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1 
ilan mi.indercc:ıtından gazetemiz mc!';uliyet kabul etmez Cüm1ıuri11etin t:e Cümhuri11et eserinin bekçisi, sabahlan çıkar ıi11tui gazetedir 

Harp scıha~ına vakın bir Mısır köyiinclen gürün'ii~ 

Ankara -Moskova 
iki komşu arasındaki 
münasebat dostanedir 

FRANSIZ 
Tayyarecileri 

ln~ilter~ye yar
dım ediyor 

) Mısırda da:dövOşen Fran
. sız havacılarr var ... 

-*-
Şimali AfriJıadan 
Cebelüttarılla yardım· 
cı Fransız 
ta'}1yareıeri geldi ... 
Londra, 8 (A.A) - General Degolun 

umumi knr.argMıı tebliğ ediyor : 
Hür Fransız tayyarecileri faaliyetini 

muhtelif sahalarda göstermektedir .. Şi
mali Afrikndan gelen bir çok Fransız 
pilotları Ccbelüttarıka varmışlardır. 
Maalesef bunlardan sekiz tayyare yolda 
dUşüri.ilmUştUr. 

Mısır ,.e Habeşi~tanın istiklali uğrun
da hayatlarını !eda eden Fransız tayya
recileri artmaktadır. Kahireden haber 
alındığımı göre bir tayyareıniz Mısır 
cephesinde dUşUrülmüştür. 

Hava kuvvetlerimiz Londra ve Büyük 
Britanyanm hnva müdafaasına faAI su
rette iştirak etmektedirler. Mühim av-
cı ve bomb:ırdımnn tcşekküllerimiz de
niz aşırı yerlere gönderilmiştir. İngilte-

, latan bul, 8 (Yeni Aaır) - Moskova rede Fransız pilotu antrenmanı için bU-

M• h • • Bü,.·ü)< EJc;imiz B. Ali Haydan hamil bu- yük ~ayretler sarledilmektedir. 
J VerJD yeni lunan Sovyet bnndı c.h Svenetia vapuru 

enbahle)"İn erkenden Odet:ı.ya hareket 

Taarruz planları et~iştir. Elçimiz .~arckeunden ~vveı 
Turk - Sovyet munasehatına daır ez-

_..,___ cümle §Öyle demi tir: 

Balfıanlara Jıarşı da. bir - iki kom~u memleket arasın
aslıeri tazyilı yapdmasıl daki münaaebatın normal ve dos-

Eski Rumen başvekili 
serbest bırakıldı .• -·--Bükrcş, 8 (A AJ - Geçenlerde tev· 

kif edilmiş olan sabık Başvekil Tatarcs
ko dün serl>est bırcJolmtştır. nıuhıemel mi?.. - SONU 2 lnd SA YF.~ DA --·- ~----------------

ŞEVKET nil~GL. 

1ngili.: asJ:crlcri dii§'iirdii.kle:ri bir Alman tayyaresini muay~ ediyorlar 

MUAZZAM RAKAMLAR INGILTEREYE HOCUM 

danş·d e 1 
b mbalandı 

, Mühim zayiat ve yang"""" wlıa 
•aJdıwJana AlmGnlar 
da ltfl'af edly0r-

• 

Berlln, 8 (A.A) - Alman ajaneı btJ. 
HWrtvcır: 

Dün gece İngiliz tayyareleri Bertm. 
hücumlar yapmışlardır. Bir çok yerlen 

-•- -•- fanlUl ve infılllr. bombaları atılmışm .. 

T • • AJ ) Dd hastaneden maada müteaddit tıc. ayyare ıçın man ar epey- metgAh binalarına, antrepolara ft demir 
yolu tesisatına da isabetler olm~. 

Lo d •• •dd t •• Yangınların yayılmasına mAni olun.abllD raya gon- ce şı e gos- ml.$tir. Müteaddit ölU ve yaralı nrcbr. 

d 
•ı d• Hava bataryalarının ateşiyle bir düt-

en en para ter ıler... t;,~tfi;ı~~~· 
-el- -•- Londra, 8 (A.A) - İnİiliz hava ıı. 

INGIL TERE VAPURLARINI MAMAFiH HÜCUMLARA NIS· ~~.~!!e n:~~m1: 
TEKALiFi HARBiYEYE BETLE HASAR, OLO VE tayyareleri dUn Hollanda sahillerinde 

TABI TUTUYOR YARALI MIKTARI AZ =~~c~e:=e vhu:: e=: 
Londra 8 (A.A) - Tayyare••- Londra, 8 (A.A) - Havan dahilt lerdir. İngiliz~ üzerinde mutat 1* - keşif u~ emasında bir sahil servı& 

tın almak için gönderilen teberrüat emniyet nex?retleri~in .tebliği:. .. ne mensup bir tayyare bir dü.şman ava 

6 il 760 b• •--il' lir b Gece tnailtere üzerme l'enlf hucum• ta sin d m yon ın ı..ug ız uma a- lar yapılıruttır. Londra banli lanna yyare l il.eUrmll.ştUr. 
1ii olmu~lur. Müıtemlckelerdcn ge. lngilterenin timali prbi mın~datd Diln Pece, bliyUk ~dar~ İngUb 
len ianeler dört milyon f ngiliz lira- ,ehlrlere bir çok bombalar atılnuftır. kbo~b~rdımand n tayvaalfrel~, ~lin~~ 

• • H t öl" aral _!'-d b ıı::ca .ue e ere mu'f aıuycuı hfl~ 
ıını geçml§tir. ~· m, .u ve 1 • ~ JJUK annm a ~pmı,,lardır. Ve elektrik antralma 

VAPURLAR TEKALiFİ bücumJara nubetle büyük olmadıit an- yllzden fula bUyUk a tAll bombalar ati). 
HARBiYEYE T ABi laşılm11tır. mıştır. ç P 

Londra 8 (A.A) - Deniz ticaret - SONU 4 t}NC:O SAHiFmE - - SONU 4 'ONCO SAH1F'EOE -

nazırı Krost gemi sahipleri mümes- -...r-

sillerine, kabotaj ve yakın seyrüsc~ 
fer ynpmakta olan vapurlann 'milli 
menfaat namına 1 5 Birincitesrinden 
itibaren tekalifi harbiye s~rctiyle 
alınmasına karar 1verildiğini bildir
miştir. 

1111111111llllllltllll1llllll1Jlll11111 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

ÇÖRÇILIN NUTKU 
HAKKI iDA TAFSiLAT 

imza edenlerden Alman lıariciyc TJcızırı B. RibbcntTop 
1talyadan ayrılırken 

Londra 8 (A.A) - Royter ajansı Vi.; 
fiden 1.stihbar ediyor: Frnruız hükümett 
Siyam tarafından ileri .sürülen yeni b
tekleri reddetmi§tlr. 

- SONU 3 Ü~CÜ SARtFEDE -

Hind~ni "e Siyanı:n vaziyetlerini 
göıterir harita 



Kamazan l\'I üsa ha b~I eri 
................................................... 

Eski sıtma ılar Çerçi 
portakalın sakalından lsveçe bazı ......... 11.a· 

nasıl medet umarlardı? sul ~ümd 0ril~edieri 
----x-.x · gon e -··--.,.,.~ maddelerimize 

lsveçte •aflJet göstet'I• 

YAZAN: Salah ettin KANT AR 

-6-

Fiatlerin tespiti işi 
""-~-------~s•.._~......., ....... ~~ 

Manifatura fiat esas arı 
stanb ldan soruldu 

Mihverin yeni 
Taarruz planlan -·-

Sıtmadan konuşuyol'lardı. 1çlerinden nış, ya hiç vcnnem! der tutturur. Ya 1 _., ııJ 
biri - yUzU sapsarı, gözlerinin önü mo- öyle mi, dur sen! Mahalle kadınları bir ft5 !1• um uyor-

. rarnıış, avutt.lan ~ökmfiŞ, h&Stalı tan nrnya toplanır. Portakalın sakallarını Turkiye • lsveç ticaret münuebetlerini 
yeni kalktığı belli biri - dermansız der- ·olmağa karar verirler ve yaparlar da.. tevsii içi& çalıpnalara karıılık:lı olarak 

- BAS AP A.Fı 1 ind SAHİFEDE -
Ayol haberlere gött bu plirun başlangı. 
cı olarak Alman ordusu Romanyayı iş· 
gal edecektir. Bu mevzu etrafında r<'.sm 
Ru.mea ajansında neşredilen tebliğ şayir 
al n esasından telaip edecek ınalıiyctU 
t;ayılanıaz. uBador.. Rumen orduswıur 
Mihver ordulariyle açık bir arkad:ışlJb 
arzu ettiğini, Alınnnyanın zaten bu he 
defe vanna'k için 'Romanya1a bazı mü 
lıinı vaadlcrde bulunmuş olduğwıu bil 
dirUken ne kasdettiiini bihniyoruz 
Yalım biz şwıa lu;niiz ld elleri ayaklaııı 
bailaıuwş bir memlebtlıı arttdJb sil.il-

Yaş meyve ve ıebzelere kar yiUdeıi ~lığı rtih\'er nazarında mutıu 
• • bir teslimiyetten b ka bir şey ifaa!c ~t 

konulmıyor · dığer maddelere gelınce •. l1le2. Alman askeri kontrolü nomanya...:t. 
' ycrlqirse bu hadise Sovyetkr Biıliğ"ııJ 

} L p kalı ~1.,. devam olunmaktadır. 
mansız: Hem de ne Aurnazca. orta ~ ve- B H- I!_ Sab't St '-b 1 "tm" nr· liallin bak Kı k • bah . 1 b" . 1 lı . llllJU ı oa. o me e• ıt • - lfte, diyordu. · e ın. r nş an~y e ır evın ~v usuna a r- Ticaret veklletinin bildirme.i üı.erine 
derece a~e bir hafta çırpındım. Yal- lar. Dava fillı.n etmesin dıye: Eğer ses d'" l:unird St kh ı k v pa
nız ben değil, iki çoclığtun da öyle. Dok- çıkar.rsan ev sahibinin ırzına göz dikti ':ık ek.ide~. k 0 .?1~ pamu. .• y.. 
tor zehirli sıtma dedi. Amına esas yine der seni Ali paşa meydanına astırıru! m elç . r .~dı, .

1
u"! ti~zum ve ıncır n 

k~ 'D-. hi hö 1 hd'dini" ı Za U p rtakal mun en gon en mıı r. o bildiğimiz wir sıtma. J;:Jt:n ·ç "ye te ı savururıar. va ı o 0 "t dild:x.: _-ı..· ı t ·h d 

Viliyet fiat mürakabe konılsyonu dün r~ı verirken ~ noktalar üze.. tecride çalışan Alınan politik,_ .ının •• 
vali adına mıntaka ticaret müdürü B. rınde tevakkuf etın1§tir: yüı.ünil meydana koyacakıır. Sol'Yetle:ı 
Mehmet Ali Etenin riyasetinde mühim A) 1mılrde bir aebze ve meyve hali buna lika)1 knlırlar mı, kalmazlar mı? 
bir içtima aktetmişUr. Toplantıya mın- mevcut değildir. Bu ctavanın müstnkh~l inkişafına ait bir 
taka iktısat müdürü B. Kemal, ticaret B) Şehrin muhtelif aemtlerinde .&el"- noktadır. 
odası umwnt katibi B. Turgut Tü.rkoğ- best pazarlar mevcuttur. Şarka doğru istila.wn genişlediği 
lu, Hasan Serter ve Muammer Apay.. C) Şehirde bir çok hanlar mevcuttur. bakarak bunu durduracak hiç bir kuv. 

, 'L • bak k b mı e 15, K'""ı eveç e ı raç ma -Old.,;;.;,mu ,_,, __ m. <J.-<-fnn :kaıdım Do11.· Acaba ne olacak diye ar en - on d 
1 

. . .. ·1· b" · d 
ue.. ouıue ,,,,_'il~ • kadm b" d b" h.. h rlfin il-:, g e enmıze revaç gosten ırse ızım • 

tor o vakıt aöyledi. Meğer rakı karşı __ ,__, ___ ır .?n ır ucwn, e kasdarpur e bu memleketten bir çok ithalat ~sı ve 
gelmiş te geç kalını§. Mikroplar dalağa l:KUUWll.l goz yumup açıncaya yo- b"Jh d . d . lAt 
det.in derin yer1e}lp kuvvetlenmişler. lum yolum yolarlar! Ertesi günden iti- .1 assa. cmu: vel cm~tmamu a 1 

ge
dın ~tlrak etmişlerdir. Bu itibarladır k.i meyveler, satanlar vetin ınevcut olmadı~'tnı zann~tmek tok 

taraf.ından tatbik edilmek Uzere şinıdi- pdalca bir düşlinı:cdir. Gerçi bu v-Attık rakı da ka111 koyatnatruş, iŞte haren yahudi sakalının piyasada bir kıy- brtmemız teman ° una ır. 
meydana çıktı, aedi. meti kalmaz. ÇünkU kadınlar Portakn- --·----

MANtF ATURA F1ATLER1 lik klr yUzdelert tesbitine lUzuın aörU\- ntlcr bir sulh kuvveti olınağı, harblıı 

- Demek rakı sıtmaya karşı koyu- im~ sakallarını, ihtiyacı olanlara hayrına Türkiye - Jrak Dün, ezcilmle manifatura e§yasına ko- memişti:r. feliletlcrl dışında kalmağı tercih eder-
nulncak flııtler meselesi ehemmiyetle MUHTELtF MADDELER!N Jer. Fakat kend.ileıfoe tabi olmıyan se.-
tetkik edilmiş ve ticaret Vekiıletinden KARLARI bepler yüzlindcn (a::rruza uğrıırlarsa, 
vilayete gelen 6 numaralı sirkUler oku- Kuru sebze işine gelince, bu humsta nzgın bir cmpe.rynlizmamn mlmündcn 

yor hn? dagıtıyorlardı! 
- Ne bileyım, işte öyle imiş. - Ya çingene Alinin hayı4tını? tİ tİ 
- Amma her kes te, bahusus senin - Onu da sen nnlat. C&re 

gibi fçmez. Sayılı akşamcılardansındır. - Bir ayısı ,.nrdı. tznıirde yahudi sa-
ruırak müzakere olwını\l§tur. daha esaslı tetldkat yapılması için §lm- mukaddes yurdlanru muhnfv.a tmek 
İzmir fiat mUrakabe komisyonu, is- diden karar ittlhu edilmemiştir. Bu iş nıecburiyetln " ~ rnütearrm 

tanbulla yakın al~ dolayıslyle, ma- kombyonun gelecek toplanblarmda tes- meyus edecek dar • ı bir muka· 
nifatura eşyasına ikonulacak fiatlere esas bit edilecek ve aradaki geçecek vakftten vcnıet göstcrmcğc, tarih? ine e lsiı 
olmak iliere İstanbul flat mtı.rakabe ko- istifade edilerek tetkikat derlnlc.g-tirile.- yeni kahra.ıııanlık eleri ilivcsiuo 
misyonunun itühaz eylemiş olduğu ka· cektlr. da~a muktedir bnh ıluklarıru aı tık 

- Sade rakı değil, içine kinin de ko- r.alının buhrana çıktığını işitince ayısı- lralıldar bize hurma 
nulursa sıtmaya bire birdir. nı önüne katarak gelir. 1htiyacı olan- göndermelı istiyorlar 

- Bunu bana kırk y.ıl C\'\'el doktor lara koca oğlanın tilylerini beda''a da- Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma• 
Nalbantoğlu Nikolaki de söyledi idi. Bil- ğıtır, yalnız oynatma pnrsası toplar, böy- lumata göre Irak devleti ticaret veziri. 
mem tanıdınız mı? Metaksa konyağının lelikle hem dun alır, hem de nafaka çı- hükümetimizce Bağdat ticaret ataıeliği-
içine sulfato koyup i'in dedi idL Ben de karırdı! mize tayin edilmiş olan B. Baha fakeri 

rarları sormağa karar v~. Fasulye, nohut, berelya, pirinç gibi bilmıyen yoktur f' nmz. _ 
lstanbulda kabw olunan idr yüzdele- maddelerin kdr yUzdelcrt hemen tesbit ŞEVKEJ' lSİLGll 

rinln lzmlrde de aynen kabul edilmesi edilecektir. Zeytin yağında toptancıya --·--
muhtemeldir. tstanbulda kabul edilen yüzde 5, yarı toptancıya yüzde 8, pera- v Ji • çoluk çocuk hepimize evde bunu yap- - Vay gidi günleı· vay! kabul ederek uzun müddet Türkiye- Irak 

tımdı, hiç birimiz sıtmaya tutulmadıktL - Ayı tliytiniln sıtmaya ilfıç olduğu- ticari münasebetlerinin inkiıafı mevzuu 
- İyi anıma o vakıt konyağın kilosu nu ben <le ~itmek suretil'·le bilirim. Fa- üzerinde görüşmÜ!Jtür. 

beş sekizlik, bir avuç kinin de yirmi pa- kat yahudi sakalının nasıl istimal edil- Vezir bu iuısuata beslemekte olduiu 
ra idi. diğini gördüm. Bizim bir aşçı Mehmet iyi niyetlerden bahseylemiş. lrakın mem• 

- Hele buhran, pahalılık günümüzde ağa vardı. Biraz da hocamsı, üfürükçU leketimizdcn aatın alabileceii maddeler 

perakende yüzdeleri hem tüccarı, hem kendectye yüzde 15 klr yUzdesl ayrıl.. a mızın 
de mU.stehliki koruyacak vaziyettedir. ması derp~ edilmektedir. 

her şeyde olduğu gibi onda da yoktu. bir şeydi. Yanunızdaki bir yahudihane- hekkmda izahat alnıJ1tır. Altı sene evv•-

KAPOT BEZLER! Pirinçte toptancıya yUzde 4, yarı ı-op.. tetk•kJ 
Dilnlrii toplantıda blUıasn bpot bez.. tancıya yüzde 5, perakendeciye yOzde J n 

- Vaktiyle yine b5yle sıtnıalı bir yıl de oturan eskici Mişondruı ahbaplıkla line kadar Iraktan Türkiyeye vut mi1c
olduğunu babamdan işitmiştim. O ~·~ sakal tüyü alır, bunları bilcliklere. ~Y: yasta hurma gönderilmekte olduğunu ve 
da yağmurlar çok yağmış. Bu yıl gıbı rnt olarak iki şekilde dağıtırdı. Bırıncı fakat son uunanlarda Türkiye tacirlert
her taraf g81 kcsilmlş. 'l'abü sivri sinek şek.il: Bir kiğıda sarru-, bir şeyler okur- ııin hunna almadıklannı da söylemiş ve 
te ona göre türemiş. Amma o vakıt halk, du. Bunu tütsü yaparlardı. 1klnci şekil: nazarı dik.katini cclbetmiştir. 
sıtmanın sivri sinekten geldiğini şimdi- Bir tülbendin içine sarar, yine bir şey- Irak iyi cins hurmalarını son zaman-
ki gibi bllmemıiş. En çok tUtsUlere, ler okurdu. Bunu bileğe bağlarlardı~ Iarda yalnız Amerike.ya göndermekte· 
UfUrüklere baş vururlarmış. dir. Iraklı tacirler şimdi memleketiinl.H 

- Bunların içinde en m~huru yahu- YENJ HA YJ' AH Zehti adı verilen cinsten hurma ır;öndeJ"" 
di sakalı Ue ayı tUyU idi! HA .. ,..• •ı..,•ARJ mek arzusundadırlar. 

- Amma yaptın ha! .- ._ ILl.I ~ Filhakika halkımız Irak hurmalanna 
- Töbe olsun! Ciddi söyliyorum. San- Değirmendeıenin Gtimiildür köyün- öteden beri rağbet gösterm.İftir. Bu kı§ 

ki acaba daha hfiliı. inannnlar yok mu deki sığırlarda $.'U'bon hastalığı zuhur Iraktan memleketimiı:e ucuz fiyatla hur
sanırsı.n? Hem neden böyle diyorsun, etmiştir. İzıni.I." veteriner memurlanndan ma celp edilecektir. lzmirdeki ticart ma
evvelce yahudl sakalı ile ayı tüyünün B. Lütfü hastalığı mahallinde tetkik et- kamlar, tncirlerimizi keyfiyetten haber
sılmaya ilaç zannedildiğini bugün kırk mek ilzere Değinncndercye gitmiştir. dar etmişler. Iraktan hurma ithal etme-

leri ihtiyacı ve fiatlerl üzerinde de gö. 12 bırablması muhtemeldir. 
rilşUlmU§tur. Kapot beızlerln.ln tzmirde Komisyonda but zevat plriDf için 
piyasaya pek mahdut ellerle çıkarılma- bu kir yüzdelerinin 5, 7 ve 15 olaralı: 
sının ihtiyaca cevap vermediğini ve iyi tesbltini ileriye sUnn~lerdlr. 
bir iabimo uğramadığı meV%Uubah.is Yarı toptancılara kuru yemJ§lertn bo
edilnıiştlr. Kapot bezlerinin hiç olmu.sa zulan kısımlan fçln kAr y{izdeJI olarak 
toptancı veya yarı topttuıcı olan 30, 40 yüzde 30, boztılmıynnlar için (kuru el
elle piyasaya arzedllmesi mUnaslp ola,.. ma, kaysı glbl) yUzde 20 ayrı)ması dll-
cağı neticesine vanlnuştır. şUnUlmektedlr. 
YAŞ MEYVE VE SEBZELER Peynir için yan toptancılara. yür.de 
Komisyon yaş meyve ve sebze mev- 10 kAr yUzdesl aynlmuı dU,UnUlmU,

zulannı da inceden inceye tetkik ede- tilr. 
rek bir karara vannl§tır. Bunlara klr Bunlaı'Ul ıhe(lll henüz teklif roahiye
yUzdesi konulup konulmaması mesele- tindedir. Veri.lınif bir karar yoktur. 
si, piyasada tetkikat yapıldığı için §Un- Komisyon bir hafta ııonra yeniden 
dilik tehir edilrn~tir. Komisyon bu ka- wplanacaktır. 

yaşında olanlar bile bilir. Hele kadın- Urla knzasında da baz.ı h:1l'\'an h~- lcrini bildirmişlerdir. 
lar! 1ıklnrı hnber alınmış, veterıncr mUdüril Bazı tacirler hemen hurma alebi için N •• f d v 

- Evet .evet, öyle idi. Daha da ina- B. :'1~ıın Uygur dUn Urlaya hareket müracaat etmi§lerdir. u us sayımına ogru 
nanlar vardır. Cahiller ulema arasında ebnıstir. --•~-

bil~~ çerçi Portakalın sakal- ,,...... , ·,-,-·-, -d Bir Jıllo pamağa yirmi "•" 
larını yolduklarını bUir misin? ..... e yer er e dört lıurıq avans.. Jstatüfflı umum ntiidÖl'Ü lıazaklPda fetldJıatta 

- O nuıl 14? • §ÖPÜien meyve Tarım satış kooperatifleri orta_klarının IJuluncfU • Pfeopaganda f IJlntJettf göstePIJlyoP". 
- Bir yaz Ramauını yine bu yılki gi- lıastaJJlıları... yeni sene pamuk mahsulU teslim edil- -x•x -

bl bir sıtma buhranı olur. Dedik ya, ya- Ziraat rnilcadele istasyonu cfüektörü ıneğe bnşlanm1şbr. Tahmin edildiğine Şehrimizde bulunan lııtatiatilr. umum tuTla vilayet mai.Jyet memurlan y.ardun 
hudi sakalı sıtmaya llilçtı. Eskiden ise B. Nihat İi:'l'iboz mahallerinden gösteri- göre ortakların pamuk mevcudu 12 mil- müdürü B. CelaJ Aybar Urla. Çcpne ve edoceklerdir. KendUerl vali tarahndan 
yahudilerin hepsi sakal bırakırdı. Sıt- len lilzum \'e vek.Aletin emri üzerine İs- yoıi kilöya yakın olacaklir. Bu Çiyitll Sefcrihiaara giderek sa.yun huırlıklanru vazifelendirilmitlerdir. 
madan korunmak :istiyenler, sıtma olan- tanbu1, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Ankara pamtiklnrın tcınizfomrtes1 lçln bazı fal>- gözden geçirmiıtir. Çeomede hazırlıklar MEMURLARIN V AZ1FEl...ER1 
lar bildikleri konu koin§u, dost yahudi- meyvelerinde görünen hastalıklar ilze- rikalar kiralanmışb.r. . . . son safhaya gelmiJlir. Urlada mevcut 20 llktetrln tarihine kadar her türlU 
lere baş vururlar, sakalından bir kaç tel rinde tetkikat yapmak üzere bu hafta Müsrohsile beher kilo çıyıtli pamuk noksanlarm Hcmali için yeni direktifler noksanlar ikmal edilecektir. Dün vill4 

rica ederlerdi. Amma çoltu da satardı içinde seyabntn çıkncaktır. mukabilinde birlik 2·i kuruş ~vans ıev- verilmiştir. yeUe sayım ve kontrol memml.anna 
ha! Bunların en meŞhurlarından biri --·-- zi edecektir. Bu pnmukların ihracından Umum müdUr diln sabah ve öğleden zarflarının tcvzilno devam e<!iterek 2000 
ÇCTçi Portakaldı. Malllm ya, sakallar Ankara Mo•kova sonra fiat farkı da müstahsile dağıhla- sonra vilayet ınakamında vali B. Fuad memura vazifeleri göıte.rilmiıtir. Kalan 
çeşit çeşit olurdu. En okkalılarına, bü- • caktır. Tuksalın nezdinde sayım iıleri üzerinde 1100 memurun vazifeleri buııUn göıte-
yüklüğilne, uzunluğuna göre yelpaze - BAŞTARAF"l l iNCI SAHİFEDE - --·-- ehemmiyetle mefP) olmut ve akpm rilecek ve ikmal edilecektir . 
.sakal, sUpUrge sakal derlerdi Çerçi POLİSTE üzeri Menemene gltmiftir. B. Cel&l Ay- PROPAGANDA FlLiMLERi 
Portakalın sakalı da sUpllrge cinsinden- tane olduğunu size açık kalple •. . . . bar bugün iz.mire ~necek ve ,ehr.imiz- htati.tik umum müdürlilğünd• diba 
di. BUtUn gö~UnU kapladığı gibi tl gö- söyleyebilirim. Ağactan dUfilp öldü.. elen aynlacakbr. eayını propaaandaeı filimlcri gelmlftlr. 
bt'ğinden aşağı kadar uzardı. Bugünkü vaziyetin komtuluk Ödemisin Pomaklar köyünde Musta- Vali B. Fuad Tukaal tahıen şayun ha- Bu filimlerden biri diln akfMldan itib&-

- Vay meret V'ay! Nasıl da ta~ırlar- münaaebatının bir kat daha tevıiıw fa oğlu Mehmet Çelik adında bir genç, :ıarlıklariyle çok yakından alakadar ol- ren ,ehrimizdeld sinemalarda ıaat.ril-
mış. çıkbğı kestane ağacını kesmekte iken makta, gerek eayım bürosu çal~malannı meğe baılanmıştır. Her sayım memuru-

- Lafın önUne silf\h çatma. Dinliye- ve takviyeıini müstelzim bulundu- dUşmUş, ağır surette yaralanmış, bir ve gerek kazalardUI faaliyeti sıkı aıklya nun bu filimi eri gönneai prttır. Propa• 
lim. iuna kanaatim vardır. Eminim ki müddet sonra ha}•atn gözlerini yummuş- kontrol etmektedir. ganda filimleri ,ehTin bütün semt .m.-

- Sıtma buhranı vnr ya, yahudi sa- bu kanaatimin Moıkova Yüksek tur.. Sayım itlerinin vaktinde lkmalincı v"- malArmda münavebe ile .... keuluda da 
kalı da kinin gibi ~.baya çıkar. Çerçi mehafilinde de yeri vardır. YENİ YURDDA liyet hukuk itlerJ mildürll B. Suphi Ba· gösterilecektir. 
Portakal evv~lce telinı bir kuruşa satar- B._ EV YANDI ------------
ken şimdi Uç kuruştan aşağı vermez Memleket~en ~eyecanla ayrılı· an. . "' . . . 
olur. Bire aman bire 7.atnan! Onu bir yorum. Vazıfemın muvaffakıyet- Ödemışın Beydagı nah.iyewwı Yeni " o o p E R A. r J .. Gelenlet', GldenleP 
ttirlil yumuşatamazlarm~.. Ya üç ku- le devam edeceğinden eminim.• Yurd ~öyünde Alunet Temelin evinden OR!' AKLA.RiNA 

cvvelkı gece saat 11.30 da yangın çık- • fnhisa Iar bal Uf ttlşl B Ayetullah 
ı•e.ı UEHIJ**R"'*N ;ı#4BMW! • nu.ş, bu ev tamamen yandıktan sonra FAYDA.LI Kll'APl.AR ~anbul~ şeım:izee ge~lerdlr. 

Çeşme Belediye seçimi 
Ala~aııda manifatura 
f iatlerl • Diğer 
lldlya,IGP-
Valimiz S'. Fuad Tuk 1 Uılıt, Çeşme 

ve Alaçatı da tetkikat yapa k avdet ey
lcmiıtir. 

Çe§mede son yapıl\ln belediye seçimi 
hakkındn vuku bulan ıılkly tlcri mahal
linde dinleyen valimiz bel,.diye \'e parti 
tctkilltiylc de görü~mü ttlr. Alaçatıda 
manifatura satışlıırmda fi;r l ı ıüraknbe
sine ait tedbirler valinin 'erdii?i emirle 
hemen alınmı,tır. 

Valimiz kazalarda tuhumluk ihtiyacı 
bakımından da tetkikler yaparak emir
ler vermittir. Urla içmeleri önündeki 
köprü ile Cülbahçe cinrındaki Tatar 
köprüsünün bozuk olan ak amının tami
ri temin edilmi§tİr. 

Çqmenin Barbaroı nahiyei.inde vali
miz halkla tema. etn~ ve ihtiyaçları 
ilzerinde görüımüo)erdir. 

Urlada mektep ifleri ve :nüfus sayımı 
hazırlıkları tetkik edilmiftir. 

Albnruya 

TAYYARE Si.NEMASI s~EürFUlEın~:-H· İ-'ARDA İzmir incir Ü%Üın tarını A~ koope-. İzmir xoobusu B. Nazmi İlker Anka-Te/: 3646 .. .u ~ ratifler btrllll ortaklıırınm ~erini raya, Emniyet umum mUdUrlUIU altın- lzmirin bu meıhur kolonyasını Hi .. 

ı YILMAZ ALI
• Y AHQIHLAR.. arttırmak mak'8dlyla Bornova mücade-- C1 şube mUdUrU B. Hüsnü İstanbula git- lil eczahanesinden alacaksmız. ÇUn-

- Seferihisarın Belen çeşme ın~vk.i.ind. le ı.tuyonunun Halk brofürlerinl ge- mlşlerdlr. Kemal K. Aktııı• 
u-..ı..._ ..._ __ ,_,_ k ..1-1- al tlrterek ortaklannn da!ıtmala b~larnıt- kü yahuz eczacı -s 

.. - .. .. .&Yuuuuut ve !urlUllDl rar~re t otuı tır ........................................ . 

2 - GURULTULU TiYATRO ~ ::n~~~=:=~d~ç. Birlik bu arada Nihat İğriboZUll pa- Dadı aranıyor 'ı Y"!f&.ayenin bütün zeorkini kendi-

Beyko Arife ait 900 dönUm arazi §Alm kalrnadı~nı görerek ikinci tabını hazuo. Tecrübeli bir çocuk dadısı aranı- eli yoktur. Çünldı yapdamamakta-1 
BUGON UCUZ HALK GONO * Seferihlsann Çardak mevkllnde muk hastalıkları kitabınm mevcudunun ainde toplamlf bir ~rclr. TakU-

UER YER 20 k t ıneçhul tarafından kasden yakılmıştır. latıp bastırmağa l>Aşlamı.ştır. Bu faydah yor .. Talip olanlar Yeni Am-a m{ln..: d • 
fi llrllŞ Ur Yanşın cl~ardan geUr1len askerlerin kitap ta yaknıda ortaklara dağıtıı~ caat ederek malOınat almalıdırlar. ~ ır. HiLAL ECZAHANESI 

iııl•li3im•m•--1S:':ım••11E1mn••••••ıııif•••••lli gayretiyle sondUrtllmUştUr. tır. .. ................................. •• ...... . 

.......................•...•.....•............................. , ...................... . . . . . 
~ ~ BU ÜK HİKA. YE ~ i 
19 • • • 

~ ......... ~ ............•.....•.•.•.......................................... : ..••....• : 

Şüphe Ettim! 
YAZAN : VÇ Yll.DJZ 

rlp sckilde ~ ifadesi, bir gün resmiııi tezahür ediyordu. Ben o vakıt iki yqm- nihayet csı-ar perdesini çatlatmıştı! Ba- Onlnrın Akilane tav.si.yelerinl takip ct
k~f~tmı, olduğum çocuğun bak.Ji~ da icD.m. Annem ve babam, bütün ıstı- bamm tam manulyle itimat ettiif bu ttm. Şlmdi ot~ yaşında, sıhhatli ve mc
nın aynı ldl Normal klmlelerin hilafına raplarına rağm.en, beni Belma ile bir anlayışlı ve ınihamahakftr doktora ben aut bir kadınım. Sevdiğim bir kocam, 
olarak, büyUdUğU halde bile QOCUkluk arada bulwıdurmamak J~ ondan a:r- de faydasız dramınu itiraf ettim. COf4 tamamen normal iki yavrum, muvaffa
resmin& benuyordu. Zira, vlicut nqvU nlznala karar ve.rınlflerdl. Babam an- kun dimağımın aptalca bir vehmiyle ba- kıyetli blr meslek hayatım var. Vakti
neması bertaraf edlll.rwe, hv h~ ıııeıne f(Syle dmdt: banun son yaşad~ı seneyi uhirlemı,- mln bir :kısmını anormal çocukların ter-
blr çocuk kalmıştı. cBu fellketle Melihanın da bütlin ha- tim. Bana her şeyi feda e~ olan. beııi biyesine ve umum1 olarak maarife tah-

Doktor bana döndü: yatını karanhldard.a bırakmak istemem. ıte~~ uğratmamak için ayda iki defa ıl.'I ettim, Bu masumların hayatı dalıa 
- :lfte Selma ablanız, bayan! ~. Neden anormal bir ablanın yanında b\1.. o muellhn ÇaWca seyahatleıinl yapan faal, daha §en, romanlardan doğan ka-
Dudaklan tiz.erlnc!c boş tebeatlm do· yUsUn ve ruhan kUçillsUnt Amadaıla.. bu miikcnuncı adama ne kadar nıenfur, ~ık s~erden w~: kılınağa. çalmyo-

- 6 - laştı. Zavallının gözleri aynan babamm nnı aerl>estçe evine alabilmeli ve abla- zalim bir habırlıkta bulunmufttıml Şu rum. ~~.en ~eldiğı kadar gUnahımın 
Bir iki dnkika sustu, zira teyzem, du- maktan kendimi alamadım. En~tem ve gözleri gibi idi. Fakat hiç bil" ifadesi sını gCSrecekler diyo utanmağa mahkOm aon sene zarfında ondan muhabbeti emir- kbenefarlmetını ~~ım d~'lvl~dan h auıtbının 

d· ldnrını ısırarak, birden bire nynğa teyzem bent teselli ctmeğe yatıştırma yaktu. Bir balmumu mankenin g6zlerl olmamalıdır. Onun ~uğu hi~ ol.. gedtğimden dolayı kendl kendimi ceza- 1U ve c ·a ıın h. l erın. ay~ lm~ 
. lkm1 1 \'C odadan çıkıyordu Atıf ğa olan olduktan sonra b~un o kada; glbi boınbojtu! m.azsa, normal olsun! lleride, buna ta· landırmnk Jçln şlmdi parçalannm, pa- ~msuz ye;ak ı.e bırbemes~~ ınusaf. e 

t ni teı1{, sakin ve ciddi, sözüne. devam da' müthiş bir §eY olmadığını bana izaha Doktorun sesi tekrar ir.ahat veriyor. hammUl için kAfi derecede bllyllyeceği ralansaın yine faydasızdı!. Artılc <SlmUş- e kYfb'·~· .. dt · .. 8 18~. a 1ıma ge ~n-
etti: calı.şıyorlardı Fakat hudutsuz teessU du: uman, !kendisine hakikati söyleriz!• tU .... ölmll§tü, ve ben dellliğlmi la.nir ce "fa h~~~~.ıçın eı ofu e 1 .ır ~·em ve h7-

k ~ ·• .. · ·· • · - Ev t b''tiln ha t · · · · Doktor ilAve etti· edecek mevkide dett]dlm! Olan olnıuş- es.su ı=euıyorum • uç ır şey, ıç - Annen sana bunu itiraf etme ten ı umun hakiki sebebini nereden bılece'k- -:- e ı u ya tnCii. lll§esı temın . ' . . ! bir zaman bunları slleıniyecektir ... 
korkuyordu. Teyzen de seni hala çok !erdi? edilmiştir. Babanız bu hususu çoktan - Sı.ze şirndl bunu açmak utiyordu, tu -B 1 T T 

1 
_ 

kUçUk sayıyor. Neredeyse on yedi ya- Ertesi gün, Atıf enic:tem beni Catal. beri halletmişti. Glizcl. bir odası var. biliyorum. Fakat slzl pek &inlrli görü- DokUH' ve At.ı.f en~tem ohnasaydı, 
:; H b h ed 'nl B b k hakil ı· t bmin ~-A""ed ek t.an ıı.. tal gid ekte- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• §ına gireceksin. Bir cenç kızsın ve fik- caya götürdü. Babaının adresine sık sık er gUn a ç e gezı 1". e e oynar. yor ve Ul 1 n veya .ıı;.'1?'- er azap ııas anıp ec ..u ... ~anırım. ,,. onesı· nı·n Gı·ı· na hı 

ıimce hc.r şeyi bilmem laum! mektup gelen yerdi burası. Geniş bir Ne yazık ki iyi olmnsı için hiç bir Umlt a~111 hastalığa tutulmak korkusi~le Bu iki tılicenap adom bana şu telkinde r-l. , 
Nefesimi tutarak, parmak'arınu kırar- bahçenin ortasında bilyUk ve güzel bir yok! enmenizden korkuyordu. Fakat sıze bulundular: BÜY'ÖK HİKAYE 

t
ına sıkarak gözlerim yere diktim. eve girdik. Burası Çatalca .şifa yurdu Doktorla uzun uzadıya glS.rilştilm. -. me.sleld §eı:cflm üzerlne - ~~ edebi- Hatamı tamir için biricik çare, baba-

lmdi izahata başlıya~aktı. Bundan idi. Bir doktor, Atıf en~temin talebi :&na her §eyi arilattı. On bq sene ev. lirhn k1 bu ırst hastalık değildır ve an: mın istem~ olduğu glbi, normal, sıhhat- Yarın bu sütunlarda neşre 
ınmanın imkanı yoktu? ~ötckin- üz rirıc, bir hasta bakıcıya işaret etti. vel annem ve babam, .zeki ~ geri nenlıle ~banız.1? bunda hiç bir dahli li ve anlayışlı bir kız olmaktır. ifrat d&o başlıyoruz. 

\sen> bahsedilecekti .. • Bir kaç dakika sonra, hastabakıCJ, yir- kalım kw:ağızı, bu ıifa yurdunda iyi yoktur. Sızln içın endişe edilecek bir recede hiç bir asabiyetin, marazı hiç bir cKmnı delicesine seven bir anne. .. 
Eniştem hikayesini b:p U""e, b nı 'sini rt mi.ş bir cenç kadını, ~linden olur ümidiyl , onun tedavisine tevdi et- şey olamaz! ihtilatın, giilenmif biç bir sırrın karart- Ona zengin bir koca bulmak için, heT 

blaE~ya dayadım. Büy!ll hıçk nkbr 1 u ı fc rcfrdi. Biraz . t<:manca olm~k- mi lcr<li. Fakat eıı ~ r ~çtncçe, onuıı * mıyacağı f:ıal btr hayat sUrmekle baba· şeyi göze almıştı. Hattii. ... > 
L 1 • 1ı 1 j .L1.. --1 ..a-.·bULdJm ,•ıeaeee••••IW•••••••••••••••••••••ııııeelM ga 11 parça yordu. Snn• rcC' n:-'a- 1 h :.-her gilrldi. Fak~t göz1eıinin gn- ~ anlnyı~tun külliyyen mahıı.ım oldu~ Hakikat., zavallı.. ac~ ve wımasız nuıı arzUSURU ,Y.C!IPM ıe~ Wll' =-.· 



•••••••••••• 

250 Şahitli Diva • 
ır 

ızmir inhisarlar tütün fabrikası aınir ve 
ımaııslnden bir kısmı 11abkemıue ıerildl 

~~~~~x4x~~~~~~ 

Mı''·ıelj( surette mmıurlyat vWfele.. }Rahmi, kıyı~ tütün şubesi memuru 
dll ..u.tim.J .uıetıyJe zlmmetlerine B. Rahmi, muhasip B. Mustafa, vezne. 
~ -~ iddi.uiyle haklarında dar B. Nuri ve fabrika eski ınUdilrii B. 
~t lcra edilen 1mur İnhharlar ida-ıHalide ait evrak dosyası şehrimiz ağır 
,... tOtUıı fabrikuı tmlrl B. KR?,ım, ceza mahkeme~ine göndel'ilmi~fü. 
•~ ll*Buru B. :bkender Çavuş 250yc yakın şahidi olan bu davanın 
Hayri, bq kondoktör B. Fikri, kondok- duruşmasına önümi.izdeki ayın 21 incl 
tör B. Habib, mubassır Mustafa, amele gilnü başlanacddır. ....... 
tld hırsız mahkam oldu İki beraet kararı 

Kantar mevki.inde İstruıil oglu Ab- Güzelyalıda tezkeresiz balık a ·ladık-
dullnhın parasını c:almaktan suçlu Kah- ları ve ı:elen rüsumat memurlarından 
ramanlar 1415 inci sokak 16 sayılı ev- Necatiye rüşvet teklif ettikleri iddiasi· 
<te oturan Yusuf oğlu Hilseyin Abutun le m.ahkemcye sevk.ed!len Yako oğlu Si
Uç ay hapsine ve o kadar mUddet te em- mayın ve ~·. İbrahımın meşhut suç~ar 
niyeti umumiye nezareti altında bulun- kanununa gore. ya~~n mu~emelerın· 
durulmasına karar verilmiştir. de, su?arı sabıt go:ul7m,cdigınden, be· 

raetlermc karar verılmıştir. 

* Bucanın Sıçan köyünde Bayram 
oğlu Hasanın evinden bazı e.şyasını çal
dığı için mahkemeye verilen Yaşar oğ
fo Nazifln 25 gUn mUddetle hapsine ka
rar verilmiştir. 

Karısını dövdüğü için 
Naınaz:gUhta karıSl Bn. Ruhlyeyi döv

mekten suçlu Mehmet oğlu İbrahim 
Arttırdı bir ay beş gün hapse mahkC1m 
edilnıistir. 

•. Borsa 
CzOM 

723 İnhisar idaresi 
462 S . Süleymıınoviç 
364 .M. j. Taranto 
250 P. Mlhal f 
196 Vitel 
166 Haydar Dündar 
164 H. Alyoti 
80 Eyip Sabd 
71Al~" 
21 K. Taner 
19 $. Ri7.a Ha. 
12 Akseki Ban. 
11 s. Erkin 

7 Muammer Ze. 
2546 YekQn 

55073 i F.skl yelaln 
57619 ! Uınumt yekun 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
251 Şerif Remzi 
212 Fütnige şir. 
57 İzzi ve Ali 
50 M. Beşikçi 
34 M. İzmir oğlu 
33 M. H. Nazlı 
32 $erif Riza 
30 H. Lahoğlu 
22 A. Papagno 
16 Şevki Muşlu 
13 Konvalı Sükrti 

10 
17 
13 50 
13 50 
14 
19 50 
15 
23 
18 
20 
19 
16 50 
26 
23 50 

16 
7 50 

13 
7 50 

17 
12 50 
15 . 
9 25 
9 

10 50 
9 

Aııkara ra..:yoıuı Simav harikzedelerine 
B il G V N 

l1 50 8.00 Program ve memleket &aat &}an yenı• bı•r yardım 
23 8.03 MUzik pl. 8.15 Ajans haberleri 8.30 
23 Müzik pl. 8.50 - 9.00 Ev kadını - Bir ıc.v.x . 
25 mutfakta n ler bulwunalıdır?.. 12.30 
22 Program ve memleket fi '1at ayan 12.33 ızday lıurunuı 1$00 llr daha gönderdi.. 
21 Müzik : Alaturka 12.50 Ajans haberleri Ankn.ra 8 (l..A) - 30 Eylillde Simav yangınında evleri )'anan vatand~a 
27 13.05 MUzlk : Alat ka 13.20 • 14.00 MU- ilk yardım olarak Kwlay umunu merkezi tarafından. gönderilen (1500) lira-
27 50 zik : Radyo salon orkestrası 18.00 l'rog- ya ilbeten en faıla zarar görenlere tev:ıl edilmek üzere yenldcn, telgraf bav .. 
22 ram ve memleket saat ayarı 18.03 Miizik lesiyle, (1500) lira gönderil.miftir. 
22 pL 18.30 Kon~ (Dış politika hid!se- --------------------------

~~ so ~dıll~~~~~~~r~~nı:;~ !~~ya: Uzak 'ar ta s n ıazlıet ÇÖRÇILIM BEYAIATI 
21 n ve ajans haberleri 19.45 MUzik : Rad- ' 
23 50 yo ince su heyeti 20.15 Radyo gazetesi, - BA$TARAFI 1 inci SAYFADA - - BASTAKAFI 1 lncl SAB1FEDE -

14 
16 
19 
23 
21 

19 
17 
.13 50 
15 
17 
12 50 
16 
9 25 
9 

17 
12 

20.45 Müzik : Alaturka 21.10 Konuşma Tokyo 8 (A.A) - Domci ajansının haua dikkati caliptir: 
(İstatistik umum müdilrlüğil tarafından bildirdiğine göre, . Japo_n kıtaları bu sa- , - Geçen Cumarteai gününe kadaı 
21.25 MUzlk : Fasıl hqeti 21.4S Müzik bah Fraıwz Hindiçin.lsinin. merke%i olan tnglltereye yapılan hava t<ııımızları ee
Riyaseticümhur bandosu 22.30 Memle- Hanoy ~ine gimU.ılerdir. Kıtaat şe- nasında, (850) kiıir.in öldüiü ve 
ket saat ayarı, ajans haberleri borsalar, bire girerken Japon ukerl tayyareleri ( 1300) kijinin de yarat ndığı bilcfiril.. 
fiatleri, ... 22.45 Müzik pl. 23.25 - 23.30 şehir üzerinde uçuyorlardı. miıtir. insan zayiatı mikdcrı. taanuzua 
Yarınki progranı ''e kapanış.. Bu kıtalann kumandanı olan general bidayetinden beri, az.alarak gitmi§tir. 

Nişimura Fransız umumi val isine ve di- «lngiltercye taarruz için hili günde 
10 M. j. Taranto 

'f60 Yekfuı 
49409 Eski yekun 
50169 Umumi yel.ful 

ZE'i"TİNY AÖI 

17 50 17 50 ğer Fransız erkAnına nezaket zl.ynret- '"asati ( 400) tayyare k• llanan Alman-
leri yapmıştır. ların bundan daha fazla tayyare gönd .. 

--·- rebilecekleri fÜphelidir. ' 
ruatsrıK YOU.A.RIH BlRMANY A YOLU 
ASFAL'J'LAHHA.SI AÇILIYOR 
Turistik yolların asfaltlanması i~nln «Uzak f&l'kta, müddeti 17 Bi-c 

189500 kilo 37 rso 42 
ZAHİRE 

185 ton Buğday 
50 ton Aıpa 
25 ton Susam 

300 Balya Pamuk 
35 ton P. Çskirde& 

7 ihalesi on gün daha temdit edilmiştir .. rinci Tetrincle bitecek olan timdi· 
5 50 'Ialip çıkmazsa mevcut m.ılh_eme imkAnı ki anlatmanın inkizaıından sonra, 

19 nisbetinde asfaltlanma işi vıliyetçe yap- • k 
65 50 66 50 hrılncaktır. Bu htm15 tetkik edilmekte- Bımıanya yolu teb-ar açı1aca • 

5 dir. t•r.» 

lnttR sıctu TICARET MEMUR- sa mütedair karadar tescil ve ilan olu- (( u M D A L ,, : .................................................................................... : IZMIR BELEDIYESlNDEN: 
LUCUNDAN: nur. Heyeti umumiyece tasfiye memur- UMUMİ VENlz ACENTELICt LTD .·.= Devlet Demı'r vollarındon ;_· - Orhani,.e mah&Dni 6S7 aayı)ı •o-

ları intihap edilmezse ta..,fiye · veznifi i1 t ES Lm ı ı kaklarda 81,86 parsel 19 /20 ve 2S 
- Dünkü nüshadan mabat- meclisi idare tarafından ifa olunur. İ7.J\ıJ~~ryCo~ıf ARASINDA : ...................................................................... , ............. : emlak sayılı evlerin yık ınlmaaı alana ait 

Bu suretle teraküm edecek olan meb- Madde 89 - Tasfiye memurları vazi- Haftnlık muntazam hareket Evvelce ekailtmesi gazetelerle ilan edilmit olan ve talibi zuhur etmediğinden olmak üz.ere enkazının aat111. yazı itleri 
liğ şirket seıınay~in yüzde (20) mU- feleı·ini yckdiğerine dcvr edemezlerse KATİNÇO RACİ PATERA vapunı münakaaası yapılamıyan Derince liman tahmil tahliye iri bu defa yeniden mil· müdürlüğündeki ketif ve §artnamea 
İavi l'addeye baliğ oldukta artık ihtiyat de bazı umur ve munmcllltı muayyene. lS/ lG hirincl teşrin al'&sında İzmtrden nakasaya vazedilmi~tir. veçnile açık arttımıaya konulmuttur. 
akçesi ifraz~ devam edllme:ı.. nin ifası için içlerinden birini veya bir doğru Nevyorka hareket edecektir 11 Ameliyeden ibaret olan ve 36984 lira 98 kuruı muhammen bedelle ve Kctif bedeli 26 lira 60 kurut r.ıunkkaa 
Şu kadar ki bu miktara baliğ olduk- kaçını ve ynhut bir şnhs tevkU edebilir- ANGYRA vapuru aym nihayetmde 226404 ton muhammen rnanipl!syon tonajlı tahmil tahJiye i:.i bil' aene mUd- tcminah 2 Urarhr, ttilipJerin Wninatı C. 

tan sonra sarfiyat icrasile ilıtiyat akçe- ler. İzmlrden doğru Nevyorka hareket ede· detle ve kapalı zarf uaulile ekeiltmesi yapılacaktır .. Her amel!?'~ ~~.,. t?" M. bankuma yataarak makb zlariyle 
&inin miktarı tene-LZül edecek olursa Madde 90 - Tasfiye ınemurlan şir- kt. nu kaçar kuruta yapılabileceği prtnameye merbut IİetıelİDde söaterilmtfbr. Mü· ihale tarihi olan ı •/ 1 O 940 pazartcai 
tekrar temettilattan tevkilat icra edile- ket~ başlamli olan umı;r ve muamelatı- ce A~İNAİ vapuru ikinci teşrin iptida- nakasa 15. 10. 940 tarihine rastlıyan salı günü aaat 11 ele Haydarpap gaT günü aaat 16 da endimene müracaatla• 
eektir. . . nı ıkmal ve intaca salahiyettta.r olup ~nda İzınirden doğru Nevyorka hare- binası dahilinde birinci iıletmo komisyonu tarafındao yapdacakbr. Taliplerin n. 29, 4. 9, 13 (20l 1) 

Madde 81 - Hisse senedatmın ihraç tasfiye icabatmdan olmıyan yeni mua- ket edecektir. 2773 lira 87 kuru~ muVl\kkat teminat ile ayni gün aaat 10 a kadar komisyon 1 - Kültürpark dahilindeki eerai ... 
!kıymetleri !kıymeti muayy~n~inden z1- ınelelcre girişmekten memnudurlar. Gi- NOT : Biltlin vapurlarunızm ambar kalemine teklif mektuplanDJ vermeleri lazımdır. Bu ite ait tartnamder Anka-- rayına ait binanın ihale tarihinden itiba
w.ade .olW'la fulai kıymet ıh1ıyat akçe- r~tikleri takdirde bu muamelattan te- içi elektrik \'antilitör tesl.sab ne m&- ra 11 inci i1letmo müdürlüğünden, lnrıirde Vlll inci itletme mlidflrlüiUnden, ren 30/4/941 tarihine kadar kiraya v .. 
sıne ılave olunur., . vcllüt edecek ıncsullyet miiteselsilen cehhezdir. Ge.rek \>apurlann muvasallt Haydarpapda liman müfetti§liiinden para11z olarak alınır. rilmeli. yazı itleri müdürlüiüDdeki prt• 

Madde 82 - Şırketın zarar ctmes1:1- kendilerine aittir. tarihleri, gerek vapur isimleri ve nav- 24, 29. 4, 9 3951 ( 1972) nam..ı v~e kapalı zarfla arttırmaya 
~en ~olay_ı tenakus eden ~ermaye~~ Madde 91 - Tasfiye memurlarının Junlan Jıak.k:ında acentamız harp dola· _ 9 ncu ifletme ihtiyacı için bir sene zarfında döktürüle~k olan ve ald· konulmuıtur. Muftamnıesı bedeli icarı 
ikmaline ihtiyat akçesi lif\ .ıelmedığı tayini ile beraber meclisi idarenin sal8.- yısiyle hiç bir taahbUt altına girmez. müfredat mikdarlarlyle muhammen bedeli aıağıda yazılı bulunan Izgara eabo 7000 lira muvakkat teminatı S2S iira· 
h~de zararın tamamen tellfısıne kadar hiyeti hitam bulur ise de, murakıpların Daha fazla tafsilat almak için Birinci ve makin• vagon parçalarından ibaret döküm iti 24292.40 liTa muhammen dar. ihalai 16/I0/940 euma aünil aut 
hıssedarana temett~ te\'Zi olunamaz. ve7.aifi nezareti tasfiye milddeiince de- Kordonda 152 numarada •UMU.AL• bedelle ve kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuıtur. 16.30 dadır. 2•90 eayıh kanunun w;. 

l\iad~ 83 - İhtiyat akçesi bebeme- vnm eder. Heyeti umumiye §İrlcetin umumt deniz acenteliği Ltd. müracaat Münakasa 24/ 10/940 Pertcmbe gilnU' saat , ' de Sil'keeide 9 ncu itletm• bl fab dahilinde hazırlannut teklif mek .. 
fıa.1. nakıt olarak hı_fz <>lunaeak ve bu mevcudiyeti zamm-ılarınd:ı olduğu gibi edilmesi ricn o1un-:ır. TELEFON : 4072 nasında A. E. Korniayonu tarafından yapılacaktır. tuplan ihale günü aut ı 5.30 a kadar en• 
hakit 1ktısat vekiletince kabul olunacak tasfiye esnasında dahi iktidar ve salam- .. ,, ............ , ..................... , •• ,. lııteldilerin ~ 821.9' ]ira muvakkat teminat ve lcanunl veeaikleriile teklif cümen riyasetine verilir. 
emin bir müessesi maliyeye tevdi oluna. yetna:ne.slııi istimalde clevaın eder. Tns- OLfVfER VE mektuplarını ihtiva edecek olan kapah zarffannı aynı giln tıaat l O na kadar lto- 2 - Aceze ve mubta'1ara tevzi edil· 
caktır. lhtiyat akçesinin her zaman nak- fiye meınurlnrı heyeti umumiye knı-ari- V A misyona vermeleri lhımdır. mek üure otuz bin kilo odun lcömlirU 
C!e kabUi tahvil Devlet veya Türk gir- le ve hUkümetin mt;.,andefille şirketi Ş REK SJ L'J'D. Şutnameler parallZ olarak komilyondan verilmektedir. sabn alınmua yazı ifleri müdürlüiünde-
ketleri esham ve tahvilltı istira edilmek mefsuhanın hukuk \'C sencdat ve taah- Y APUR .t\CBNTASI Miltdu Kiloğram Nevi Muhammen Bedel Ura Jd prtname.i v~ile açık eksiltmeye 
ıuretile de ten.mlyesi caizdir. 1htivat hüd.'1tının tamamını veya bir kısmını ATATÜRK CADDESİ Rees bı--- konulmuıtur. Muhammen bedeli 1350 
akçesi amortWnan bedeli olarak ayrı- bedeli i,_cıtirik olarak aynen diğer bir şir- WAN 3 ı 935 Makine ve vagon p•r- lira muvakkat teminatı 1O1 lira 25 ku· 
4an mebaliğin balAda tayin olunan su- kete dC'\.T edebilecc1deri gibi her !hı:ıngl TELEFON: 2"3 çaları. 7664, .ıfO ruttuT. Taliplerin teminab C. M. ban• 
retlerden birile Istimallnl heyeti idare bir şirket ve şah"-a da devirle muknbi- Londn ve Uverpol hat.Jan. içln ı 03600 Sabo. ı SHO, - kuma yatırarak makhuzlariyle ihılle ta• 
tayin eder. FevkalAde ihtiyat akçestni Jlnde kaffesi veya bir kısmı için nakit piyasa~_iht1y~-~~ vapurla- {>800 hgara. 1088, - rihi olan 18/10/9•0 Cuma .günü nat 
h ~ idare ·· ip ·· ~. kil bedel' -..ı· 1 h" nmız ~tte vana~. ... ı c. "zı1s (2082·\ 16 da eocümeııe müracaatlarL eyc:w munas goreccgı şe ve veya ı tt."Uıye o unmtl§ ısse sene- ................... ,.-...................... 9, 11, 17, " ~ 7 ' · .ıf, 
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, 
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surette istim.ale sallhiyettar., hat.ta bir datı ve esh. am ve. t.ahvilfıt veya her han-

19 
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7 C1e l h b en1n has 1 tı h 1 t al ı " l - Garaj santralda muvakkaten 
vre esa ıy ı a k"'Sc ere e- gi bir tnvız abılir er. ARITJRMA ŞARTNAMESi ........ •-•j MA• ,,,••o••n• ••AftunEu : r~ '--ı..v.- ittihaz olunan mahallin bir een• mettü tevziine kafi gelmediği takdirde Heyeti umumiye her zaman lüzum . • • .... .-1Ltdn&1 &1 1111 1111 &11111Vlllln., n ıuuı .. 

fevkalade ihtiyat akçesinin de bu hu- nördü~ü takdirde nıeınurlaı·ını ve tıu. TT~re1.ma1 hkemM e
1 
başkid tiplıgınde~: . Salihli kazası hududu dahilinde Marmara gi;li auniyle man&f aölde milddctle :kiraya verilmesi yazı ioleri mü· 

susta istimali caizdir. fiye v~zaifini ifa eden meclisi idare aza. . ne~ o up .a atya -: oturan ~ok .Hli- ı / ı 0/940 tarihinden 1/10/941 tarihine kadar olan mUddet zarfıada balık dürlüğündeki prtnamcai vcçhlle açık 
Fevkalade ihtiyat akçesi teddci su- sını azletmek ve yerlerine diğerini tayin aeyın oglu l~ail Yalan ıle !kardelll Nım~~ avlamak hakkı mültezimine verileuktir. arttırmaya konulmWJtur. Muhammen be-

ırette sermayenin itfası kin dahi fst'ınal etmek salahiyet ini haizdir. ara~da muıt:rek bulunan ve kabıh A _ Avlanacak balıkların beherinin sıkleti 500 gramdan fazla olmak deli 6SO lira mu\'akkat teminatı 48 lira 
olunabilir. . Kez..a tasfiye esnasında heyeti uınu- takııım ol~adıgmdan Tire eulh hu~uk üzere iki yUz elli bin kilo tahmin edilmit olup bu halıkl&n1l kilosunun mu· 75 kuruotur. Taliplerin lcminab C. M. 

Madde 84 - Şirketin inkızayı müddc- ıı.iyc tasfiye memuı·larının teklifi tize- mT.ahnike'1!~sınc~-satılğmaaına kara~1~erilen hammcn kıymeti 2 kuruıtan beı bin liradır. Bankasına yatırarak mılkbuzlariyle ihale 
tind ah t ktind ı f sh f h k h kkın ı ıre n Koca 1U1ra a aç manav go u mev B - Şartnamel~r bedelsiz olarak bu ilanın )'apaldıiı mal d..ue.Jnd.n veri• tarihi olan 23/ 10/ 940 Çar~ba günU e ve y u va en evve e ve rine f'.S i şir ·et a da evve ce itti- le .. d k ta ile' b c· 'tl' 1 • 1

. • .. at 16 da encümene müracaatlan. 
tasfiyesinde bilclhnle taahhtıdatı 1fa haz edilmiş olan kararın iptallle tasfiye l~ e pr an. r ıam ~r en }rı 1 a- ır. - k Al k 
olunduktan sonra ihtiyat akçesl hi~e- memurlarının salMıivetleıine nihayet maıl tarl~ı vımalen Fchıme ~agı .cenu- C - Arttırma 15/10/940 tarihine müaadii s.lı aUnU Mat 11 Öe Salihli 2 - Tilkilik caddesinde i tınpar • 
daranın hisseleri n i.sbet ind<" tak.-"rn olu- vere1·ek yeniden meclisi idare ve rnura- b:nd Kostı.1tarla91 1ol~pl hale~1~uba~.~.•1- malnıUdiirlüğilnde mUtetekkil konıiqon huzurunda icra edı'leeektiT. tan müfrez 189 metre murabhaındakl 
nacaktır. kı fatiha edebilir. Bu takdirde fesh m.ı • verı e.n ~ a ~ ~. çe':n. ı ve e.a:ı 0 • D - Arttırma açak Jekjlde yapılacaktu. ananın bir ıcne müddetle kiraya veril• 

SEKtzıN,...t L' ASIT ı p d p h. _ .:ı 1 çiilerle eslr.ı bır donum ıkı evlek olup E _ Muvakkat teminat -''-dan. muhammen ~.lln •• n.A- 7.1 ...... ~. olan meal. yazı itleri müdürlüğündcld prt• 
,..., ı.~ .n. • ·ararın an sonra ı.s.St.'Uaranın gayr eş- h .1 2 760 bh d IIllA '-'""'"""' r.:e--: k 1 ta vı en metr• mura aı a ve .... c37ıı .. liradır. Talıp' olanlann yevnu m~-LA-...Je ,cLt!L11 ~~.11-'ıu.:'-de -il· -·--·ı· v--L:ıe a-·L arttırmaya onu ... Şirketin fesh ve tasfi~·esi 1 '1.., cıın jkt ;c;ııp ettikleri hıllruk mahfuz mame 450 1. d .. ğ . d ld .. - ~. a&&unıı ~ --9R--• ... ·-- ıcrw-au ~ 

M dd 85 M cl .. 'd J h l 1 T f. mda . k tin n ıra e enn e o ugu ve •---LL!I Jc~'---a mU..C.at eyleaaeleri lila olunur. muttur. Muhammen bedeli icarı ! 00 lıra 
a e - e ısı ı are er ha~i ~a ır. as ıye esnas şır e men- İpekçiler malı 11 . d aaiı Keaki H • ~ .__.,..,.,. §, 8, t 1. 1J 4194 ,(l06l). • munkkat teminab 7 lira 50kkuroıtur. 

bir sebeple şirketin fesh ve tasf~e1 mu- kul ~e ~ayıi menltt~l em~all yine- şirket san Hüseyin .:ı:Mu:tafa hoca :rk.:. --------------- Taliplerin teminab c. M. Ban asına ya· 
aınelltını ve yahut. devamın~ mUzakere şahsiyeti .mane':iyesıne aıt ~lup. hisseda- Çankınlı oğlu evleri önU yol ile çevrili tırarak makbuzlaıiyle ihale tarihi olan 
~~UzB.cre h7yetila_.;ıum(umıy~l davet ~~~anh 1tç = !§~ emvalT~rm~ ph- bir evin tamamı 600 lira deierinde olup İZ.MIR YAKJPUR M0DflRLfl00JfDE1f: 23/10/940 Çaqamba günü saat 16 da 
dede ,_l .. ubiç~ın;a "1R Sks7) ıncl mad- ..u;x.~· ~ddet a n~h ti ye.~~ iıba OV ile tarla 5. 10. 1940 tarihinden Mazbut Salepçioilu vakfından han içinde t8S/2S No. lu dlikklnın eenelJli encUmene müracaatWL 

e.11. nısa ı ıçtima w.- e eriyet ara- '"~ m za eye um\W,1.1,..,. itibaren açtk artbrmaya c;ık.arılmıfbr. 42 Uradaa Hlileyin Nehil ve Refik taraflaruıdaıı pey .Jtaaa almmtft.11', Faduına 3 - .tkiçqmelik caddeai~deki Ciim·, 
llır. yı tasfiye memurları ve murakıplar ve Muhammeıı k.ymetin yüzde tmit be· talip olanlamt il&n mUdcletiDdea itibaren oa sUD zadmda ve ihale sflnU olu huriyet koruluğu kenanna iatınat (pere), 

Madde 86 - Müddetin hitamı şirket lmum gördilğU takdirde lktı.sat vektletl ~ bulduğ. takdirde a..teli li 1 1940 1411019_.0 tarihine mUwlif Pa=-tM (11111 .. at 1 J kadar yaJaftar Müdiri- davan yaptırılmasa. fen itleri m~dirlS.: 
sermayesinin iki sillüsünün zayi olına- içtimna ~vet ederl~r. Bundan başka tarilıme mU.clif Sah a6aU uat 1 s' de ic- yetine müraacatlan illa ohuna. '· 6, 9 4 ı 70 (2040), ğündeki ket.if ve prtnameai veçhıle açı1' 
aı ve yahut maksadı ~lrkeUn husulii ve- sermayeı şirketin yibCM onunu ~sll ra kılınacaktır. Yüzde YetmİI berini bul- ekailtmeY• konUlmuotur. Keıif bedeli 
Ya husulU imkanının zevali, hissedaran eden h!ssedanm tarafından talep wku- mad.tiı takdirde artbnna mnddeti 00 bet 900 lira muvakkat teminatı 67 lira 50 
adedinin be§ten &ı,~ğıya dilşmesf., dayln- unda tastrye memurlan veya murakıp.. gün uzatılarak ve ea 90lt arttmın ~ jzntJp ZIPaaı olııılll JlttdlPııttMlldeR 1 kuruttur. Taliplcıin temina~ C. ~·Ban-
l~rin talebi, şirket mukavelenamesinde 1nr beyeti umumiyeyi !çtimaa " bun- dinde 20. 11. 940 taribiııe ~çal"' Mebabıimi& •bit NrmaYeaİne ait 940 }'1iı U)'tin rn8hwll pua"1kla .abla- k.aama yatırarak mak'buxlariyle ihale ta• 
bır sebebi fesh tayin edilmiş ise onun lar tarafından lrae edilen hususatı ruz.. ,._ı,. gtlnll ..u 15 te bırakılacaktır. caimdaa alalana 16/10/9-40 taribiM teaadUf eden Çartamba sUnll eaat 1$ ribi olaa 23/10/940 Çarpmba sün0 
\nhakkuku; §İrketin diğer bir şlı·ketle nameye idhal etmeğe mecburdurlar. Artbrmaya iftirak edecekler ,.mde ~ te mekt.epde buw bulumulan, 9, .iZ :42'1 .(207&) ıaat 16 da encümene müracaatlan. 

~~~~·~b~Wb~l~dP~~~ye~~cl~~~~~~~~~~~~~nı~~~ ------------~~--------------~·~ -4-~~.c~~~~m~ lıiiı ıdare hıssedaran heyeti umumiye.~l- vrun eyledlll takdird• tasfıye hey~ tlr- kanın teminat mektubunu vermeleri 194018 EMNiYET MODORLOCUNDENı lı&k aayılı. 657 nci .okakta 2' eınlllıt 
ni. içtimaa davet ctmeğe mecbw-dur . .ketu:ı ınumael~t ve heMbatmı m.llbeyyhı mecburidir. lhale,i miiteebp aabf tutan ARTTIRMA ~ARTNAMESI l8/,J/9J8 T L J.00 sa,...b. 645 inci eolr.akta t3• n 138 e~ 
Rısseleri miktarı her neye baliğ olursa tnnm~ edeceği mevcudat ve muvazene verilecektir. Verilmediii takdirde yeni- Tire mahkeme bafk.kipliiind-ı 12/9/9)8 • ) 1.S' lak .. yılı evlerin yıktmlma11 alana ait 
olsun hi.ssedaranın l:Mfesi. ~bu içtimaı deft.erı!e plfınçoyu tevdi etmek Te tasf!- den on beı ııün müddetle arttumaya ça· Tirede obn'an Hatice Süeda Sadak ı ll/10/938 > • 28.00 olmak üzer• enkazının satııı, fen .illeri 
~vet olunacaklardır. İşbu ıçtimada (55) ycnm ıkmallne mani teJkU eden Hbabı kanhp her iki ııahf tutan arasındaki fark oilu ile kardetlerl Ahntet Te Refik San- '}q/8!9-40 > > 20.00 müdtirlüiündeki keıif ve prtnameea mu-
ancl :maddedeki nisap içtima ve ekser'"i- nrzetrnek üzere heyeti umumiyey1 içti- hükme hacet lr.almakaızın oVTe1ki artb· dık otlu ve Fatma arumda mlfteıek , -,. cibince açek arttırmaya konulmuttur· Ke-
Yet aranılacaktır. Yalnız emvali ~irkc- maa davet edecektir. Tnsfiye esnasında raDdan alıaacübr. Rüaum11 delWiyeai bulunup kabili tabim o1aft Fatınanaa S4.,5 ' f bedeli 34 lira muvakkat teminab 2 
tin toptan furuhtu hakkında tasfiye me- alctolunan heyeti umwniye !çtfrnalarma ve evkaf taviz bedeli ve versilerl müt- hiaaesi ayn}dıktan •otn n.ı.n. tabiml Y.ukarada miifredaei s6stden mob- ru. 55 kuru§tur. Taliplerin teminatı. C. 
tnurla.rma salihiyet itasına mütedair ait zabıtnamelerin suret \•eya hülisala- tori&ine aittir. Futa malemat almalı ie- kabil olmadıiından Mhlmuma Tire IUlla J&ilar hizalanndakl tarihlerde CUmburl- M. Banh11na yatırarak makbU%1ariyle 
heyeti umumiye brarlarmda (55) inc.i ı·ı muteber olmak için tasfiye memurla- tiyenler mahkeme haı kltipliiine mh• hukuk ınabkemeaince hnT .-erilen Ti- )'et merkea b.nka• veznelerinde fazla ihale tarihi olan 23/10/940 .ç.rpmba 
ll\addedeki nisap eberiy~t aranır. ı·ınuı imzasını havi olması şarttır. caat etmeleri lüzumu illn olunur. renin autu mm mevkünde prkan tarik olarak zulaur etmittir. Keyfiyet kanunu günU aaat 16 da encümene müracaattan. 

Madde 87 - Fesh ve infi..~h il1rt.!ın Mad~ 92 - Şirketin hali tasfiyede 4233 (2075) gamen hacı Yakup timalen haet Om. medeninin 693 nd1 maddeli ahkamı mu· 5 _ J378 ve 1379 aayılı eokağın, 
~ayri bir sebebe milatenit i.re meclisi bulundugu zamanlarda ıirlc:et namına cenuhen pamuk oilu Ahmet tarlali ile cibinc• il&n olunur. 4276 (2080) erkek lieeai binası ile Tevfılt Rüıtü Ar• 
ıdare birer hafılt faSlb iJ,. i.ic defa ila- tanzlm ol~acak. bilcUmle ~vrak. ve ae- esa.t mukavelenamesinden mütevellit çevrili vo eski ölçülerle 40 döniim olup add• aruenda t ve 1382 eayı\ı eokak· 
nat yapacaktır. ncdatın ş&rketl ilzam edebilmesı ıçın hususat hakkında şirket Uzerlnde mu- tahvilen 5 hektar 348 metre murabb... 1ZMtR tKtNCl SULH HUKUK HA- fa Vasıf Çınar caddesi arasında 1 ki cem• 

Bu ilAnnameye şirket ckıyinlcrinin §İl'· (HALİ TASF!YEDE BULUNAN 1N- ra'kahe hakkını haizdir. ındaki tarlanın nısfı Fatrnaya ait oldu- KtMUCINDEN: an iki parça kanalizasyon yaptmlmaaı, 
ketteki .h~kunu. nihayet bir sene znr- C1R TüRK ANON1M Ş1RKET1N1N Madde 96 - Şirketln fesh ve tasfiye- ğundan garp kısmından 2 hektar 674 Dava~ devlet demir yollan AYnkat fen i§leri müdürliiğündeki k~q}f ve prt
fında bılmtiracaa ıspat etmeleri lü~wnu TASFİYE MEMURLARI) ibaresinin siııe mütedair heyeti umumiye mukar- metre murabbaı mahal fatmaya ifraa Murat Çınar tarafındaa Bueada a,aiı namesi veçhUe açık eksiltmeye konul· 
dc~l~nur. Bir senelik müddetin meb- ilivesile tasfiye memurları tnrafından reratı sicilli ticarete tesoil vo ilAn olu- edilerek §ark kısmında olan 2 hektar mahallede Poyraz sokafmda 2 No. hı muttur. K~f bedeli 32 t 5 lira 12 ltuıuı 
deı UçiincU ilanın tarihi intişarıdır. imza edilmesi şartbr. nur, 6 7 4 metre murabbaı mahallin tamamı evde oturan S.llhettift aleyhine muvakkat tenünau 2 41 lira 1 S kuroıtur. 
Şayet ıneclisi idare bu vazife.sini ifa Madde 93 - Şirketi mlinfesihanm DOKUZUNCU FASIL 400 lira değerinde olduğundan '110/ 940/397 No. ile açılan alacak duuın· Taliplerin teminatlannı C. M. Ban\cuı· 

~tınez ve ynhut heyeti umuıniyenin is- mevcudu duyunu tesviye edildikten ve Mevaddı Müteferrika 940 tarihinden itibaren açık arttmnaya dan dolayı müddeaaleyh namma gönde- na yatırarak makbuzlariyle v~ bu •. it~. Y~-
bu. mukavelenamedeki şerait dairesinde infisahının üçüncil ilAnından itibaren bir Madde 97 - Şirketin gerek faaliyet çıkarı1mt1hr. Yüzde yetıniı betini buldu- rllen davetiye varakuUWl ikametılha- pabileceklerinc dair fen i,len. ~udu.rlü-
içttrna ihtimali hasıl o~ şirketle sene mUrur ettikten sonra hissedaran ve gerek tasfiyesi esnasında şirket \DllU· ğu takdirde ihalesi '· 1 f. 1940 tan1'ine nın meçbuU,.etine binaen bill toblii ia· Künden alacakları vesika ile bırlıkte ıh~
l!l!Akadar her şahs mahkemeyıı müraca- arasında hisselerine göre taksim olunur. nına milteallik olanık şirket ile hisse- mU.adif S&h gijnü saat U de maletıi ~ de.t üzerine illnen tebligat ifuma karar le tarihi olan 23/ I 0 / 940 Ç,ar,am~a gu
llUa şirketin feSh ve tasfiyesini talep et- Defterlerden veya ınnkbul vesaikten daran arasında tahaddüs edecek ihtila- pılacaktır. Yiizde yetmit bqini bulmadı- verilmit ve muhakemede 7/11 /9•0 ta- nü aaat 16 da encümene muracaa arı. 
"1elc hakkını hai.7.dlı. Heyeti umumiye- dain oldukları anlaşılan eşhas taahhUt- fat şirket merkezinin bulWlduğu mahnl V.ı t l:dirde arttırma on bet gün uubla.- rihine müsadif Perıembe glini .aat 10 ~. 15. 19. 22 (ZOn) 
cc ittih8% olunnn mukarrerat aUkad.ı- iti mektuplarla istifayı h.ı.kka dıwet edi- muhakiminde ahkamı :kanuniyeyc t.ev- cak , e en çok arttırana ihaleei 20. 11. na bnakılmıt o1duiundan mliddeaaley
ranca malCim olmak ilzere ilAn olunur. füler. İcabet etıniyenlerin veya hakL'ln fikan hal V<? fasl olunw·. 1940 • rihine t" adüf eden çarpmba hin yevmi Ye vakti mezkGrclo biuat ia-

Madde 88 - lşbu esu muka\·elena. henilz muhtelifilnfih bulunanların ola- Şirket umuruna ait olarak ~edamn günü saat 15 t" yapılacaktır. Arttırmaya batı vücut etmesi veyahut tarafından bir 
nıede muharrer milddetln hitamında ve cakları muteber bir bankaya tevdi olu- beyninde tahaddüs edip ~rketin huku- iştirak edeceklerin yüzde yedi buçulc pey vekil g6ndenneııi aksi takdirde haldan
Yahut hC'_r hnngi blr sebeple vaktinden nur. kuna müessir olacak ihülAfntm halli d a- akçesini veya milli bir bankanın tem'n t da gıyap karan verileuği lüzumu teblii 
"~ şirketin feshine heyeti umumiye- Madde 94 - Kanwıa ve işbu esas mu- hl keza1ik şirket merkezinin bulunduğu mektubunu vermeleri IAzımdır. !haleyi makamına kaim olmak ve bir nüshuı °' karar verildiği heyeti umumiyede kavelenaıne ahkamına mugayir hareket mahal mahkemelerine aittir. ı:nüteakıp satış tutarı alınacakar. Veril- divanhaneye talik kılınmak wretiyle 

tt&.fly~ sureti i.crası tesblt ve muame- eden tasfjye memurlAn şUrekAya ve Bu kabil bir. ihtilafın zuhuru hal~de mediği takdirde yeniden onbcş ~n. müd- illn olunur. 42 78 (2061) 
ifa edecek şUrekAcbn \'e sürckllnın üçüncü şahıslara karşı mUteselsilen ıne- mahkemeye milracaat ctmlc; olan hisse- detle arttırmaya çıkanlıp her ıkı aatıı 

riaindeıı bir veya bir kaç tasfiye me- sul olacakları gibi tnyin ve istihdam et- dar şirket merkezinin bulunduğu ma- tutarı arasındaki fark hükme hacet hl- okwnuı Ye mündereeahnı tamameıı ka
~UJıa v• bunların salUhiyC'tlerini tayin tikleri eşhasın bu kabil muamelelerin- halde her gftna tebligatı atanunlyenin maksızın evvelki müıterisinden alınacak- bul ebni, addolunur. Fazla maltimat İ&
~ ve ta.odiyc memurlarının mtinferi- den dahi keznlik aynı veçhile mesul ola- ifası için ir ikametgfilu kftnuni intihap br. rüsumu dellaliycai ve evkaf taviz be- tiyenlerin mahkeme bq katipliğine mil-
;-- •cya mU~temian hareket etmeleri caklardır. ve iracısine mecburdur. deli ve vergileri müıterisine aittiT. Arttrr- Tacaat etmeleri lürumu illn olunur. 

aklttnda ittihazı kanır ey1 r. Bu husu- Madde 9S - 1ktısat vekileti şirketin -BiTMEDi- maya i~tir. k edecekler iıbu ıartnameyi 4232 (2076) 

MILA5 HUKUK HAKtML~(;lNDEM 
Milasın Hacı tlyas mahalleaınde.n S.· 

murtalı km Bakiyenin kocası Mıl!sda 
mukim iken gaybubet eden Şevket o~l~ 
Ali Kantarcı aleyhine istihsal cttığı 
211 1/ 939 tan'h ''e ı 99 esns ve 2 5A 6 ka· 
rar numaralı il&mındo. ikametgt\hının 
meçhul qulunması hn.aebi> le ~lan~~ teb
liii karargir olduğundan tarıhl .ıland~-~ 
itibaren müddetinde temyiz edUmedıgı 
halde hükmü mezktlrun katile~ceği :c~· 
]iğ mllkaınınn kaim olmak uzı.-re ıl"n 
olunur. (2079 ) 



SAHiFE 4 

Kanada da harp Amerikalıların 
tayyaresi ima- nı.ektupları 
lih pek ziyade lngiliz sansö-

arttınldı rüne tabi --·- -·--Harpten evvelkinden Alman işgali altındaki 

ALMANLAR HERŞEYI 
MÜSADERE EDiYOR 

Fransadahemen 
hiç hayvan 
bırakılmamış 

JAPONYANll VAZiYETi 
YE llYETI NE? . 

Sovyetlerle 
kavga etmek 
istemiyorlar dört misli artan tayya· 

re imalatı üç misli 
daha 2azlalasacak 

yerlere ait olarak 
Amerikada bu!unan 
servete dair bir karar 
Londra 8 (A.A) - cNevyork Herald 

SON MÜSADERELERDEN SON· AMERIKADAN ENDiŞELERi 
RA FRANSAOA BUGOAY. ET VE JAPONLARA GORE BiR· Ottavıı. 8 (A.A) - Knnadn hava nazır 

muavini Dankm, Kanada tayyare imalS
tının harpten evvelkinden dört mis1i 
fazlala5t1ğını ve bir sene .sonra da cılın
aikinin üç misline çıkacağını söyl~ 
ve Knnadanın şimdi insan başına isn
~et e~en adet noktai nazarından Birleşik 
~erikanın aylık Jmalfttı kadar tayyare 
yapmakta olduğunu bildirmiştir. 

Tribun> gaz.ctesinin Vnşington muhabi
rine göre Birleşik Amerika posta dai
relerine, Almanyaya gidecek bütün pos
ta mevduatının Nevyo:-ka gönderilmesi 
emri verilmiştir. Bunun manası. Alınan
yaya gidecek posla irsalfllının, Japon
'Ya ve Sôvyet Rusya tarikiyle gitmiye
rek Atlnntik yeliyle se-vkcdilmcsi ve 
İngiliz sansörünc tabi tutulmasıdır. 
Muhabirin mütnleasın:ı göre, keyfiyet 
mihv."?r devletlerinin niyetlerinin Anw
riknda hoş görlilmediğinin bir delilidir. 

VE sor PEK AZALDI MANl A YOLU iŞi 
Londra, 8 (A.A) - Salahiyettar Tokyo, 8 (A.A) - Valiler toplantı-

Nazır şunları ilAve etmiştir: 
- Tayyare lmalAtımızın sürati en 

nikbin olanların ümitlerinin fevkinde 
devam ediyor. 

Londıa mahfillerine göre Fransada buğ- ımda hariciye naxın Matsuoka, üçüılü 
dny, et, süt noksanının şiddetle hissedil- paktın imza edilmesi japonyarun Avru
m~inc sebep Alman müsadereleridir. pa harbine girmesi demek olmadığını, 
Son on bclJ r;ün ic;iiıde Almanlar bir Amerika, tngiJteıe ve Avusturalya ara
milyon domuz, 200 bir. muhtelif ba~ ıında akdedilen teduüi anlAJmanm 
hay,·nnln hububat rekoltesinin yüzde el- Amerika ile Kanada arasında akdedilen 
li~ini mü~adere etmiı:lerdir. anlll§manın benzeri olması muhtemel 

_____ ,.__ __ bulunduğu, hali hazı.rda cereyan eden Ci-
han ihtila!ımn japonya ile Sovyetlerin 
Uzak ıarkta kavga etme&İne müsait ol
madığını ıöylemif ve ıöyle demiıtir: 

---·-tr---

ÇÖRÇILll NUTKU 
- HAlllNDA TAFSiLAT 

V:ı.şington 8 (A.A) - Senato, Alman 
i.5gali altında bulunan memleketler tn
ı·afından , para veya nltın cubuk olarak . ' Amerika banknlıı.rın:ı. yatırılmıs olan 
2 milyar 600 milyon <lolarlık me°'blfığ~ 
bloke edilmesi için hariciye m~zaretine 
salahiyet veren kanunu fasdik etmiştir. 

tN 
----&----

- BASTAHıı . 1 et SAHİFEDE -
sarfında iman •Jiabnd•, maddi baair. Mihvercilerin 
~ ~· mütemadi bir azalma kaydedil-
lnlftir. • ı· 

Buna nud mukabele ettiiimi.z ma- rlC8 J 
Jumunuzdur. Ve dayanabiJeceğimiz bir 
çok kaynaklara göre ağır Alman bom- Jspa d f bardıman tayyueai pilotlannın bizimki n ya a • 
kadar vo ondan daha çetin bir vaziyet Madrit 8 (A.A) - Royter bildiriyor: 
aar§ısında olduldannı rannediyoruz. Bu Gestnpo şefi HimJrr Hr. deniz aqrı ltal
Jıilotlardan istenen ıayret çok büyüktür. yan kıtaatı müfettişi Mareşal •D:?bono 

INGILTEREYE HÜCUM 
- BA$TARAF1 1 inci SAYFADA -

lngilterenin dii(er bazı bölgelerine, 
lskoçyndıı ve Cal eyaletinde de bnzı 
noktalara bombalar atılmıştır. 

Cenubu şarkide bir şehirde bir endiist
ri tesisııtı hasara uğramıştır. Bunun ha
ricindeki haanr, ölü ve yaralı azdır. 

Dünkü hava muharebelerinde 28 de
ğil, 27 düşman tayyaresi tahrip edilmiş, 
16 a\"Cı ta) ya remiz kaybolmu,tur. Fa
kat on tayyaremizin pilotları kurtulmuş
tur. 

Be»lin geceleyin ha
vadan şiddetle 

- Ja"Ponya iki büyük mesele kar~ı
sında bulunmak.tadır. Çok olan nüfusu
nu nasıl beslemelidir} İngiltere ve Ame
rika dan çok a~ğıda olan aervet seviye
eini nasıl )'Ükstltmelidir? 

Nazır bu meselelerin tahakkuku için 
sarfedilen r,ayretlere mani teşkil eden 
garp devletlerini ittiham ederek. japon
yanın Çin mesel~i hakkındaki noktai 
nazarını yeniden izah etmiştir. Ameri
kan hattı hareketi hakkında da ıöyle de
mittir: 

Öyle s&lı.U,or ld ha Abrüm pilotlan yakında Isp:myay:ı. geleceklerdir. 
mn elueıW sösU kapalı bombardıman 
etmekten batka Wr wey ppmafa kabi- - -•--
llyetli deiillerclir. Al b • Dü!lmanın kaybettiği mua1lim pilot- · man te lı~i-

Amerikanın fngiltereye yaptığı yar
danın tiddeli Alm.anyanm lngiltere ada
larına yaptığı hücumla birlikte artmakta
dD'. İngiliz - Amerikan ifbirJiği Pasifikle 
Hint denizine ve cenup denizlerine se
nitlemek tehdidini ıöatennektedir. 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAl!İFEOE - üçüzlü pallt • imza edenlerle Sovyet· 
ler ara.sandaki münasebetlere tesir etml-

bombalandı 

lann yerine ikame edilen acemi pilotla- • 
nn bugün ıördUiünüz gibi geli§i güzel 018 söyledikleri 

Tempelhof eşya istasyonunda büyük yecelrtir. Bununla beraber hiç bir zaman 
bir ~·angın (ıkıırrlnnljtır. Bir <"Ok elektrik komuni:mün. japonyaya, Mançuko ve Çi
tesisatın:. ' 'e hayati noktalara hücumlar ne tahakküm etmesine müsaade edilemi-

bomba atmaktan baıka bir ıey yaptık· 
ynpılmı-:tır. yecektir. 
Diğer havn filoları, Amstcı·darnda Fo- Japonya, !ngilt~renin Binnanya yolu-

lan yoktur. Almanlar 26 Eyl6lde Lond· Berlin 8 (A.A) - Almmı tebliği: 
J'a üzerine 251 ton bomba atbklannı if- Harp tayyare teşekkülforimizin <lün 
tiharla beyan ediyorlar. O gün Londra- Londra tizerine yaptıkları mukabele 
CJa 180 kiıi HlmÜ§tilr. Artık bombaları- bilınisil taarruzları esnasında bir cok 
nın tesirini heeap etmek mü,kül bir i~ bombalar Taymis nehri kavisinin in.r
Cleğildir. hındaki clemiryolu tesisatına. ticaret 

ker fabriknlarını bombardıman etmi,...Ier, nu tekrar açıp açmıyacağmı alika ile 
Vilhelmshafen limanına, Ham, Mnn- beklemektedir. Berlin paktından sonra 
hnym, Glenhaym c.şya istasyonlarına ve fngiltercnin japonyaya ltarıı bath hare
muhtelif hnva meydanlarına hücumlar keti bu şuretJc ölçüJmü~ olacnlctır. 
yapmışlardır. 

Lovyon. Scrbur:z. Di\·ep Bulony 
Gravlin, Dunkcrk. Ostand li~ıaııları vd 
bu limonlarda hulunnn ticaret gemileri 
ile Grine burnundaki 1.op mevzileri 
bombnrdımnn edilmiştir. T:.ıyyarclcri
mizden birisi kayıptır. 

Yıkılan meakenlere gelince: Acemi müesseselerin~ Vest - 1nd:a dokl:ırınn 
Alman pilotlar için bunlar en kolay be- i"abet etmiştir. Gecclevin muhare'be 
~ef olduklan halde' aldıklan netice pek şiddetle clevam etmiştir." Mançester, Li
cüzidir. Faaliyetleri bu tanı muhafaza verpul ve Edinburg'ta yangınlar cıkarıl
edebilııe dahi ancak 10 senede l..ondra- mışhr. İngiliz limanlarına mayn cli;l{ü!
nın yanauu harap edebilirler. Halbuki mesinc devnm edilmiştir. 
bu 10 sene ıeçmeden Hitlerin bllfıoa Geçen ~ece lnniliz tayynreleTi bir cok ROMA 'JI VE ALMAllJfı 
~k §eyler gelecek ve Franarzlan arkadan noktalardan Alnınnyaya f;irmi.,lerdir. · R lti Uı 
hançerleyen Munolini arlık hiç bir \eh- Ve bir kısmı hl\ki.imet. merkezin" ko.dnr _ BASTARAFI l inci SAYFADA _ 
likeye manu: olmndı~mı tahmin ederken gelmiştir. Atılan bombnfor müteaddit 
rü)'nsında görmediği vakayi ile karşıla - hangaılnrn, dcm·~ollarıruı, lı~ne ve zim olunmasını Jcabul etmistir. 
malt mecburiyetinde kalacaktır. evlere isabet eimi~ bir ço~~ ycr~crd:.> ha- Bükrcş, 8 (A.A) - Rador

0 

Ajansı 
Tnhrip edilen mıntakalan 8ık ıuk zi- sar yapmı~tır. 1ki İngiliz 1~~ryarcc:i d'i- bildiriyor: Yabancı matbuatın yaptığı 

yaret ediyorum. Ora BAkinlerinin bana şürülmüc;:tür. DUn diic;ı\l~!l l'"nı<ın 32 asılsız ayialar hakkında §U cihet tasrih 
luı.rşı gösterdiği tezahürat şayanı hayret- tayyare knybctmi"tir. edılmektedir: Rumen ordusu filhakika 
tir. Felakete uğrayanlar düşmana muka- J3 tnyyaremiz l·:ıyıptır. pek tabii olarnk mihver ordulariyle ha-
bcle bilmisil yapılmasını rica ediyorlar. kiki bir nçık arkadaclık işbirliğini arzu 
Biz İse düşman topraklarındaki mesken- durmalı ve süngülerini bilemeHdir]er. etmehedir. B..ı hedefe varmak için hil
leri tahrip etmektense tahrip yapan va- B'"tü b k f l hassa Almnnyanın en iyi vaadleri mev-u n u .ıc;: arı iyeti mutlnk:ı lngil-llıtalnrı istihsal eden müesseseleri tahrip tere adalarına inhisar etmiyecek b'i·ıük cuıtur. Ve teknik teçhizatın tekamül et· 
etmeyi daha muvafık buluyoruz. Esasen bir ordumın tec:kif v~ t:>limin:: ku~'Vf!t lirilmcsine devnm edilml"si pek tabiidir. 
bu hedeflerden b•!!kn tarafa dönmek 'dd Bu i,in başarılmıı.smda Rumen ordusu -. ve şı et il 0 d vnm • dilmelidiı· Hali 
•
uursuz bir •ey olur. Mevsim itibariyle b' 1.s d k l k · Almı:.rı. endüstrisinin fiili "':ndımından is-

y ır cc c (' us nr i t .. !:'ltımızın ynptı- " ıisli havalarda dü§mana karşı alacağımız gvı mua""n""" t"r.,kk" . ' · d B F. tifode edecektir. Bu me!ele etrafında 
d f 

• ........... ~ •. ıyı , " .ın :ı. ,. ·n h h . d·v b' . l d 
ınü a aa metodlara da vardır. Bu metod jznh edecektir. ~ · I er angı ıger ır §ayın ası sız ır. 
)ar hakkında bir filcir vermeklicimi mecli M h • - --- ----·----
ain beklemiyeceği ıUpheaizdir. Dü§man- ~. a.:iplerin ailelerine hayat bahalılığı.1 o b-·;-.· • B J 
lanmızın vakti gelince tecru .. belerine ı0at01- nın ~nun~ geçı:n:kt~ yardım irin verilen n ırıncı a -

tahsısat eıstemının ıslnhı dn alenen bi!-
naden onu kendilerinden keşfetmeleri direcektir. Fnknt şimdiye kndar i•tila~·a k ı 
Claha iyi olur. bb"' d 1 J aı o a Bundan ıonra B. Çörril nüfus zayiatı- te .. e us e .~ ~.emesinin .~aşlıca sebebi l yun rl 

"' adetçe çok ustun olan duşman L:u"""'el· 

---·!:.r---

BUtGARISTANDA ... 
Askeri mahi
yette tedbirler 

a nıvor . 
Ya.banc~ tesefılıiiller 
lıaldırıldı. Museviler 
lialdıııada tahdidat 

Sofya, 8 (A.A) - Nazırlnr meclisi 
milli müdafaaya mütedair bir kanun 
lfıyihası hazırlamıştır. Llıyiha b~lıca 
şunları ihth·a etmektedir : Bütün mem
leket dahilinde ı~izJi ve yabancı teşek
küllerin l!iğvı, yahudi ırkına mensup 
Bul:!ar tebaasına ait hukukun tahdidi, 
mHlet \'e hUkümet nleyhinde rapılacak 
propagandnlnr h::ıkkmda tedbirler alın-
ması .. -·-

Vekillerin Seyahatleri 
x.x--------------

M a arif Vekili B. Hasan 
Ali Yücel lspartaya gitti 

~~~---x•x•----------

lapartalılar 
Akh;•ar 

Sa n 'af mektebi istiyorlar 
dilekleri .• mü•tah•ilin in 

Isparta 8 (A.A) - Mnarif vekili Ha
san Ali Yücel evvelki gün Isparta.ya 
gelmiştir. Halkevi salonlarında, Vekil 
orta, ilk, ~am ve sanat okulları mU
dilr ve öğretmenleriyle hasbihallerde 
bulunm~ ve konuşmalar samlınt bir 
hava içinde cereyan etmi.,tir. 

Hasan Ali Yücel dün okullarda tet-
kiklerde bulumnuş ve ihtiyaçları öğren
~tir. lspartanın bir .sanat memleketi 
olınası münasebetiyle açılması istenen 
sanat okulu hakkındaki dileklerle all
kadar olan Vekil köy eratitüsünde de 
tetkiklerde bulunmuştur. 

Akhisar 8 (Hususi) - Yanlarında 
Manisa valisi olduğu halde İnhisarlar 

vekili Raif Karadeniz dün şehrimize 
gelmiş, halkevinde toplanan tüfün müs-
tahsilleri ile görüşmüştür. Eski yıJlara 
nazaran bu yıl çok yüksek bir kalitede 
dört buçuk milyon kilo tütün istihsal 
~ olan tUtüncillerimiz Vekilin bu %l• 
yaretinden son derece mütehassis ol
muşlardır. inhisarlar vekili tiitüncUler 
bankasını ziyaret etmiş, tüfün müstah-
ailleriyle zürram dileklerini en . kUçUk 
noktalara kadar tesbit etmiştir. . 

Mebuslarımız 
len yeni 

tarafından veri
konferanslar 

--~-----------x•x-------------
Hopa, 8 (Hususi) - Sinop mebusu B. Ferit CelAl Güven Malatya sinemasında 

Cevdet Kerim İncedayı Hopaya gelmiş, bir konferans vermiş, MiJJi Şefin Baba 
Halke\'i bahc;esinde hükümetimizin dış yurdu olan bir şehirde konferans verınc
politiknsı mevzuu tizcrinde bir buçuk nin büyük bir bahtiyarlık olduğunu 
saat süren bir konforans vermiştir. Kon- kaydettikten sonra ba,ımızdaki bUyilk 
{erns büyük alaka ile dinlenmiş ve Ho- millt kahramanın yüksek idaresinden 
pa halkının Milli Şe!imize sarsılmaz bahsetmiş, biz hm.ur içinde uyurken 
bağlılıklarını teyide '·esile olmuştur. onun bir sabah yıldızı gibi milletin mu-

MALATYADA kadderatı üzerine kanat gerdiğini söylf'-
Ankara, 8 (Hususi) - İçel mcbu:ru mi~ir. 

Istanbuldaki 
asker aile

lerine yardım 
İstanbul, 8 (Yeni Asır) - İstanbul

tlaki asker ailelerine yapılacak geni§ 
;yardım esaslarını tesbit etmek üzere ya
rın (Bugün) belediyede kaymakamların 
iştirakiyle mühim bir toplantı yapıla
caktır. 

Asker ailelerine yardıma şehrim.izin 
biltün halkı iştirak edecektir. Bu mak
s:-ıtln lazım ı;elen tedbirler ittihaz edi
lecektir. 

Makineye 
Verilirken 
ası E d •• 1 

Petrol fıkdamnı 

Ziraat aleti 
ihtisas mek
tebi açılıyor 

Ankara, 8 (Yeni Asır) - Yakında 

burada bir Ziruat fıletleri ihfüas mekte
bi açılacaktır. :Mektebin tahsil müddeti 
iki sene olacak, bu sene tedrisata ikinci 
teşrinde başlanılacaktır. 

Bu mektebin memleketimizde hlssedi· 
len bir boşluğu doiduracağı muhakkak· 
tır. 

1 Lord Halif aksın 
· beyanatı 
INGIL TERE ÇiNi DE HÜR VE 
MÜSTAKiL GORMEK iSTiYOR 

--•- Londrıı, 8 (A.A) - Lordlar Kamn· 

ltalllanıarın hareketo rnsında söz ııöyleyen Lord Halifaks B. 
~ U Çörçilin Avam Kamarasında söylediği 

• • nutka çok ynkın beyanatta bulunarak 
geçmesıne manı Fransız Kameronunun 25 hür Franııız 

tarafından zaptedildiğini if ııa etmiştir. 

Oluuormus Birmanya yolunun açılacağını B. Çörçi-
~ lin sözlerine benzer bir lisanla bildiren 

nı azaltacak tedbirlerin alınmasını ve J • k -•-erıne arşı muhnrehe tayyarelerimizin 
bilhassa aığınakların çoğaltılmasını tavsi- kazandıkları mütevali parlak zaferler ol- İstanbul, 8 (A.A) - On birjnci Bal
ye ederek demiştir ki: duğu ~üphesizdir. Oç büyük gün adaları- kan oyunları orgnııh.asyon komitesi baş-

- Bu suretle bugÜn dostlarımıza ve mız semasında hava iistünliiğiimiize şahit knnı ve Beden Terbiyesi Genel direk
esaret altında veya hür memleketlerde olduğumu7u bütün cihana i!'bat etmişler- törliiğü yUksek istişare heyeti azası B. 
bulunan ve bize sempati besleyenlere dir. Bu günler 15 Ai{usto!', 15 Eylul ve Burhan Felek Balkan oyunları hakkın
Hitlerin tayyarelerini toptan teksif hare- 2 7 Eylul gÜnleridir. Bu ruuıu.zam bir ha- da Anadolu ajansının bir muharririne 
ketinin. deniz ticaretimizi boğmak için dise olmuştur. Bu zaferler !İmdi hizmete şu izahatı vermiştir : 

Bern, 8 (A.A) - Royter: Buraya ge- Lord Halifak.s İngilterenin japonyaya 
len yolcuların anlattıklarına göre petrol büyük imtiyazlıır '\'erdiğini fakat gayret
nkdanı P..omada sık sık görülen bir mu- lerinin mükafatlandırılmadığını söyleye
havel'e mevzuudw·. Romadaki siyast rek ,.e japonya ile her ne kadar iyi mü
müşahitler Sovyetl~rden beklenilen pet- nasebetler idame etmek istedikse, hatti 

'J.'okyo, 8 (A.A) _Hariciye nezareti· rollerin gelmediğini zannettiğinden istiyorsak da Japonya dahil olmak 
nin neşretmiş olduğu bir tebliğde İngi- Brennerd~ .Y~ptıklıı.rı millakat:~ .Hitler- ü~ere h~;kesin ~enfa~ti ?.oktası~d?n Çi
Jiz büyilk elc;lsinin bugün hariciye nazı- le Mussolını~~ l~on~t~kl~ .1?~ me- nı d~ ~ur Ye mustakıl gormek ıstıvo~x 

lngiltere, Birman ya 
yolunu açacağını 

Japonlara bildirdi 

kullandığı manyetik maynleri ve diğer te girmek üzere aürııtle Amcrikadan gelen - 11 inci Balkan oyunlarının tertibi, 
tebbüsleri gibi muvaffak olamadığını is- doatroyer)erden mı:.de büyük mikynstn bu sene - Bu husustaki protokol muci
hnt edeceğiz. takviye edilen donnnmamız.n emin ve hince - bize dilşmektc idi. Fakat, şimdi-
~ikhin ?1~yctt~ şey)~ ~ylcmekten tecrübeli kudretini tt'yi t etmek fırsatını l:i nhval sebebiyle, komşulnnmızın bu 

daıma çekinırını. Zırn mıllctimize beter vermektedir. oylllllara iştir:ık edip etıniyeccklerinden 
.<)ylendiği 7.nman şerefine halel gelmez.. Gerek avcı, gerekse bombardıman emin değildik. Bunun için kendilerin-
(Alkı lar .. )_ . .. . tayyaresi itibariyle· geçirdiğimiz harp den isUmzaçta bulunduk. 

Fakat hudıselerlc teeyyut etmıyen aylarından sonra ~imdi şiddetli ınuhare- Yugoslav ve Helen fedel'asyonları iş-

rı B. Matsauka ile görüşerek İngiliz hü- seleleı·deıı hırını 1eşkıl ettigı hır çok demı~tır. 
küınetinin 17 birinci teşrinde vadesi hi- ~ler. tarafından tahmll_ı edilmekte
tam bulacak olan Birmanya yolunun dir. A~~}~e!er İtalyan filosunun ha
kapatılmasına mütedair İngiliz Japon reketsızlıı;ını de petrol tasarruf etmek 
itilfıfııu :yenilemek fikrinde ol~adığını istenilmesine atfediyorlar. Sö~lendiğine 
teblil! ettiği bUdirilmektedir. nazaran u~un zamandan berı İtalyan 

-x-
--·-Bir ltalyan 

vapuru 
daha batınldı 

y eni Balkan . 
kıtalarınm Arnavutlukta hazır bulun- bloku 
malanna rağmen ayni sebeple İtalya R ı.ı:ı..._= Ywıanistana hücwn etmekten çekin· Om~ sa. -:-•uyettar 
ınektedir. Romadan gelen haberler bir mahlillerı bunun asdsız 
ınikd.ar Alman zabit ve tekni:.;enlerinin olduğunu söyliyorlar 
ve pıke uçuşu yapmakta ihtisas sahibi 
olmu., Alman tayyarecilerinin Afrikada . ~o!11a, 8 (A.A) .. - Stefani Ajansı Y?tıştırıcı bcynn~tı t:ısvip edemem: Harp bderin başladığı Mayısta olduğumuz- tirak edeceklerini bildirmişlerdir. 

~hayet nahoş surprizlerle ~olu bır .şeY: dan daha çok kuvvetliyiz. Ancak, bugünkü şartlar altında, mil
dır .. ~ıınuf!ln bcrnber. heyetı uım~~?Yes! B. Çörçil pilot vaziyetinin de salaha 1i takunların uzun mUddet memlcketle
ltibarıyle halen fU neticeye varabilıraz kı d .. 'tt'". 1 b 'ld' k b' k haf rinden ayrılmaları ve atletlerin tam 
Al 1 i 'it rf tfkl · ogru gı ıgın 1 ırere ır ~ 1.a- form hc:linde bulunmalnrındakı· gu",.lük Roma 8 (AA) ltal t blix.ı 

man knndn nlgı. c.rc~·eksa .~h.ı eb~ı gkıay- lnr tamir edilen tayyareleıin zayi e<li- " . - yan e &•: 
retten u ret crının c;o mu ım 1r s- len tayya c led· d f zl ld ğ derpi<J edilerek, haftanın üç tatil günün- Garbt Akdenlıde 1800 tonluk bir !tal-

mareşal Craçyanin.in ordusuna refakat ~ildırı.>.'or.: Bazı ~ngılız gazeteleri mihve
etmekte olduklarını fakat Almanlar rın Turkıye harıç tutularak Bulgaristan 
Trablusgarbe asker' ve harp malzeme': Romanya Yugoslavya ve Yunanistandan 
nakledemediklerini bildirmektedirleı·. mtiteşekkil yeni bir Balk::m 1>1oku kur-

Yolcular İtalyadn harp için şevk du- maya karar veı·diklerini neşretmişlerdir. 
yulmadığına ve çok defa parti harbi is- ~om:ı salahiyettar mahfilleri bu habe
mi verilen harbe karşı İtalynnlnrm alil- rın baştan aşağı uydurma ve asılsız ol
kasızlık gösterdiklerine işaret etmekte- duğunu beyan etmektedirler. 

ı t n 1
• d 

1
. .. 

1
. . b'l r ac ın en ıı. :ı o u runu d 1 1 ' k . mı nıa ıruş ır. u ım re ın '\'USa ım ı - söv lemi b tl b .. dd e yapı an oyun nr ı i güne indirildiği yan ticaret vapuru torpilleruniştir. 

di~imizi ı>Ö~·fcınek niyetinde değiliın ... f .Jd imşalvc d'ul .sure ~ t u mul ~t zk.ar- gibi, mağltlbiyet endişesiyle bazı milli Kenyada çarpışmalar olmaktadır. 
v _ 

1 1
• . . d J ın n e ı en yenı ayyare erın a- tak nJ Bnlk ttal A·a.mt m ıusu tn ıbmn ımtzın ıcr 1.a- zanç teşkil etf''r" . iHi t işf ıı nnn an oyunlarına iştirakten yan tayyareleri Kızıl denizde düş-

nı:ınkindcn dalın bilyiik olduğunu his- B Ç" .
1 

~ını .. v~ ~ m ır. • içtinap etmelerinin önüne geçmek için, manın bir vapur kafilesine taaJTUz .ı. dirler. --•--
&rdiyoruz.. . · . orçı nu una şoy e ev~ elmış- umumi tasnif yapılına~ından sarfı nazar nıL,lerdir. 

Londra 8 (A.A) _ B. Çörçilin nutku- tır: Bır sene ve buna yakın bır zaman- edilmiştir. -·- Berlinden gelen yolcular da Berlin YENi o.. · 
ahalisinin manevi kuvvetinin Roma hal- UNJ A NiZAMi 

mm devnmıdır da Almanların yaptıkları muazzam te- Organizasyonu altı hafta gibi kısa bir 
htila m c>l ~:nden bahseden B. Çör- r~y~ l:etişcceğ~i~i hiç bir z.nma_n müddet zarfında ikmal etmek zaruretin-

çil ac;nvıdnki beyanatta bulunmu~ttır: kımse ı~dıa etmemışti. Bı.: mevzua ~aır de kaldık. Hükümctin yardımları bütün 
Tem nuzdsn b. ri bize her ay hemen anc?l~ bır sene sonra belki ~~unıyet müşkülleri halletmiş ve bu suretle Bal-

hem n her hafta vfıdedilcn istila e ol- verıcı beyan:::.tta bulunulabılır. kmı oyunlnnnın tertibinde muvaflakı-
du? Tehl'' n'n g çtiğini farzeder~ ha- Faknt düşman mcnbalnrı da esir etti- yet lıAsıl olmuştur. 
tay:ı clüşmryelim. Bununla beraber Bi- ği menllckctlcri işleterek hissedilir bir Rumenlerin, kongre tarafından makul 
rincitc .. inde hava karnrsız olur. Nehir derecede nrtmış bulunacaktır .. Gittikçe görülen mazeretler sebebiyle, Balkan 
mnvnalarının dar de>nizleri geçebileceği artan bir nisbctlc elde ettiğimiz yeni oyunlarına iştirak edemediklerini bili
günlc>r bi biri nrkasından nadiren iki dUnya kaynakları olmasaydı, uzun za- yorsunuz. Organizıısyonun tam muvaf· 
ilç ~Un d 'nm eder.Şu kadar ki bugünler man dalın müda~aa hnliı;;de kalmnklığı- fakıyete ma7.har olup olmadığını söyle
devam edebileceği gibi sis te hasma var- mız icap edecektı. En mukemrnel f ırkn- mek bam1 düşmez. 
dım edebilir. M'ktarı teçhizatı har~ket farından seksenini şimali Fransada bu- Aldığımız neticelere gelince, TÜRK 
ikabiliycti ve tdim' v~ terbiyesi gittikçe !u~~~an ~kerik kudrckti

1
'n bedalıni istila atletlerinin beynelmilel faaliyet mebdei 

ıı.rtan ordularımız bütün kış yalnız sa- c ı ıne arşı. O} ma a rabcr orta olan (11) seneden beri bugünkü dercce· 
hillerdc:- değil fakat ekseriyetle oldulrıı şark, şark v.e snır mahallelerdeki ordul~- ye nsıl oldukları görülmcmi:}tir. Baş
g'b' 'ht' • tt l .. t kkı b 1 k nmızı takvıye etmiş bulunuyoruz. Bır langıçian beri bu hedefe doğru :yiirüdük, 

1
1 dı 1 la a <il mu c:-ya z u unacn ·- taraftan da Fransanın Vi.şi karariyle bugünkü netice ise.•, on sen~ e\-vcl, He-
ar ır. Ordularımız mUstevlilerin boğa- tidaf d ıl " tı..; " h · t ı k u k anl . m ıırunız a aç un mu ·~ ra neyı za. len atletizminin Balkanlarrlıtki hal.iıni-

b:zınla a ıal:'l'dn Dze.:e apl ~r fbı hnzır mnnla dolduracak olan kuvvetleri bil- t - • b' u unm ı ır. uşmarun hır gece için- "k . kaf 
1 1 

. . t 1 ır.. .... h ye 1sevıycsmc ızi isal etnıi~iir. 
de deniz üstüne ''eya denize (bir keli- ~ gemı ı e crı, ımJ>?ra o~ U15uu • ~r A .ınan neticeler üzerinde milli bir 
mc okunomamıstır) yarım milyon insa- bır kısmından n~etınışlerdır .. İngıliz, tasnıf yapılmıyııcaktır. Fakat bu neUce-

nı rır,ntmı•· k<!tf' rre . h Avusturalya, Yem Zelanda, Hint ve Mı- ler bizim için her endi=yi izale edecek 
.. ., a u ı q mı ve mavna azır- kıtal u liJ ı t.--1 d ~ ladıf{ı mı.ıhnkkaktır şrmd' mevcudu biı· sır an m stev ere ~q• aştığı :za- ka ar parlaktır. Bundan sonra emelimiz 

milyon "OO b · k!'ıii · ~ ta mmı alınacak netice hakkında tahminler bu vaziyeti idame ederek gUreşte ol-
ınuhaf ı~arı ~l;;~~ ~h;1ind:a b~!un~ r~?dndııyaca_ğı~~i~;ımz fU kadar. ki . bir d~ğu gibi, ya~ş yavaş, ~ntcrıı". s) onal 

mu et eH nazaran çok ıyiyiz. bir klasmana IU1Jlektir. 

Lenin,rad böl-
gesinde ma

nevralar 
Moskova, 8 (A.A) - Sovyetler Birli

ği milli müdafaa komiseri mareşal Ti
moçenko dün Lcningrad askeri bölge
sinde yapılan manevralarda hazır bu
lunınuşt ur. Bu sur!!tle mareşal, iki ay 
zarf ındıı. dördüncü defa olarak askeri 
mnnevrnlara iştirak etmiş bulunmakta
dır. 

kından daha müteessir olduğunu tah-
min etmektedirler. o·· I •1 İtalyanlar şimdiye kadar harbin tesir- UDyaya 00"1 • 
lerini henUz hissetmemişlerdir. Seneler- ~ • 
den beri az gıda almakta olan Berlinli- tere • 
ler ise hava hücumlariyle çok .sarsılmış- nızam 
lardır. --•-- verebilir. ••• 

Başvekil Londra s (A.A) - tngiliz istih-
barat nazın Duff Kupper §Unları 

Ankaraya avdet ~-Oylemiıtir: 
ediyorlar... - Dünyaya yeni bir nizam vere· 
İskenderun 8 (A.A) - Bqvekll dok- cek memleket hakikatt B"" ilk B ·. 

tor Refik Saydam beraberlerinde •ali ad B . e uy n 
Sökmen Suer, komutan Şükrü Kan•tlı tany ~: !1 ruza~ tahakküm ye 

r-::;:. § İ j ve parti mUf~ ~lr aaylavı Falı- ~aç uzenne degıl, §ahı&lann ve 
1 ~l&Li ŞEF M ZLE rettin Tirit.oğlu olduiu halde aaat 18 ae milletlerin hürriyeti üzerine müe1-

Bulgar lıralı arasında ~hrlmlze gelmişler ve Ankaraya mfi- aeatir. 
Ankara, 8 (A.A) - Bulgaristan tcveccihen yoilaruıa devam etmişlerdit. Yakında Hinditttan, dominyon-

kralının tahta ciUôsunun yıldönümU Ba,vekil giderken istasyonda bir kıtt I I ·· · · · ı k 
.. b t' l r ... ıs· ı"cu··mhur •----et --'-e .,.., .. _ . ~- ..._,. kal b ara musnvı yennı a aca tır munase e ıy e "' um ilalL r .... uauı resmı ı.ua e-~ ve a a-' o·· .. .. . İnönil ile Bulgar kralı arasında teb- lık baDt klltleal, mektepliler tarafından unyanın bugunku sıkıntısı zs.-

1 

rl~ ~c tc~ekkUr telgraflan teati edil- ı alkıflana~ ufurlamıutlardJr. Vali, ko- f~~ kazanıldık~an sonra parçalanmı§ 
. mı.ştir.. mutan Tiliyet hududuna kadar kend.l- dunyanın yeruden 'kurulması için 

. ... ~ .._.._~ lesme ıefakat edeoeldadir. Pir ilham kaynağı teşkil edecektir. 


