gittikce ~·erle§en ~~murlarınn. ~yım zarflarının tevzilnc 
Jbucip olmamıştır. Ililflkis giinden ;;üne kanaate göre, Birleşik Amerike. dev- dun snbalı vıh.yettc başlanmıştır. , 
artan asabiyet ha,•ası i~inde beliı·en ha- l tl • · d h 'dd tl' b' .. .:ı_h , Aksama Jtad:u- 981 memurun zarf.arı e enr.uı a a §1 e ı u· mucre aıe ·ı · ı· B ·· d'W ı · d ·ı •ıer onun tc:rakkuzuııu en ) fik.;ck • . ak' . A verı mı. ır. ugun ı er erı e verı e-
lıad.te ~ıkannasma ;) ardım ctnıistir. Sim- ·ı tı_y::.set~ l .'? e.tn:esı ve: ha~ta harb_e ce'l\Ur. • 
'iı Birleşik cUmlıuriyctlcrin mesul dev- gırmesı, arnk ıçlına.bı ımkansız b?r SEMTI.ERDE h.O~TROL 
Jet adamları elle tutulacak kadar ·yak- hal almı tir. Siyasi şahsiyetlerle or- Şayıın ve 'ko.ntrol memurları e1lcı-in-
laşmı tehlikeleri aydınlatan nutuklann- du, bahriye ve hava kuvvetlerine de'ki listclı:>r~ göre kendilerine verilen 
da Amcrikaıun neden sakınılmaz. bir rne su ki p l • . d , soh~klardaki ev numaralarını 20 llkteş-
L._,, • • • n o m .. e e. aras!n a soruaı.n . ,_ •ı.· d 1 k t tkik d G1Z1a harbe doğnı gittitrım belirtmekten l ·H b . J • • ? d ~ .1 rın .... rmın en mrve gezere • e c e-
tekinmiyorlar. Bu itibarla Amerika hah- sua : « 3 r e gırece c mıy!z · >) ~. egı ceklerdir. Görecekleri noksanlnrın vak-

MAN PiLOT ZAYIATI 250 TESISATI. HOLLANDA' 

Londra~Eft~A_Zlfi:~;..,... rı::,s:-,,:;:;,~.:-· ı...d~O~~~~> YA~.~1 .... ,.d 
gece yansı nihayet bulan balta zarfmcla salıln gece.. iatihbarat ıerviai bilcfjriyor ! 
Almanlann JnıiJtere üurindeki hava Londra 7 (A.A) - D6n aindüz •• Enoelki sece tnsiliz hombarclımu · 
muharebelerinde 104 tayyare ka7bettik- sece ehemmiyetli bava ~ olma- tayyarelerinin muvaffakıyetle taamaa el
leri teeyyüt elmİftİr. Hasara uğnyan ve- mqbr. fnailiz hava ve dabili emnİJet ne- tikleri hedefler arumda Rulır mmtab
ya muhtemel olarak kaybolan Alman aretlerinm mU,terek teblifinde deniJi. mndaki petrol teaiaatı, Eatende Krap 
tayyareleri bu ye'küna dahil değildir. Bu yor ki: fabrikalan, Roterdam, Amaterdam •• 
J 04 tayyareye tekabül eden pilot adec:IJ DUn ıünetln batmasından birU son- F1esainı- doldan dahildir. 
250 den fazla tahmin edilmektedir. Ay· ra Londra nuntakumda mtınEeriden Harekat eahaaında hava ıeraiti fev
ni hafta içinde tnıiliz hava kuvvetleri açan bir tanare t.arafmdan bombalar kalade fena olup hava ıouktu ve ,iddetll 
40 tayyare kaybetmi~lerdir. Bu tayyare atılmlfaa da pek az huan mucip olmut- orajlar birbirini tuip ediyordu. 
pilotlarının yarısından fazlası aat ve aa- tur. ölü ve yaralı yoktur. Ruhr mıntak.aaı üzerinde uçan fnciliz 
limdir. - SONU 4 tlNCt) SAHİFEDE - tayyareleri Veıenlcirşen petrol teııiaatİ 

ilzerine bombalarını bırakmı§lardır. 

BiR AMERiKAN YAROIMI b~°t~s!:~~r!.ı~:ın. 
mqtır. Saat 21 e doinı, ~ten 1>ir-

Mektepliler has
ta arabası 

gönderecekler· 

denbire hlkum eden tnailiz bOmhUdt
man tayyareleri Euende ICrup fabftka
la.ı:.ı üzmue 2 ton yüksek infilak kudre
tini biz bombalar atmıılardır. 

Hollandada Roterdam, Amsterdam 
ve Fleuing tc:hirlerindeki doklar n , li
man tesisatı fidd~tli bir bombar~mıana 
tabi tutulmuıtur. 

Roterdamda bir çok bombalar pat· riyc nazın Kııoksun diinkii gazetelerde - «Ne zaman harbe gırecegız?» tinde ikmali için bu zaruridir. Bunu ya
intişar eden beyanatı nıih,·cr payitaht· sualidir. Bu bir hissiyat meselesi ele- pan memıırlnr, gavct tabii olarak ken-
larında kuvvetli akisler yaptığından ğil, son haftalar zarfında dünya ha- dilcrine 1cvdi edilen vazifeleri büyük Jn11illz ablolıası ue eslıi 
ltiphe edemeyiz. Hatip, Totaliter dc\'let- diselerinin yarattığı vaziyetten do- bir 'kolaylıkla, noksansız olarak başara- cümfaur reisi 

- SONU 4 "ÜNCÜ SAJllF'EDE -

lerce takip edilen politikanın hakiki ma· ~ b' l l t" h' _·..ı· cak1arclır. B 1 ,~.. L 
L• t' .. , t . b' d l t gan ır la e ı tu ıyeuır. s .k tı 1 1 • Hoover n ... r 
aıye ıne nu uz e ıııı~ cesur ır C\' e ÖRT İHTİMAL ayıın ve on ·o memur arının en 
adamı sıfatiyle büyük Britanya impa- ~· 

1 
"k A ik d ·l 1 . . 

1 
küçük JAkaydisi ile bir kaç nüfusun Nevyork 7 (A.A) - 1ngiltereye- has.-

l'atorluğuııun muknddcratiy]e Amerika- ır eşı , mer ,n, e\ et erının ama- noksan veya fazla yazılmış olması, meın- tane arabalan almak için her mektep 
llln mukadderatı nrasındaki beraberliği - SO~U 4 lJNCÜ SAUIFF.DE - leketin hakiki kuvvetinin tesbiti işinde ve kollej 1250 dolar toplamayı taahhüt 
ı:öı.lerde ~nlandımuııtır. bir engel olabileceğinden yan1ı.cılığa eylemi.ştir. 

Onun s(i7.lerinden cıkanlan mana ~u- p • meydan verilmemesi lazımdır. Binaen- HOOVER1N BEYANATI 
.tur: ıya ngo aleyh memurların vazifelerini gayet bil- Eski Amerika reisicümhuru B. Hoover Londra 7 (A.A) - lngllterenin Av-

Amcrika 111sıf kürede kendisine ait yük bir hassasiyetle yapması bir zanı- rupa ablok.a.sını müdafaa eden (15) ph-
•lan mesuliyetlcri dünyanın diğer ıw.ıI rettir. e.ski CUmh ehi B H 
llüresinc teşmil ederek İngiltere yanın· d • • k • ı d • İstatistik umum müdürü B. Celal Ay- ODlllHllDllllllHIHllllHIHlllllllll ::v~:en.öyl~: urr · o-
~ daha faal bir rol ileruhte etmek teh- U O çe ) l - SONU 2 inci SAYFADA - _ Khnseııln İngiliz davasını haleldar 
likesini göze alıyorsa bunun ba~lıca se-

ROMANYA TEHLiKEDE 

Almanlar Ro
manyayaasker 
gönderiyorlar 
MaJısat verdlfıleri 
gGl'antlfaüfıümJerlne bebi mih\'eriıı ideolojik gayeleri \'e ilı- '-•- YAKLAŞAN KIŞ VE HARP SON DAKJKA etmek amısunu beslediğini aanmam. 

tiraslan lıuklöndn tc hisiııi ~oktan heri • • • • •• • • • • • • Bu meselenin halli, acı ai:>zlerle değil, 
.. O~'lllUŞ olmnsıclır. Kazanan numa-. ' teşriki mesai alyasetlyle milmkün olıı- uymcifımış-

lngilterc mağl(ıp olursa tehlike bulut· Al e Ital bilir. Londra 7 (A.A) - Royter ajan-
ları yıldırımlnriylc Amerika iizcrinde ralann tam Al h manya v - B.Hoover aıözlerinl fÖyle bitirmiştir: ainm diplomatik muhabirinin aali-
toplanncağmdan Amerika kendi hi.irri· manya ma • ya sulh taarruzu ı,.,ı~BiımimU~lcae.~~ı .. e~,~Avrumaksapadtlakiar hi.'.yetli kaynaklardan öğrendiğine ' 
letini miidnfaa idıı tarihinin en ~etin ı• • .,....~ "'~ WQ!ı b Alman kı R 
\e en kanlı ntÜcadeJe ini )apmnğa lllCC· ıstesı rumı·yetlere demokratik milletler bu kış gen~ mik- gore, ~ , •w• taalınm •oman- • 
bur olacnktır. Hundan dolayıdır ki gıı· . ki yuta kıtlık. gibi !e1Aket1erle karşı kar- yaya gonc:lenldıgı hakkındaki haber-
t4!telcr halkın unıuıni hi Sİ\'atmn su SU· Adana, 7 (Hususi) - Milli piyango- h 1 1 d yapaca ar fifa kalacaklardır.> leri teyit eden malfımat Lonclraya 
~tle nı:ıkc ohnakt:ıdırlar ~ nun üçünc\i tertip üçüne!Ü kcşidcsi bu- azır anma 1 ır gelmemiıtir. 

•Anıcrikn ing.iltcrcniu zaferinde Jm. gün (Dün) on binlc.rcc halkın huzuriyle -•- Aneerllıanın ve,.dlği Londra 7 (A.A) - Royter ajan.. 
~Mi mcnfonti olduf.uııu idcak etmelidir. icrn edilmiştir. S .. nt l6 dn İstiklal mar- i Bir Amerllıalı maJtalrir ___ .__, ı K adad aı Nevyorktan istihbar edi•or: 
lngiltcrC.) c binler~ tayyare ve b~ şiylc keşideye baş]&nmıştır. ngllterenin taarruz Romadan cdı,.,.,,ayor nsunr. p er an a ~ 
rcnıisi \'ermekte i tical cdilınelidir. Ue- Kazanan !lumaralar ~nJardır: lıudretf müthiş SUl'ette -•- -•- Tranar~dyo telgraf ajansı töyle de-
~~z nskcr z:öndcrmc~c sıra gelmemiştir. BÜYÜK İKRAMlYELER ;,, d . Be A) Mih • Kanadada bir liman 7 (A.A) - mektedır: 
~undi bu musibetin öııiine rescmc7.sek 60.000 Lira 8756 Ho. ya arttı9ını a göreeelıler rn ? (A. - verm mu- Amerib Birleıik devletleri taiafm:- Seriinin salihiyettar mahfilleri 
llitlcr~ l'ıkabilınek i(iıı en az yirmi ~c- 20.000 Lira 9.,.,6.4 No. ''a Lo~dra 7 (~.A) - Ncvyork ~ bır .~ t~a bulu- dan •-.-:16ere e devredilen torpito Alman kıtaabnm Romanyaya mU-
lle mlıcadclcyc mecbur kalacağız.n .. .,1 ~ ti TayrnU!I gazctesl yazıyor: nacagmı goatcren alametler vardır. uaguıı. y ld tim 

New Jersey, :\fn:ssaclıusctt, Tenncsse, J0.000 Lıra 9029 No. ya G~ecek ikinci kı• Alınan mille- Bazılarına göre bu teıebbüa Bren- n1UJ.rip1erinden üçüncü bir grup bir teveccihen yolda o ujunu te9 . et-
i> k d h ka JO 000 Li N -T :r Kanada limanına v.Pm,.tır, Bu tor- mektedirler. Buna nazaran mezkU:r a ota \C a a bi.r ~ok.şelıi~le'rde Çl D • ra 90551 o. ya tin maddi mahrumiyetlerden ha§- ner gÖfÜfmc)erİnİn netİCetİdİr. ·--""3' tarafından 
&a~telcr lıcp ayn.ı rı.krı ay111 hcyecan~a cılımıştır ka bir e etirmi ktir B kı pito muhriplerini teaellüm ed'ecek kıtaat, Alman hükümeti. 
~~dalaa ederek Ingıltercye şu nazık ·• r: :fı •• , • , f Y g yece • • ~. ,f AMER1KALI MUHAB1RR1 yflz).erce lngiliz bahriyeliai de bu H- general Antoneıkoya verilen garan-
ltinlcriııdc yardım i~in 1an-arc, harp a D N LiRA J\:AZANA~LAR Alınanlara taarruz kudretı muthlf ÇIKARIYORLAR mana gelmiıtir. ti hükümlerine uygun olarak Ro-
~lıenıesi, gıda 'e her şeyin parasız ıit4~{J'fj9 98864 168538 surette artımı olan bir dütmanla Lo d 7 (A.A) _ Romadaki Nev- manyaya gitmektedirler. 
=ndcrilmc~ini. i t~y_?rlnr. Bu hareketin 19414 32030 4~~4 1~:0~~~~4114~04 harp ettiklerini öğretecektir. İ§le york ;;~muhabiri mihver dcvletle-
da unn d,h·adeflı ·bdırl s~lal~lakıudnahprogrnmı1n· _ sÔNU 4 1)Nc0 SA~İFIIDE _ lngilterenin zinde ve hayatta olma- riyJe Amerikanın arasını bozacak rna-

n n n) a ı \C ı,;o. a a ucuz on- ''th' b d hl tte tel f ekt'~' d l l ltal 'ağını yazı,yorlar. sının mu tf manası u ur. ye gra ç l{,'lll en <o nyı -
llülfısn lııgilterc ~ aıunda ıııiı~terck yadnn çıkarılacaktır. 

deınokrnsi d~h asının zaCcriııc :rnrdım ti J 
~)_dilmesini istiycnfor infiratçı1arı; hir- ovye e. r - a-
d te hiitiln Amcrihndır. 

l Vilkinin, Uuzvcltin lınr:ıretli hitabe- arasında 
erinden sonra Alb;iy Knoksun bel :ınatı 

:aziycti biishiifün uydınlntın:ısı itibari
c daha manidardır. l{noks iiçiizHi pak
~ Amerika aleyhine miiteycccih oldu
..unu, Cnkat bu l ıldırma tcşcbbfü.iin{! 
~la ehcınnıiyet \'crihuediğini, Amcri· 
;":_ nıuhnrcbeyc mecbur kalırsa cHişmaıı· 
""'1"llla salıillerindcıı çok uzaklarda tanr
tuz edeceğini söl lcıııişür. 

&lbuki Nazi diplomntlan üçiiz1ii 
~· Amerikanın faul yardımlarını im
~ız kılmak hiilyasiyle hazırlanuşlnr
~ . Nitekim ViUıcJmştrasenin düşiincc
OIQ'İııi aksetti.ren Hamburger Frcmdcn
blatt Bcrlin pnktuun imzası miiııasebc· 
tiyle yazdığı makalede Amerika j~lcri· 
rı_c Amerilmlı olınıynn yabancı dc\'lt.'tle
lln nıiidahalcsini şiddetJc reddeden bir-J Tuc.ı rı - 1. ıclrcti gittikçe artan 1JC Alıııan istila hülyalanm suya cliişimm lngil-

- SONU 2 irıc:i SAYFADA - terenin salıillerinde bereyi ihtiyat müdafaa Urtibcıtı alınırken 

eo ee 

:r ş e er -·-ılOZAKERELERIN ILERLEDIGI 
BiLDiRiLiYOR -·-Tokyo 7 (AA) - Japonynnın Mos-

kovn sefareti müsteşarı gruıctecilere be
y:ın.ı.tta buhınarnk Japonya ile Sovyet
ler arasında cereyruı eden müzakerele
rin Molotofun bu mevzua dair vaki be
yanatı ~inde ilerlemekte olduğunu 
söylemiştir. 



-- --- -----:;:...-_:::- --- . -- -
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Ranıazaıi Müsahabeleri AMERiKA ................................................... 

Bir de ne görsünler? Bir 
ka hr renkli alevler "'viila..;b;;.an.-c-ı .. diiiıövı•.-z_-.lllllİiii__.H-.an•.'-ci•. •'li=c•a-reti---=.m•i--.z ~~ 

• 
Hiç korkmadan 
Yolunda devam 
Ediyor saçarak hora tepiyor! lerin vasati 1 1 ~ 

--:x·x----- çek fiab ngiliz er müstahsilden -·-- BA.ŞTA&AFJ 1 iNCi SAB1t'EDE -

YAZAN: Salihettin KANT AR Jf.. d ı 1 ki 
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- - lcşlk Cümhuriyetlcrin şimali ve cenubi 
- - Maliye velıciletl, fiat e ma 8 8C8 ar Ameribya4UDJlmuezzamWrhaJ'ld ... 

Hiur önünde buluttular. 
Sut ou bir bu~ iftara yarım saat 

vardı. Bu akf&1D iftan etraftan birinin 
konaimda etmeli dünden kararla tır
llUfiarclı. 

Oç arkadnı idiler. Amma ne hoca. ne 
tofta, ne goygoycu... Ramazanda din 
ldetini yerine ııetinnckle beraber biraz 
Cla vakit ıeçirmck, alay etmek iatiyen 
orta halli esnaftan, oldukça da alanyari 

ç kafadar .• , 
1mıirin alanyarlleri de me§hur idi ... 

,Hatt! djyebilirim ki caki bmirlüerden 
bb dayı, çapkın. hovarda, alanyari ol
nuyan hemn hemen kimse yoktu. lzmi
rin aofulannda bile bunlardan bir ça§Jlİ, 
bir rüzgar bulunurdu. 

Alnnyari ile külhan beğini birbirine ka
r~tırmamalıdır. Külhan beği, isminden 
'de anlaşılacağı üzere, it uğursuz takımı 
Üemektir. lzmirde külhan beyliğinin hiç 
kadrL itıôan yoktu. Arsız, yilzsliz, edep
siz kimselere denilirdi. 

Fakat calanyari• öyle değil. Bu, cz.cy
beh ile müteradifti. Dağd zeybek ne 
ise şehirde nlanyari o idi. 

cZeybek> kelimesinin Asil 'e iştikn
kını yıllardanberi arıyoruz. Hal~ k t"i 
bir neticeye varamadık. fn~aaUah bir 
gün muvaffak oluruz. Zira mesele ehem
miyetlidir. Çünkü zeybek bize, eski put
perest Yunanlılann ve diğer bütün ka
vimlctin An&doludan aldıkları, mabut
lant\ en bOyiliU ve im.iri, baba tanrı 
Zevs cJUbiten ile bir aöiünür. 

Sadetten çıkmıyalmı: Alanyari, alan 
Ue yar kelimelerinden mürekkeptir. Alan 
doatu, cemiyet ve nizamdan hariç adam 
Clemek.Carp dillerinde mukabilicB ndi> 
ciir. MaJ.amdur ki Bandi ile Brignn yani 
c:Egkiyu aruuıda fark vardır. Alany ri, 
Bandi tol kilidir ki cmiyetin ni.zamlanna 
U)'IIlftZ, adtlerine kafa tutar, meram an
lamaz ve nasihat dinlemez. Cani iştedi
~ni yapar. 

f ote bizim üç alanyari arkada~ ta bu 
gün canlarının :istdiğini yapmo.k niytin
dc idiler. 

Kılık kıyaftlerini ona göre düzmüşlr-
di. Fesleri doğrultmuolar,lzmirlilere mnh-
1\15 vi§ne rengi kuşakları yeleklerinin .bi
raz daha altına sokmuşlar, ceketlerin 
Clüimelerini yarıya kadar ilildemirlercli. 
ÇUnkll iftara gidiyorlardı. Biraz sofu 
manzaruı ııöatennek lhımdı. 

Hisar önUnden Balcılar içine doi;ru, 
teehihler elde. auratlar bir kanı, yava~ 
yavaı ilerlerken ilk aözleri: 

- ey, nrcye gidceğ.izi 
Diye birbirlerine sormak oldu. iE.vet; 

eıraf, esnaf, halktan c:l&vetli davtaiz, ha
berli habersiz iftara gidecek yerler, k~ 
naklar, tekkeler, evler o kadar çoktu ki 
eaymakla tükenmezdi. 

Bizim Üç arkadaş ise kendi kendileri
ni bu alqam raftan birinin konağına 
davet etmi !erdi. L kin hangisine gitme· 
liydi) fşte bunu tayin edemiyorlardL 

l!.§raf ta o kudar çoktu ki ... Hiç olmaz
ın. bet onunu. oöyle alfabe tertibile, •a
ya1ım: Çelebi zadeler, Evliya zadeler, 
Halimağa zadeler, Hocazadeler, Kançi· 
ban udelcr, (Süleyman beyler), Kan
tarağan zadeler, Nalbant zadeler, Kilim· 
ci zadeler, Salepçi zadeler, Tabak zade
ler ilah ..... 

Bunlardan birini intihap laı1mdı. içle
rinden biri: 

- Durun. önce bir iki traka alayım 
da sonra kararlqtmnz. 

Dedi. Ve o aralı1c başında büyük bir 
ıele ile: 

- Çatlar p tlıu, aUı yeşilli maytaplar, 
te\>e~rden yılan çıkar, hacı fışfıtlar da 
varl 

Diye avaz avaz bğınp giden seyyr lı• 
rakac:ıyı çatrırarak b~ altı danc çatlar 
patlar aldı. Bu çatlar patlar tuab en~ 
ındnn biri idi ki bir çUkulata gibiydi. kıv
rık kıvrıktı. Bir ucundaki küçük ftili tu• 
tu~turunca be~ on kene çatlar patlar, 
hem pntlnr, hem de ortalıkta mçrar idi. 
Bunlarla rnmnznn tiryakilerini kızdınr
lardı. Tiryakilerin arkalanna, ayakları
nın dibine ntnrla.r. herifccğizler tıraka ile 
birlikte ürküp sıçradıkça, öfkeden g1Uno
toyu bastıkça kahkahalarla gülerlerdi 1 

Aman, söylemeden geçemiyeceğim, 
bunun en latifi çatlar patları köpeklerin 
kuyruğuna bağlamaktı. Çocukken rama
zanlardaki ~n b lıen marifetlerimizden 
birisi de bu idi. Her biımz her sokağı 
doldur.ı n cins cins mahalle köpeklcrnden 
birini 1.endimize u.lıştınr, kuyruklarına 
birer çntlar p tlar bağlar, hep birlikte 
fiti!Jeri tutu tururduk 1 Artık zavallı huy· 
vanların korkudan uluya haykıra dolu 
dizgin na91} gittiklerini ve bunun halk ara 
ındı:ı ne manz.ar husule getirdiğini .iz 

tas \-VUr edin 1 Her ne kadar zalimlik 
ise de çok t gülünç bir ıeydi. 

Y bunun bir de inSAnlar ardına tnkı
lışın ne dereiniz' Elinde teabib, kemali 
vakar ''e azametle giden fU ramnzıı.nlı 
kızak sofuyu görüyor musunuz? Bakınız 
bir muzip, arkasından yavaş yavaı so
kuluyor. ffte elini uzattı. Sofunun ııırtına 
bir ey taktı. Bir çatlar potlar! 

Toplu iğneyi kıvırırlar, topuna bir ip, 
ipin öbür ucuna da bir çatlar patlar b ğ
larlar, lmrrık iğneyi. istenilen ahsın ar· 
ka tarafından bir yerine usUlca ceçirirler, 
ve elde hazırlanmış h fif ate;li ve az du
manlı çakmalı: fitili ile ateşlerler ve orta
dan ııvı§ırlardı. 

Çatlar patların çat pata başlamaıile 
ht-rnber o d ]gm azametli adamcağızın 

ıirdiği ockil ve halin tuvirini artık sev· 
gili okuyucuların kuvvetli hayalleme hı· 
rakınmf •.• Bu fena muzpliğin feci taraf
ları da vardı. Çok defa büyük kavgnlnra 
kndar sebep olurdu. 

fidesini göndettdl buı :raratmakla mihverin hay•t sahaJa. 
-•- x•x n hususunda ilk ünıeğl verdiiinl iclclia 

Maliye vekA!eti, borsamızda kote olan Bağdat yolu anlaşması şe,,,.flnf%e llUdlrlldL Is· ediyor ve tu ıari.P mücaIAarı nan edl· 
ve olmıyan yabaııcı dövizlerin vasat! ~ .aı i 1 ._IJfl__. yor: •Ayni esastAn ilham•?• alarak Av· 
ek f . tl ri b v~!'.en m .. sa ı ma te. er•.,,.,... rupa ve ona tabi A.f.rib ll. birlikte bil· 

ç ıa e ni tes it etmiştir. ..ııır .a .... --~- • b" • ......1:...... 
Bwıa göre ziloti 23.7317 lira, ı·egister lngiliz ticaret korporasyonu .mcmle- liyatı içhı bUyük faydalar memal olan ..,..., mj.ua yenı a nızamm m.,,. ..... J'.,... Hüli.sa tırnkn Jzmir ramazanlarında 

pdt büyük bir rol oynardı. Tırak.o.1.1z ra
mazıın olamazdı. 

Tırak.acılık ta ciddi bir canaflı.ktı. Bir 
çok imalathaneler vardL Meıhurlıırı: 

mnrk 21.2337 lira Danimarka kuronu kcliınizde bilfiil faaliyete geçmiş bulun- bu anlqma, ihracat ma11arımwn ukl- tini deruhte eden totaliter devletlu ha· 
28.7983 Ura, Arn~vut frangı 41.4849 li- maktadır. Haber verildiğine göre müt- sinden bir hayll UCU% fiatle aevkln1 te- J•t sahalarına yabou:ıcı müdahalesini 6İ· 
ra, Hong Kong dolan ve Arjantin pezo- t~~it Krallık ticaret korporasyonu şim- mJ.n edecektir Bilb.a.s.sa Irak ve HJnd.b.. 1ihJa korşıla.mağa karar vermişlenlir. 
su 32.75 lira, Rial 7.3970 lira, ruble 25.23 dılik 1zmirde ve 1struıbuldn, satın alaca- tanla dış t~ bu sene bir kaç Paktuı askeri hli.kümJerl ancak şimdiye 
lira, Çek kuronu 4.4370 lira, Mısır lirası ğı malları depo etmek üzere bazı yerleri mis1i artmasına intizar edllmektedtr. kadar Avrupa harbinin 'dışında kalan Kaykay lbrahim ağa, oğlu Ahmet ağa, 

Ortağı Mustafa ağa, Tırakacı Ali ağa, 
Böcür Ali ağa il&h .•• 

5.37 lira, Kıbrıs lirası 5.24 lira, Suriye isticar etmi§tir. • bil' devletin lınrbe mUdahnlesi halinde 
lirası 0.5934 lira, Fılistin lirası 5.24 lira, Mübayaatta bulunuldukça mallar bu ŞtMAL ~ kendini gUstereceldir. 

Size burada Kaykay Ahmet ağanın 
yaman bir menkıbesini Böylemedikçc bu 
günkü müaahabeyi bitiremiyeccğim: 

Aftın sterlin 10.3489 lirn, Altın Rayş depolarda muhafaza edilecektir. 1nglliz.. HUlrllmetimiz. bir taraftan harp ha- Bu tırLınn gizlediği tehditler üze. 
Mnrk 0.50ll Alhn Pcngil 0.3680 lira, ls- lcr istediklexi uıman bunları memleket- tinde bulunan memleketlerle dıf tlcare- rinde durmağn haret yoktur. Görünüşe 

Kaykaylann tıraka fabrikası hepsin
den büyiiktü. Sayfiyelere, köylere de tı
rakayı onlar verirlerdi. Ahmet ağa, köy
lere tırakayı katula önderirdi. 

'içre frnngı 0.2831 liradır. lerine scvkcdeceklerdir. timlz1 tanzim ederken diğer taraftan da bakılırsa bu tehditler tesirsiz kııhnıştır. 
lthallltta Rayş Mnrk 50.50 lira, ihra- İngiliz ticaret birliği, bizuıt mUstah- ba,.cna tsveç olmak ÜZl?l"e diğer fimal Zira Amerika İngiltercye şimdiye kadar 

cntla ise Rayş Maı·k 50.75 liradır. silden de mUbayaatta bulunacaktır. menılekdleriyle. de ~ tlcaretlınlzl arı.. yapmakta olduğu yardımlnra dahıi bil· 
--•-- BAQDAT YOLU tırmak yolunda mühim hatveler atmq- yilk mikyasta devam etmekte olup son 

Bir gece Dq:ımla yatsı rasmda Nal
döken yokuşunun ortasında bir kıyamet
tir kopar. Amma nanl kıyamet}.. 1 lem 
binlerce ç ·1 seskr. pat1ay14lar. bem de 
bin bir renkte alevi~. at er, Jı:ınfnm
lar ..• 

ıırf stifı yolların Akdeniz yolunun kapanması ve nıü- tır. bir anlaşma ile Pnsifik Oscruıda bUtün 
as aJtJanması . ııakalatın mtişküllerlc karşılaşması iize- Stolµıolında bir ticaret a~eliğı ihdu ~~~~tliypee~eryi .. ı!iıd'klea Anıvusniştirt·ural. ..::my .. ~e 

•• rine hal'İCc gönderdiğimiz mallar için edilerek faaliyete geç1rilmlştlr. Yeni ti- .,.. .. .,.. .. ~ 
Vilfıyet daimi encümeni dünkü top- Basra yolundan istifade edilmesi tekar- caret ~esi yarın !stanbuldan Stokhol- Seııgnpllftl giderek burada en bliyük 

lantısında lzmir turistik yollarının 300 rilr ettirilmişti. ma hareltet edecektir. deniz üslerini kuracaktır. 
bin küsur lira tahmin olunan asfaltla- Bunun için Bağdntla doğru demiryolu !sveçten gazete kAğıdı ve alelumum Bu karann tazrunınwı ettiği DUlllll 

Oralan bercümerc olur. Duyanlar, gö
renler korkudan, hayretten ne yapacak
larını şaşırırlar. 

ma işinin ek~iltmesini temdide karnr ınilnasebatı tesisine !Uzum görülınüştür. kAgv ıtlar, karton mamulleri, lüks amba· Amerikanın Pasifik Osennda en a..~ 
vermi.,;lir. T ~.n •• t1 '"--'b l ed ken J --·-- i.irkiye - Suriye - Cenup demiryolları Jaj k!tıtları, makine yedek abamı, h- m .... UH.,e er &11 u er aponynrun 

ve Irak demiryollan idareleri arasında dın ve erkek laımqları, yünlüler celbi tehditlerine kulaklarını tıkayarak on
nakliyatın tanzim ve teshili için bcynel- için t.eşebbUslere girlşUmiştl.r. tsveç ih- dan korkmadığı şeklinde ifade edilebl· 
milel dc.miryolliırı nakliyatı mukavele- racat firmaları çok caı.ip g'drUlen teklif. lir. Japonya bö~·lc bir tcşebblisil harp 
leri çerçevesi dahilinde doğru eşya na.Jt. ler yapmışlardır. ~ebebf addedet'ck mi? Yom mihverin 
liyatına ve bunlara tatbik olunacak Uc- Finlandlya Ue de tlcaretimiz yeniden bu kabil hidiselerde kend.ini ~östereu 
rctlere dair bir anlafma imza edilrniJ- bqlallllf ve bJr parti mal Fhılandlyadan emrivakiciliği bu daTbeJe de tekaddüm 

YIENİ MAARİF 
VDtlRU GELDJ ,. · · yaman! clai>ndan ciıılcı, teY

tanlar ineli der. -~· · ·: 
_ Mübarek ramazan günleri onlar İzmir mnaril müdürlüğüne tayin edi-

bağlıdır. Bu • Obur • ·ıenn. miı"barek len Konya maarif müdüril B. Halit Zl
cvliyauilahların cil\'esidirf ya Kalkancı dUnden iUbarcn yenl vaıi

fesine başlmruştır. 
Hükmünü verir. Zaptiyeler, halktan ESKt MAARtF MüDJRO 

tir. bıanbula gelmiştir. FJ.nlandiyada mU· etmefe h1i calqacak?. 
lmza keyfiyeti Tica1·et vekaletinden hhn ıru.1ttaıU gazete kljıdı doku ~Y· ~EVKE2' BİLGİN 

şchri..ıniz.deki alAkadarlara bildirilmiştir. cuttur. "' 
Tatbikata ait hazırlıklar tamamlanınca Finlandiya ,ile ticaretlın.i% Sovyet 

kendine güvenenler koprlar: 
Bir de ne gÖr!lünler? Koca bir katır, ŞERE~'lNE ZtYAFETLER 

dört bir taraftan envai Tenk ~]evler sn- Eski mnnrif nıUdürUmüz B. Ali Riza 
çıunk, yıldınmlnr çıknmrnk 'hora tepi- özlmtun Konyaya :tayini münasebetiyle 
yor! dUn akşam saat 17 de kız enstitüsünde 

Ne olmu§tu ~ Pek de bir ~y: O ak- tcknilc okulları muallimleri tal'=ıfından 
ınm Ahmet ağa, ift n ettikten sonra, bir çay ziyaCcti verilmiş ve hıısbihalde 
K k bulunulınuştw·. 
arşıya n bayilerine tıraknları kendisi l3 k d l . . 

götürmcğe karar verir. Hem sııtanm hem- . U a şanı a h ~ev_ı tarufından .de~ız 
vakit gesiririm mülahazasında hulunur. g:ızı~sunda B .. Alı R~ Öz.kut _şcrcf~c 
Tmıkaları çuvallar içinde katıra yükleyip b~.r zıyafet verılccckt~·· Muı~ıaüeyh uç 
kendi de ilzerine ti yınca ver eli Karıı- gun sonra Konyaya gıdece1dır. 

~d~ • - -·--
Fakat Ahmet ağn, insaflı, merhametli 'll'VR • YVNAN 

bir ~üsl~mnndır. N11ldök.en yoku U~I\ Vete~ineJI mııltaveıesi 
geldıklen. zam~n. l:ntırdan ıner, yetmege Yun:ı.nL<;tnn ile aramızda mevcut olan 
bnol r. Bırnz gıdmcc katır ynvnılar. Ah- veterineı· mukavel · · 18 11kt 

v "k • • d L . cnamesuıın C'j-
met aga onu tcşvı ' ıı;;ın Y~T en ;oır tn rinde meriyet mevkiinc konulacağı şeh-

yeni tarife nıcriyete gireeektir. transit yolundan istifade edilerek yapı-
Alakalı memleketlerin ticaret ve nak- lacaktır. 

Fırıncılar suni bir ekmek 
buhranı çıkardılar 

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

aiılıallara elımelı verm iyorıar, vermlyecelıle· 
rant de söyllorlar. Ticaret müdürlüğü vazl31etl 

tetlıilı ediyor •• 

Ankara radyosu -·-8 V G 'il H 
8.00 Pı·ogram \'e memleket saat ayarJ 
8.03 Müzik pl. 8.15 Ajans haberleri 8.30 
R.50 Müzik pl. 9.00 Ev kadını - Yemek 
listesi 12.30 Program ve memleket saat 
nynrı 12.33 Milzik pl. 12.50 Ajans ha
berleri 13.05 MUzik pl. 13.20 - 14.00 Mü
zik pl. 18.00 Pl'ogram ve memleket saat 
ayarı 18.03 Müzik pl 18.30 Konuşma 
Konu.,ma (Çiftçinin santi) 18.45 Milzik 
Çiftçinin .saati 19.00 Müzik : Oda müzi
ği 19.20 l\Iüzik pl. 19.30 Memleket saat 

olup annen: . rimW.rı alakadar mnknmlnrına tebliğ 
"!""ıı· çuvaldaki cevız !ıtnknlanna rast edilmiştir. 

gclıp pati.atmaz mı~ Cevız tıralc.aları pat-
layınca öbür cnvai çc;tit tırakalaı, rnny
tnplar, havai fişenkler, hacı f ışfışlar da 
hep birden ate§i almazlar mı} lşte olan 
bu idil 

--·--TAi.EBEYE 
Kıymetli bir yardım 

, Memnuniyetle öğrendiğimize gôre 
şehrimiz emekli subaylar yardım ce.ıni
y~i, ilk ve orta okullarda okuyan emek
li subay çocuklnl'iyle şehit ve ~etim 
yavrulanna kitap, kalem, defter \"e sair 
mektep levazımı te\•zi etmektedir. 

İzmiıxfeki fırıncılar, .,akallara yüzde sebep olıu-ak gösterdiklerl .noktalar şa- ayan ve ajans haberleri 19.45 Müzik : 
on menfaat mukabilinde ekmek verme· yanı tetkik olmakla beraber, yukarı ma- E'a.~ıl heyeti 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
meğl" başlamışlar, böylelikle sun'i bir hnlnttaki fakir aileler, haftalık kred.ı ile Milzik : Kl~ik program (Küme heyeti) 
ekmek buhranı ihdas etmişlerdir. Yuka- temin eyledikleri ekmekleri bu hafta 21.30 Konu..,c;ma (İstatistik umum mü-
1·1 ıruı.hallAttan bu hususta nl!kadar ma- temin edememişlerdir. " dUrlü~i tarafından) 21.45 Mii7.ik : Rad
kaınlara bazı .şikayeUer aksettirilmiştir. Ekmekçiler birliği şimdi §dırln muh- yo salon orkestrası 22.30 Memleket sa-

Şimd.iye kadar fırıncılar bakkallara telif semtlerinde tevzi teşkllAtı ya~ca- at ayan, ajans haberleri, borsalar, fiat
verdikleri ondalığa mukabil bakkallar ğmı ileriye sUrmektedir. leri .. 22.45 Miirlk : Radyo salon orkes
vasıtasiylc evlere ekmf!'k tevzi ettiriyor- Sebebi ne olursa olsun, halkın ekmek trası progranunın devamı .. 23.00 Müzik 
lnrdı. Denilebilir :ki tunir halkının yii.z.. sıkıntl.'dy1e karşıla.şhnlmaması ldzım- pl. 23.25 - 23.30 Ynnnki program ve ka
de yetmiş beşi bakallardan ekmek ih- dır. Bu mevzuu t&tkik ederken bilhas- panıl;! .. 

Artık znvallı katıra mı acımalı~ Ser
mayenin gittiğine mH Y ob ermaycyi 
şimdi katır yerine kediye yiikliyen Ah· 
met ağanın gece vakti f.1mire yayan ya· 
pıldak dönüşüne mil t. .. 

iftara daha bir çeyrek var, cvgili 
--· olNW-

tiyacını temin etmekte, bundan büyült sa fakir luılkm VZAiyetlnl hatırdan çı- -------------
bir kolaylık temin edilmekte idi. karmamak lazundır, l'E..lllİ E ERLER okuyucular! hikayesi yarına kl\ldıl 

Çelılrdelıslz lıarıı Ekmekçiler blrl~i şimdi bu ondalıtı Ticaret mUdUrlütü keyfiyeti. tetkik 

Borsa 
ÜZÜM 

1143 inhisar idaresi 
351 M. j. Taranto 
190 M. Bc,.,~kçi 
148 K. Taner 
95 Akseki bankası 
80 Öztilrk ti. 
76 s. Erkin 
71 Albayrak 
53 M. İunir 
51 Nuri Çolak 
45 $.Rıza Ha. 
44 Mom Spe. 
89 j. Kohen 
30 Harun Serter 
25 jiro ve şii. 
28 Vitcl 
23 P. P ci 
22 Hnkkı Sarraç 
22 A. Mayclıı 
5 Hilnıi Uyar 

2541 Y ekrı.ıı 
52542 i E ki yekıln 
55083 i U mumt ~ek<ln 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNClR 
1570 Tarım 

465 M. H. Nazlı 
400 Şerif RetıW 
833 Fijmige incir 
225 M. İzmir oğlu 
194 F. Solari 
170 j. N. Bcncuya 
163 B. S. Alazraki 
138 · A. H. Albayrak 
128 M. j. Taranto 

89 Hayim Levl 
24 $. llli.a Ha. 
1G A. Papagno 
15 H. Lahoğlu 

3930 Yekfuı 
454 79 Eski yekfuı 

10 
16 25 
13 
20 
20 25 
15 50 
17 '15 
18 50 
20 50 
19 
14 50 
19 
24 5-0 
13 50 
ıs 50 
17 

19 
19 
2S 
l7 50 

11 
8 

15 
11 
11 
ıs 
11 
9 50 
7 75 

15 50 
8 75 

15 
8 50 

14 

49=109 Uınuml yckUn 
ZEYTİNY AlAI 

30.000 Kilo 41 
ZAHİRE 

2358 ton Buğday 
150 ton Susam 
281 balya Pamuk 
40 ton P. Çekini ğ1 

G 50 
21 
GG 

üzüm atnbaltijları 
Piyasnd ki tel mevcudunun azlı .ına 

binaen ihr ç edilecek çekirdeksiz kuru 
iizüınlerj muhte\i !kutuların yalnız orta 
yerlerlnd<>n tek t lle sanlmasma Ticaret 
vekaletince müsaade olunmuştur. 

l2 --·----19 50 r AKA& i LEBİHD~ u 25 ... 
23 2s 'f'asflye ndtddetL 
20 25 Takas talimatname.inin 16 ıncı mad· 
24 desine cbir eene zarfında tehmmUl ve 

vennekten sarfı nazar etmiştir. Buna eylemektedir. 

inhisar Vekili 8. Raif Ka
radeniz Manisaya geldi 

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

D ••• · ınımız 
:YAZAı."llıl : VEDAT NEDll\l TÖZ 

BUtUn gençlerin dikkatle, ze\'lde ve 
heyecanla okuyacaklan bu gUzel eser 
bütUn kitapçılarda bulunur. 

ııDlıtlmiz• tastamam bugUnUn eseri
dir. İn1allpçı Tilrkiyenin hakik! kuv
vetini, ruhunu ve Um.it kaynaklanıun 
sonrozluğunu göstermektedir. 
Eh~mmlyetle tavsiye ederiz. 25 İntaç ettirilemiycn takas muamelelerinin 

23 makbul sebepler gösterilmek prtile ti-
23 caret vekaletinee taafiyeeine müsaade 

:Manl.ta 7 (Huaud) - tnb.lsatlar ve- komutam, part1 w belediye ref.slylt me
kUi B. Raif Karadeniz bugüıı Bal.ık.esit- murlıı ve halk tarafından istikbal edil-

mi§tlr. B. Raif Karadenla put! bJJwın. iiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi den şehrimlze gelmiştir. Vekil vilAyet da bir müddet ı.tırahat ettikten sonra 

19 edilin ş~ldinde bir fıkra ilave edildiği 
hududunda Manisa valisi B. i'aik TU.re1 1.nbJsarlar mUdUrtuiUDd• telıkiidtrine 
tarafından, mayon.da m.ebuala.r, tUın bq~t&r. 16 allikedarlara hildirilmştr. 

20 50 _,,.,,,,,,,,. ·--
25 ikinci Osmaniye POLİSTB 

~ 50 ocağında intihap Kız 1ı~-• RulasaU llcdda ıa-
11 Cümhuriyet Halk partisi ikinci Os- -~--.. - IS Cll1 
24 maniye ocağı kongresi dün akşam ~t lstlyenıerın cezası ,,..,,,,,., ftllpet ,. 
20 21 de toplıı~ ve yeni idare heyetiyle Menemenin Emiı·llenı köyüı:ıd.e Halil leJdlf etınlfler .. 
24 50 murahhas 4.za seçmiştir. kıı.ı 14 yaşında ~~rayı evlenmek mak- Giizelyahda nıh•tua bala ~'riqu 
17 50 l<aza idare heyetinden Bn. Belki!5 Bil- sadfyle ebeveynuıın ıhalanna hUAfma Muiz vo tbıahim kendilerlAl aÖ?ea mu-

14 
16 
19 
23 
27 

ınen huzuı-iylo yapılan intihabatta, ida· zorla kaCU'IM&a teiebbü.s etmekten suç.. hafua menuuu Necati •• Emine bet lira 
re heyetine İzzet Aktut. Mustafa Canlı, lu Ali oğlu Ahmet Sezer ile kendisine rüovet verdikleriDdeu. dolay1 l.aklannda 
Kcınal Adıs6nmez, Abdullah Coşer, ~ yaı·dım etmekt~n ve kızın anensl Ayşe- cOrmUıneohut yapdmıtbr. 
rnlıirn Gökdoğan, murahbashklara da yi bıçakla yaralamaktan suçlu ayni · 
İuet Aktut ve Mustafa Canlı seçllnlif· köy<len Nazmi oeıu Hiiieym GUmttşün Bir otoınoldl fıaza.tl 
lerdir. muhakemeleri sona ermiştir. Hüseyin AH oilu Mebmodin idaruladokl oto• 

. ---.eıww- CUmilşiin altı ay ylrmi gün, Mehmet mobili lldçe~melik caddetindon a...-
İNHISAR SA2'JŞLARJ Sczerin de yedi ay 15 gün mUddetle ken o.man oilu 1 o YllfUlda ömere 

H LJı d t tlıflı ınahktlmlyctlerine karar verilınlstir. çarpmı§bt. Çocuk yaralanmış, tofar tu· 
lG 50 ~H ın a e H ~ * Kemalpaşanın Sinancılar köyünde tulmuıtur. 
16 .1nhl$Arlnr umum mndurlUğü satış teş- MUstafa kızı Ay.,.,ı :ıı:orla kaçırmaktan Kız lıa~:ıma ualı'aları 
17 klliltı 1?ildllr munvinl B. Kenan, yanın- suçlu İbrahim oğlu Mehmet İbiş ve ar- Bayındmn keçili köyünde Yuauf 
17 dn 1nhısar mUfett4'1erlnden B. Ata ve ke.dnc:ı Bozkırlı Melune• ogwlu Ahmedin i k · k .. d 13 d Dil.· B. KBınU olduğu h ld ı k ~ .~. . nna , aynı oy en yqın a rıy• 
17 50 "ülh 

1 
da . a. e zmlr nıer ez duruşmaları neticelendırılınış, Ahmet 1 adında bir kızı zorla kaçırmıt ve tutul .. 

17 50 ve m. a.~tın ınh~r .maddelerinin şene, lb~ bir ay on beş gUn hapis ceza. muıtur. 
18 satı~. L5lerını te~llc etmıştir. sına mahkfun olmuŞbrdır. · * De irmenderenin Ahmetli köyün .. 
17 Dun de tzmırdekt fabrika ve depo- I de Nuri Hakkı ayni köyden Rebia Te-
9 lnrda şarap satı~ları tetkik edilmiştir. B R ffJUJZ kini lcaçırmq v~ tutıılm~tur. 

ı1 ----•~- MAHKUM 01.DV Kazaen uurulda 
~~ ~ Elizığda sayım Kahramanlnrdıı 1426 ıncı sokakta B. Urlanın Yenice mahallcşinde oturan 

9 
konleransı.. Fuadın evine girerek bazı eşya çalmak· Bn. Şükran Uysal, evinde bulunan Şnay .. 

14 
Elazık, 1 (Husus!) _ Burada sayım tan suÇlu Osman oğlu SUlml Kapta.ncı der tüfenginl kurcalarken yaralanmııtır. 

isleri hakkında B. Selim sabit tarafın- Uç ay hapse mnhkCım olmuştur. Kazaen patlıynn tüfenkten çakan kurtun 

41 

8 875 
24 25 
66 50 
5 

dnn bir konferan.cı verilmiştl.r. Konfe· __ _....._ gökaündcn girerek arka omuzu üıerinden 
rnnsttı ~azır bulunan umumt mUfut.t~ Sayım için son çıkmı,tır. y ralı hastaneye kaldm1mıı-
Alp Dogan bu mcvzuwı chemrniyctını tır. 
tebarüz ettiren ınlihim bir nutuk söy- hazırlıklar BİR GEHCJH 
!emiştir. 

- BASTAUAl"I l inci SAHiFEDE -
...................................... • "": bar 12 1lkt~n Cumartesi günü An-

d 
: knra radyosunda, Türldyede vazife olan a 1 ara ıyor : 150,000 ayım ve ıkontrol nıcmurwıa hi
: tap cde!'ek son talimatı verecek ve va

Tecrü~li bit c,;ocuk dndtsı arnnt· S 21!elerini kolaylnştırncak surette kcndi
yor .. Tabp olanlar Yeni Asıra mlitn•: lerinl :tenvir edecektir. 
cnat ecl .. k mal·.. · t almalıdırlar. E Sayım işle.rinde vazife alan hE.'r kes 

........................................... bu konferansı mutlaka dinlemeli lr. 

Bir ihtiyara taarruzu 
l11lc:ler köyünde oturan 19 yaoında Ke

mal dında bir genç, ayni köyden elli ya· 
§ınd Bn. Zchranın evine ceceleyin pen· 
çcredcn girerek kadının ıığxını tıknmı~ 
ve :zorla ta rruzda bulunmak i temi~tir. 
Kndın mütecavizi enlindt-n kurtularak 
istimdat etmiş, Kemal ~a-c:m <ıtır B:tahn· 
rn tutulmu1tlır. 

AKASYA 
PALAS 
Albnruya 

!zmirin bu meşhur kolonyasını Hi · 
lil eczahanesinden alacaksınız. Çün
kü yalnız eczacı Kemal K. Akta, 
yapar. 

Türkiyenin bütün zevkini kendi
sinde toplamıf bir !aheserdir. T akli
di yoktur. Çünkü yapılamamakta
dır. 

HiLAL ECZAHANESI 



... TESRİ'llıt S A L 1 1940 YENi ASIR 
tZMlR SICIU TtCARET MEMUR- esbabı muhalefetini mübeyyin bir zabıt- IZMİR DEF2'BRDAJU. I OINDAH : 

LUeUNDAN: name tutulması lazımdır. 
:işbu zabıtname reye iştirlk eden his- Subesi Mükellefin adı Nevi iştigali Ticaretgfıh mevkii Kapı Verginin 

No. matrahı 
Lira .Krş. 

Verginin mi.kdarı Cilt Senc;i Tarh 
No. - Dünkü nüshadan mabat -

ilk içtimada ııennayenin üç ruhunu 
toınail eden hiasedaran hazır bulunma
<lıkları halde işbu nisap hasıl oluncaya 
kadar meclisi idare maddei atiyedcki 
tek.il dairesinde ilin etmek suretiyle he
yeti umwuiyeyi içtimaa davet edebilir. 

sedaran ile hazır bulunan komiser tara- ve Soyadı 
fından imza olunur. Hissedaranın imza
ları tahtında verecekleri bir sa!Ahiyet ---- Baştw·ak 
naıne ile reis ile cem'i liraya memur ze- Başturak 
vat ı zabılnaıneleri inıza etlneğe tevkil Baştw·ak 
et.ı:neleri cai.zdjr. 

lctiınaa davetin usu!U daire.illıde cere- ~= 
yan ettiğini müsbet vesaikin zahıtna- Ba~turak 
melerc rapt veya münderecatının derci Başturak 
18zımclır. Başturak 

Meclisi idare işbu zabıtnamenin muc Başturak 
saddak bir suretini derhal sicilli ticare- Başturak 
te tescil ve hülasa•ını ilan ettirmekle &şturak 
mükelleftir. 

Bu zabıtnamelerin gerek mahkeme 
ve gerek makarnalı sa!reye ve eşhas~ ib- Başturak 
raz edilmek üzere çıkarılacak suret ve- Basturak 

Halil Sucu Bakkal Başturak cad. 
Mehmet Altındağ Kahveci Samlı sokak 
Cemal Düzmnn Kolonyacı Numan zade 
İxıet Orames Marangoz s. cam; 90. 

Mehmet şeker Hurda demirci Anafartalar cad. 
Mustafa çaylak İçkili lokanta 1 inci Mıhçılar 
Hızır Ayar Bakkal Hastane caddesi 
Mehmet oğ. Halil Sebzeci İkiçeşmellk 
RUstem o. Rasim Mahallebicl Baştunık cad. 
Rüstem o. Rasim Mahallebici Ba.şturak cad: 
Mehmet O. İbrahim Maran- Hastane caddesi 
ve Mehmet O. Mehmet goz 
Kız.ti yel 
İsmail Erciniş 
Mehmet Emin O. 
Mustafa Kömürcü 

Anafartalar 
Hastane cad. 

36 
71 

36/ 2 
2 

24/29 
1-3 

46 
274/1 

100 
100 
94 

14 
50 

35 75 
43 69 
9 26 

40 10 
15 39 

116 43 
17 22 
31 76 
•o oo 
16 65 
7 89 

184 79 
18 90 

Nisbeti Kazanç Buhran C~ YekUn Varak 

25 
35 
45 
40 
30 
35 
25 
25 
30 
30 
30 

35 
20 

8 94 
15 29 
4 17 

16 04 
4 62 

40 75 
4 30 
7 94 

12 00 
4 99 
2 37 

47 18 
3 78 

1 79 
3 06 
o 84 
3 21 
o 92 
8 15 

86 
1 59 
2 40 
1 00 
o 47 

9 44 
o 76 

1 61 
2 75 

o 83 

1 43 

90 
43 

12 34 
2110 
5 Ol 

111 25 
6 37 

48 90 
5 16 

10 96 
14 40 
6 89 
3 27 

849 6511 
68 5 22 

3/13 
3/37 
2/47 
3/2 
2/22 
2/32 
3/10 
3/27 
3/19 
3/20 
3/6 

2/16 
aııı 

938 
938 
938 
938 
938 
938 
938 

- 938 
938 
938 
938 

938 
938 

6 1 inci ihbarname 
1808 1 inci ihbarname 

243 1 inci ihbanıame 
391 1 inci ihbarnıun• 
275 1 hıcl ibhm-ııaıM 

1149 1 inci ihbarnanMI 
14 1 inci lhbarnanıııe 
32 1 inci ihbarname 
., 1 lnel ihbanıame 
'3 1 inci ihbarııaıu 

3 1 inci lhbanıame 

219 1 inci ihbarnam. 
15 1 inci ihbarname 

ya hüllsaların şirket namına vaz'ı im
zaya mezun kılınan zevat tarafından Baştw·ak Mustafa ataseven Mahallebici Hastane cad. 54 40 24 30 12 07 2 41 2 17 16 65 24/28 939 15 1 inci ihbarname 
in1za edilme.si mnktezid.ir. 

Madde 67 - Heyeti umıuniyenin sa
lahiretleri meclisi idarenin salftl:ıjyeli 
fevkinde bulwıan mesaili bilmüzakere 
tahtı karara almak. 

Meclisi idareye ınüsaadei mahsusa 
vermek ve verdiği vekfiletin şeraitini 
tayin ve şirket umurunun sureti idare~ 
sini tesbit etmek. 

Meclisi idare ve murakıpların şirket 
umuru hakkında tanzim ettikleri rapor
lara bilanço kur ve zarar hesabı ve 

Baştw"ak Latif Atın Ressam Hastane cad. 33 60 00 30 18 00 3 60 3 24 24 84 24/27 939 3 1 inci ihbarname 
Başturak Cemal Altıniğne Terzi Hükümet cad . 38/5 81 31 30 24 39 4 88 4 39 33 66 24/20 939 27 1 inci ihbarname 
Başturak Cemal Altıniğue Terzi HükUmet cad. 38/4 S4 85 30 10 45 2 09 1 98 14 52 24/19 939 26 1 inci ihbarname 
Başturak Numan Vural tütün kırtasiye Anafartalar 1/7 56 87 40 22 75 4 55 O 00 27 30 17/44 939 6 1 inci ihbarname 
Baştw·ak Mehmet Duyar Ciğerci İkinci Kordon 16 16 66 25 4 16 83 75 5 74 25/33 939 879 1 inci ihbarname 
Başturak Darent Kanona Köfteci Mürabıt 22 2 48 25 O 62 12 ll O 85 22/ 33 940 911 1 inci lhbarnanw 
Başturak Yusuf Aktürk Fırıncı Konak Keıneraltı 18 180 00 30 54 00 10 80 9 22 74 52 25/31 939 124 1 inci ihbarname 

Yukarıda isim ve unvanlariyle ticaret .~ah adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif yıllar için tarholunan vergile,. isimleri hizasında gösterilmiştir. 
Bu mükelleflerin terki ticaret etmiş ve halen nerede bulundukları tesbit edilememiş olması hasebiyle ilAn tarihini takip eden günden itibaren 30 gün içinde 

itiraz hakları olduğu 3692 No.lu 'kanwıun 5 va 10 wıcu maddeleri hükümlerine istinaden tebliğ makamına kalın olmak üzere ilan olunur. 4255 (2069) 

İZMİR DEF2'ERDARLJ(;JNDAN : 
me\·cudat defteri hakkında kabul veya Şubes i Mükdlefin adı Nevi iştigali Ticaretgah adresi Kapı 

No. 
Verginin 
matrahı 
LI. Kr. 

Verginin ınikdarı · Cilt 
Nisbeti Kazanç Buhran Ceza Yekfuı Varak 

Senesi Tarh 
No. ademi kabul kararı it.~ ve badelmünaka- ve •oyadı 

şa yeniden tanzim etmek meclisi idare

Madde 58 - Maddei sabıkada mu
harrer hususların gayesine mütedair ta· 
ilillt için davet olunan heyeti umumiye· 
nln ilk içtimaında keza ıirket aermayeai
nln ualeten ve veklleten Üç ruhunu tem
.O eden hiuedararun huzuru prttır. Bu 
içtimada matlGp nisap hasd olmadığı 
takdirde keyfiyet gazetelerle on beşer 
trlln faaıla ile iki kerre ilan edildikten 
tonra ikinci bir içtima aktolunur. Bu 
ldnci içtimada ııermayei ıirketin la&lr.al 
-fmı tem!>il eden hisscdaranın huzuru 
klfidir. işbu ikinci içtimada dahi niıap 
mOzakere hası) olmadığı takdirde eali
flllbeyan şerait dairesinde üçüncü bir iç
tlrna alttolunur. Ve bu aon içtimada mü~ 
lrakeratın .icraaı için r.ermayei şirketin 
alr.alü bir •Ülüsünü temsil eden hiascda
ranm huzuru kafidir. Bu suretle in'ikat 
edecek olan heyeti umumiyelerin karar
lan muteber olmak içi.n asaleten ve ve
lr.lleten hazır bulunmuJ olan hi-dara
nın siilüsan araıımn içtimaı ıarthr. içti
maı ihbar için yapılacak. il8n1ara ruzna
mei müzakerat ile beraber içtimaı t;abı
kın zamanı vukuu ve neticesi ve teklif 
edilen tadilatın metni derç olunur. H;.. 
ıe senetleri nama muharrer bulunduğu 
müddet zarfında bu senedat aahiplerjne 
ayrıca davetname tastir ve iıbu davet· 
namclerde baladaki tafsilat ilave olu-

nin zirnn1ctini ibra veya mesuliyetine ---
karar vermek, amortismanları tahtı ka- Ba~turak Ali Riza Aşçı Beyler 8 Terkin Terkin 1/ 13 930 827 3 üncü ihbarname 
rara almak ''e tayin edilecek tcınettüat Yukarıda ismi ve unvanı ile ticaretgah adresi yazılı mükellef namına 1930 yılı için tarholunan vergiye ınilkellef tarafından vaki itlrailar üzerine kanuni 
hisselerin! tesbit etmı>k, meclisi idare derecattan geçerek terkini icap ettiğinden namına tahakkuk eden verginin terkin edildiği hakkında tanzim edilen ihbar varakasının tebliği için mUkellef her ne 

nu~1adde 59 _ Şirketin Lepdil tahiyeti azalarile muı'llkıpları intihap ve lüzum kadaı· aranm1' ise de nNede bulunduğu teshil edilemediğinden 3692 No.lu kanunun 5 ve 10 uncu maddesine tevfikan tebliğ makamına kalın olmalı: Ur.ere 
ile hiaııedaranın tezyidi taahhüdatı için gördüğü takdirde ve bwıları aill ve ilan ofupu , · 4253 (2070) 
in'ikat edecek heyeti umumiye içtimala- yeı·lerine cliğerlerini !ayin eylemek, 
nna bilümum hissedaranm asaleten veya meclisi idare azasına verilecek tahsi•at 
nılca.!eten huzur ve ittifakı tarttır. miktarını tesbit etmek meclisi idare aza-

iZMİR DEF2'ERDARLJ(;JHDAN : 
Su besi Mükellefin adı Nevi iştigali Ticaretglh mevkii Kapı Verginin Verginin ınikdan 

ve soyad• No. matrahı Nisbeti Kazanç Buhran Ceza 
L. K. 

-- - -- --- - - -- -- --

Cilt Senesi Tarh 
Yekan Varak No. 

-- --- --
Madde 60 - Şirket mukavelename• sının evvel emirde şahsen müsaade is

ııinde icra edilecek her nevi tadilat için tihsal etmesi 11lzungelen hususatta mü
vukubllUıı içtima müzakeratına bir sande ita ve ademi itası hakkında karar 
hilMoi olan lıiaoedaranın da iştirak ve vermek. Başturak Mustafa Karasu Aşçı 2 inci Meyveler 24 100 00 25 25 00 5 00 4 50 S4 50 l/34 938 819 1 inci ihbarnam. 
rey ita etmeğe halr.lr.ı vardır. Birden zj. Şirketin emvali gayri menkulesini Başturak İsa Kahveci 1 inci Kordon 1 480 00 45 216 00 O 00 32 40 248 40 l/10 933 3'7 3 iııd lhblrııaıM 
yade hiaseai olan eıhasın reyleri niobe- terhin veya tahvililt ihracı suret ile is- Başturak Tayyip Tuhafiyeci Kemeraltı 70 145 00 45 65 25 13 05 00 00 78 30 1/ 42 934 280 2 inci ihbarname 
tinde müteaaviyen tezayüt eder. tikraz akdine müsaade et.nek idare.re Yukarıda isiın ve unvanlariyle ticaretgMı adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif yıllar için tarholunan vergiler isimleri hizasında göıJterilmlştlrM Bu 

Madde 61 - Heyeti umumiyelerde vey:ı esas mukavelenaınenin tatbikine mükelleflerin terki ticaret etmiş ve halen nerede bulundukları tesbit edilememiş olması hasebiyle ilAn tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde itiraz 
lıinedarlar kendilerini diğer hiosedarlar mütedair ruznamei müzakeratta mev- hakları olduğu 3692 No.lu kanw1wı 5 ve 10 wıcu maddeleri hükümlerine utln~den tebliğ makamına kalın olmak üzere ilfuı olunur. 425' (2071) 
YUttasiye bilvelr.Ale temsil ettirebilirler. cut mesail hakkın cb ka r \'"• ıııek gibi - - ·· 
Vekil olanlar keneli reylerinden maada hususattır. •• 
temail ettikleri hiasedarlardan her biri- Madde 68 - Pianc:o.rnn •->dikine dair OnÜmÜzdekİ 
Din malik olduiu reyleri istimale .a!S.- olan heyeti uınuıniyenin karan, meclisi 
hiyettardırlar. Salahiyetnameler şeklini idare ar.asile müdürler ve murakıpların perşembe 
mecliai idare tayin ve il&.n eder. ibrasını da mulazaınınındır. Ancak 

Emvalinin idareoi kocalarına müfev- pl&.nçoda bazı cihetler meskut kalmış Günü akıamı saat yirmide fevkalade 
vaz bulunan kadınlar kocaları; küçükler veya plfuıço yanlış olarak tanzim edil- zengin Yılmaz Ali filmindeki Gregor 
ve mahcurlar veli ve vaai.1cri ıirketler. ıniş ise p15.nçonun .lasd;kife hcvcti idare idaresinde me~hur radyo orkestrasının 
ıirketin şahsiyeti maneviyesini temsile azalnrile ınt\dürler ''e :nurak;plar ikti- i~tirakile Atlantik gazinoaıu açılıyor. ye-
•alihiyettar olan mümessilleri veya a&· sabı beraet elıniş oiın •. ~Ja.r. ;.'Iurakıp1a- mekli gala gec~i için masalarınızı angaje 
lahiyeti mah1U1ayı haiz diğer bir zat rın \·ermiş olduğu raporun k.raet ve iç- ediniz. 
marifetiyle temsil olunurlar. Bunlar:n tiıııaından ınukaddeııı planİ;o ile hcsa
bizzat hisaedar bulunmaoı prt değildir. batın kabulü hakkınd..1 verilen kararlar 
Cemiyetlerle mücnesah umumiye ken- keenleınyeknndw'. Mühim bir 
<lilerini haiz oal&h.iyet müdür ve mümes- Madde 69 - Hhs.:<L1·an salıscn alaka-
oilleri marifetiyle temi.il ettirilirler. dar olduğu mcsailiıı lıeyeliumunıiyeler- konuşma 

Bir hisse seneQlnln hakkı intilaı ile de müzakeresi esna'tnda hakkı reyini 
hakkı tasarrufu başka başka kimselere istimal edemezler. Bayan Perihan böyle ac..!c acele pupa 
ait bulunduğu takdiı-de aralarında bil- 1\Iadde 70 - Heyeti umw11iy<><l1> pl~n- yelken nereye koşuyorsun~ 
ttilAf kendilerini mUnasip gördükleri şc- çonun tasdiki hakkındaki miizahre ek- Aff<!dersiniz efendim. Atlantiğe yeti· 
kil ve surette temsil ettirebilirler. ttilaf •eriyetin veya sermaye; şirkelin onda şeceğim do ondan. 
edemezlerse heyeti umumiyelere iştirak birini temsil eden akalüyetin talebi Hayır ola. .. Amcrikaya mı yokaa .. Ne-
ve rey vermek hakkını intifa sahibi İS· Uzer ine on beş gün sonraya talik ve ıcyc gideceksiniz~ 
!imal eder. ikinci içtima için vaki olacak davet alel- Amerilı:ada ne iıim var a canım .. Al-

Heyeti umumiyeye dahil olmak için uslıl ifa olunur. İşbu ikinci içtimada sancakta yeni açılan Atlantilı: aile gazi
!Azını gelen miktardan dun hisseye ma- akalliyet tarafından müzakerenin diğer nosuna gidiyorum. Perıembe günU akşa
llk olan hlssedaran müştereken arala- bir içtimaa taliki hususunda vak! ola- mı verilecek gala yemeğine masa angaje 
rında birini kendilerini temsil ct'llek cak talebin muteber olabilmesi için edeceğim. 
üzere vekil olarak intihap edebil;rler. pliinçonwı evvelce ittihaz edilen nokta- Affedersiniz. Evet koımakta haklıeı-

Madde 62 - Nisabı ekseriyetin anla- !arı hakku1da izahatı ınukteziye veril- nız. Çünkü geç kalırsanız yer bulamaz
tılabilmesi için heyeti uınumiyede hazır memiş olması lazımdır. sınız. Hakikaten iıitıim. Çok temiz ve 
!bulunacak hissedarlar gerek asaleten Madde 71 - Heyeti wnumiye karar- çok eğlenceli bir aile gazinoıu olmuı ... 

' ve gerek veklleten hamil oldukları his- !arı aleyhiı10 tarihi sudurlarından itiba- Hele Orkestra ıimdiye kadar görülme
se senedatını ve bunu milsbct vesaiki ren tiç ay z:ırfında şirket merkezinin miı bir kadro ve dekoraoyonuna diye

Denizli Vileiyetl Daimi Encümeninden : 
Denizlinin Saraylar mahallesinde Gümülcüne ıokağmda - Nitli • fabrilı:aaı 

denilmekle maruf huıual idareye ait hududu tapu aenedine bağlı planda gö .. 
terilmit bulunan Un fabrikaoı mülkiyeti satılmak üzere 18/9/940 tarihinden 
itibaren 9 /Birincitetrin/940 Çar,..mba günU saat 14 de kadar 21 gün müd
detle açık arthnnaya konulmuıtur. 

1 - ltbu fabrikanın muhammen bedeli - 4000 - lira olup muvakkat te
minat akçeoi - 300 • lira!lır. 

2 - Arttırma ve ihale muamelesi 9/10/940 Çarpmba ııünU aaat 14 de 
yifayet daimi encümeninde yapılacakbr, 

3 - Taliplerin §artlarını görmek ve kalmesinl gönnelr. üzere Denizli vill
yeti huaual mulıuebe mUdürlüğüne veya encümen lr.alemine müracaat eyle
meleri llzımdır. 

4 - Bu iıe ait il&.n ücreti ile delüllye pul vesair reııim ve harçlar alana ait-
tir. Keyfiyet ili.n olunur. 28, 1, 4, 7, 4039 (2002) 

İzmir inhisarlar baı mtklörlüğönden: 
Çamalb tu21asında kAln hazineye alt fırın, kahve ve d!lkklnlann. 940 mail 

yılı ltiralnn açık arttırmaya konmuftur. 
Muhammen kira bedellerlle muvakkat teminat paralan &f&ğıda yazılıdır. 

Şartnameler! levazım şubemizde görilleblllr. 
İsteklilerin 16. 10. 940 t.arihine mllsadif çarşamba gllnil •at 15 de bq mıı

dürlili!funiizd.eld komisyona gelmeleri ilAn olunur, 
Muhammen senelik 

lı:i.ruı 
Ciruıi Lira K. 

---
Fırın 1805 00 
Berber dilkkbı. 70 00 
Kasap dlikkinı 57 00 
A!çı dilkkAnı 401 00 
Siitçn dllkklnı 30 00 
Kahvehane 120 00 

Muvakkat 
teınirıatL 
Lira K. 
---

135 38 
5 25 
4 28 

30 08 
2 25 
9 00 

. içtima gllnünden bir hafta evvel mer- bulunduğu mahal mahkemesinde heyeti cok yokmuf ... 
kezi ılrkete ve yahut meclisi id&re ta- umum.iye zabıtnamesinde itirazlan tes- ------------1 İ$2' ANBllL BELEDİYESIHDE'lf : 
rafından irae edilecek bir mahalle tevdi bit ettir~ olmak §artile muhalif ka- müddeti ihtiva edecektir. Hueki. Cerrahpap, Beyoilu ve züh r..t hutabklar ha.taneleriyle Zeynep 
ederek mukabilinde hisse senetlerinin lan ve hakkı reyini utiınale müsaade Madde 77 _ Mevcudat ve muvazene Klmil do~m evinin yıllık ihtiyacı için ıılmııcak 13.200 kdo sade ve 1970 lr.ilo 
adet ve numaralarını mübeyyin birer edilmeyen hls..edaran ile şahsen mesu- defteri, p!Anço, kAr ve zarar hesabatı tereyaft kapalı zarf uwliyle elr.ailtıney• konulmuttur. Mecmuunun tahmlıı h.. 
duhuliye kartı alacaklardır. Birinci i9- liyetlerine karar verilen meclisi idare ve heyeti umumiye içtimaı lçln tayin deU 19.9!8 lira •e ilk teminat mikdan 1493 lira 85 kuruttu•. Şartname zabıt 
t!mada nisabı ekseriyet basıl olmazsa azası ve murakıplar tarafından ikam"' olunan günden llakal bir ay evvel mu- ve muamellt müdUrliiiU lcalemlncle ıihiilecektlr. lhııle 11/10/940 Cuma ıriin« 
bu kartlar ve verilmiş olan salahiyet ve dava edilebilir. rakıpların Da2lll'ı tetkikine arzolunur. ıaat 15 de dalmt encilmende yapılacaktır. Tallplerln ilk teminat malr.bwo veya 
veklletler hilifı tebliğ edilmediği tak- Ancak ~bu davanın sut niyetle yapıl- tşbu hesabat meclisi idare tarafından mektuplan ve 940 yılına ait ticaret oduı TMikalariyle 2490 oayılı kanunun 
dirde miiteakip celseler için dahi mute- dığı tahakkuk ettiği takdirde bu yüz. heyeti unıumiyeye takdim olunur hit- tarifatı çe'l'reoind• huır1!1'ııcaklan teklif melı:ıuplanru lhııle trllntl ıut 14 de 
berdir. den hasıl olan maddi ve halcik! zarar ve scdaran yevmi !çtlmaa tekaddilm 

0

eden kadar daimt encilmeM vermeleri lbımdır. 26, 30, 4, 8 3949 (1994) 
Madde 63 - Heyeti umuıniyenin hl- ziyandan itiraz ecknler müteselsilen on beş gün zarfında ~lrket merkezine 

ni içtimada hatır bulunacak hisseclaran mesuldurlar. ltiraz üzerine mahkemece mllracaatla mevcudat ve muvazene def· Manisa Hafla MödMPlülHtnden : 
veya mümessillerinin isimlerini- ve milt- verilip iktiaabı kat'iyet eden il!mm bir terini, k1r ve zar&!, hesabıııı, pl&nçoyu l - 26 l 2 7 Ura 71 kuruı ketif bedelli M.-adliye blııuinin ılıinall fnpatl 
tar hisselerin! mUbeyyin olarak tanzim suretin! meclisi idare derhal t~cil et- murakıplar ve mecliııi idare raporlarını kapalı zarf uaullyle ehiltmeye konulmuttur. 
olunacak cetvel meclisi idarece bittas- tirmeğe mecburdur. tetkik ve bir suretlerini ahz edebilirler. 2 _ F.ltoiJtıne J 6/ 10/940 Çartamba ıri!nil .. at U de Manisa nafta müd6r-
dik mü1.nk"'1lta mübaşeret ten evvel his- Madde 72 - Adi ~ senodatından YEDtNCt FASIL lüğii odumda yapılacaktır. 
•edaranın görebilecekleri bir mahalle gayri muayyen bir nevi hisse senedatı TernettUatın sureti taksimi - thtlyet 3 - Proje enaltı naha mildürlGii!nde ııürUleblllr. 
talik ve bir sureti de lıeyeli umumiye sahiplerinin hulcukwıu muhil olmak akçesi 4 - Muvakkat teminat ( l 959.5 7) liradır. 
kitabetine tevdi olunur. üzere heyeti umum.iyece ittihaz olunan Macide 78 - Şirketin masarıfı. unıu- 5 - lıteklilerin 9 40 malt yılına ait ticaret odui veııik.uinin •• ihaleden ea 

Madde 6' - Şirketin hisse senetleri kararların muteber olabilmesi mezldlr miyesi !le mtidUriyete ve yahut her Q ııelr.lı: ıriin eV"f'el nafıa mildUrllliünden alacıılcları fennt ehliyet vetikannı telr.
heyeti u'?umiye içtimaına tekaddüm hisse senedatı esbabının maddeye tev hangi bir vazifeye memur edilen kını- lif mektubunun içine koymalan llzımdır. 
eden yedı gUn zaJ'fında ahara devr ve fikan heyet[ umumiye halinde bilictima selere umwnl veya hwıusl temettllattan 6 - latelr.lilorin2490 oayılı kanuna ıöre hazırlıyacaldarı teklif mektuplarıııi 
ferağ olunımıaz. ittihazı kaı·ar ederek tasvip ve mu~afa- tahsi• edilen yüıdeler ve muhtelif aıııor- 16 • 1 O - 1940 Çarıamba günü aaat on dlSrde kadar Naha müdllrlüğUne 

Madde 65 - Heyet; umumiye lçtinıa- kat etmelerine vabestedir. Bu içtimada tisıuan bedeller! gibi şirketçe tecliye ve- malr.bwo mukabilinde vermeleri veya bu saatlere kadar ıelecek ıekild. poıta 
!arına mecl!si. idare reisi, bulunmadığı dahi 1ktısat vekaleti komişerinin huzuru ya tefriki meobur! olan mebaliğ ıirketin Ue g8ndermelerl lbımdır. 
takdirde reis vekili, o da bulunmadığı şarttır. hesap oenesi sonunda tanzim olunan se- Poıtada vaki olacak gecikmeler kat;uI edilmez. 

T. C. 
TiCARET VEKALETi 
iç ticaret umwn müdiirlüğU 

Şirk. 
Genel özel Eki 

Sayı ... 4/ ... ... 
MOZEYYfL BEYANNAME 

30 ikinci te1rİn 1330 tarihli cEcnebt 
Anonim ve ecrmayeai E..hama mUnkuun 
ıirketler kanunu> hükümlerine tevfikan 
Türk.iyede çalıımasma izin verilmlı olan 
Ecaebt ıirketlerinden Di Amerikan T o
bako Kompani Of di oryent, ink firlr.etl 
bu defa müracaatla merkezince verilen 
karar üzerine. tiT'ket aennayeainJn bet 
yüz altmıf bin -560,000- dolara iblii 
edildiğini ve Türlr.iyeye tahıia edilınit 
olan iki yüz eelr.sen bin -280,000. dol .. 
rın bu defa üç yüz kırlı: bin -340,000. 
dolara çıkarılmış olduğunu •e bu mikta
rın üç yüz yirmi bin -320,000. dolanmn 
lzmir ıubeoine ve yirmi bin -20,000-
dolannın da Samıun ıubeııine tahsia edil
mlt olduğunu bildinnit ve !hım gelen 
.vesaiki vermiJtir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hü
kümlere uygun görülmüş olmağla bu mil· 
zeyyel beyanname verildi. 
26/Eylül/940 Ticaret vekili N. 

Re1mi mühür imza 
Genel ııayı: 1332 
ltbu müzeyyel beyanname ourctiniıı 

daireye ibraz olunan ulına ve dosyasın
da ..ı.ıı mübrizi tarahndan imzalı nU.. 
lıuına uygun olduğu ta.dik kılmdL Bia 
dokuz yüz kırk sencai birinci tc~n ayı
nın birinci ııalı ıı:ünü. 

45 kuruıluk damııa pul ve lzmir 1 iDcl 
Noteri resmi mühür ve imza. 

1-1. Teı/940 R Kllym111 
Harç pulu daire.ı..ld nOohuına yapİfo 

tınlrtUJhr. 
On kurutluk pul İzmir birinol noterilo 

ği daireye kaydolunm\lfblr. 
T. C. 

TiCARET VEKALETi 
iç ticaret umum mOdürlUIG 

Şirk. 
Genci özel F.lti ·-----
S.yı ... 4/ ... 

1 LAN 

Ticaret veklleti iç ticaret umuın müdilr
lüğünden: 

30 ikinci tetrin 1330 tarihli d!.cııebt 
Anonim ve eermayesi E..h.ama milnlcaaım. 
~irketler kanunu> hükümlerine teyfikan 
Türkiyede çalııına11na izin vorilmlt olan 
Ecnebt tirketlcrinden Di Amerikan T o
balr.o Kompani Of di oryent, ink şirketi al<:d'rde meclisi idare tarafından lrac Madde 73 - l§bu !!SaS mukavelena nelik mevcudat ve muvazene defterinde 

ve intihap edilecek bir zat riyaset eder. me maddelerinde lera edill'Cek her ne- tesbit olwıan hasılatından tenzil edil· 
Ret,in .,azif ·i müzakeratın muntazam vl tadilat meclisi idare tarafından tktı- dikten sonra baki kalan miktar safi ka

bu defa müracaatla merkezince verilen 
lzmlr Mlldafıa 2'fearet Mödörliljllnden : karar ıızerine, ,uır.et aennayeainln bet 

ÇEKiRDEKSiZ ICllRll vzv .. İHRACArçı• .. yüz altmıı bin -560,000- dolara iblağ bir surette cereyan etmesi ve zabıtna- sat vekA!etine b!Klik ve sicill i ticaN'te zancı teşkil eder. 
llıeniıı kanwı ve isbu muka\'elcname ah- tescil ve alel'us(\} ilSn ettirildikten son- Bu suretle hasıl olan safi kazançtan 
hıma muvafık bir surelt<> tutulmasını ra mer'i Ye nafiz olur. yil<de be~i ihtiyat akçesine tahsis edl-

lenıinden ibarettir. Madde 74 - Heyeti umumiyı>lcrde lecek ve mütebaki.si tediye olunan ser-
Heyeti umumiyede hazır bulıınan ve reyler el kaldırmak suretile verillr. An- maye sahiplerine tevzi olunacaktır. Ma

e., çok his&eye malik olan iki hissedar cak hazır bulwıan hissedaranın temsil amafih heyeti umumiye hissedarlara ait 
reı· toplamak hizmetini ifa eder. Bun- ettikleri sermayenin onda birine malik mebalijtin kAffesini veya bir kısınını 
!arın ademi kabulleri halinde kabul bulunaıı bir kaç hissedarın talebi üzeri- fevkalade ihtiyat akçc.;i veya hisselerin 
edilinceye kndar bu sw·etle devam olu- ne reyi hafiye müracaat mecburidir. itfası zımnında hususi bir ihtiyat akçesi 
nur. Madde 75 - Meclisi idare ve mura- teşkiline ve yahut blla tevzi gelecek se-

Heyeti umumiye katibi reisi ile rey kıp raporlarile senelik plançodan heyeti neye nakle veya meclisi idare azaları 
loplamağa memur olanlar t:uııfından umumiye zabıtnan1esinden ve heyeti veya memurlara tevıie karar verebilc
~crek hissedaran arasından 've gerek mczkurede hazır bulunan hissedaranın cektir. 
hariçten tayin ve intihap olwıur. esami ve miktar hisselerini nıübe~-yin Madde 79 - Temettüatı seneviyeııin 

Heyeti umumiye içtimalarında hazır cetvelden musaddak dörder nüs.b.a he<- hL<csedarana hangi tarihlerde ve hangi 
bulunan hissedaranın veya mümessille- yeti umumjyenin son it;tinıa gününden vasıtalarla ve ne şekilde tesviye oluııa
tinin isimlerile mahalli ikametlerini, itibaren nihayet bir ay zarfında lktısat cağı meclisi idarenin teklifi üzerine lıL~ 
rni'<tar hisse ve reylerini mübeyyin bir vekaletine irsal ve tevdi kılınacaktır. yeti umumiycce kararlaştırılır. lşbu 
telve! tanzim olunarak mevcut olanlar ALTINCI FASIL esa• muka,·elcname ahkimına tevfikan 
tarnfınd.1n tasdik edildikten sonra ıa- Hesabatı sencviye - Mevcudat tevzi edilen temettüat istirdat oluna-
bıtnan1eye raptolunarak muhafaza ve Madde 76 - Şirketin sonei hesabiyesı maz. 
talep '"Ukuunda alaknilaraııa irae olu- Kfinunusaninin birinci gününden başlı- Madde 80 - inci madde mucibince 
nur. yarak Kll.nunuevvelin sonuncu günü hl- temettüntı seneviyeden müfrez meba-

Madde. 66 - Heyeti ;]"~umiyclerin it- lem bulur. Fakat hirinri hesap senesi ligin terakiimünden hasıl olan adi ihti
lihaz. ~fü~l~ıl kararlar muteber olabil- ınii stesna olorak sirkPt''l surE'li kat'iye- yat akç~sı şirketin muhtemel zararları
ınek ıçın ıttih·z olunan korarların mnlıi- de t .'ekklili\ •arih' jl 0 •cn•nin KAnu- na kel"l,lık olanık hıfz olunur. 
' t vo net Yıc '"' ,... ~ 1 r ~" l.:ır" rın nttP\ \~rli 01 Ct ilnU l, .,... '\del·i ~BiTMEDi~ 

- ..... edildiğini ve Türlr.iyeye tah>is edilmit 
RIHI H DIKKA.2' HAZARINA : olan iki yüz aeksen bin -280,000- dola-

ihraç edilecek çelr.irdeluiz kuru üzümleri muhtevi kutulımn, iı'arı ahire kadlU', rın bu defa üç yüz kırk bin -340,000-
ortalarından tek telle sarılmaaına ticaret vekaletince mUsaade olunmuıtur. ,. dolara çıkarılmış olduğunu ve bu mikta-

IZMIR DEF2'ERDARLJ(;fNDAN : 
Hana P"fll vereselerinden kansı Naciye oğlu Adil kızı Melek vo Layıkarun 

S.,turak ıubealne olan venıııet verııioi borcundan dolayı haciz edilen birinci 
Karata, M. Tramvay caddeııinde Uin 500/ l ealr.i 608 yeni sayılı binanın 
4612608 hisoede 364384 hi .. cai 664 lira 86 lr.uruf kıymet üzerinden vilayet 
irlare heyeti kararilo 21 aün mUddetle müzayedeye çıkarılmııtır. 

Taliplerin 31 birinci tetrin 940 perşembe günü oaat 15 de vilayet idare heye-
tin, m(;racaatları ili.n olunur. 8, 12, 19, 26 4257 (207') 

İZMiR DBFTERDARLlt:IHDAN : 
Ahmet oğlu Ali Riza Uğurun B°'mahane ıubesinc olan Milli Emilir. Rlıl 

bedeli borcundan dolayı mumaileyhin hazineden aatın aldığı Göztepo ma
halleainin lametpa§8 sokağında ki.in 5-79 l eaki 9 taj ve 384 lira kıymetinde
ki evi vili'i.yet idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıt
tır. Taliplerin 26 birinci teşrin 940 cuma günü saat 15 de vilayet idare lıe· 
yotin• müracaatları ilSn olunur 1, 8, 15, 21 4110 (2023) 

İZ.MİR DEF2'ERDARLJ(;IHDAN : 
Fatmanın Baımahane ıubeoine olan Milli Emlak saıı, bedeli borcundan 

dolayı mezburenin hazineden sabn aldıiı Tepecik mahallesinin Çeımc oo· 
kağında ki.in 11 oayJı ve 1200 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti ka
rarile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmı~ıır. Taliplerin 26 birinci tefTin 
940 cuma güııü ııaet 15 de vilayet idare herctine müracaatları ililn olunur. 

rın üç yüz yirmi bin -320,000- dolannm 
lzmir ıubesine ve yirmi bin -20,000. 
dolannın da Samsun ıubesine tahsi. edil. 
mit olduğunu bildirtru§ ve lazım gelen 
veeaik.i vermiotir. 
vesaiki vermiıtir. Keyfiyet tetkik edile
rek kanuni hükümlere uygun görülmüt 
olmak.la ilan olunur. 26/9 /940 

Tarih, resmt mühür ve namına imza. 
Genel ıayı: 1 33 3 
iıbu beyanname suretinin daireye iD

raz olunan aslına ve dosyamızda eaklı 
mübrjzi tarafından imzalı nüshasına uy
gun olduğu tasdik olunur. Bin dokuz yüz 
kırk senesi teşrini evvel n.yının birinci ıalı 
günü. 1/ 10/ 940 

iki kuruşluk damga pulu ve İzmir 1. 
inci Noteri r~ımi mührü ve R . Köymen 
irnza51, 

Harç pulu d:ıtin~deki nü•h ~ına )O.PIJ

tınlmıştır 
1 O kuru'lluk pul İ7nıir birinci noff'rli.ği 

,t ir,.ye k~l~Üc·lun...,u~htr 



On birinci Balkan oyunlan 
~ 

Teşkilat bakımından 
pek mükemmel geçti ••. 
Bulgarlar ıporcularımızla temaı fır•atını 

kacırdıklarından dolayı mütf!eııif . -
ls •ul 7 (AA) - Balkan oyun- kiyeti başarmak, Balkan oyunlan fikri-

1.am·'l hitamı münasebetile Balkan atle- nin ebedi olduğunu iabata klfidir. 
tizm l· on federasyonu reisi Anadolu ajan- Balkan oyunlannda memleketini tem
omın bir muhabirine ıu beyanatta bulun- oil etmek üzere ıehrirnize ıelen Bulgar 
mu~tur: mümessili de demiotir ki: . 

- 1 1 inci Balkan oyunları teşkilatı- - Bulgaristan federaayonu kendi 
nın mükemmeliyeti itibarile bundan ev• memelketinin bu ıene lıtanbulda temail 
velkilerin hepsinden Ustündür. Diğer edilmediğine çok mUteeoaiftir. Bu teea
Balkan milletlerinin de bundan oonraki ıüf Türklerle ıpor aahaaında bir defa da
Balkan oyunlan için Türkleri 8rnek itti- ha temas imkanını kaçırrnl§ olduaumuz 
haz etmeleri l&zımdır. Bilhassa dünyanın için azami haddindedir. Bulgariatan ıpo
içincle bulunduğu müşkül prtlara rağmen ra eski mektebi ıultani ve Rober lııollej
Türkycnin göaterdiği muvaffakiyet her de alınan caaalarla girqrni§tir. Binaena
türlü tahmin ve aitayiıin Uıtündedir. Bu leyh hadisat ne olurııa olıun ruhlarımız 
lı:adar müıkül prtlar içinde bu muvalfa- daima ıizin yanıbatınızdadrr. 

Istanbul 
bir 

valisi ordu şerefine 
ziyafet verdi 

------:ır.sx:-------

lstanbul 7 (Hususi) - Vali ve beledi- lik bir ziyafet vermiştir. Ziyafet 10nun-
7e reisi B. Llltfi Kırdar dün gece f.s- da nutuk ısöyllyen vali, kurtul~ aafa
tanbulun lrurtulu,,unun yıldönümü mü- hatını tetldk etmiş ve Türk ordll!unun 
ııase betiyle kahraman ordumuz §erefine dalma gösterdiği ve göstere bileceği ha
Tak5im belediye gazlnosun<la 200 kl,,i- rikaları izah e~tir. 

Mühendiı mektebine müracaat pek cok • 

400 talip arasında bir 
müsabaka açıldı 

------x.x:-------
M ü ıabaka ya girenler araıında Milli Şefin 
mahdumu da var -yalnız 120 talebe alınacak 

İstanbul 7 (Yeni Aau) - Bu yıl yük
oek mühendiı mektebine kaydedilen ta
lebe 400 den fazladır. Halbuki mektep 
ancak 120 talebe alabileceğinden bun
ların aeçilmeai için 400 talip arasında 
müsabaka imtihanlan açılmı~tır. lmti-

hanlar yarın aktam bitecektir. 

Müsabakaya girenler arasında, Reiei
cümhurumuzun Ankara lisesinden me
zun olan büyük mahdumu Ömer lnönü 
de vardır. 

Bugünkü Dünya vaziyeti ve Türkiyenin 
durumu hakkında verilen konferanslar 

---------:x4 x---------
Van 7 (Huouıi) - Halkevinde dün B. Cevdet Kerim lncedayı tehir medha

mebua Hüaeyin Retit Tankut tarahndan !inde vali, belediye reisi ve halk tarafın
buı;ünkü umumi politik durum ve Tür- dan kar§Janmıştır. Halkevi aalonunda 
ltiyenin vaziyeti hakkında bir konferans iç ve dış politikamız hakkında bir konfe-
verilmiştir. rans vermiştir. Artvinliler hu münaeehet-

ARlVINDE le Milli Şefe bağlılıklarının bildirilme!ini 
Artvin 7 (Huauıi) - Sinop mebusu is temişlerdir. 

MERAKLI ŞEYLER 
·········-·····-
Ruhsatsız sllAh taşımak 

Ara ma gazetelerimiz, şurada falanın 
,.e falanca yerde başkasının üzerinde 
ıabıtaca bıç.ı< veya tabanca bulunup 
&lındığıru yazıyorlar. Hemen her mem
lekette ruhsatsız silAh taşımak yasaktır. 

İngilterede ruhsatiyesiz ııi!Ah taşıyan
lar en asağı 20 sene hapse mahkfun olur. 

* Kohinor elması nerede? 

Amerikanın harba 
girmesi artık bir 

zaman meselesidir ---·--- BAŞTARAFI l inci SAYFADA -

!arı muhtenfel ba.~lıca dört tedbir :r.ikr
cdiliyor: 

1 - lngiltereyc daha büyük bir yar
dım - bilhassa bomba almak için nişan 
almağa mahsus teknik aletlerin sırları
nın !ngiltereye verilmesi, büyük Bri
tanyaya birinci sınıf harp malzemesi 

JAPONYANIN ÜMiDi 

Amerikadasi
yasi kanşıklık 

bekliyorlar 
.Japonya taarruz eder• 
se azametli Amerlfıa 
donanmasını fıarşısında 

llalacalıtır .. 

IA 

INGILTERE VE HARP 

In,iliz amelesi 
zafere kadar 
harp taraftarı 

Amele, 1ngflterenin 
müdafaasında ~alJŞan 
bütün lı111111etleri 
tebcil edivor •• 

Londra 7 (AA) - Royter ajansının Londra 7 (A.A) - lngiliz amele ıin-
Vaıington muhabiri bildiriyor: dilı:aları ıenelik kongreıi bu ıabah top-

Japonyanın Birletik Amerikada oiyaol lanmıştır. Kongre barba devam etmek 
kanııklıklar çıkmasını ümit etmekte ol- bwıuaundaki kat'! azmini bir kerre daha 
duğu anlatılıyor. Bahriye nazırı Knoksun tebarüz ettirecektir. 
ıöylediği gibi Amerikan milleti yapılan Kabul edilecek karar ıuretinde lngil
tehdit teıebbüslerine kolay kolay boyun tere müdafaasında çalıtan bütün kuvvet
eiecek millet değildir. Japonya Amerİ- ler tebcil edilecek, hava taarruzlarına 
kaya taarruz ederse Amerikan donanma ... 
aını bütün azametli ·kuvvetile karıısında karıı halkı daha koruyacak olan 11ğınak· 
hazır bulacaktır. lnfiratçJann tesirile !arın yapılması, evleri yıkılanların evle
Amerik.anın mütereddit •İyaset takip rinin tamiri ve yeniden inıası bir milli 
edeceği zannediliyorsa Japonya çok yan- vazife ve mesuliyet olduğu bildirile-

-
- ---~ ----.. --

s "o:·~.\ .. ,:~ft~,~~ş~~:·;~; 
. '· -· .. .,....,) ;\. . . 

Başvekilin Tetkikleri 
~--------x•x 

Petrol arama sahasın-
daki mesaiyi gördü 

------x.x,-------
Hatayın bataklık kurutma ve 

yol işlerile meşgul oldu 
Soğukoluk 7 (A.A) - Başvekil dok

tor Refik Saydam bu sabah saat 11 de 
valiyi, vilayet nafıa ve su işleri müdür
lerini kabul ederek Malik ovası batak
lığının kurutulmasını ve vilayet yol iş
lerini tetkik etmişlerdir. 

komutan, parti müfettt~i ve mebuslar 
olduğu halde petrol arama sahasına git. 
miş ve buradaki mesaiyi görmüşlerdir. 
Avdetlerinde İskenderun civarındald 
huı·malıkları gördUkten sonra geç vakıt 

Öğleden ıoonra refakatlerinde vali, dönmüşlerdir. 

l• hınu; ;i;~ÇLll "'~lıH vE"ıtMANLAR inhisarlar Vekilinin Ma-
sovyet ve Tuna Alman heyeti- nisa ve Akhisarda 
buğdayları ye~ nin 2itmesi yaptığı tetkikat 
tişmiyecek tehir edilmis rüıün müstahsilinin ,,,;·~erdi JaalledHdi. B. Raif 

EN ÇOK BELÇiKA, POLONYA VIŞI HOKOMETI VERDICI Karadeniz bugün Manisadan Anııaraya gidiyor. 

VE FRANSA SIK'NTI EMRi SONRADAN GERi Manisa, '1 (Hususi) - Bugün eehri- linin nazarı. ~kka~ ~lbetınişlerdlr . 
mize gelen İnhlsarlar vekili B. Raif Ka· Vekil bu dileği muhik gormUş ve lııl 

ÇEKECEK ALlllŞ radeniz oerefine geceleyin vali tarafın- müstahsil lehine halle~. 
m dan Şehir· kulübünde bir ziyafet veril- Bu sene üzünı mahsulü ~ oldu~ 

Vaşington 7 (A.A) _ Ziraat nazırı Londra 7. (A.A> .. - ~eneral Degol mlştlr. Ziyafette mebuslarımız, tünı ko- dan idaz:eniıı ?'iibaya8: edece.ği tütUnle
vulı:u bulan beyanatında 1941 senesinde tl'stü~a ,Afr.i.kası mumessil! general Dıl- mutanı, belediye, Parti, Halkevi, Tica- rin Manısada ı~lenme_sı ~ıın;tıyle amele-. 
Avrupada dehşetli kıtlık hüküm ıilre- ~ ~ b~: te~ııraf a~tır. Buna ret odası ve borsa reisleri ve vekilin re- ye. iş t~ı_ni:ni !çın vak.ı ~ıleğın de tetkilı 
ceğlni ve bunun bilhassa Belçika, Fran- ııHre Vışı hUk~ti 28 Eylilld~ Daklll'- fakatinde bulunan zevat ile İzmir ve edilece~ını vadeylemıştır. 
sa ve Polonyada hissedileceğini, Sovyet ~ tmıum! valisi ~uv:ısona hır telgraf Manisa inhisar mildilrlerl ve bazı tiltUn AKIDS~~A . " 
Rusya ile Tuna havzasının yapacağı gondererek muhtelit hır Fransız - Al- mll.!tahsilleri hazır bulunrnuşlardıı. Vekil bugun vilayet makamını, bele· 
buğday sevkiyatının bu kıtlığı telAfiye nıan heyetinin tayyare ile SeneııaJe nak- diye, Parti, Halkevi ile TUın komutanını, 
lı:Afi gelmiyeceğini bildirmiştir. il hakkındaki plAnlarını bildirmiş, fakat TÜTÜN MÜSTAHSİLLERİNiN İsmet İnönü kız emtitüsür_ıü ziyare_t el-• 

----.!'> daha sonra bu emrin muvakkaten geri DİLEÖİ mlş ve müteakiben vali ile ~sarı ı 
YUGOSLA VY ADA alındığını bildirmiştir. Müstahsiller tütün satışlarında tütün g1~şt1r. v.~kil bu gece Akhisardaı. ı 

___ ,...,_ em·alırun ııilcletinden fazla dara indiril- Manısaya donecek ve yarın (Bugiln) , 
Yahudilere ait fıarar~.a.r IRLA•oıoı HAZIRLIK ,ı;.-,ini ve çuvalların da iade edilmemek- Afyon treni ile şchrinıizden ayrılacak-> 

Belgrat 7 (A.A) - Yugoslavya hukü- n . 01dui'ı,unu söyliyerek İnhisarlar veki- tır. 
meU yahudi talebenin üniversiteye ve 
yüksek mek~plere ancak nilfusları nis
betinde kabul olunmasına karar ver
miştir. Fakat ebeveynleri memlekete 
hizmet etmiş olan yahudi. talebenin ka
bulü kayıt'lz ve ~arl.ız olacaktır. -*-Bulgar ziraat nazırı 
Derlinde-. 
Berlin 7 (A.A) - Bulgar ziraat na

zırı Berline gelmiştir. Nazır Bcrlinde 
yedi gün kalarak Bulgaristanın zirai 
meseleleri hakkında görüşmeler yapa
caktır 

Ordu eskisiıı
den yedi misli 

kuvvetlendirildi 
AYRICA 200 BiN GÖNÜLLÜ 

DE EMNiYET iŞLERiNDE 
ÇALIŞIYOR - *- Dublin 7 (AA) - lrlanda başvekili 

Siyam, Fransız Hindi· Dövalera Gork şehrinde ıöylediği bir 
çinisinden nereleri nutukta •erbest lrlanda devletinin milli 
=·t• " ordusunun Avrupa anlaşmazlığının bat-
a.> ıyor • ... lamasından evvelki vaziyetine nazaran 
Londra 7 (A.A) - Siyam elçisi ga- yedi misli kuvvetlendiğini beyan etrniı, 

zetccilere beyanatında Kambuçla Li- mahalli emniyet kuvvetlerine 200 bin 
vantobanın Siyama ilhakının bir milli kişinin gönüllü yazıldığını ve bunlann 
müdafaa ihtiyacı olduğunu söylemiştir. serbest lrlanda devletinin bitaraflığını 
Havas ajansına göre bu beyanat Fran- müdafaaya and içtiğini ilave etmİ§tir. 
sanın ahi.ren tesbit ve ihzar edilen vazi- Muhalefet lideri Koıgrey de nutkunda 
yetini dcği.~tirmiyecektir. bütün ıiyui anlaımulıldarın bir tarafa 

----!':r bırakılmaaım oöylemiı ve cMillet blta-
/n gi /iz hücum/arı raflığmı müdafaa, aiyasetinde lrlanda ta· 

. ribinde belki de emsali bulunrnıyan el-
- BAŞTARAf"I l İNCİ SAHIFEDE - yaııi bir birlik arzetmektedir> demlıtir. 
lamı,, doklarla nehrin ıiınal kıyıamdaki ..f::r·---

_oskova sefiri
miz döndü 

J,tanbul 7 (Yeni Asır) - Bir müd
dottcnberi, Ankarada bulunan ve bir 
kaç gün evvel şehrimize gelen Moskova 
elçimiz B. Ali Haydar bugUn Odesa yo
liyle Moskovaya müteveccihen hareket 
e~tlr. 

Makineye 
Verilirken 

INGILIZLERIN iKi GÜN 
SÜREN HAVA ff ÜCUMLARI 

Alman istila üs
leri fasdasız 
bombalandı 

lkbsat Vekili 
Istanbulda 

İstanbul 7 (Yeni Asır) - !ktısat ve ı 

kili B. Hiisnü Ç•kır bugün Karadeniz 
den ~ehrimize gelmiştir. Yarın buradı i 
tetkiklerine başlıyacak, iplik meselesiy ı 
le de meşgul olacaktir. 1 

''ALMA YALANLARI,, 
--*--

işlerine gelmi-
yen rakamlan 
değiştiriyorlar -·INGILIZLERIN HAVA HÜ· 

CUMLARI GiTTiKÇE 

~~P,~!L<~~~I~ ~~D~ei~: •. İngiliz bnparator!uğunun milcevher
leri ~e birlikte dünyanın en büyilk meş
hur •Kohinor• elması da Kanadaya sev
i-edilmiştir. Bu elmas evvela İran şahı 
Nadir hanın imiş.. Sonra Efganistan 
kralının, ondan sonra Lahur ın.ihracesi
nin eline geçmiştir. Daha sonra •İst in· 
dien kompani• nin malı olmuş ve bu 
kumpanya elması kraliçe Vlktoryaya 
hediye etmiştir. 

binalarda yangınlar çıkmqtır. Amıter- Romanyada tevfılf 
damda esaslı hedefe ıehrin cenup kıyı. dfl .ı. fllz 

verilmesi ve cenup sahalarındaki .Ame- aınclaki doklar mıntakaaı olmU§tur. Bu- e en ang para 
rikan tay~are .meydanlarının ~g~lız bn- rada büyük '.Yanıınlar çıkanlllllflrr. Fleı- ile IJıralıılmJŞ .. 

ııazotesi cyine Nazi yalanları~ baolığı al 
tında ıunları yazmaktadır: 

--·-- Eylül ayında neşredilen günlük teblii 

Kraliçe, sathının düzeltilmesi için el
ması Amsterdama göndermiştir. İşlenir
ken elmas ağırlığından biraz kaybe~
se de kral tahtının en güzel miicevher
lerinden biri olmu'1ur. 

* Ölüm cezalarının 
bazı $ekilleri.. 
Dünyada en akla gelmedik meraklı 

ıe)·leri tesbit etmek için uzun zaman har
camaktan çekinmemek Amerikalılardan 
biri. eşki zabjt olan Şernvud, dünyada 
kaç türlü ölüm cezası bulunduğunu ara~
tırn'u:Jtır. Bu Amerikalının tesbit ettiği 
rakamlara göre, muhtelif memleketlerde 
tatbik edilen on altı ölüm cezası vardır. 
Bunların, çol: feci olmakla beraber, bir 
kaç tanesini anlatalım: 

Orta 1 lir.distanda ölüme mahkum 
olanlarr. bir tari\fı bacak.lanndan, diğer 
t~,.3f1 kaf;:1-:ından olmak üzere aksi iıti
kaınettv ı;ı'! n i'<i f ıle bağlarlar ve bu fil
lere bird,..., kızsın iki çivi batırırlar. !ki 
fil de, birhirine «ksi istikamette can acı
aile fırladık1:ırı zaman adamın başı vü
cudundan ayrılır. 

Yine Hindi.standa bu i~ için terbiye 
edilmi• büyük filler vardır ki, bunlar, 
mahk,-·....,un kafa; ına basarlar \:e başını 
eze-rler. 

l~merika • er1~1erı arasındn bir ölüm 
cezası 'ardtr ki, bu ölüme mahkilm edi
lenin f'ok ünü yarorak kalbini çıkamrnk 
şeklindedir. Bu ölüm, ölümlerin en çok 
ı5tırap ,·~renkrden biridir. 
Amerikalının tetkiklerine göre, bazı 

memleketlerde kadınlar için ölüm ceza
sı ya.<aktır. İşin garip tarafına bakınız 
ki knd;nların ölüm cezasına mahkfun 
edi'::oıe!erinin yasak olduğu memleket
ler ara•ında ölümün binbir feci şekli 
tatbılr r.d•Tcn llindista..,ın b:-?1 l .. ıc::ııntarı 
clıı bulunınaktad,r. 

parat.orlugu pılot antrenmanı ıçın kul- aingde doklarda biiyük çapta bombala- Bilkreş, 7 (A.A) _ Royter bildiriyor: 
!anılması. . . . . nn infiliikı teıbit edİlmİftir. İngiltere elçlsl perşembe gUnU tevkif 

2 - . Evvelce inf~alç~ar1'.'. genış hır Ayni ıece Niyöpor, Bove ve diğer edilerek cuma' gUnU aerbest bıraloian 
hata dıye itham ett~er;, bu. anlaşma- iogal altında bulunan tayyare meydan· İngiliz tebaası Klarkı ziyaret etmiştiı:,. 
nın uzak şarkta tatbık mevkline konul- lanna bombalar atılmıştır. Klark gördüğü fena muameleden yata-

mı;:":_ Conson kanununun ve bitaraf- -*- ğında kınııldanmaz bir halde yatıyordu.. 
!ık kanunlarının tngiltere lehine o1aralı: Piyango dün çekildi Verilen malllmata göre kendisini tevkif 
tadili, edenler serbest bırakılması için on bin 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - ley istemişlerdir. Klark bu parayı ver-
4 - İngiliz dostu memleketlerle iti- mi:; ve serbest bırakılmıştır. Fakat mU-

lMlar yapmak suretiyle İngiltereye )•eni 148557 165268 189398 191692 teakiben diğer bazı gençler kendisine 
deniz üsleri temini. BİN LİRA KAZANANLAR ruvelverlerle ateş etmi~lerse de kurşun-

BiR ÇOK MAVUNA VE BiR ler tarih bir ıurette isbat etmektedir Ki 
Alman i~gali altında bulunan araziyt 

GEMi BATIRILOI bilhassa istila limanlarına karşı lngiliz 
, . hava hücumları , geçen aylar içinde icra 

Lonma, 7 (A.A) - İnpliz hava neza- edilen ve esasen pek vasi mikyasta olan 
reli ~bnrat bürosu! İngiliz hava. kuv- hava hücumlarının çok fevkinde bir şid
vetlerının Maıış ve şimal denlzlerı 18• deti haiz olmuıtur. 
hlllerine karşı diin şafakla başlıyarak Nazi propağandasının verdiği haber
bugüıı ~ğleden sonraya ka~ d!vam !ere göre geçen ay lngilizlerin düşman 
eden hücumlan hakkındn nşagıdaki tat- arazisine attıkları bomba adedi 7542 dir. 
ııl!Atı vermekt~dir : . . Haziran ayında atılan bomba aded'i 3 7 

MtHVER DEVLETLERtNE KARŞI 
MEYDAN OKUYUŞ 

3672 3977 9278 10497 14990 16560 17788 !ar isabet etmemiştir. 
20798 27910 35684 39460 42358 42735 ~· ....... 

:::g~ ~~g ~:~;: ~~~ ~~~~ ~~~g: Alman hücumları 

Hava eereitı fena idi. Bır bombardı- bin olduğu halde eylül içinde atılan 
man tayyaresi bu ııabah Ka~~Y.~ yakla- bambaların bunun ancak beıte biri oldu
earak hücuma başlamıştır. Buyük çapta ğuna inanmağa kemali ciddiyetle davet 

• bombalar, dolu bir. halde b~unan elli ediliyoruz. 
-. kadar ınavunaya düşer~~ lnfilA!ı etr_nlş- Oii§man, bir defa daha, mutad olarak 

Nevyork 7 (A.A) - Vaşingtondan 
Nevyork Herald Tribun gazetesine ge
len bir telgrafa göre kongre mehafilin
de riyaseti cümhur intihabatından sonra 
Amerika tarafından büyUk Brltanyaya 
kredi açılması muhtemel görillmektedir. 
Bu suretle hareketin mihver devletleri
nin Amerikaya karşı takip etmekte ol
dukları siyasete meydan okwnnk demek 
olacağı fülve edilmektedir. 

TiCARET ODASI VE 
PAMUK MAHSULÜ 

Ticaret odası meclisi bugün saat 15 te 
toplanarak pamuk mahsulü hakkında 
hazırlanan bazı esasları tetkik edecek 
ve bir karara bağlıyacaktır. --·--YENi BiR INGILIZ SILAHı 

11510 78637 79589 79825 80365 81321 pek hafifledi 
82543 84158 87516 88790 90286 91087 
94685 97471102521103409 109843 111687 
113980 114192 116786 117259 120317 
122059 122124 124902 128852 129222 
137555 140545 144863 144932 145522 
146709 147706 149207 154428 158209 
161610 161853 164239 164574 174283 
178354 181107 181377 182777 186478 
189210 191965 192893 194513 194681 
198337 197809 

100 LİRA KAZANANLAR 
031 le nihayet bulan 200 bilet 100 lira, 
861 le nihayet bulan 200 bilet te 100 

lira kazanmışlardır. 

- BASTAP AFi 1 inci SAHİFEDE -
Dün gilndüzün düımanın münferit ve· 

ya küçük guruplar halinde uçan tayya
releri lngilterenin doğu cenup aahillerini 
bazı noktalarda geçmiılerse de dahile 
girememi§ler ve bazı yerlerde bir kaç 
bomba atmışlardır. Bir oehirde bir kaç 
ev yıkılmı~hr. Düşman tayyareleri uzak
la§tırılmı§hr. 

Pek uzak bazı meYkilerde düıman ta
arruzundan hasar ve zayiat olmuşsa da 
azdır. 

Bir düşman tayyaresi düıürülmüştür. 
Londra 7 (A.A) - Dün akpm, yıl-

lO, 6, 4 LİRA KAZANANLAR dırım harbinin batJadığı tarihten beri, 
86 ile nihayet bulan 2000 bUet on lira, Londra en sakin ıeceıini geçirmiştir. Biri 
00 ile nihayet bulan 2000 bilet on lira, alqam, diğeri sabah erken verilen iki teh-
0 ile nihayet bulan 20000 bilet 5 lira, lk l~areti arasında aaatlerce aiiren bir ıü-
1 ile nihayet bulan 200.00 bilet 4 lira kiinet olmutlur. 

İngiliz tayyarelerinin Almanyayı bom- kazanrruşlardır. Pazar aqamı verilen tehlike i1&reti 
bardımanları esnasında düşmanları ta- ıiddetli hücumların Londraya tevcih 
rafından bilinıniyen yeni bir silfilı kul- BÜYÜK İKRAMİYE KAZANA1''LAB edildiği tarihten beri verilen bu kabil İta-
landıkları haber verilmektedir. NEREDE? retlerin en kıoalarından biri olmuıtur. Sa. 

Bu silah, ortasında iştial edici meçhul 60000 lira kazanan biletin yarısı Di- bah verilen tehlike İşareti esnasında ioe, 
bir madde bulunan OXO ebadında selli- yarbakır, diı':er parçası Sivasta satılrruş- payıtahbn muhtelif varoşlarından mitral· 
loid plakalardan ibarettir. Her tayyare tır. yöz sesleri işitilmiş, fakat Londranın 
mezki'ir plakalardan iki yüz elli bin adet 20.000 lirn kazanan biletin Adana ve merkez mıntaka•ında ıükunet hükUm 
taşıyabilmektedir. Plakalar tayyareden Ankarada 10000 lira kazanan biletin ıürmüıtür. 
atılınca hava ile temastan sonra muay• Bafra ve lstanbulda satıldığı anlaşılmış- Münakalat •erviılcri ıeceleyln dahi İf
yen bir harareti bulduktan sonra Ani tır .• 10000 llra kazanan btlet tam olarak lemit. otobile ve tramvaylarda pek fazla 
olarak parlamaktadır. Burdurda .satıln:u,t.ır. yolcu &örülmüıtil~ 

tir. Bir bomba nhtıma du.şmUştür. Dı~ tatbik ettiği usule müracaat etmiştir. Bu 
bir bomba da dalga kırana isabet etnuı- uıul de, hakiki rakamları 1 O veya buna 
tir. . . yakın bir rakamla taksimden ibarettir. 

Hollanda a~arında iaşe. geı~erm~ Seriinin verdiği haberlere göre atJan 
hücum edl.lmiş -::c gemllerın .şıddeili bombaların ancak yüzde 6 •ı, yani 103 
nıukabelesıne ragmen Herden ~an:ru' bomba askeri hedeflere isabet etmi,, 
gltmekt~ olan 800 to~uk bir ge"."ye ısa- mütebaki yüzde 94 ün yarısı sivil ahali
bet va!? olmuştur. Bır _kaç .~rülm~U tür~n- ye, yarısı da tarlalara düşmüştür. Buna 
ra gemınin batmış oldugu go ş · nazaran istila limanlarına, Hamburga ve 

HAVA NEZARET1N1N TEBLtôt 
Londra 7 (A.A) - Hava nezareti teb

liğ ediyor: 
Dün gündüz İngiliz bombardıman 

tayyareleri Ostand, Kale, Bulonya li
manlarına hücumlar yapmışlardır. Ha
lingen, Ost.robende toplu bulunan gemi 
ve mavnalar bombardıman edilmiştir. 
Bir iaşe gemisine tam isabet vakl ol
mtJŞtur. 

Garbi Almanyadaki tayyare meydan
ları bombardıman edilmiştir. 

Bu harekAt esnasında Bllenheym ti
pinde bir bombardıman tayyaremiz bir 
düşman tayyaresini dll§UmıüştU.r. Hiç 
bir İngiliz tayyaresi zıcyl olmamıştır. 

Afrika cephelerinde 
sükOnet var .. 
Malrobl 7 (A.A) - lııg!liz doğu Af

rliası umum! brarg61ıının tebllği: 
Bazı kq!f müsademelerlnden başka 

kayda değer hAdise yoktur. 

bunun gibi diğer düzinelerle mahallere 
atılan bombalardan bir ayda anca!: l 03 
bomba hedefe isabet etınişfü. 

Bu kadar manasız saçmalarla N;ı.z.i 
propagandası kendi kendini balıalamak
tadır. Gayesi, kendi mil1ctini teskin et
mek ve İngiliz bombardıman tayyarele
rine yalnız müdafaasız hedeflere hücum 
emri verildiğine dair ortaya çıkardığı 
pl8.n1arı takviye etmekten ibar~ttir. 

• -·-Macaristandafıi 
Rumenler çılıarılıyor 
Bilkrcş, 7 (A.A) - Rador ajansı bil· 

diriyor : Macaristandan gelmekte olan 
280 Ruıncn rnüncv,·crjni 1ı3mil tren 
Kw1teriçyc ,·aı·ın1ştır. Bunlar kısrnen 
evlerine haber Ycrınclerinc ve kısnıen 
gitmelerine vakit hırakılınaksızın. b'tr 
parça e~ya alın:1 laru1a da ınüsaacle ccliJ .. 
meksi2in l\Iacar nıak~n1alı 1arafındnn 
huduttan çıkarılm,,Jardır. Yol esnasında 
\•agondan istasyonlara irı.nıelerlne de 
ınüsaadc edilnıeıniştir. 


