
.r ayr m iZ Kutl Olsu 
Bir müdafaa kalesi olarak • IRAN 

Bir husumet dün ya
.sına karşı Türkün 
Yenilnıezliğini ve 
ıradesıni kabul 

ettırmistir 

Garp ceph kahramanı 
Londra ve Mos
kovanın taleple
rini kabul ediyor ü'nün etrafında biriz •• 

DO 
• --~lıgün de avni zafer 

rtaanınr muhafaza 
ediyoruz •• 

$EVKl<..~f BİLGiN 

llu ·· ti!,· Glın sayısız zaferlerle dolu olan ta-
~;1~i•in en büyük ve en kat'i zferini 

il Yoruz. 
~~na en biiyük zafer diyoruz. 

ltct ır~, bir husumet diinyasilc ntücade-
)~' •iliime mahkôm edilmiş bir Tiirki
llıist~ ebediyen ya<ıyacağını ispat et-

ır. 

~n ' t•· zaf d. z· KU. 1 er JYOruz. 

hdıra, o günkü diişmanlanmıza, bu sa
ltı~ hayatiyet kuvvetimi>İn hudutsm
lıur·"u tanıtmış, milli iradeden duğan 
lıoı un dileklerimizi aynen kabul ettirmiş 

unu:voruz il" . . 
•la "~iik harbın ,;,ağlupları arasında 
ist;~-°'manlı devleti, hiç bir milletin 
fdil ~1 Ve hükümranlık haklarının ihlal 
ı,.~ 1Yeecği hakkındaki Vilson prensip
iııııaf inanarak Mondros miitarekesini 

•ıııı5tı 

Tahrandaki Alman
lar elçilik binasına 

iltica ettiler 
-o---

ın2iliz ve Sovyet lutala· 
rı irtibat peyda ettiler .. 

Nevyork, 29 (A.A) - Oğrenildiğine 

göre lranda askeri harek§t devam et
mektedir. Londra ile Moskova hükii
metlerinin metalibatı İran tarafından 

kabul edilmek üzeredir. İngiliz kıtaları Tahran Emniyet Madürü 
Saripulden geçtikten sonra Pairuk müs- <::>~~<::>-<::>-<::>-<::>-c::,<:::,.."""""":::.<:::.<:::.<::,.<: 
tahkem şehrine doğru ilerleyerek daha 
şimalde takriben 100 kilometre mesafe
de bulunan Sovyet kıtalariyle irtibat te
min ebnei!e çalışıyorlar. Sovyet kıtalan 
Rumya gölünün şimal sahilini ve Hazer 
denizindeki Li~~ar limanını i.ş .~al etmiş
lerdir. 

TAHRANDA ALMANLAR 
PANiK HALtNDE 
Tahran, 29 (A.A) - Burada tam bir 

sükunet hüküm siirmekt,.dir. Yalnız pa
nik halinde ofan Almanlar Alman elçi
liiti binasına iltica etmislerdir 

SF:FAR!n' RVRAKI 
YAKIIJYOR 
Dün akşam elçilik binasında büyük 

Amerika 
•••••••••••••••••••••••• 

lııeiltereve 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Mühim mikyasta ağır 
tanklar teslimine 

başladı --İftgiliz • Alman hava · 
harpleri şiddet kesbet· 

met:e baSladl.. 

~cİımctçiklerin harikalı zafer 
liJıte na sahne olan boğazlarla bir
-....i.,. "'eınleketin bütün kapılan düş
ıie <>be. a açıhnışb. Zafer sarhosluğu icin
>lıı.ı.; ~ aldı Belimin emrettiği yol ü~ 
"'1li11ı~ttekleri yerde, korkunc hır 
Sıırıı P ?uhu ile harekete ııeemislerdi. 
lııd,;Ylıı lorlıaldıjmdan, iktidar mevki
i:u 0Luı devlet ..ı.mlannın ııuursuzlu- 30 Ağustos, Türk i•fklal ve Zaferinin rılması lll Eylülde Garbi Anadolunun <{ile V>sadüf olunan asked bir harikadır. 
1a;;ı;:arı istifade ederek Türk ordu•unun elıediven tahakkuk ettl~i serefli bir ctiin- dii<mandan tamsmen temizlenmes; Mi!H istikl§lin bütün azametiyle te
tl" ~rı l!ıukavemet Tasrtalan birer birer dür. SenPlerce oiiren ıstırap ve i<til5rfan mümkün olmus, dünva ıa,.;lıine mua>- fıellür ettiği gün .. 30 Al'us'os manası Te 
~:""rı abnmakta idi Aziz vatanın mu- •onra, düsman 30 Ağustosta kat'i .ekil- >.am ve l'luhteş'em bir yıldırım harbi .Joho dol'rrusu manalan budur. 
~dera~dan endise etmemek, ha~r- de mağlup ve imha edilmis, ~6.A'!-ıst.?s- kavrl<'fl~rr.istir. .. .. .. .. . Bu. harbin nasıl. yanılmış oldujtıınu 
~ il ~llnıyane suikastı ı:örmemek ım- ta baslayan taarnız bes. gün ıcınde bov- 30 A<'ustos buvu k ve cok buvnk b,., ~O Atrustos 924 tarıhinde Meçhul Asker 

11"1•dı. le me~ut ve mucizev1 bir netice vermiş- destandan parhk bir <ab;fe ve Tiirkiir onıtının öniinde Atatih-kün kendisi 
Pt~ıı~a~ıl~ordu ki Vilsonun on dö~ tir. 30 Ağı.J'to.s me".dan ml'horebesi sa- "'.~inci ~<ırda y~.rattıilı h.;'. mucize .v• söyle anhtnnstır: 
..._ nsıbı hır vem borusıından başka bır yesindeilir ki tımıirın !l Fvl(\Jile knrla- bnlıın tarıhte. ilnnva tarohonile e"ne _ C:Ol\1Tl ? fNM 'lı\AIF F.n'll.: _ 

bir duman cıktı~ı ı?örülmü'!tiir. Bu elcl
likteki evrakın alelllcele yakıldığına de
Wet ebnektedir _ Bütün Amerikalılar 
!!ağ ve sallmdirl..,.. Blıtün IJıtfyarlar !it
!Ah altına çaj!rı~ ve bir çok kamvon 
askeri makamlar tarafından müsadere 
edilm~r. 

• SONTT :1 1tNci~ S"HIFFJ)E -

Sa j nsa hın 

Berlin, 29 (A.A) - tngiliz bava lruv
,,.,t}eri Maniş "8hlline yaptıklan hü=m 
esnasında 9 tan- bybemnslerdir. 
Dün lif?leden sonra kriben :IS - 30 tay
yare Garbi Fransa sahil; üzerinde uçma-

- SONU Z tNct ~AHil'tDE -

At k ff • SON DAKiKA 
ı;: .deiiJdir. İnsnnhf!a en sereni hizmet~ >c:cccccc:ooc:ccc:cccc::c::~.r~~==cc:cco .. cc:occ~...r.cr...r..r~::::=c:: :n::::::cca:c::: :: : cıcıacı 

le !fa etnıis olan Türk milletinin hayat i i -· 
''• 

1-ı.iı.ıaı haklarını çiğnemek için hlç ı Sovvetl.,.re «Öre Al 1 - ı 
$e5eYden cekinilmiyecektir. ,... man ara ~Ore 

o \'?'de bunun iğ-rcnç misalini gördük. ,,.,-------------• 
ı..:~avraya imzasmı koymak bedbaht- \; 

llıiQ 8 .k;ıtlananlar bulundu. Fakat Türk oı·nyeper 
dl; .~ıııın böyle bir zillete katlaması 
~nUlemez:di. Milyonlarca Türk he_p 
~ ayaklanmak için. bir rehber. hır B b 
• ~rıc:ı beklivordu. Allahın inayetilc araı· 1 er
fılf ancı ııörünmckte ııecikmedi. Mus-
~ı:, l(emal'in Anadoluya ı:ecmesile be-

deo-· r. bütün yakın $arkın tali ufkunu h d • 1 d • 
~~lıren güne~ doğmuş bulunuyordu. ava e ı 1 

d, ~ mücadelenin çetin safhaları için
Otı' tk milleti Mustafa Kemale ve 
le::.~ en vefaknr arkadaslarına kalbini 

lnı~tir. 
ftt .annuştır ki, yenınek iradesini, za
İtirı llnanını kalbinde taşıyan bir millet 
di; llıağlubiyet yoktur. İnanmıstır ki. 
~ 'lrıııınlar ne kadar kuvvetli. ilıtiraslan 
,.1111~adar hudutsuz ve ellerindeki tahrip 
~ aları ne kadar müthiş olursa olsun 
lı;,. as ~evdanlannda iradesi çeliklcsmiş 
~ llııUetin hür y~mak azminin fev
'1rı. e kuvvet olamaz. Vekayi aldanmadı-

3~'Cı ~sbat etti. 
~ ~ınıstos başlrumandanlık mııhare
darı lıö:vle :vüce bir iradenin zaferini 
~"ava ilan etti. 

ttyı:dınıvle, çocuğuyla, genrile, ihtiya
"arlıi(ını zafere tahsis eden fedakar 

<:n111n ? tvct !'>A.RİFFOE -
,r'~~ 

Ural, plan muci-
b• b. ..d 
ın~e ır m1:r a-
f aa ii ssü -oldu 

Moskova, 29 (A.A) - Sovyet tebliği : 
28 ağustosta kıtalarımız bütün cephe 

üzerinde düşmana karşı anudane muha
rebeler vermişlerdir. 

Şiddetli muharebelerden sonra kıtala
rımız Dnieper Petrovsk'u terketm.işler
dir. Hava kuvvetlerimiz Königsberge 
muvaffakıyetli bir hücum yamnıştır. 

- <;ONU 2 tNct SA.RİFEDE -

Kiyejin Dinucperden bir gdri!nÜ§Ü 

Amerikan yardımı ile daha iyi harp 
edeceği söylenen Sovyet ask..-leri 

Amerikadan yiikse
len hakim bir ses 

Vadettik 
l usvava her 
türlü yardın. ı 

mutlaka ya-
y 

paca~ız 
-0---

Japon kabinesi toplan· 
dı. Rusyaya petrol sev· 

kiyatı durmıyacak.. 
Londra, 29 (A.A) - Deyli Telgra

fın siyasi muharriri yazıyor: 
cRusya ile birleşik Aemrika arasın .. 

Jaki münasebetlere müdahaleye Japon
yanın hiç bir hakkı yoktur. Japonya eş
ya mübadelesinde şartlar dermeyan 
edeceğini söylüyor. Bu hayret edilecek 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -. 

Ruslar yeni 
taarruzlar 
yapıyor 

•• 
Uç süvari bölü-
~ü topçu ateşi 

önünCle eridi 
Berlin, 29 (A.A) - Bolşevikler 27 

ağustosta şark cephesinin merkez bölge
sinde mahalıt şaşırtma hücumlarına te
şebbüs etmişlerdir. Şiddetli bir topçu 
ateşinden sonra tankların da mUzahere
tly le yapılan bütün bu hücwnlar Al
ınanların kahramanca müdafaası karşı
sında muvaffakıyetsizliğe uğramışbr .. 
Bir noktada Sovyetler Alman piyade 
mevzilerine karşı üç süvari bölüğünü 
hücuma kaldırınıı;lardır. Bu hücum da 
Alman piyade ve topçusunun mütemer
kiz ateşi karşısmda kırılmışbr. 

Bu üç süvari bölüğü tamarniyle imha 
edilmiştir. Alınan piyadesi 27 ağustosta 
aşağı Dinyeperde Sovyet istihkam as
kerlerinin ve piyade teşekküllerinin 
nehri geçmeğe hazırlandıklarını gör
müstür. Alman bataryaları Sovyet as
keri tahaşşütlcri üzerine müessir bir 
ate~ açmış ve Alman obüsleri nehri geç
meğe hazır Sovyet pi,yadc bölüklerine 
kanlı zayiat verdirmiştir. 27 ağustosta 
asağı Dinycperde Alman istihkam ve pi
yade askerlerinden mürekkep hücum 
tesckkülleri nehir üzerindeki büyük bir 
adaya çıkmışlar ve adayı hemen 
zaptetmişlerdir. Almanların ileri hare
ktinl durdurmağa teşebbüs eden Bolşe
vikler göğüs göğüse çarpışınışlarsa da 
mağ)Qp edihıili;lerdir. 

Berlin, 29 (A.A) - Finlandiya körfe
zinde üç bin tonluk bir düşman ticaret 
gemisi babnlmıştır. Revale karşı yapl

- SONU 1 iNCi SAldrmB -

,, eş es emrı ........... . 
yerine ~etirildi Führer ve Dute 

logiHz ve Rus kıt'a
ları geri çekilecektir 

ıran muharebesinin kan 
dökülmeden intacı Mı· 

sarcla memnuniyet 
uyandırdı.. 

Hitlerin karar
v;ahında bu

luştular 

Şark ve cenup cephe~ 
leri teftiş ed i idi 

Slınla, 29 (A.A) - İran murahhasla· 
rı ileri İngiliz kıtalariyle buluşmuşlar ---<>----
ve Şalıinşahın muhasamatı kesmek em- Berlin, 29 (A.A) - Resın1 tebliğ : 
rini vermiş olduğunu bu latalara bil- Führer ve DüÇe 25 ağustostan 29 ağus
dirmişlerdir. tosa kadar Führerin umumi kararg~ 

Kahire, 29 (A.A) - İran muharebe-
sinin süratle ve hemen hiç kan dökül- da buluşmw;lardır. Şimal ve cenup umu-

mi karargahlarında yapılan bu g~ 
meden neticelenmesi Mısırda umumi bir lerde harbin inltişaf:ı ve deviım.iyle alt.
memnuniyet doğurınw;tur. Bu suretle kadar bütün askeri ve siyasi meseleler 
İngiliz - Rus stratejik vaüyetinin pek bahis mevzuu olmuştur. Bu meseleler 
çok takviye edildiği ve Hitlerin orta iki mihver devleti arasındaki miliıaııe-: 
şarkla Hint Okyanusuna gelmesine en- betlerin bariz vasfını teşkil eden arka
gel olan mllnianın zaif noktasının simdi daşlık ve mukadderat birliği zilınlyeti 
kuvvet buldııi(u takdir olunmaktadır. - SONU 2 İNCi SAt1tıiKDE 1 

-

Londra, 29 (A.A) - Royter aj~ • ~ 
siyasi muharriri yaztyor : Müttefiklerriın~~~~~~~;~~S~~~~ 
ilerlemesine mani olmamalan için İra 

- SONU 3 tlNCÖ SA.RİFEDE -

Jfeıhe~ İ!""m Riza Kütüphanesi 



SAHiFE 2 'JlENI ASIR 
c:ı: 
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torbaların Memo atıldı • 
nzerıne 
~· 

uBu Firuz IJ~y ne lıadar zenginmiş. Bir adamda 
bu lıadar altın bulunacağını sanmıyordumn dedi 
Yalnız önceki vaziyet ile şimdiki ara- l\1EMO KARISI PEl\IBEYi 

Köyler için buğday 

'ilivet nlaka
mi bu ihtivacı 

temin etti 
sında büyük bir fark gÖ7.e çarpıyordu. (;FAL EDİYOR Bir kaç güne kadar ihti· 
Bir kaç ay evvel Pembe ile Memonun O gece Bayati Dağ deviren ve Bağ- yaC mahallerine bUP.day 
yine burada gördUkleri yığın onların n yanık Memoyu da aralanna almışlar, 
gözüne bu kadar yüksek ve heybetli gö- gemideki altın torpalıınnı Pembenin sevkine ba$1anacak •• 
rilrunemişti. Simdi zirvesine hayalin bile evine taşınıağa koyulmuşlardı. . . ~ 
yetisemiyeceği bir yUksekHkte mühio. Mcmo bes on torbayı birden sırtına Vali B. Fuad Tuksalın bı.zzat aldıgı 
azametli bir dağ görünüyordu, beş mil- yükleniyor, \u ağır yükün altında iki tedbirlerle civar ka7.a ve köylerin ek
yon duka altınından milrek:kep bir dağ kat oluyor, fakat aslA .şikayette bulun- . meklik. buğday ihtiyaçları temin edil-
silsilesi.. Bu dağın zirvesi ve yama~- mıvordu. mektedır. 
riyle etekleri altın dolu torbalardan iba- Demircinin alnından, yanaklarından V:layct dahilinde hububat istihsal et-
ret bulwıuyordu. nohut gibi iri ter taneleri boşalıyor, fa- miyen ve esasen zirai faaliyctJerl üzüm, 

Çingene Memo derin bir hırs ve işti- kat herif vem kokusu alan iri bir mer- incir, zeytinyağı, pamuk ve saire gibi 
ha duyduğunu gösteren bir atılganlıkla kep gibi hiç of demeden r.alışmakta de- diğer maddelere inhisar eden köylerin 
torbaların üzerine saldırdı. Bir torba vam ediyordu~. ' ekmeklik buğday ihtiyaclarının temin! 
yaknlıyarak a~nı açtı. Demircinin bu gayretini gören Baya- için vilftyctçe Tıearct vekaletine vaki 

Sanld torbalardaki altınların aksi 0 ti ona hiç sezdinncden. içinden kıs kıs olan müracaat Ü7.crine, bu gibi köylerin 
dakikada gözlerinin içine vurmuş gibi gülüyordu .• ihtiyaclarını karşılamak için, Toprak 
Çingenenin nazarlan birden b~re parla- Fakat Mcmo hiç bir şeyin farkında mahsuller! ofisinin tanzim satışlarına da. 
mışb: olmuyordu. Altın hırsı Çingenenin bil- ha 150 ton buğday ilavesine vekaletçe 

- Ah Pembe ... İşte çil çil nltmlar... tün rUhuna yayılmış, onu baştan başa mi!c:andc edilmistir. 
Bu ne büyük bir hazine!.. Ne emsalsiz hükmü, nüfuzu altına almıştı". Izmir iaşe müdürlüğii tarafından ha-
h. •t. Torbalan sırbruı vurduğu ve karanlık zırlanan cetveller üzerine buğdaylar ih
ır serve .• 
Meğer bu Firuz bey ne Iaıdar zengin- sokaklardan gecerek bunları evine gö- tiyac maballc-rine bir kaç güne kadar 

miş! Bir adamda bu kadar çok altın bu- türdüğü sırada Memonun kafasında gönderilecektir. 
lunacağına hic ihtim~ vermem!ştim. Ah. müphem bir takım fikirler uyanıyordu. -
Alemde bu altınlann hepsi de bizim ol- Cin~enemüthişbirnrztmun bir ateş ha- /ki ihtikar Vak' ast da. 
malıydı!... linde içine düştüğünü ve bcnlil!inin her 

Bayati. altın hırsiyle yanıp tutuşan tarafında yanmaktan mütevellit derin 
Çingenenin bu hareketini fark etmemiş acılar husule getirdiğini se-ıer gibi olu-
gi.bi görünerek Pembeye dedi ki: yordu ... 

- Bugün Nisan ayının ikisi... Halbu- Memonun kendisini sihirli, ayni za-
ki bu altınlarm Mavıs iptidasında sara- manda gayet tehlikeli bir fikrin cazi
ya teslim edilmesi lazımgeliyor. besine kaptırdığı ne kadar belli idi.. 

Padişah size tam bir av mühlet ver- . Şimdi Çingene, rüyasında kendisini ar
di... Para şimdiden götürülüp teslim edi- pa ambarında gören bir tavuk gibi mU
lecek olursa Padişah i.ş!.n idnde bir mu- zchhep hayaller ve aldatıcı kuruntular 
vazaa bulunduğunun fnrkına varabilir. jçinde yüzüyordu. 

O vakit gerek siz ve gerek efendim İşte bes milyon duka altını .... Ah bu 
Firuz bey yeniden tehlikeli bir vaziyetle ne muazzam bir servetti .. 
knrsılaşmı.ş olursunuz. Ci.inkü Hünkar Mademki bu para simdi onun eline 
kendisini iğfal edenleri asla affetmez.. geçmiş bulunuyor.. Bunu olduğu gibi 

ha tesoit ed;Jdi 
Zabıtaca iki çivi ihtikiin tesbit eGil

mistir. 
Kecccilerde Yeni bit pazannda Ab

dullah oğlu Bakırcı Hanefi kilosu 85 ku
ruşluk civivi 300 kurusa ve yine Kece
cilerde İnkılap sokağında Ali oğlu LUt
fü de kilosu 35 bırus olan civiyi 600 klı
rusa satmak suretiyle ihtikar yaptıkln
nndnn yakalanmı.c:lar ve milli Konmma 
kanununa göre adliveye verilmişlerdir .. 

Orman vane-ınları 
Altınlan buradan kaldırıp s!zin evi- muhafaz.a etmekten, civciv çıkaran bir 

nlze taşıtacağım. Onlan bir ay evinizde tavuk gıôi bu sayısız altın torbalarının Kemalpaşa kazasının Armutlu köyün
sak1arsınız ve Mayıs ayının birinci gil- üstüne yatmaktan onu kim men edebi-

1 

de Mahmutdağı eteklerindeki devlet or
nü gôyn bunları yeniden siz imal etmiş lir?... mantarında ia,ngın cıkmış. söndürülmc-
gibi görünüp sarava teslim edersiniz... Fakat birden bire aklına geliyor: 

1 

si icin tedbirler almmı..<rt.ır. 
Firuz bey bu n1tııi1arı bir ay sonra da Pembe bir ay sonra bu serveti götürüp Urlanın Demircı1i mcvkiindc funda-

.. d b"'" eli Padişaha teslim etmeğe m"cbur ol:ıcak.. lıklar ates almış, 55 hektar ha tmna-gon ere !ıır ••• b 
Fakat sizi şüJ>lıeye dilşürmemek ve Bu dilşünce bir burgu gibi onun zi nine men yanmıştır. Aynca ~ zeytin ~ 

Dzülmenize meydan vermemek icin bun- saolanıyor... 1 tamamen ve yUz kadar da kısmen yan
lan işte miadından evvel gönderdi.. Müthiş bir hayal sukutuna u~ayan mıstır. Yangın söndürillmil<:tür. Sebe~ 
Şimdi gemiciler torbalan slı.in eve Demirci sanki derin uc:unıma yuvarlan- I yet verenler araştırılmaktadır. 

g6tilrllp bırakacaklar. Siz de onlan ev- mış gibi o dakika da bütnn benli~in 
de mnnastp bir yere koyup Jyice muha- dayanılmaz bir sızı içinde kaldığını se- Menemen ve EmirAlem· 
ma edersiım... zer gibi oluyordu... de ~ekir~e miiQClelesi 

O dakika da derin bir heyecana b- Son altın torbasının da çıkanlarak 
pılan Memo birden bire :W. kanşarak. geminin bUsbütUn boşaltılmasını müte- :V81JdACak.. 

Dedi kf: akip Bayati Pembe ile kocasına veda Villyet ziraat mUdü.rU B. Refet Dik 
- CeınkiJere ben de yardım ederek ayrıldı._ Gemiye döndü... tMenemen ve Emirilemae yaptı<; tet-

Bu suretle kimseye sezdirmeden ban- 'Oç yoldaş gecenin karanlıktan arasın- kiklerden avdet ebnistir. Bu mmtahlar-
lan çar~buk bur kaldmnz;. Böyle da hareket hazırlığına koyuldular. Son- da bazı .verle:~: ç_~lel~ yumurta 
yaparsak daha tez bu işi b!ilrmiş olu- ra Bayati Dağ devireni bir köşeye çekip bıraktiklan gorülmuş oldugund.'\n bu 
ruz.. ona dedi ki: havalide kı~ milcadelem yapılması için 
Ambarların bir köşesinde yığılı duran - !Jte mükemmel bir plan.. Ben ooce teflbirier almmıştır. 

altın torbalarınm carlbeSine tuttilan bu işte itiraz etmiştim . Fakat mejterae Bundan ba~ka Menemen ve Emirlllem-
Memo 0 kadar kendisinden geçmi.$ ve Firuz bey çok iyi düşilnmüş.M de daha esaslı bir mücadele iç.fn bütün 
fllŞU'UUŞ bultmuyorda ld bu derin se- Celltt Kara Alinin babası altın torba- 1 hazırlıklıı.rm tamamlanması muvank glS
vinç ve heyecan halinde Çingenenin lannı görtlr görmez heriftn götlerini rUimUştUr. Bu havalide, çekirgenin ta
birden bire ağzından tehlikeli bir lif mlitbiş ihtiras dumanı bürüdU... mamen imhası için sık sik mücadele ya-
kaçırm8$1na ramak kalmıştı. Fakat Pen- Çingenenin bu paralan Padişaha tes- pılacaktır. 
be kaşlarmı çatıp kocasına gizli bir ~ lhn etmeyerek Firuz beyin tahmin ettiti ---------------
mnrda bulun.muştu. veçhiıe onlarm üstüne ohırmak isteye- Sovvetlere göre 

Ve Bayati bu işareti pek sarih olarak ceğine artık bmim de şiiphem kalmadı. 
t M D D t • RASTA RAFI 1 tNrt SA Rh•'f''!OF, sezmişti... - 8 T ~ ı -

Alınan mütemmim maltimata göre yirm! 

Bir müdafaa kalesi olarak ('arp 
cephesi kahramanı Inönü'ni;n 

etrafında biriz 
- BASTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE • cAkçaşehirde 1 inci ordu karnrglhına 

c - 29/30 Ağustos gece.si sabaha karşı, saat dokuzdan evvel vasıl olmuştum. Or
Garp cephesi harekat şubesi müdürü du kumandanına bir ~raftan cephenin 
Tevfik bey bermutat o saate kadar muh- tahriri emri tevdi olunurken ben de 
telif karargahlardan ve her taraftan ge- kendisine şifahen vauveti izah ettim ve 

altı ağustosta evvelce bildirilmiş oldu~ 
wbi 17 değil. fakat 37 Alman tayyaresi 
düşürühnüstür. 27 ağustosta hava muha
rebesinde 41 Alman tayyaresi düşilriil
müştUr. Birim kayıbnnrz 23 tayyarcdir. 
Hava kuvvetlerimiz Baltık deniz!nde iki 
Alman naklive gemisini batırmıstır. 

Moskova, 29 (A.A) - Lozovski Din
yeper barajının berhava edildiğini bil
dirmiştir. 

Moskova, 29 (A.A) _ Tas ajansı bil
d:riyor : ıBugünkU kraı. başlığı altında, 
Kraımaja Svesda gazetesi söyle yazıyor: 

Stalinin büyük stratejik planı ınuci
b!nce Ural memleketimizin bir müdafaa 
Ussil olmuştur. Burada zaferimizin mad
di esası yaratılmaktadır. 

. len raporlara göre harita üzerinde tesbit 4 ilncü kolordunun tekınU fırknhıriyle 
ve işaret ettiği vaziyeti unıwniyeyi cep- ve :silrnt: ve şiddetle işte bu köyiln, Çal 
he kumandanı lsmet paşaya göstermiş köyünün garbındaki düşm:ın kısmı kül
ve o tla derhal paşaya göster emriyle lisini ihata ed;e:k sure~ m~8;_I"ebeye 
Tevfik h:?yi yanıma göndermişti. Kara- mecbur etmesını emrettım ve ilave et~ 
h.isa:rdn belediye dairesinde bana tahsis tim ki diişman ordusu behemehal imha yalnız bizim tarihimize d~il . cihan tnri
olunan odad:ı yatmakta idim. Beni tıyan- olunacaktır.> . . .. hine yeni cereyan vermekte kat't tesirli 
dıran Tevfik beyin gösterdiği haritaya «Arkadaşlar; saatler ılerledıkçe gozle- bir meydan muharebesi hntırlamıyo
baktım. Hemen yataktan fırladım. Ar- rimin öniinde inkişaf eden manzara şu rum.> 
kadaşlar. Haritada gördUtnJm şey şu idi idi: Düşman Başkum~dnnınm ŞU ~ar- * 
ki, ordularımız düşman kuvayi milhim- şıki tepede son gayretıyle çırpındıgını Bugünlru hür ve müstakrı yaşayışımı-
mesini şimalden, cenuptan, garptan iha- görüyor gibi idim. Bütün düşman mev- zı 30 Ağusto"a medvun olduğumuz!l sün
taya müsait bir vaziyet almış bulunu- rllerinde bü~k bir ~e?'ecan vn.rdı. ~rtık l he yoktur. Ne mutlu Türk milletine ki 
yorlardL Derhal Fevzi \"e İsmet paşala- toplarının tufenklcnnın ve mıtralyozle- şimdi istiklal savacıını kazan"ığı zaman
rı çağırınız dedim. üçümüz toplandık. rinin nteslerinde sanki öldürücü hassa do kinden daha miittehit ve daha kuvvet
Vnziyeti bir daha mülllaa ettik. Ve ka- kalmamıştı.> ti bulunuyor. Türk ordusu. şehamet ve 
tiyetle hükmettik ki Türkün hakiki ha- Bir nz sonra cihanda büyük bir inh!- hamasetiyle 30 Aj!ustos zaferini tarihe
Hls güneşı 30 Ağustos sabahı ufuktan dam olacaktı. Ve beklediğimiz haL~ gil- kavdettiği günlerdekine nisbetle driha 
bütün şaşaa.siyle tuluğ edecektir. Bu neşinin tuluğ edebilmesi için bu inhidam pek çok mücehhez, mükemmel ve mad
karara göre ordulara yeni emir ve tali- lhımdı. Zulmetler içinde bu inhidam h1p edilemez bir müdarna kalesi olarak 
mat yazıldı.> vuku bulmalı idi. Hakikaten semanın hudutlarımızı b"'kliyor ve Pıtrn Cf't>hesi-

cVaziyet o kadar mühim. o kadar sür- karardığı bir dakikada Tilrk süngüleri 

1 

nin Muzaffer Kahramanı Milli Şef !s
at ve şiddet talep ediyordu ki bu tahriri düşman dolu o sırtlan:. hücum ettiler. met !nöniinün etrafında ~k bir vücut, 
emirlerle iktila etmek muvafıkı ihtiyat Artık karşısında bir ordu. bir kuvvet aşılamaz bir kava mehabeti ile birles
olamazdı Onun için Fevzi Paşa Hazret- kalmamıştı. Kamilen mahvolmuş peri- mis olan Türk Milleti, dünvanm bu buh
lerinden bizzat. Altıntas ve cenubundan şan bir bakeyetüssüyuf kütlesi bulunu- r:ınlı zamanlarmda başkalannda mbtıı 
hareket eden 2 inci ordumuzun ve bu- yordu.> uyandırıyor, atisinden emin, kendisin
nun daha garbında bulunan süvar ko- <Efendiler; Afyon - Dumlupınar mey- den ve ordusundan emin, çalışıyor ve 
lordumuzun nezdinı~ giderek tasavvuru- dan muharebesi ve onun son safhası bekliyor. 
muza göre harekatı tanzim buyurmasını olan bu 30 Ağustos muharebesi Tün ta- Bize bu nimetleri ka7..anammş olan 30 
kendilerinden rica ettim. 4 üncü kolor- rihinin en mühim bir dönüm no'kta!!ını Ağustos zaferini ibda edenleri sonsuz 
dusiyle fstihdaf ettiğimiz düşman kısmı teşkil eder. Tarihi millimiz çok büyük hürmet ve tebcil ne anmak. nıhlarmı ta
küllisini cenuptan takip eden 1 inci or- ve çok parlak 7.aferlerle doludur. Fakat ziz ve takdis etmek hepimiz için ulv1 ve 
du karargahına da bizzat ben gidecek- Tiirk milletine burada ihraz ettiği zafer vntaru bir vazifedir. 
tim.> kadar neticei kativeli ve bütün tarihe, fam.a-;? tt..~ 

avacılık haftas münasebeti e 

Türk Hava Kurumunun 
Halkın~ıza beyannamesi 

Buc\in, Türk ordusunun tarihimize munu hatırlatır. 30 ağustosta havacılık 
kazandırdığı hayat verici zaferin şere- hl\ftasına girerken, günün bütün saatle
fini ve gururnu yeniden tatacağ~ gün- rini Türk hava kurumu kamplarında, 
dür. k<mat aşkiyle çırpınarak geçiren binler-

Yaşamasından ümit kesilen yaralı bir ce Türk delikanlısı gözlerimizin önüne 
milletin, karlı dağlardan inen bir çığ gi- celir. Onların yüreklerini tutuşturan ate§ 
hi, silkinip ~ahlanışının yıldönümünde- te-n içimize haz dolar. 
yiz. Yer yüzünde, milyonların, en mo- Sevgili vatandaşlar, 
dern ölüm makineleriyle boğııştukları iyi vuruşmasını bilen kanatlarla ha-
ton haft<.ılarda bile, on dokuz yıl önceki valarını koruyanuyan milletler, iki yıl
ı:aferimiz erişilmez kıymetini mııhafa.za denberi, kökle?i çürümü~ ağaçlar gibi, 
etmektedir. Hadiseleri, içinde yaşam- birer b:rer devriliyorlar. En mecnlsiz 
lan şartlar dikkate alınarak gözden v,ünlerinde bile bası eğÜmiyen Türk 
geçirmek lazımgeldiğine göre, silahına milletinin. havada da her zaman kah
f.ÜTeeek fi eği. tüfeğine tal:acak süngü- raman kalacağına inannmz, uçan nesli 
'"" kalmamış bir ordunun, kaynaklan ne kadar kuvvetlendir&bilirsek. o kadar 
hoJ ve sonsuz bir salgına vurduğu yıkı- ı;ağlnmlaşacaktır. Bunun için havacılık 
cı darbe, üzerinden asırlar geçse bile, haftasında havacı gençliğin / ihtiyaçları 
pkrlaklığını kaybetmiyecektir. Bunun lizerinde daha çok alaka ile durmalı ve 
İ•:in her 30 ağustosta ırkımızın en kor- ' Türk hava kuramun:ı yardım etmeliyiz. 
kunç ve çetin .imkansızlıklardan sıyrı- Büyük bayram1mızı. Tvrk gökleri kadar 
lıuak ışığa kavuşa bileceğini düsünmek berrak ~e neş' eli geçirirken bu vazife-
,.c alnımızı dik Uıtmnk hakkımrzdır. mizi unutmryalrm. 

30 ağustos tarihi, bize ayni zamanda, Türk Hava Kurumu Balikanı 
el birliğiyle, emek birliğiyle kurduğu- Ennrum Mebusu 
muz bir müesseseyi, Tiirk: Hava Kuru- Şükrü Koçak 
~.,,.;_ ~~''-' 

Kömür ihtiyacı B. Refet Diker 

•• •• 
ı ı om r 

buhranına mey· 
dank ıvacak 

tok malın 
yeni 

ağlan • 

ve 
la· 

.Alakadar maknmta-r. odun kömüril 
mevzuu üzerinde clddi}'etle durmak-ta 
ve İzmir.in ihtiyacının temini için lü
zumlu trobirfeıi ~mdidcn almaktadır
lar. 

Şehrimi:z:de mevcut kôntilrciiler. vilii.
yg fiat mürakabe komisyonuna stokla
nnı bildiren ve mal!yet fiatlcrini göste
ren beyannameler vermektedirler.. Bu 
bevannamelere göre İzmirde külliyetli 
mikdarda odun kömürü mevcut olduğu 
anlası1mıştır. 

Kömürcülerle yapılan temaslar netice
f>inde de daha pek çok kömür yakılaca
ğı ve kış ihtiyacının tamamen karşılana
ca~ anlastlmıştn-. 

Alakadarların tahminlerine göre alı
nacak kat'? tedbirlerle kömür fiatlerinin 
ucuzlıyacağı ümit ed:lmektedir. 

-------
KOYLE~~ PETROL 

DAGITILIYOR 
Petrol teV%iatma bugünden itibaren 

köylere de başlanacaktır. 1$ıklar köyün
den başlamak suretiyle su-asiyle Pınar
ba$1 ve civarındaki köylerle Kemal~ 
busı dahilindeki köylerde bayilere gaz 
ve:rilmeğe başlanac.aktır. Hallt g8% ihU
yadarını bayilerden temin edecektir. 
Ş:mdiye kadar gaz tevzi edilemiyen 

bayilere de gaz verilecektir. 

Kuru meyve ve palamut ihracatc;tlar 
birliği idare heyetleri diin itha11it ve ib
racatçı birlikleri binnsında toplanmı...ctlar. 
ihracat i5lcriyle ambalaj mnddeler:Oin 
temini meselesini müzakere etmişlerdir. 

4merika lngıltereve 
· RA~TARAFl 1 fN('i SA.HİFEOF. -

ğa teşebbüs etmiştir. Bir Alman filosu 
İngilizlerin adetçe üstünlüğüne rağmen 
düşman tayyarc1erini muharebeye icbar 
etmiş ve sekiz düşman ta)·yaresini dü
şürmüştü:-. Meserşm.it filosu hiç zayiata 
uğramadan üssüne dönmüştür. Öğleye 
doğru bir Spitfer Fransanın :fimal sahili 
üzerinde uçmuş ve Alman av tayyare
leri tarafından diisürülmi.ic:;tür. 

Londra, 29 (A.A) - P f.rsembe günü 
Blenheim tayyareleri 3vcıların himaye
sinde Rot<.'rdam havu7larına bir akın 
yapmışlardır. Hava dafi bataryalarının 
ateşi altında hücum eden fngiliz tayya
releri gemilere ve rıhtımlara tam isabet· 
lcr kaydetmislerdir. Avcılar şimali 
Fransada bir kaç keşif faaliyeti yap
mışlardır. Bu harekattan yedi bombar
dıman ve 5 avcı tayyaremiz dönmemiş
tir. 

Dün gece Britanya üzerinde kilcük 
hava faaliyeti olmuştur S-ırki tn11iltere
ye bombalar atılmıştır. Az mikdarda 
hnsarat ve nüfusca zayiat vardır. 

İngiliz bombardıman tavvareleri Ruhr 
deki s;nai ve askeri hedeflere de hücum 
etmişlerdir. 

Nevyork, 29 (A.A) - Nf!vyork Tay
mise göre Misi~an fabrikalan Büyük 
Britanyavn ~imdiye kadar Amerikan ti
pinde 500 tank teslim cbni~lerdir. Lib
yada yapılan tecrilbeye ~öre İn$1tere 
hükümeü bu tanldan birinci sınıf say-

Ankara Z0 raat 
kon2:resine iş
tirak edecek 

-o---

E2e bölge • başe atı ve 
m n ar hastalıkları 

Vekfile e ·z h edilecek .. 
15 eylülde .Ankarada Ti.irkiye Ziraat 

müdürlerinin iştirakiyle bir kongre ak
dedilecel."tir. Kongrede memleketimi7Jn 
zirW durumu tetkik cdi1ccek ve yeni ze
riyat mevsimi için esaslı kararlar alına
caktır. 
İzmir ziraat mildürü B. Refet D:ker, 

kongrede bulunmak ve Ege bölgesinin 
haşeratla ve mantar hastalıklariyle ya
pılan mücadele hakkında alakadar ma
kamlara izahat vermek ilzere yakmdn 
Ankaraya gidecektir. 

GeJ,ı.nler, Gl~enler 
tstanbul Mebusu B. Ahmet Hamdi 

Denizmco. 1stanbula gitmiş, Gül pazar 
Kaymakamı B. Reşat Bayatlı ve Balıke
sir maarl mlldiirU B. Nwm şehrimize 
gehnişlerdir. ___ _,,_ __ _ 

KARSIYAKftOI 30 AGUS· 
TOS TEZAHORATI 

--o-
Bugün 30 ağustos zafer bayramı her 

yerde olduğu gibi Karsıyaka Halkevin
de de kutlanacaktır. Karşıyaka Halke
vinin bütün Azalan sabahleyin yapılacak 
geçit resminde bulunacaldır. 

Aksam, zaferin ehemmiyet ve bUyük
lüğU baklanda doktor Şükrü Pamirtan 
tarafından bir konferans verilecek bun
dan sonra Halkevi mUziği tnrafmdan bir 
konser ven1ecek ve ayni gece de deniz 
erlerinin de iştirakiyle bir fener alayı 
yapılacaktır. 

Führer ve Duçe Hit
lerin karargahında 

buluştular 
- BJ\ı;;TARAFI 1 İNf't SAHİFEDE -

dairesinde yakından tetkik olunmuştur. 
Görüşmelere iki milletin :ve şeflerinin 
harbe zaferle hatemesinc kadar devam 
etmek hususundaki sarsılmaz azmi hA
kim olmuştur. 

Bu .zaferden doğacak yeni Avrupa ni
uımı mazide Avrupa harplerinin temc
Uni teşkil eylemiş olan ~.'"!beoleri imkfuı 
nisbetinde ortadan kaldırmalıdır. 
Bolşevik tehlikesinin ve istismarının 

ortadan kalkması bütiln A vnıpa kıtası 
milletlerine gerek siyasi sahada, gerek 
ekonomi ve kültür sahalarında sulhper
ver filıenktar ve müsmir bir iş birliği 
yanması İmkanını verecektir. 

Bu rlyaret münasebetiyle führer Du
çe sark cephesinin esaslı noktalannı 
gezmişler ve ezcümle. Bolşevizme karşı 
savasa iştirak eden Italyan fırkaların
dan birini teftiş cylemislerdir. Cenup 
cephesini ziyaretlerinde Führer ve Du
ce mareşal Von Rundstedh tarafın
dan sclamlanmışlardır. Bundan başka 
Alman Rayhı mnrşal Gör~ngin ve ordu 
başkumandanı mareşal Fon Brauchtich 
umuml karargahları da ziyaret edilmiş
tir. 

Alman cihetinden bu siyasi ve asken 
~örüşmelere Alınan hariciye nazın fon 
Ribbentrop ve Mareşal Knytel iştirak 
eylemiştir .. 

maktadır. 
Artmakta olan bir hızla başka tanklar 

hazırlanmaktadır. 

2 

tos 
Bir husumet dün va· 
sına karsı T ürkütı . 
yenilmezliğini ve 

iradesini kabul 
ettirmiştir 

- BASTARAFI 1 İNCİ SAHIFED&. 

millefinıiı, en karanlık günlerde, eıı ~ 
y a r içinde bile mu ve ..... 
tuluş gı1nC15inin muhakkak suratfc doV' 
cağından ümidini kesmemişti. Bu ii~ 
din içim.İ7.i aydınlatan kuvvetini anlnl" < 
için, o günkü Tiirkiyenin yüreldct ~ 
halini, ctrafnmzı saran düsmaıJııv 
mağ'rur kudretini düşünmeli ... • 

30 ağustos zaferinin dünyayı şnşı~ 
ehemmiyeti ancak böyle anlnşılır:~ 
kat'i zaferden sonra ordumuzun ')'llCW" 

siiratilc topraklarını nıüstc\'liden te~ 
lcmesi iki Jıafta bile sürmemiştir.. J)~ 
rnnnlar vatanın hnrimi isınctindc lıll"' 
katcn boğulmuşlardır. di 

30 ağustos yeni Türkiycnin haya~~ 
si;rasi, ikhsndi ve içtimai en biiyiik ıJl 
lapların baslıuıgıcı olmuştur. 

Beynelmilel sahada Türkiye hııı.; 
doslluk~ar yaratma~ en çok kıymet ~,,r 
ınistir. Insnnlığın dinmjyen ıstırabı I> 
sılılı:lı haklara hurmetsizlikten ileri ı;, 
diğini düşiinerck eski düşınnnlnnıı' · 
ıninıiyctlc elini uzatmıshr •. Eğer nıill,.ı 
lcr mazinin felaketlerinden ders n~ 
bi7Jnı misalimizi takip ctsclcı:di A\ ~ 
belki bugünkü feci akibcte sürü1'1 
mezdi ·~ 

Şimcli Avnıpa hastadır. Nereye gı ~ 
ğ'ini ne yaptığını bilıniycn znvnl:Jı 
hasta.... . 

Çok şiikür biz bu çılgınlık alc 
dısında bulmımnldnyız. ~ 

Bahtiynr1ıi:'llllızın kıymetini biliY ~J 
Bunun idndir ki seflerimize ve zntcfı 
ebedi il.Uhı olan l\lehnıetciğe şiikrnP • ..ı: 
zı ifade edecek kelime bulmaktan o~ 
Ehedi scl Atatürkün manevi bu~j; 
sülmmln ef!ilir. onun yolunda nyni 1\1". 
\'C ayni kuvwtle yürüyen milli şef~ 
,.e kahraman ordumuzu saygı 'e ınulı' 
betle scli'imlarız. 

Zrucr bayramı Türk ha\'a kuruınt11'11 

da bayram günlidür. . 
Yasadığımız bu a!i'ır imtihan ~cf 

de havneılığın fevkalade elıe.ınmıyc=~ 
nnlnmıvan kalmamıştır. Göl<leri -~ 
kanntbrln dolu olmıyruı milletler İS"' l 
ba1dcn emin olanuızlnr. ffi 

Biz ki zafer i!iines.inıizin c cdiliEJ 
kani.iz. Bu en kııt'i ihtiyacı düsü.ntn:Wvf 
1ıir ôn fariğ olamnyrz.BavaQlığımızıtl .~ 
kişnfı icin hk bir lcdakhlı~ çok Jtli"j 
meyiz. Verelim, neye muktcdirsek ~ 
sini \'erclimou Şanlı snncnihııuzı ':,~-" 
rlmiı:de dalnlandırnn cclik kartaıı-'·. 
sayw OQ binleri bwmalıdır. Toorıı~ 
haı'atunı7.a ha:rnt katan sahi11crimid -; 
eliğim.iz kadar havalannım scvcllııı 
kıskanabm. Kanatlanmıs bir gcncli1' ti 
du.;:una snhip olmakla iltihar edeli-!~tı 

Bu. zafer gününde andmıız llıtl~ 
bakimiyet olmaJıdır. ...M 

Türkün istemesi mu\'affak obn~ W 

en lmvvet.ll teminattır. 

ŞEVKET. BJLD!!, 

Amerikadan yük•ele~ 
hakim bir s~s 

• BA$TARAF1 1 INct SAntFEl>fİ. 
bir ~ydir. Böyle bir hareketten d,Y 
küstahca bir şey tasavvur oluna.ın~_t 

Bu beyanat denizlerin serbesti~~ 
kında lngiltere - Amerikan deJOJV"ı{ 
vonundan bir kaç gün sonra yapıl~ 
!ır. _J~pon diktatörleri hürriyet mu\1 
:ıesını ka.7.anmak üzere olan memle- ;: 
leri korkutamıyacak o memleketltl' 
z .. ferini ~ecikirmiyeceklerdir.> 

Deyli Meyl gazetesi diyor ki: ( 
<Japonya en büyük küstahlığı .>"tt' 

mıştır. Biz Sovyet müttefıklerıl11 ~ 
mümkün olan her yardımın ynpılııcı 
nı vaad ettik ve bu söz tutulacaktır·' f 

Tokyo, 29 (AA) - Nişi Nişi gıı.eV 
teşi, Rusyaya petrol sevkiyntının, ııl jl 
el~ aevkiynttan ibaret olmadığını. 
ponyanın bütün enternasyonal siyıt~ 
nin muvaff akıyeti veya ademi ıntl ·~ 
fokJyetinin bu hususta göstereceği fll ' 
yata bağlı olduğunu Jnponyanın Ç~ ( 

• • • 1 l L,, 
mesı ıçın yapı an manevra ann ÇOll' 

hos bir oey olduğunu yazıyor. ~ 
Tokyo, 29 (A.A) - Japon bsf',r 

km Konoyenin riyasetinde toplıı:ı 
nazırlar meclisi vaziyet hakkında ffl~ 
kerede bulunmuştur. Bu toplanuY• . .., 
tPnkip VaşinJTtondaki Japon sefiri J 
28 ağustosta B. Ruzvelti ziyaret ede~ 
muglak pasifik meseleleri hakkındıı ~ 
ponynnın noktai nazarını ihtiva ederı 
mesajı kendisine takdim ettiği öğrtt' 
miştir. 

Jnpon sözcüsü unlıın söylem~~~ 
-c Vl divnstok tarikiyle se~ ~ 

meselesi hakkında müzakerelere .
11
, 

devam ediliyor. Moskova bi!yük eW,,. 
zin, bu yoldan sevkiyata müsaade el~ 
yt>ceğimiz hakkında beyanatta bil 
duğunu bilmiyorum.> 
mentBa ~ 

~ 
Cebioizdeki Tembel 1 
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YENi ASIR SAHİFE 1 

Fuarında Tetkikler Amerika Güzel Bir Pavyo'n 
inhisarlar idaresi pavyonu sefiri Fuan ıtör. 
büyük rag_,betle karşılaştı me~ldi 

Ookuzgünde226~86 
-------------*------------- k F d 

-
Haraççı Kardeş-

lerin bir mu· 
vaff akı yeti 

. işi narı ~ez i 
lznıir fuarındaki İnhisarlar idaresi eın S'""["E biı·a içmekte \'C hem de istirahat et- v 

::1;!onunu b!r İngiliz gazetecisi ile bir- 111111 rf ı T" I! {. 1111
' 

1 
•• mektedir. Bu pavyon üzerinden fuarın 

gezdim. Çok orijinal bir tarzda ha- şairnne görünlisü bilhassa mükemmel-

~lanınış olan bu pavyonu büylik bir inhisar varidatı dir. 

---0--

Fuarımız hareket ve 
ne$e kaynağı olmakta 

devam ediYor-
dikkat ve alaka ile tetkik eden arkada- İnsan pa,·rona gi!-iııce yapılan güzel 
Şun, pavyondan ayrılınca bana, göğsü- 54 mı" h: on ı i .. a- te:;hirlcr arasında inhisarlar idaı·esinin 
lllüzü gururla doldurması icap eden gü- ; çalışmalarını ve bu müessesede hakim 
ze
1 

l sQzler söyledi .. Onun intibaı şu cüm- b Jd olan hareketli havayı teneffüs ediyorsu-
Fuar münasebetiyle .şehrimiz her sa

hada bir hareket kaynağı olıııııştur. Kül
türpark sahası, her türlü eğlence vası
talariyle ziyaretçilere neşe ve zevk ver
mektedir. Fuar ' çeşitli eğlenceleriyle 
'fürkiyenin her tarafından büyük ziya
retçi guruplan celp etınektedir. Mem
leketimizin tam bir emniyet havası için
de bulunuşu fuaTın muvaffakıyetinde 
en büyük amil olmaktadır. 

Modern mobilyacılı2'ın en 2'Üzel 
nümuneleriııi ideal bir ev n .. ef

eler içinde toplanıyor : JI 11 U • nuz. Karşımızda Ebedi Şefle Milli Şefin 
•En mükemmel teşhir .. Fevkalade de- İdare satın aldıf=ı sanatkarane bir tanda hazırlanmıı; port-

tor!nr. Pavyonu h=rlıyan dekoratörün releri ile kaı·şılasıyoruz. 
ir artist olduğu muhakkak. Onun sanat mahsule mukabil Yanyana hazırlanmıs üç tablo ... Bun· 

ruşatını burada bulursunuz kabi~yetine hayran olmamak elde de- kövlüye yedi bucuk !arın kısaca ifadesi şudur : 
lı~ .. Ilk plana aldığı her reklam en güzel ntilVOft lira ödedi.. İnhisarlar idaresi her sene köylüden 
hır Şekilde tebarüz cttiri~ .. Doğrusu- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yedi buçuk milyon liralık mahsul alır, 
~u söylemek !Azım gelirse diğer pavyon- Burası, devlet inhL>arı olmazdan ev- 87 buçuk milyon liralık iş yapar. 15 bin 

ı·da bu teshir canlılığı yok..• ,·el bir harabe ve bir batakhane idi. Bu- ailevi geçindirir. Bu 15 bin aile. 15 bin Fuar münasebetiyle lzmire bir çok 
yabancı devlet mümesaillerinin gelmek
te olduklan da görülmektedir. Bu me
yanda Amerika birleşik devletleri se
liri Mister Mak Mari ile lngiliz ve Ame
ı·ika sefaretinden bazı zevat dün akşam 1 

ki trenle şehrimize gelmişlerdir. J 

hiR SANAT ESERİ gün modern bir tuz sitesi haline getiril- işçidir .. 
İntibalarunı kaydeylemek üzere ben mistir. İstihsalillı artmış ve muhite en Pavyonda bir ba~ka kö~e .. Burada de-

bu pavyonu bir ikinci ve bir üçUncü de· nafi bir isletme olarak karıı;nuı;tır. Bu- nil)yor ki : . 
fa tiyaret ederken her defasında ayrı rada çalışan işçinin sıhhati ve iyi bir Inhisarlar idaresi her sene 16 milyon 
.. ~ daha dolgun intibalarla ayrıldım. Şu hayat ge~innesi için ne yapılması ]Azım- kilo tütün. 4.200.000 kilo yas üzüm. 5. 
llıuhakkak ki İnhisarlıır idaresi ve onun sa, İnhisarlar idaresi tarafından ihmal milyon 400 000 kilo kum üzüı;,_ 4.125.000 
&at4 şubesi umum müdürlüğü, inhisar cdilınetnbtir. lclo inc'r. 2.300.000 kilo arpa. 2.240.000 
ln~ddelerinl bütün hüviyetiyle meydana 
ı..;Ytnak ve bir milyon ziyaretc;iye bir 
likh- vermek için çok yorulmuş... Her 
ll<ıkta üzerinde ayrı bir fikir ve göz nu
ru sarfetmiş .. Ortada işliyen bir sanat
k!r kafa oldilğu muhakkaktır. Bu pav
Yonun hazırlanmasında kıymetli ressam 
ve dekoratör A. Dmonun zevkinden is· 
lifade edildiğini öğrenince hakikati an
lar gibi oldwn. Elbette ki bu büyük sa
natkarın haurladığı eser bundan daha 
baska türlüsü olamazdı.. 

1'ftl'KEMMEL TEŞHİR 

Haber aldığımıza göre Amerika elçi
,..j ve maiyetinde bulunan zevat Berga- 1 

ına ve S~lçuk harabelerini ve müzeyi 1 
gczC"cekler, Ortaklar istasyon.unda incir 
\'C üzün1 tarım satış kooperatiflerinl.n 1 
tesisatlannı tetkik edeceklerdir. 

Fuarı evvelki i!'kşam 16,850 kisi zı· 
yaret etnıfştir. Dokuzuncu güılü gece 
yarısına kadar fuarı gezenlerin sayısı 
226. 986 ya baliğ olmaktadır. 

Fuarı görmek üzere daha bazı ecnebi 
devletler mümessillerinin ~emleketi~İ· 
:ıe gelmelerine intizar edilmektedir: ____ , __ _ 

Şahinşahın ateş 

kesme emri 
-----

- BA$TAR!\FI l İNCİ SAHİFEDE -

Patryıondan güzel bir göriiniiş 
. İtılıisarlar idaresi, partimizin devletçi

lik mefhumunu ilk hamlede tahakkuk 
elfumek için seferber edilmiş canlı ve 
lııu-eketti bir te~kilattır. Bu teşkili! şiip
lıe edilemez ki en kıymetli ellede bu ile
ti hamleleri tahakkuk ettirmiş •·e bu
rilnkii müsbet neticeler alııınw;tır .. Bu· 
rün içki devlet inhisarındadır. Bu in· 
hisarı idare eden başlar, en kıymetli 
lelıııisyenler ve mütehııssıslar elinde iç
~-~a~asıru en iyi bir şekilde başarmış
"""'ır. Bugün en sıhhi rakı, en mükem
l'llel llkar, .,.. nefis Şllt'1IP ve en :;;zel bi
ra İtılıisarlar idaresi tarafmdan ya1Rlır. 
lleıe likörlerimiz yalnız memleketimiz· 
: __ d~ blltfuı dün)...ıa beyeai~tir .. 
:-or«a İqlltıerede llldil'leriınhe müsa
~riler c*•n•br. 1139 Nevyork 

Pavyonun uzaktan çekilen bir resmi 

kltalarına l.izun gelen emirlerin 'reril· 
digi hakkında yeni İran başvekili tara
fından mecliste yanılan beyanat ve bu 
beyanatın bütün lıan milleti tarafından 
tasvibi iyi bir haber olarak karşılan
mıştır. İran istiklali ve arazi bütünlüğü
nün devamlı surette müttefikler tara
fından ihlilll mevzuubahis bile olamaz. 

İnsanın ınodern ve rahat bir evi veya ama, bu peri masalını ;tndırıyor. 
mükemmel bir kıişanc-si buluna bilir. Duvarlarda güzel tablolar. Yalak ve 
Yakın senelere kadar memleketimizde teferrüatı mobilyacılığın h!lkiki saheser
en zengin aileler bile böyle bir evi, bir !eridir. Hele yoni eı•lenecek olanlar, 
apartmanı veya bir Villayı tanzim icin böyle bir yatak odasını adeta saadctleri
yorulmazlardı. O zaman rast gele bir nin remzi sayarlar. Onlara neden hak 
mobilyacı mağazasına gidilir. Orada te- veıınemeli .. Konfor bugün bşlıca ihti
sadüfen bulunan, rengi ve şekli itibariy- yaçlır. 

iNHL<;ARLARIN MÜBAYAATI kilo ham ispirto, 800.000 kilo anason ve 
212 bin ton tuz alır, işler ve bunların 
mamulleı-ini pi)•asalarımıza arzeder. 

le beyenilen e§yalar rast gele kararlasır. Kabul salonu üzerine dikkatinizi çck
Hemen bu e-ve veya Villaı•a nakledile- ınek lazımdır. Bir misafir odası nasıl ol
rek yer]e~tirilirdi. 1nalıdır, sualinin cevabını bu salon si7.e 

~e rakılıımuınn kapışı· 
~ nıtltet ~rdütfinü hatırlamak, 
tabı, ı nel•etmln en kıymetli 
llılyarlanntlan ı.ı..ı"'• 

İnhisarlar idaresi en iyi parayı ödiye
rek her sene k6ylünün elinden vast milc
yasta t.ütiln, yaş ,~e kuru üzüm,· anason 
ve sair maddeler satın almaktadır. İnhi
sar fabrikalaı·ı memleketin tütün ve si
gara ihtiyacını mükemmel bir surette 
karşıladıktan ~ harice de sigar~ ve 
tntUn ihraç eylemekte&r. Bugün lnhi
arl.r t..brilcalarmda çalışın tiltiln ~i-
1Pri ailelerini iyi sartlar altında ııedn-

tnhisaT!nr id<ıresi pavyonunun geoe göriinıişü 

İNHİSAR MADDELERİ 
İnhisarlar idaresi her el koyduğu bir 

":"'ddenin en mükemmelinl imal etmis
tır. Barut inhisarı bir dava olmaktan 
çıkmış ve tevzii isi iyi bir hale ifrağ 
l>dılmlştir. Modern t• ızlalanmızda devlet 
en mükemmel ve en çok randımanlı tu· 
~u İstihsal ettinrektedir. İzmirin yakı
~da olması itibariyle bir misal olarak 
vamaltı tuzlasını ele alalım : 

ZABITADA 

Ta$la :varalamı$ •• 
l Çorakkap• 1065 nci sokakta Ali oğ
k~ elbiseci Davut, su meaelesinden Be· 

ır kızı 1 5 yaşında Gülsümü taşla ba
tından yaralamı~ Ye tutulmu!:ltur. 

Bıc:alt müsaderesi 
.. Çorakkapıda Ömer oğlu lbrahimin 
''l~r:nde bir b1çak bulunmuştur. 

iki coc:,,.ır,.n marifeti.. 
• Alsı.ncak. Mer<ln~i - Bornova cadde
~nde Hasan o~lu l 5 ya,,.nda Yaşar ve 

dirmektedirler. 
PAVYONU GEZERKEN 
Şimdi pavyonu beraberce gezebiliriz: 
.Şeffaf ve şık bir si,ıara kutusuna 

benziyen bu pavyon bir camekan içinde, 
güzel bir ' uslupla meydana getirilm~tir. 
Pavyonun üzerinde, İnhisarlar idaresi 
mamullerini satan güzel bir gazino var
dır. Pavyonları !(ezerken yorulanlar 
buraya uğrıyarak hem soğuk bir kaç 

Delikanlayı sopa 
ile öldürmüş •• 
Kemal paşa kazasının Soğukpınar 

mahallesinde Ahmet oğlu 20 yaşında 
Hüaeyin Günalcı, ansızınca köyünden 
Mehmet Ali oğlu 30 yaşında Halil lb
rnhim Cevik "sopa ile döverek öldür
müştür. ~ Hüseyinin yapılan otopsi ame-
liyesinde başına vurulan sopanın tesi
riyle öldüi<ü tesbit edilmiştir. Suçlu tu· 
lulmuş. adliyeye e•lim edilmiştir. 

110 lira çalmıS.tar .. 

•Bir ba!;ka tablt>da 'Yeti,,enl"" ,.., yapı
lanlar ifade edilmektedir. Büyük biı· )ı3. 
rita üzer:nde ise .İnhisarlar idaresi teş
kilil.Lının yw·d ic;inde yay.w,ını ziyaret 
edenlere anlatmakta ve güzel bir fikir 
vermektedir. • 

Bu paV}'1>ndaki reklılmlarda kübizmin 
en Heri ve muasır eserlerinden mükem· 
nıel nümuneler, dekorasyon sanatının en 
güzel eserlerini buluyoruz. Nişan ve> nv 
levazımı köşesi cidden iyi bir şekilde 
haztrlanınış .. Bira kösesinde nefi..., bira
larıınız teşhir ve reklam edilmektedir. 

Bir baska kösedt> Yerli malı.mi, Türk 
i;.çiliği : Tütün, içki, tuz ve Barut iba
releri var .. 

İNllİSAlt \'ARiDATI 
Sonra bu pavyonda İnhisarlar :daresi, 

ziyaretçilere mü\e\'llzi \'e fakat kaba~·ık 
bir bli\nçonun reklamlarını veriyor. Jn. 
hisarlar idaresi her sene aldığı mahsu
le mukabil köylüye 7.365.000 lira öde
mektedir. Bu idarenin 934 yılında vari
datı 35 milyon lira iken bu seneki vaı:i
dat 54 milyon liradır. 

Yalnız bu rakamlar İnhisarlar idare
sinin kıymetli çalışmalarını ve bu ida
redeki ileri iş zihniyetini göstermesi ili· 
bariyle bile büyük bir değer ifade et
mektedir. 
Net~e itibariyle pavyon mükemmel

dir. Teshirlerde tam bir muvaffakıyet 
elde edilmiştir. Bu pavyonu her ziyaret 
eden hayranlık duymakta ve buna bir 
gurur kaı•~aktadır. .. 

Ticaret vekilimiz B. Mümtaz Okmen 
bu pavyonu ziyaret Sırasında gördüi:ii 
mükemmeliyetten dolayı takdirler1ni 
bildirmişti. Bu pavyonu simdiye kadar 
200 bin kişi ziyaret etmiştir. 

A. B. 

Kızı izdivac vadiyle 
dolandırmı$.. 
ikiçeşmelikte yeni mahallede İsmail 

oğlu Caferin Osman kızı Ayşeyi almak 
vadiyle kandırdığı ve 460 lira•ını dolan
dırdığı şikayet edildiğinden tahkikata 
ha~lanmıştır. 

iki papelci yakalandı •• 

Buğünlti.i {evkaladc ~alin icabatı yerine Bir konfor asrında. Ya:;adığımız ma- dolgun ve olgun hüviy!'tiyle gösteriyor. 
ge.~·!ldikte~ sonra Ingiliz ''e S?''Yet ı lumdur Bu asırda her ~ye gibi ev,. par\- Pavyon. bütün kJşeleri ile, mobilı·a 
hiıkumetlerı kıtalarını derhal gen al· 

1 
man, Villa veya en mütevazi evin bile hakkında en güzel örneklerini loplıı·au 

mağı taahhüt eylemislerdir. Bu bo,, bir mobilyası ve e~yaları başh başkadır. en iyi bir meşher olduğu kadar çok ca
vait değil, iki hükümet tarafından en Bunları seçmek. evi inşa ettirmekten zip ve iç ferahlatıcı küçük modem bir 
kat'i surette ilan edile~ si)'llselin bir daha nazik ve daha mühim bir ihtisas yuvanın bütün hususiyetl!"rini bir arada 
ifadesidir. Şüphesiz ki Iran hükümetile mesele.>idir. Evin inşa tarzının, renı:lııin mezC<.'tmiş bulunuyıır. 
baştanac~ olan. ınüzakeı·el~ ta.ı:n ~ mobiJyablt'l ~ken büyük bir kıymet 
tınla.Şn'\a ıle netıcclt-•nC'l't!k n1uttefıklcrın ve ehe!nnıiyeli vardır. Bu kü'=kk pa\ryonu .raptıran Haraççı 
harp cl<irnsına yardım edecek ve dünya- Rahat bir ev. ondan daha rahat, stıl kardeşler müessesesi, günde yüzlerce 
nm bu kö ·esinde Alınan entrikalarına itibariyle ona uygun olan mobilya ile parça esı•a yapan. yihlerce vatanda,.. 
kat'iyen nihayet verecektir. Mülte.fikle- kıymet almaktadır. Buna Aınerikada ve maişetini temi ı• vesile veren yurdun en 
· ı d ıI \ h k t b t 1 k hüylik mobil.n miies5eselerinden biri-

r~n_ ran a yap\.< arı arc _e ce rı". .e- Avrupııda olduğll gibi simdi ınem e eti- dir. 
.-:ı·ı altında yenı ıuıauıa gıren kuçuk nı.izde de ver verilmektedir 
memleketlerin Almanlar taraf~dan iş- 1tiraf eylemek lazımdır ki, Türkiye 
galiyle kabili kı.yas değildir. lngilizler mobilyacıİığının tarihinde lzmirin büyük 
Surıye vr !rakı ı5gal etmek suretıyle bu bir yeri vardır ve bu yer. lzmirde ilk 
memleketlere. hürriyet ve gittikçe ar- büyük mobilya fabrikasını kuran Haraç. 
ta'.' bir ''.efah ve bi~. yiyecek. bo~luğu te- çı kardeşler müessesesine aillir? 
m:n etınışlerdir. Muttefıklerın Iran mı!- Haraççı kardeşler mües.,escsi soneler 
!etine ayni faydaları temin edeceklerine evvel kurdukları ufak bir fabrikayı bli
~liphe yoktur. Müttefikler dost olarak yük fedakarlık bahasına tekemmiil et
lrana girmiı;ler ve mihverin memleketi tirerek simdiki hale ifrağ etmişlerdir. Bu 
o.çıkça mahrum ettiği tonlarca buğday fabrika • simdi Türkiı·enin en modern 
ve dii\er mahsulleri beraber getirmi~- fabrika.mİır. Büyük bir titizlikle mey-
lerdir. dann gelen bu fabı;kaya ait tesisler bU-

---"""""' yük \"C' tanınol~ san~tkiırların elinde-

/ran Londra ve Mos- dir. 

hoı·anın taleplerini 
kabul edivor 

YATAK ODASI 
Haraççı kardeşlerin 1zır:iı· Fuarında 

bu sene meydana getirmiş olduğu · mü
kemmel pavyon, bize Tiirkiyede mobil-

• RASTAR •FJ t İNCİ SAHİFEDE - yacılık sahasında elde edilen başarıları 
Moskova, ~9 (A.A) - Gazete muha- göstermiştir. Eski Filistin pav~·onu bi

birlerirun bildirdiklerine göre tranda nasında kurulan bu pavyon, cazip bir 
Kalolerde çalışan İran köylüleri tranın 1 

evin mobilyalarını cem etmiştir. 
şimali şarkisindeki yollarda ilerleyen j Pavyonu geziyoruz. Kapıdaki zarif 
Sovvet kıtalarını ellerini sallıyarak se- davet mükemmeldir. İki kadm sizi içe
lamiamışfardır, 11eri hareketinin stirati riye çağırıyor. Pavyonun iç kısmı beş 
şundan anla§ılıyor ki Sovyet kuvvetleri odadan ibaret bir evin mobilyalariyle 
Tebrizin 120 kilometre ilerisinde Türk- I tanziın edilmiştir. tik kısımda zarif hi• 
men Şaha varmışlardır. Hazer gölü sa- etejerin önünde bulunan mobilya albüm. 
hilinde ilerleyen Sovyet kuvvetleri de !eri naza~a çarpıyor. Bu albümler size 
Pehleviye yakın olan Kargına varını~- bir ev sahibi olmanın veya kiraladığınız 
lardlr, ı evi nasıl ~öşeyeceğini~i ~ir zevk ~larak 

ifade evlemektedir. tkıncı kı.sım bır ye

BllGVN LALEDE 
mek s;lonudur. Son model bir büfe ve 

1 onun teferrüatı, ortada bir ınasa; snnw 
daliyeler ve koltuklar. Dolap ve büfe ta

Bu mü:;?ssesenin teınelini, Yusuf Ha
racçı tarafından. yani 23 sene cv\'el 18 
ya~ında bir Türk gencinin şah:;i teseb
büsü ve işe olan istidadı alınış, bir kaç 
yıl sonra ınüte~ebbL~ gencin mesaisine. 
aynı mektepten mezun ol~n diğer kar
desleri Abdullah ve Nroim Haraççı iş· 
tir~k etmişler. gittikçe artan bir olgun
lukla i~lerini genişlete,.ek bugün Tiir
kiyenin belli baslı yerlerinde şubeleri 
bulunan büyük bir mohilva milesse!sest 
ynratntışlardır. 

Müessesenin, bugiin i~lerini yap.ı.n 
yüzlerce Türk genci vardır. Haı·aççt 
kardeşler müessesesi bir sanat mektebi 
kadar meınlekelle deılerli elemanlar re
tişlirmekte. pek çok vatandaşın mobilya 
sanatından eknıek yemesine vasıta ol
maktadır. 
Haraççı kardeşler pavyonu büyük bir 

itinanın mahsulü. bir sanatın şaP,rst'Tle-
rini ta~ıyan bir -me~-hcrin la-kendisidir. 

Bu miil's..c;;;esecin idare!>ini J-{ar.:ı~c;:ıların 
en büyük kardeşleri olan Kani Horaççı 
deruhte etmekte, ,'\,'t'UJ'ada her ~·ıl ııçı· 
lan Loypzig. Paris \"e. Vaşington sergile
rine g.d.,·ek mobilya ve mefruşat yeni
liklcrjni takip ctınekte. müessesenin ima
latına her yıl yeni bir ,·eche vererek za
rafotini arttırmaktadır. 
Haraçoı kardeşler pavyonu büyük bir 

alaka ile karşılanmı~ ve bizzat Ticaret 
Vekilinin de nazarı dikkatini celp et"niş
tir. 

---------

Evlenme dairesi bahçesinde Hliseyin 
oğlu Hüseyin ve Halit oğlu Sevki. 3 ka
ğıt açmak suretile Yakup oğlu Muhilti
nin 150 kuruşunu aldıklarından yaka· 
lanrnışlardır. 

J ·- TARZAN ADA.Si 
25 KISIM HEPSt BİRDEN 

Müthi~ l\facera , .• DelL•et Filmi .. 

2 -· DENİZALTI D.J 
TÜRKÇE 

\' azife kahramanlık ve hcwtaıı filmi 
~~ 

mamen cevizden yapılmış. Blife bilhas.<a 
nazara çarptığı için bir kaç gün jçinde 
müessese bir çok siparişl~rle kar~ılaştı. 
Bu siparisler sı ra ile yerine getirilecek
tir. 

PAVYONDA 

Okul hademelikleri. 
hakkında bir emir 
Bazı oku] idarelerinin açık bul·.r.an 

hadeıncliklere !Azım ı:elen ~artları haiı 
k'msefori hemen i.şe baslattıkları gi>rlil
miistür. ~~fik oğlu 1 4 ya~ında .Salahaddin. bir 

n1 vrıaı.:aa neticesinde lsmail kJ,zı 4 7 ya
Jnda 7..ehra}'t ornakla \'araladıkların-

an tutulmu1'1ardır. -

Seydiköyde Ali Çoporun evine giren 
belirsiz hmz 11 O lirayı çalmıştır. Hır
sız aranmaktadır. 

Fuar Gazinosunda 

Hani bir zaman peri masalları anJa•ır
lardı. Bir Padişahın kiiçük bir km var
mış. Fev!rnlade güzelmiş. Bu güzel kız, 
güzelliği}~le nıütcnasip bir e\"ılı?, altın dö
şeli odalarda. nadide mobilyalar arasın
da sevgilisi ile yaşarmCj. Pa,'Yonun ha 
odası, Padişahın küçük kl!ına ait dc~il 

~iaarif miidürlüğli bütün okullara 
~ aptıjiı bir tamimle, bundan böyle 
okullara alınacak hademelerin vaziyeti
nin en·cldeıı idareye bildirilmesini ,.e 
bunların tayini vi.!ilyelı;e tasd'k edilme
den \'llzifeye bru;laltırılmamasııu bildir

Deniz Gazinosunda 
2 EYLÜL SALI GVNV AK.SAMI MEŞHUR 

AMERİKAN VİRTOllS 

Mac allan Ve Prof. Geor~ 
DARVAŞ, KOMPONİST FRİTZ KERTEN CAZ 

Orhestrası Her ahşam saat sefıizde ... 
TELEt'ON : 4007 

MAZARİK GECESİ 
1 Eyini pazartesi akşamı 

VARYETENİN BÜTÜN NUMARALARI DE(;.İŞİYOR 

Büyük Sürpriz 
Masalarınızın evvelden angaje edilme;i rica olunur. 

MÖDÜRİYET 

ıni tir. 

-----------------... Ft!ar Zamanında 
Şehir Gazinosu açıktır 
izmirin emsalsiz gurubunu seyretmefı, ne$eli 
müzifı, lezzetli yemeızıı, lôtif haua, güzel man· 
zara Ş E H i R Gazinosa:ndadır .. 



YEJWJ ASJR SAHIFE4 
't :sx: 30 Aiustos CUmartesi 1941 --=-> EZW __, sez: -- ===== s 

lZMlR StC1L1 TlCAR'ET MEMUR-
LUôUNDAN: SAYI 3095 DEVi.Er ORMAN İŞLE'l'MESİ CORVH REVİR 

AMiRLJGiNiDEN : . (Antonio Tornaviü ve oğlu Augusto) 
ticaret ünvaniyle lzmirde Selvili handa 
~emircilikle iştigal etmek üzere teşek
kül eden işbu şirketin ticaret Unvanı ve 
firket mukavelenamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 3095 numara
sına kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 

lzmirin Altın Kolonyaaı 1 - Karanlıkme11e bölgesi emvalinden olup borçka deposunda mevcut 308 
adede muadil l 39 metreküp 18 1 deııimetreküp ladin tomruğu açık arttırma 
l.Uretiyle aahl8 konulmuştur. 

Alhn Ruya 
2-Tomruklar kabuksuz ve hacmi orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 
.S - Tomruklara ait satış şartnamesi Ankarada orman umum müdürlüğün

de lstanbul, Trabzon, Kars orman çevirge müdürlükleriyle Çoruh devlet orman 
itletmcsi revir amirliğinde ve Hopa bölge şefliğinde görülebilir. lzmir sicili ticaret memurluğu resmi 

mühür ve imzn okunamamıştır. ZEVK, SANAT, BEDA TI 4 - ;Tomrukların muhammen bedeli 17 lira 49 kuruştur. 
5 - isteklilerin muvakkat pey par.tsile 4 eylül 941 perşembe günü saat 

15 te Hopa işletme bölge şefliği binasında müteşekkil satı~ komisyonuna mü-1 - MUKAVELE: 
Bugun bin dokı.ız yüz kırk bir senesi 

Ağustos ayının yirmi altıncı Salı günü 
26 8 941 

KEMAL K. AKTAŞ 

Hilal Eczanesi 

racaatlan. 23 25 28 30 3428 (1832) 

DEVLEr ORM.4N İŞLE'l'MESİ CORVH REVJR 
AMiRl..İGİNDEN : . · İzmird • Birinci belediye caddesinde 

7211 nuımıralı hususi dairede vazife gö
r<'n fzmır ikinci noteri Zeki Ehiloğlun
dan nldıö.,n emir üzerine ben aşağıda 
imzası bulunan daire bn~kfı.tibi Şefik ~1Z~M~1~R~B~EL~E~D~l~YE~-s~t~N~D~E~N~:-----------·----------------------" 
~:ıh:t:~~~~ı:~=:~']'.hfk~ec~~~~:nd:~ - Münhal bulunan belediye zabıta :••• .......................................................................... , •••••-: 

1 - Haula bölgesi emvalinden olup borçka deposunda istifli 11985 ade
dt: muadil 2 75 metreküp 494 desimetrl"'küp ladin tahtası açık arttırma sure• 
tiyle satışa konulmuştur. 

2 - Kalaslara ait satı!_l şartnamesi Ankarada orman umum müdürlüğünde 
fııtanbul, Trabzon, Kars orman çevirge müdürlükleri Çoruh devlet orman iş
letmesi revir amir1iğinde ve Hopa bölge şefliğinde görülebilir. 1452 inci sokakta 3 No. lu eve gittim. memurlukları için 2/9'941 günü tnü.~a- E Devlet Demir yollarından i 

Orada yanıma gelen iş sahipleri anlata- baka imtihanı yapılacaktır. • ............................................. •• ..... , •• ............................ .: 3 - Tahtaların muhammen bedeli 37 lira 29 kuruıtur. 
cakları gibi bir mukavelen:unenin taro,- Orta mektep veya muadili derecede 
fımdan resen yazılmasını istediler. Ken- tahsil görmüş ve askerliğini yapmış bu
dilc.wrinin kanuni ehliyetleri haiz olduk- lunan isteklilerin imtihan günü zabıta 
)arını gördüm. miidürliiğüne müracaatları ilan olunur. 
ŞAH1TLER: 29, 30, 2 3516 (1883) 
lzmirde Halim ağa çarşısında 72/5 nu- * 

marada mütercim Jnk Eskenazi ve İz- Gaı.iler caddesinde kadastro 1604 
mirde Alsancak Şerafettin bey caddesin- ada 46 parselde 37.50 metre murabbaın
de 64 numarada Pietro Kozenlini. daki yol fazlasının bir sene müddetle ki-
Yukarıda isim ve adresleri yazılı olup raya verilmesi yazı isleri müdürlüğün

ı~ sahiplerini tanıdıklarını ve şehadete deki şartnamesi veçhile açık arttırmaya 
mani "halleri olmad~ını söyleyen ve ka- konulrr.uştur. Muhammen bedeli 25 lira 
nuni evsnfı haiz oldukları l1Örülen şahit- muvakkat teminatı 190 kuruştur. Taliır 
lerin tarifleriyle şahıs ve hüviyetlerini ]erin tc?minatı öj?lcden evvel iş banka!;ı-
te bit ettiğim. na yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 

1Ş SAHtPLERf: olan 5 19/941 Cuma günü saat 16 da C'll-

lzmirde İkinci kordonda 1452 inci so- cümenc mUracaatlan. 
kakta 3 numaralı evde mukimler Augus- 22. 26. 30 3 3403 (1825) 
to oğlu Antonio Tornaviti ve mumailey- * 
hin oğlu Augusto TorntwHi. Karşıyaka - Bostanlı mevkiinde umu-
Şu suretle arzularını beyan ederek mi hela yaptırılması, fen işleri müdUr

nşağıda vazıh şartlarla mutabık kaldık- lüğündeki ke"şif ve şartnamesi vechile 
larını ifade ettiler açık eksiltmeye konulmuştur. Ke~if be-

Madde 1 - Aldtler kollekti! nev'in- deli 892 lira muvakkat te:ninatı fi6 lira 
den bir ş!rket teşkil ettiklerini ve bu şir- 90 kuruştur. Taliplerin teminatı (\?Heden 
kete başka bir sirketin dahil bulunmadı- evvel iş bankasına yatırarak makbuzla
ğını beyan ve ikrar etmişlerdir. rivle ihale tarihi olan 5)9/941 Cuma ~ü-

Madde 2 - ~irketin mevzuu; Antonio nü saat 16 da encümene mürıır.aatları. 
Tornavitinin şimdiye kadnr fzmirde Sel- 21. 25. ao -t 0807) 
vili handa işletmekte olduğu demircilik * 
atelyesini birlikte işletmekten ibarettir. 1 - Kadifekale ı:ıazinosuna yapılacak 

Madde 3 - Şirketin ünvanı: (Antonio ilavei inşaat yazı isleri miidiir1iiP.tinc1°1d 
Tornaviti ve oğlu Augusto) dur. kesif ve şartnamesi vechile 8/9/941 Pa-

Madde .j - Şirketin merkezi: lzmir ve zartesi J?Ünü saat 16 vn .uuıtılmıştır. Ke: 
merkezi muamelfıh lzmird0 Selvi1i han- ~if bedeli 1268 lira 82 kuruş muv::-ıkkat 
daki atelyedir. teminatı 9!'> lira 2~ kuruştur Taliı>lerin 

Madde 5 - Şirketin sennayesi:-10.0(){) teminatı öj!leden evvel 1ş bankasına ya
on bin lirndan ibnret olup bunun 5.000 tırarak makbu:dariyle tayin Prlilen gün 
beş bin lirası Antonio Tornaviti ve ve saatte enciimene müraraatları. 
5.000 beş bin lirası ela Augusto Tornavıti 2 - İnönü caddesi Bahribaha narkın
taraflarından vaz edilır.iştir. Bu serma- da hastahane tarafındaki mahal karsı ... : 
ye aynen mevzu ve atelyede mevcut fılet ~unda su satış yerinin bir sene müdrlt>tle 
ve edevat ve motör ve transmisyon ve kiraya verilmesi, yazı iı-:leri müclürlü
yedek parçalarından terekküp etmiş ve Etündeki şartnamesi veçhüe 8; 9/941 Pa
şeriklerce kıymetleri tayin ve ittifakla zartesi günü saat 16 ya uzatılmıştır. 
kabul edilmiştir. Muhammen bedeli ican 21 lira mııvalc-

;Maddc 6 - Şirketi ilzam ve teahhüt kat teminatı 1 lira 60 kurustur. Ta1ip
a1tma koyacak her tUrlü muamelat ve ferin teminatı öğleden evvel tş banka
ukudatta şerikler firma ile birTikte mün- sına yntırarak makbuzlariyle tavin edi
ferlden imza ve şirketi bu veçhile temsil len gün ve ~aaUe encümene müracaat-
edeceklerdir. lan. (1903) 

Mnade 7 - Elde edilecek kar ve mel-
huz zararlar şerikler arasında yan yarı-
ya taksim ve tevzi olunacaktır. 

Madde 8 - Şirketin müddeti 26/ Ai?uS
tos/941 tarihinden itibaren on senedir. 
Yazılan bu mukavelenameyi şahitler 

yanında kendilerine okudum ve anlat
tım. Mündexecatının isteğine ve beyan
larına aynen uygun olrtuğunu ve başka 
bir diyecekleri olmadığını bildirmeleri 
üzerine resen tanzim ettiğim bu vesikayı 

p;yano 
Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

işleri 

Adil Jmer 
Anafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 ,, . tasdikan hepimiz imza ettik Ve mühür- .. ____________ ,,, .. 

ledik. Bin dokuz yüz kırk bir senesi 
Ağustos ~yının virmi altıncı Salı günü 
26/8)941. V. G. 

Akitler: lrnzaları. 
Sahitler· İmzaları. 
T. C. İzmir ikinci noteri Zeki Ehiloğlu 
resmi mührü ve im:z.ası. 
Umumi No. 6083 Husus\ No. 4/107 
lşhu mukavelename suretinin daire-

Birinci ıunıf m6tehassıs Doktor 
Demir AJI Ka~oğla 

Cilt ve Tenasül hastalıklan ve 
ELEKTRiK TEDA viLERt 

Birinci Beyler Sokaia No. 55 .. lzmh
F.Jhaınra Sine111881 arbmda sabah
tan akşama kadar hastalannı kabul 
e4er .. 

miz dosyasında saklı aslına uygun oldu
ğu tasdik edHerek alakadarn verildi. Bin 
dokuz. yüz kırk bir senesi Ajhıstos ayı- ,, TELEFON : M'19 (449) , 

nın yinni altıncı Salı ~iinü 26/88/941 ------• •------
Biri 20 ve diğeri 25 kuruşluk dam~a 
pulu üzerinde tarih 26/Ağustos/941 
ve İzmir ikinci noterliği reAAti mühü
rü ve mühür üzerinde Zeki Ehiloğlu 
imzası. 3553 (1892) 

··-·-·-·--- --____ .._..._._ 
KULAK. BURUN ve BOOAZ 

HASTALIKLARI MCTEllASSISI 
DOKTOR OPERTÖR 

Dibi Oke 
İkiD<:~ Beyler Sokaiı No. (80) 
Hastalannı her ,;in öileden sonra 

kahul \"e tedavi ed~r .. 
(1680) 

- - -
FalJPllra astalHlşuı 

AranıyoP .. 1 

1 
Yün iplik fabrikasmm teknik me- ı 

suliyetini deruhte ederek teknik iş- 1 
lerim idare edettk dirayetli bir usta 1 
başı anyonız.. 

1 
ı 

Bu işe liyakati olanların teraiti &es- 1 
bit etmek ilı.ere hemen hlllir Keres-

1 

tttiler nddesi 54 numarada İzmir 
'/ Basımevi miidUriyetiııe müracaatJe- 1 

~ ~··-:._-:_ - -_ -:_ -:._ -:._ı ~ ~-:_ {_18'18) __ 
1 

DEVLET DEMlR YOLLARINDAN : 
1 /9 /941 tarihinden itibaren 30/ 1 1 /941 tarihine kadar Söke, Tiıe ve 

ödemiı şubeleri dahil olduğu halde Sarayköy - İzmir arasındaki istasyon
lardan lzmire D. D/242 numaralı tenzilli tarifeye tevfikan nakledilecek incir
ler için kolaylık olmak üzere fevkalade ~rait tatbi1' olunacaktır. istasyon
lardan daha faz.la izahat iilınmuı ıica olunur, 29 30 3 5 2 7 ( 1886) 

DEVLET DEMlRYOLLARI UMUM MODORLU(;ONDEN : 

Lise mezunlarından memar aJınacalıtıP .. 
Haydarpal8, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Afyon, Adana, Malat

ya, lzmir, Erzurum, tıletme merkezle":inde 25 Eylül 941 tarihinde aaat 14 
te imtihan açılacaktır. 

Cirme ıartlaıı : 

A - Tüık olmak ve Tüıkiye cümln'.ınyeti tabiyetini haiz bulunmak. 
B Lise mezunu olmak. ' 
C - Yapılacak muayyenedc sıhhnlı şimendifer hizmetine e)verl§li bu

lunmak. 

4 - lstekli1crin muvakkat pey paracile 4 eylül 941 günü saat 16 da hopa 
i,letmesi bölge ıefliği binasında müteşekkil satış komisyonuna müracaatlan. 

23 25 28 30 3426 (1834f 

DEVLET ORMAN İŞLETMESi ÇORVH REVtR 
AMIJU.i(;IHIDEN : 
- Karanlıkmeıe bölgesi emvalinden olup Hopa deposunda mevcut 733 

adede muadil 12 3 metreküp 5 7 6 desi metreküp ladin kalası açık arthrma su
retiyle aatıp konulmuştur. 

2 - Kalulara ait satış §Brtnameıi Ank.arada orman umum müdürlüiünCle 
lıtanbu1, Trabzon, Kars orman çevirge müdürlükleri Çoruh devlet orman it· 
)etmesi revir amirliğinde ve Hopa lı.ölge şefliğinde görülebilir. 

3 - Tahtaların muhammen bedeli 37 lira 54 kuruıtur. 
4 - lıteltlilerin muvakkat pey paraııile 4 eylül 941 günü saat 14 te hopa 

ftletmesi bölge ıefliii binasında müteş~lliı satış komisyonuna müracaatlan. 
23 25 28 30 3429 (1833) 

D - Nüfus tezkeresi. ._ 
E - Terhis ed.ilmiş ve ilskeılik son yoklamasıni yaptırmi} ol.mU veya DEVLE!' ORHAN IŞLE2'HESI ÇORVH JlEY•n 

aıkeıe celbine en az bir ıenesi bulunduğuna dair mensup olduğu Alf IRIJOjJfjDEN : 
askerlik şubesinden vesikası olmak. 1 - Hahla bölgesi emvalinden olup borçka deposunda istifli 1887 adeCle 

F - Mektep diploması. muadil 66 metreküp 900 deaimetreküp ince kalas ve 2402 adede muadil aç~ 
· H - Aşı kağıdı. artbrma suretiyle eatıta konulmuıtur. 

l - Polisten ta.atikli doğruluk kağtdı. 2 - Kereıteye ait aabf prtnamesi Ankarada orman müdürlüğünde Tra}j. 
K - Yetim maaşı varsa cüzdanı yolr.aa olmadığına dair vesika. • on, lstanbul. Kara orman çevirge müdüYlüklerlyle Çoruh devlet orman lıletme-
L - Halen bir vazifede ise muvafakatname bir yerde ~htnuısa bir ıl revir amirliğinde ve Hopa orman bölge şefliğinde görülebilir. 

güna ilİ§İği olmadığına dair vesikalan bulunmak. 3 _ Kerestelerin muhammen bedeli 31 lira 16 kuruıtur. 
M - Evli ise evlenme cüzdanı. 4 - )eteklilerin muvakkat pey paraJariyle 4 eylül 941 günü saat 16 da Ho-
Müracaatlar 18 eylül perşembe günü akpmına kadar iatenilen veeikalarla pu işletmesi bölge ~fliği binasında mUte~ekldl satı~ komisyonuna müracaat-

birlikte iRletme müdürlüklerince kabul olunacaktır. Bu tarihten aonrali mU- ]arı. 23 25 28 30 3425 (1843)' 
racaatlar ·kabul olunmaz. 30 31 6 3526 ( 1895) 1ac:ıc:ıc:ı~oeıoc:ıc:ıc:ıı:ıı:ııuını:ıı:ıı:ıı:ıı:ııu:ıı:ıa. aı:ıc:ıoaoı:ıı:ını:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaınc:ıı:ıı::ıı:ıaf 

~ DEVLEr ORHAN IŞl..E2'MESI ÇORVH REViR 
P AltfiRrJGINIDEN : 
f! ' 1 - Hahla bölgesi emvalinden olup borçka deposunda iatifli 3318 adeCfe < j muaC:lil 364 metreküp 059 desimetreküp ladin kalası açık arttırma suretiyle 

.. ~ satışa lonulmuştur. d d l ... d 
2 - Kalaslara ah satıf şartnamesi Ankara a orman umum mü ür ügün e 

B J ~ htanbul. Trabzon, Kara orman çevirge müdüTlükleriyle Çoruh devlet orman 8 • ;li l§letmes: revir amirliğinde ve Hopa bölge tcfliğinde görülebilir. 
i; ! ~ 3 - Kalasların muhammen bedeli 2 7 lira 5 7 kuruştur. 
~ " tc.. 4 - isteklilerin muvakkat pey parasiyle 4 eylül 941 per~mbe günü sa•t 

~. e racaatlau 23 25 28 30 3427 (1830) 
~ e ~ 16 da Hopa işletme bölge şefliği binasında müteşelı:kil satış komisyonuna mü-

~ Je ····:r~r:::::iLETME.ii""Çöiiiiii"üVli' 
~ j !ll'~ 1 - Karanlıltmeıe bölgesi emvalinden olup borçka deposunda mevcut 
;;J :;~ (i3.: 1616 adede muadil 313 metreküp 244 de~imctreküJl ladin kala,1 arttırma au-

2 - Kalaslara ait eaht prtnameıi Ankarada orman umum müdürJüi6ndc: i fl.)j
"f/lı~ı= re tiyle satıp konulmuıtur. 

fstanbul. Trabzon, Kars orman çevirge müdürlükleriyle Çoruh orman ltletme
si revir amirliğinde ve Hopa bölge tefliiinde görülebilir. 

3 - Kalaalann muhammen bedeli· 30 lira 92 lı:.uruıtur. 

Yiilıselı Ziraat Enstltibü VetePineP l'aldtlfed 
Aslıeri lıısmmın lıayd 11e lıalnd fGl'tlaPı.. 

1 - Ankara yiöksek Ziraat en.~titüsü veteriner fakültesi askeri kısmına bu 
yıl sivil taın d•Yıre!i liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve o]gun
luk imtihanlarmJ VP.rmiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir .. İstek1ile
rin aşa~ıdaki şarılan haiz olması lizımdır : 

A) Türkiye cürnhuriyeli tebaasından bulunmak .. 
B) Ya.,,c;-ı 18 - ~2 o1mr.k (22 dnhildir .. ) 
C) Beden teşekkiilkri ve sıhhab orduda ve her iklimde fail hizmete mü

sait olmak (DH re'kftketi r.lt-nlar alınmaz .. ) 
D) Tavır ve h:ıreketi ah.lakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak.. 
E) Ail~sinin lıiç hir fena hal ve ~hreti olmamak (Bunun i~ de zabıta ve-

sikası ibraz etmek. ) 
2 - İsteklilerin mfrracant istida1arına şu vesikaları bağlarnalan lAzmftlır : 
A) Nüfuz ci.iTrt.ıııu veya müsaddak sureti .. 
B) Sıhhah hakkmda tam tc~kküllü askeri hastane raporu ve aşı Uğıdı .. 
C) Lise r.ıezuniyf't ve olgunluk şahadetİıamesi veya tasdikli sureti.. 
D) Okula alındığı takdird~ ıu:lterl kanununun, nizam ve talimatlan kabul 

etüği haklo:-ıda velisinin ve kendisbıin noterlikten tasdikli taahhüt aenedi ta
lebe okuld'Ul isi.ifa etmek isierse okulca tahakkuk ettirilecek masrafları bir~ 
den verir ve b:.ı do taahhüt senedine kaydedilir .• 

E) Sar'alı, uy•ırken gezen, sidikli, bayılma ve Çll'J>ınmaya müptela olmadı
ğı hakkında velilerinin noterlı"kten tasdikli taahhütnamesi (Bu gibi hastahk
lardan biri ile okula girmezden evvel malQJ oldukları sonradan anlaşılanlar 
okuldan çıkarıhr ve okul masr.:lfları velilerine ödetilir .. ) 

3) İstekliler bufoı ~uklan maha.Jleı·deki askerlik şubelerine istida ile mü
racaat edecekler ve şubelerin - 2 inci maddede - bildirilen evrakı ikmal et
tilrten sonra ..Ar.karada yü~k ziraat enstitüsü veteriner fakUltesl Askeri 
talebe Amirliğine gönderile<'ektir. Müracaat müddeti eylülün 25 şine kadar. 
dıl' .. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez.. 

4) Okula kayıt ve kabul ~hadetname derecelerine ve müııacaat sırasına 
göredir. İstekli a-ie<li tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul edilenlere 
müracaat ettikleri ru;kerlik .şubelenyle tebligat yapılır. 

1-14 3237 (1751) 

iLAN 

.of - isteklilerin muvakkat pey panlsiyle 4 eylül 941 pertcmbe g\inil •at 
14 te Hopa ltletme bölge ıefliği binasında müteşekkil satıf ltomlsyonuna m6-
racaatlan. 23 25 28 30 3.of30 (1831)' 

ORDV BAS2'A BAKiCi BEMŞIREl.ER OIWl.11• 
JfA Aft' BAZJ IZABA2' 

Ye olnda lıayd H lıallal ............ 
1 - Ordumuza huta bakıcı '" hemflre yeriftlrmek &zere Anbrada M. 

M. V. tualmdan 19 39 leDftlnd~ a~ılmıt olan Jıuta bakıcı ve heınflreJer oku
luna bu eene de SO talebe ahnac:dtar. Okula girmek arzu edenler. bulunduli
lan mahaDln nJllillne, kaymakamJıima yeya ukerllJr ıubelerlne dilek~ De 
m&racaat eclec:ellertllr. 

2 - 34)3 la7'h kanun mucibince hu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır. • 

3 - Mezun olanlar alh senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanelerin
de yapacaklar, ondan •onra arzu edf!rlerse memleketteki bütan •ıhht tetckkUl
ler kendilerine aeık olacaktu. 

.of - Tahail müdded 3 Mne olup, bu müddet içinde okurlara a.yCla l>eı lira 
harçlık verilecek. laıe ve llbulan tamaD?en okp ait olaqaktar. 

S - Okuldan mezun oJanlar. l>arem kanununa göre 20 lin uli maaıtan 
J;af)amak üzere maaı alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacak.hl": bu zaman 
dalıl iafe, giydirme ve barınma orduya ait olacakhr. 

6 - Okul 1 S Eylül 1941 de tedruata bqlıyacakhr. 
7 - Okula kayıt ve kabul .-rtlan şunlardır: 
a - Türltiye cilmhuriyetJ tebaasından olmak ve Türk irkinClar. hulunmd. 
b - Sıhhab yerinde olmak ve dunımu h~r iklimde vazife görmeye mn..lt 

bulunmak (bunu bar hangi bir hutl'hane sıhhi heyeti raporu i!t: tesbit ettir
mek ve evraka bağlamak lazımdır). ı 

c - Okurun yaıı on altıdan a,afl ve yirmi ikiden yukar~ obniyacakhr. 
d - Kendiai, ana ve bsbuı iffet ehlinden olmak (bu vaziyet pollsce tev• 

ıik ettirilerek evraka bağlanacakbr.) 
e - En az orta okul tahsilini bithmiş olmak (eleme imtihnnlarinCla mu

vaffak olmak prthr) veya hu derecede tahsil gördüğü isbat etmek (tasdik
name veya bunun tasdikli bir sureti muameleli evrakına eklenecektir. )" 

f - Evli veya nitanlı bulunmamllk (evvelce evlenip boşananlarla kocası 
ölmü~ olan kabul edilir) buna nit mf"deni hali bildirir müshit evrak lcna ek
lenecektir. 

_.._u_t-~•-•- _,._,_._.~-•-

~~~ ............ ~ 

MÜHİM BİR FIRSAT SUMER BANK 
g - Okur sıhhi sebepler dı,ında okulu kendiliğinden terk ettiği, evlenme 

sureti ile veya diğer inzibatf soeheplerle okuldan çılcanl.Jığı, altı senelik mec
buri hizmetini yapmadığı veya tam3mlamadığı, ve yahut aıhh1 sebepler dı
şında okudan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilerek mektep muraflannİ 
tamamen &deyeceğine ve göstf'rdH!i veııikalann tamamen dorru olduğuna 
dair noterlikten tasdikli ve kefilli biı taahhütname verecelttir. 

Çeşme ılıcalarındn kain Karabina 
oteli namiyle maruf 34 odalı ve al
tında dört ev bir gazino kend:nden 
menba sulu beş banyosu ve her müş
tPmilatı havi büyük Türkiye oteli 
satılıktır .. Talip olanlar tafsilat al
mak üzere İzmir hastane c'1ddesi 57 
numarada tuhafiveci Emin Çeününe 
miirncnatleri.. ı - fi ( 1877) 
~,:::,..< '>"'-.~ ,. ~~ 

- ----~ 
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DR. ALİ FAİZ USMAN 
OO(;UM VE KADIN HASTAUK

f.ARJ MÜTEHASSISI 
Heı ı.:Un öğleden sonra Salepçioğlu 

sokak, Ahenk matbaası ~·anında 23 
No.lı muayımehanesinde hasta kabul 

~f'der .. TELEFON : 3990 
ı· F.V : Giizt-lv:ı it İ nnnü caddesı 117 4 

Yerli Mallar Pazarları 
ft'rüessesesi Müdüriyetinden: 

3780 numaralı Milli Korunma kanununun verdiği salahiyete istinaden hususi fabrikalar da dahil olduğu halde 
otomatik tezgahla istihsaldc bulunan müesseseler tarafından imal edilecek her nevi kaPQt bezleriyle aınl>a!Aj malze
mesi olarak kullanılabilecek pamuklu dokumaları tek elden mübayaa ve tevzi 190 sayılı Koordinasyon Heyeti kara
riyle iktısat Vekaleti memur edilmiş ve bu vazife mezkur Vekalet namına Sümer Banka ve dolayısiyle Müessesemi
ze verilmiştir .. 

Mevzuubahis kaı·ar 25/8/941 tarihinden itibaren meriyete girmiştir. Binaenaleyh bu tarihten itibaren kapot bezi 
ve pamuklu ambaUij malzemesi yapan fabrika ve müesseselerin piyasa ve müşterileriyle bu maddelere ait her nevi 
alaka ve irtibatı kesilıniş bulunmaktadır. Mevzuubahis mamuller bu tarihten itibaren Müessesemizce mübayaa ve 
tevzi edilecektir. Bu mamullt?rden piyasaya ayrılacak kapot bezleri SUmer Bank Pamuklu fabrikalan mamullerinin 
halen müess<.'scmiz tarafından yapılan tevzi esasatı dahilinde ve müessesemizden bu suretle şimdiye kadar kendileri
ne mal verilen tüccar ve esnaf vasıtasiy le tevzi olunacaktır. 

~ (1670) 
.,,,,;~··~aac:ıı:ıaaaaaac:ıaccoekl ,_•• .... • ................................................................................ ~ 

8 - Yukandaki ıeraitl haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul edi
lecektir. 

9 - Yukandaki maCldeler mucibince evrakınin muamelesini hitirenleT
den, vilayet, veya kaza, merk~Jerincle oturanlar bu makamlar veya asker
lik ıubeleri vasıtası ile evraklannı d~~rudan doğruya Ankara merkez haııta
hanesi baı tabibi ve okul mUdürlülüne gönderileceklerdir. 

l O - Müracaatların Ağustos 194 1 nihayetine kadar sona erCJirilmeıi ll
zımdır. 

11 - Okurlarin kabul edildikleri ve mektebe haerkct etme tarihleri ayni 
makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Anltaraya lcadar gelme\'. ve 
okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıklan tebcyytin eden
lerin memleketlerine gitmek için ma!ITaf edecekleri yol paraları kendilerine 
ait olcaktır. 

Anlrara Merkez Hastnhaneııi Baş Tabibi ve okul müdürü albay 
Dr. Sahan 8arut(U 

17 20 23 26 29/Mayia. 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28/Haziran 
Ye 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28/Temm ve 1 .of 7 10 13 16 19 

22 ,ıs 28 JO/Aiutoe/.19~1. .llOJ ~ 111) 



"~ -.. _.-~ Pustos Cumartesi 1941 YENi ASIR SAHll'B~ 
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iLAN ........................................... 
: ANKARA RADYOSU : . ~ " Bi;·z~~~-;~ı;;·-si;·.:;.~~:~::ıı.::·-·ı : BUGÜNKÜ PROGRAM ; 
•••••••••• • •••••••• 

7.30 Program ve memleket saat ayarı 
7.33 müzik mnrşlar (Pl.) 7.45 Ajans ha
berleri 8.00/8.45 müzik 13.30 program 
ve memleket snat ayarı 13.33 müzik 
milli havalar (Pi.) 13.45 Ajans haberle
ri 14.00 müzik 14.45 müzik milli havalar 
(Pl.) 15.00/15.30 müzik dans müziği 
(Pl.) 18.00 program ve memleket saat 

SUMER BANK 
....... ı·.·.11111"" Napolyon Vardı! Yerli Mallar Pazarları 
Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? 

1#~ 1 ,_ mr -· ····-·-·-·-·-0-·-···~11-•-r. 1 ,,_._.......,,....(t ayarı 18.03 müzik çifte fasıl 18.30 ko-
lf,._ İ ı-.. lfllnden Jıur nuşma C. H. Partisinden 18.50 mi.izik -....iyon, ngiliz donanmasının UH • yurttan :sesler 19.20 konuşma Türk ha\•a 

l\'aüessesesi Müdüriyetinden: 
taıCIPaJı İslıenderiyeye vardı ve limanı ııoıayca kurumundan 19.30 memleket saat aya-

~·gal ettL. rı ve AFlns haberleri 19.45 müz1k. rad-
.,. yo caz orkestrası 20.15 radyo gazetesi 
- JJ - 20.45 müzik m:lli oyun havalan 21.00 ko-

~~:dlson_ Napoli kralından, Napoli kör- dirmekte idi. ııuşına (Zafer bayramı hakında) 2L15 
:1:'...'. e ıcabında ibannmak. su ve erzak Nclson. hem Fransızları takip, hem de müzik dinleyici istekleri 21.40 kon~a 
~'lillt ınUsaadesini istedi; !fakat ftalyada erzak ve su tedariki için hareket etti.. (Burhan Belge) 21.55 müzik radyo ~ 
b,.~etli Fransız ordusundan ve İtalya Faknt Siraküzaya vardığı vakit, kraliçe- ilon orkestrası 22.30 memleket saat ayarı 
""l.llJ.nları d ku · ev'ut emrinin henilz gelmediğini Ajans haberleri, esham - tahvilat, kam-
~ - n a Nnpolyon gibi bir man- b:an ~ ve ıstırapla gördü. Nelson yazdı-ı biyo - nukut borsası fiatleri 22.45 mü-
lı tU 

1daresi altında, nereye saldıraca· yrc b zik dnns müziği (Pl.) 22.55/23.00 yann
be ~ bir Fransız donanma ve sefer ğı bir mektupta bu hayret ve ıstıra ını . 
lcr~et~n bulunmasından korkan NaP?li şöy]e ifade etmiştir : cıHer yerde Fran- ki program ve kapanış. 
tink 1 böyıe bir milsaade vermekten ıs- sızlara karşı kin ve husumet buluyo-
1:.a ~ etti. Güzelliği ile meşhur olan rum. fakat hiç bir yerde yardım bulmı- :) 

Otomatik tezgahlarla çalışan fabrika ve mües,,e.selerln her nevi pamuklu istihsalntını imaJat programlarına nptet
meyc ve bunlardan 1705 ve buna ek 3018 sayılı kanunlara istinaden evsafı tesblt edilen kapot bezleriyle bunlar hari
cinde kalan ve fakat ambaJaj malzemesi olarak 1rullanılabilecek olan her nevi pamuklu dokumalann tek elden muba
yaa ve tevtline 3480 numaralı milli korunma kanununa müstenit 190 sayılı koordinasyon heyeti karariyle 25/VUI/941 
tarihinden itibaren tktisat Vekaleti salahiyettar kılınmıştır. Aynı karar mucibince bu tek elden mUbayaa ve tevzi işiyle 
tktisat Vekflleli namın!\ Sümer Bank ve dolayısiyle Müessesemiz tavz.if edilmiftir. Binaenaleyh yukanda işaret edilen 
kapot bezleriyle amball'ıj malzemesi olarak kullanılabilecek dokumaları imal eden fabrikaların 25/VlII/941 tarihinden 
itibaren piyasa ve alelOmum mUstehliklene kendi namlanna alA'ka ve irtibatlan kesilmiş t>lup bu maddelere müteallik 
tevziatın tamamen müessesemiz teşkililtınca veya mU~cmizin talimatı dahilinde yapılacağını bildiririz. Binaenaleyh 
tktisat Vekaletinden bu mevzua mütea1lik tebligat almış olan bilômum fabrika ve miles.!e5elerin derhal müessesemiz 
pamuklu §Ubesiyle temasa geçerek mütemmim teminat almabrı lAzımdır. Her hangi bir sure6e henUz bu tebliği alma
mış olabilecek ve faknt kapot bezi veya pamuklu ambal!j malzemesi imal eden ve otomatik tezglh çal~ştıran diğer fal>
rika ve müesseselerin de aynı hükUmlere tabi olarak aynı suretle hareket etmeleri icap ettiğini UAn ederiz. 

ru: liamilton da henüz Napoli kralı- yorum!• "o"tor ela,. 1 Jıar"ın 
rrı Bal'aYina kfili derecede nüfuz ede- Nelson, fskenderiye önlerine 28 bazi- 1 U A 1 i ~ A ıj 
a1lşti.. randa vardığı halde, Fransızları bulama- 1 İZMfR l\1El\1LEKET HASTANESİ 

~a.lbuki, Napoli sarayında esen hava mşı. fakat bu SC}Ti csnnsında Fran~~ DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
~tere lehinde idi. Frnnsaya ve bil- ncmilerinden 6 m:1 kndnr yakın geçtıgı l\IUA YENEHANE : İkinci Beyler 
~ iht:lat Fransasına ve Napolyona hnlde kesif bir sis hasebiyle düşmanım ı · sakak No. 25 t Körlenmif eğeleri bınuai ve imtiyazlı bir usul ile tekrar yeni bir hal 
Poli hatıl kin ve husumet -vardı. Na- \'İne görememişti. Ve Suriye sahillcrıni 1 > TELEFON 3956.. t:lriyoruz. Fuarda Ticaret ve Sanayi odaları pavyonunda kibrit kısmın 
fbtnaı haıiçesi. Mmi Karolin, Fransada tefüsten döndüğQ gün ise Nepolyonun 1 'l~ ......... ..,,,. ...,,..._"""" ..... ""'-~ nümunderimizi görünüz ve oradan el ilanı isteyiniz. 
\'e l6 esnasında giyotin ile idam edilen nemileri ve ordusu, hiç b!r zorluk ve Mühendiı Şefik Okay atelyeai 
~tu,. tncı Luinin zevcesi bulunan Mari ~ görmeden İskcnderiyeye varmış ALAŞEHtR iCRA DAtREStNDEN: Galata _ lstanbul 
~ ~etlıı hemşiresi idi; Fransızlara bulundu! !nhisarlnr idaresine 2 1 7 lira 77 ku- Haraççı Ali sok.ak. Dar Han No. 4 
~ Çok muğber idL Nelson. bir fırtına yüzünden kaybet- ruş borçlu Afvar köyünden Halil oğlu ~..r~~~...:-~~~·~..--~~~ı:ıı:ıcı 

])ol ehon, ne bahnyn olursa olsun Na- tiği Fransız donanmasının izini bulnma- Aptullah Kayanın mııhçuz. E L O A M 1 T 6'. L 
11ıJ0.nu ve scfinelerini bulmak ve batır- mak yi.iziindcu bir ay vakit knyhet.ti. 1- Afıınrdn ada mcvkiinde teşrini ~·-- ~· ~ .. ' 
illada i.çln, gemilerindeki noksanlara bak- Suriye ve Girit sahillerinde beyhude ye- clvvB el 34o ve 334 sayılı tapoya bağlı İdrar yollan iJtihabt, yeni ve eski BELSOÖUKLUCU, idrar zorluğu, m 
ge . n,. Yalnız takviye ic;in gönderilen re doln.,tı. Faknt, bu kadar muv::ıffakı- • döniim şa. çelebi oğlu Rıışit, ga, ha- h k ı· . ·ıı b"b k h tı l ki ~·etnılerı alarak cark istikamefüü tuttu "' - İ cı Mustnfa kerimesi Necip ng~ a zade ve ne ve prostat ilti abı. sistit ve o ı sıstl ere. o re ı·a a stz ı nnna 
y :ı.,.~- "' t · -''ğe .. agm~ ....... n!!ilizlere has bir me- en mu"kemmel ı'la~ .~ BELSAMiTOL' dur. BELSAMtTOL kullnnanlar -...unt b' ·· 1 +_.,_ .2- - •• " ye s::r.u ~ ".. ., l eenuben hark ve yıkık degvirmen ile " ~ ır surat e ısKenuo.:nye onune ta.netle niha1 zaferden Ümidini bir • an yo kanda aayıh hRstalık}ardan çabuk kurtulurlar. E'.czanelercie bulunur. 
'İt l.ı~ F~at İskenderiyede Fransızlara b'ıle kesmedi ve yine Le.ydi Hamiltona mahdut bilmesaha ( 14001) metre ge- 1_ 
ı.., ~bir şey yoktu. Liman tabii ve sa- 1 len 11 O lira kıymetli tarlası. Satış deposu : Sami Aksu. Bııhçekapı q Bankası arkasmcJa 
"'-1.Q~uır halde idi. yazdığı bir mektupta bu nmıini şöy ece 2 Af -'- k" b k" d ,,. •• EE%'l!"i'" .o..Ji."Mibt<e .ı - Rahvant'ılar -wkak No 5 :açı ;y;s: '*' ifade etmi.Stir : - garcw. um et mev un e ay- ... 
old gemileri hadden fazla yüklü ni tarih ve 336 sayılı tapoya bağlı, 16 
ldijuğu i~. gnvet yavas yol almakta • ... Muzaffer olacağımıza inanıyoruz.. dö, şark hnc.ı oğlu Hüseyin ga, tekke- ~~~ı:ıcaacıc:ıı:ıC)Oaı:ıccı~~.~~.....:ı="°':"'-
.._er. Harp sefineleri, nakliye gemi ve ilk müsait havn ile birt~ harekete gc- fin oğlu veresesi şi. çolak kerimeleri, Y A r 1 L 1 Y A 2' 1 S 1 Z 
~ ~nnı beklemek zaruretinde idi- çeceğiz .. Ya defne dailarıyle taçlan.ı:ruş, ı 'ce, Hilmi ile mahdut bilmesaha 18821 Resmi liselerle muadeleti bsdildi 
tı .. 4"elson bu ciheti hesaba katmamış- }·ahut servilerle kaplanın~ olarak done- metre gelen 75 lira kıymetli tarlası. 2'VRK MAARİF CEMİYETİ İZMİR EGE LİSE 
Jarn ~gemilerini İskcnderiyede bu- ceğiz• fakat, bir tW.lü netice veımiycn 3- Af~nrda bahçe arasi mevkiinde 
•uaYınca, şarka doğru .hnrcket etmis takipleri esnasında l.ord Hamiltona yaz- avni tarih ''e 335 no. tapoya bağlı 3 Yeni talebe kayc:hna bqlamıfbr. Kayıt için her gün 9 dan 17 ye ka 
~h muhakkak olan bu sefer heyeti- dığı bir mektupta da : cBu menhus dönüm şa, hacı Mehmet oğlu Halil ga. Karantina Köprü mevkündeki okula müracaat edilmesi .. 
lhr ~ ibaska blr limanına girmesi Fran51zlnrda şeytanlnra mahsus bir tali yol ve Hnlil kerimesi şi. yol ce. Alaşe- Yatılı Ücret Lise Jmmu 240 Orta kısmı %20 liradır_ 
ru 'tnali ile Nelson, filosunu şimale doğ- var. Şu fuın kadar Frnnsızlann tuttuk- hirli lbrahim ile mahdut bilmesahe Yatısız Ücret Lise kısmı 85 Orta kısım 60 Jiradır_ 

S<!vkettL ları yolu ne öğrendim, ne ele bulabil- 6962 metre gelen 60 lira kıymetli tar- Memur ve mütekait çocuklnnndan yiizde 10 tenzilat yapıhr-
es!'.~alde de Fransız donanmasından dim.• Demekten kendin! alamam~tır. - lası. TELEFON 3947 •. TEL. EGE Lis•;st - İZMİR -

ıı ,, .JfABlliKA VE ATELYE,lElliH 
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ALAŞEHİR tCRA DAtRFSINDENı 

(icra emri tebliği yerine kaim olmak 
uz ere) 

Esk.işehirde teker fabrikaSt memurla
ından Sait Demir nezdinde ltaraferyeli 
>inbaşı Ahmet kw Zarife. 

Alagehirde Tavaslı HaU. kan. Ane 
)ztütüncüye Alaşehir sulh hukuk mah

kemesinden 5-5-941 tarih ve 9. 79 u
yılı bir kita ililmla borçlu balunduğu

uz ma masarifi muhakeme 73 liruınm 
ahsili için icraya müracaat edilmit 'Ye 
ıknrLan icra emri bili tebliğ iade lulua

r 
1 

l . 

T\ 

t 
ç 
mıştır. 

Binaenaleyh i§bu ilanın ic.rumdan iti
baren hukuk usulü muhakemeleri kanu
nun 144 üncü maddesine tevfikan 1 O 
(:Ün iç.inde yazılı borcunuzu manaffarile 
ve tahsil harcilc birlikte icra dairesine 
Sdemeniz ve ödemediğiniz taktirde bu 
müddet iç.inde mal beyanında bulmt
manız tebliğ olunur. Bu tedi,.enizi Te 
ya mal beyaılınw taluiren veya ıifahen 
dlliremize veya bulunduğunuz ber hanci 
mahal icraainl tenitle ya.,.bUininiz. 
Borcunuzu b'U müddet içinde tamamen 
ödemezseniz hakkınızda müteakip iCTa 
muamelesinin devam edeceği ve işbu 
lnnın icra emri makamına kaim olduiu 
ili.nen tebliğ olunur. ( 1906) 

. 
i 

tZMtR 2 NCt SULH HUKUK HA· 
K1MLt(;1ND'&N-

'tQ1:: \...tularnadı. Okyanuslara nazaran an- Eğer Lnydi Hamilton. kraldan ~nl gil~ 4 - Afşarda kızıl yer mevkiindc ay- 28 _ 30 _ ı _ 3 _ 5 3492 (l 
lca,. ~ ~öl olan Akdeniz. bir veya bir donanmasına su ve levazım verı mesı ni tarih ve 333 sayılı tapoya bağlı 14 h••:D.::D.:.CC.OC:.OC:ICCllCCllOCIOCllOCllOCIOCCOıı:ıococoDOl:)Clll)Cı!x:ıl:olXıC=cll=cll~ Dı>varı ha~inei mallve vekili AV\ıkal 
lıu~ filo .ı?n yine muazzam bir dcn!zdir müsaadesini almamış olsaydı, Nclson rlönüm şa. gıı. Necip ağa vereseleri şi, ~arlık ~nr:ıt1>v tamf1n~11n t· .... nh• B11cma-

872) 

oJaı.: 1Çın, Nelson. kader ve :tali eserı Cebclüttnnğa dönmek mecburiyetinde tekkeşin oğlu ce, Necin ağa veresesilc izmfr Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : hnne K"oe\:-li sokomnda d0 vlet d~tr 
Rernıı • bu takipte dalına Napolyonun kalacaktı. Bu müsaadenin alınması, Nel- rr.ahdut bilmesahıı. 19202 mette gelen 1 _ Yeni talebe kaydı 25 Ağusto. pazartesi günn baoJ.ayacak 20 voll:ınnd:t f'.alı~n Beldrin Mrinin h~-Eylüle 
lik.rne?itıirı bulunduğu y~leriD aksi is- sonun noksa.nlannı tamamlamasına im- 75 lira kıvmetli tarlası. kadar devam edecektir. •nnda m11Kim F'Pl-.,.;n;n ""lidest ~adfve 
bti«ın et_~e dolaşmış ve hfid!seleri büs- kfuı verdi.. 5 -. A~arda C"'vizli kesik mevkii!; 2 _ Her gün 9 dan 12 ye kadar yeni talebe kaydedilecek ve 14 Crın ;ıl~vhinP 941 /~~1 No. il<> arı1an ala-
o'~~ ~ cekilde inkişaf ettirecek Bu suretle hareket imkanını bulan de aynı tarih ve 337 sayılı tapova ba~- ye kadu eeld talebelerin ita-lan •enilenccektir. cak davac:m~"" dnlavt müddealPVh na-
~ bir karşılaşmaya mahal kalmamış- Ne1son Siraküzadnn 21 temmuzda tek- lı. 7 dönüm şa. motla tsmafl oğlu Ah- 3 --ı-Orta tc..na n)idedU~ Dit olı:ul mezuftlan ve Jı.e kısmına mına pnnderilen duetiye ~1raımun 

ten 17 

rar şark lstikametine hareket etti ve met ga. mnlla Hasan vr.resesl ti. hae1 clileeek orta okul ree-nlan benıberlerlnde veJl!erl oJıılula halde getlrece ilrametrYlhmm mechullyettne mebni bi-
h~~~n, noksarilannı tamamlamak sa- İyonya denizinde tuttuğu bir Fransız Ş?e.. "™n oilu Mahmut ce. Hii9eJrin ile mah- •ı ı*•lv tunludrr. 1, teblilt iad~ Uv>rine ilAnen teblt-at 

kayde-
klerl 

~~-~tekrar Sicilyaya dön.dil. Bura- misinden Napolyon ve donamnasmm 1. dı:t lbilmcsaha 79S5 metre gelen 40 ll- A --Okul diplomam Jfıtc:•nA karar verilmts ve mo1'•1cemf'IC1e 

'\lı~ Hamiltonun şu mektubunu ~~~iye liınamnda olduğu haberini :... retli~ çeeıe alıu111 annatı.k ~ = HHüu:.~_iu!~t,..,cüzdd-~----'an alrnıa" •s.r..a. -· ~ ... kl~. 11191941 tarihine mUttadif PM.embe 
1UU& L! _.. ih 3~2 _1. ta- " """" CHt ~ ~-- --... --- KWUW <r\inil saat ın na talik kllınmış "1~ırtua-:a. .~._."'-"--'it~ - --L _,_ Bu haber, İngiliz donanmasııwa bu mevııciin .. :ue avnl tar Te 7 _,.... D - .CX6 L?:.....:!!L}!:~:-.le 6 adet fotoinf. 28 30 ,_.75 ( 18 d dd 1 7S )" ~~:'Uf -1a1W..,cıun mıaur. ~ "...ı..-. ~ f>ağlı 4C dö1'Ürlt •a. tariki lllft prb ~ ..-- ıtn mU ea eyhln yevmi ve nktl mez-

~-.~ıw- _bir mektubunu --~eri- macerada aldığı haberlerin en m~ti Al -~ c:LL timl--' kQrda bizzat ;~tı vücut etmesl--a..ut 
gaq ~ il · vol ıl. hacı i UJnU ~oan ye ., • ., c:e. 

1
_... _.1 ·~ı-- ~·'" 

"- Bu mektubu okuyuv hemen ba- idL Bu BecbeJ>le amiral Nelson gem ert- hacı Muııtafa ,.etimleri ile mahdut bil- JZMİR 2'RAJIV AY YE ELEKr .. a • uRK tarafından bir vekil 11!&.dermesl •bl 
...J~~ ediniz. ÇünkU, kraliçenin mek Din yelkenlerini gerdi ve dümenlerini 1 1 taltdirde :ı,alcbn~a guoap karan wriJe. 
.... ~ hiç bir L&-- veı~- İskenderiye istikametine kırdı_ l~ı etsl'larhl:s.4 hektar ıgelen 150 lira k1ymet- AJfOJflJf S RKET JfDBlf: cei'!i lUzumu teblit ml\~amına kaim o1-
"'"" " d ~ 1 t ... .. Eyliil 1941 •YI ur&ncla tebekede yapdmw lam ceı- unelfyat dola, k L!- L-L-- -..11ı.... d.1...--·han--l--•'8. a etı:nı. bulımuyonım. - B TM E O - BMncl arttırma güa. malil ve saati. 1 - 7 Ye 21 e)'lil 1941 puaı: süalerl ...ı 7 den 17 ya lcadarı ma ve uir nlİ3mcn ıro -.;ye •TIDI .,.uae 
~ er~ sb:ln olan : Emma• Alaşehir icTa dai!'Clli odatnnda. f / 1 O I 1 X.V Kil rlc talik Jnlmmak ,.ıret!Yle Oan ohamr. 

ııııl)let 

:.ı11ı:~ krali,_nin mektubunu oku- w::ıı:ıı:on:ıı::H:ıa::ıı:ıac:ıat:ıı::ıı::ıcu:ıı:ıaı::ıaaac:ıı:ıı:ıcııc:ıc r. h d t. •• •• t 14 ll Daraiaç .,._~.__ 3568 (189'1) "1:-'"llll ... ~ ..,41 tari in e çaflamoa gunu saa Tepecik ......-,ı17._ 
~ .~.~ Hamiltona ŞU mck- BAY AHLARA dt"n t 6 ya kadar müddet içinde yapıla- Dl Aluncak Bomo.. 
~:~ · _. ... İM p•••.ar c11ktır. ıv s.--'---- Buce t7M1R SiCiL TiCARET IG'MUR-·~ T ._.... 'tW--•"--·, krali-'.. ....,.. ...... add .... .-- weUNDAN: 

ıa....::: ·.- _,-1.11 .rnwıuwu. ....-w lıabu nvri menkuller 20 1"-m m et- lX [frefpap KmlçuU. 
~UbUrıtt okudum; krallçeye, her tefı- Japon ı·şı· le 26/8/941 tarihinden it1battD açıJc 2 - 14 Ve 28 eFlül 1941 pazar aüaleri l&at 7 den 17 ye kadar: ,Ayhan ~ticaret~ ... 
~;.bittiği zaman ellerini hUrmetle a'!'ttınna nrett•le eatılınak üzere eatısa V Çal'fl XI Gaz! balnn mkde Ketencllenle 71 namarü ........ 
~-.-KUni bildidniz.. Krali~ :saadet .,.,w, ("t\:an1mwmr. Birimci arthnna rinü .Ü- \Ti Bahribaba Xll Mezarlık bati zacla ticaret '"k~ ltdP1 
bir ~t:nı ben1m kadar diifünen. hiç FEVKAIADE LNl\.S HŞYALAR ni\en l,ed .. t mu1'ammet'I kmnetin yih:de vn Karantine xm Aaanaör eden AYhan Gano,un ...... dcant _.._ 
~"l""'UllSCnin olmadığını da kendilerine SATILIKTIR.. 75 ini Ye bafth)'1' "'"'..\ttmiyeti ha.ebite Vlll Cüzelyah xıv Gazi bulnn nı ticaret bıun• Mikümlerina ika •ct-
~tne.nizi ve temin etmenizi ~ rica Japonyadan sureti mahsusada cel- rdıin tutan olan 7l3 lirıııvi Te f11izlt"rini X Konak XVI Gümrük Un 3096 numarama byt Ye le9Cll edil-
~· Ailesinin u~ fellket W bettiğimiz en son moda k:aduı abalı- ~mesl şarttır. ~medl~i taktirde 11dn- Sektörlerinde ctte)'anm kesileceği aayın hallr:ımızca bilinmek üzere illn diği ilan olunur. 3564 ( 1900) 
cieı-~im. harp esnasında bana bir lıkları ve pijamaJnr erkekler için rop ci erttırm,.va h,r .. lrıhr. ikinci arttırma ~--••••••m•••••••••••••n••••••••••••ıııı.•••••••••~ 
~ ~ dalıa kuvvet ve şiddet vereceği- dö şambrlar, çocuklar için pijama- mii.lrl~ti 1 O sı:ündür. 

olunur. 

e ilAve ed" • ı' lar, kahve fincanları, masa örtüleri- lkiııci arttıma gün, mahıol n aaatıİ 
hu'leVcinize ~~··son yazdığı mektuba (30 ağustos ilA 2 eylüle kadar._) A!ıı.şchir icm dai!'Ctl,t odMt"d"· 1 l / l O ' 
~~an c:vap veremiyeceğimi söyleyi- Gayet ehven fiatlerle satılıktır.. Q'4 t tıorihi"de cumartf>l'i RÜnÜ aaat 1 O 

r~:.ı.Arm N lso ADTJ::S : Basmahane Gaziler cad- d,ıın 12 ve kadar miiddet irlrıde yapıla-
lt: =-,---~"' 1% : e n • ·· desi ' - · - ., Hakkı Ur:'u otelin.l - No. ' - .ı l ta i~ mekt b da Sirtikilza lima- ,ı.smaıı ;ı ı.ıc caktır. MuaYTen 1l\inde siirü1.-n oec:ııe 

' 1 u un · 1- 1 daı're·ve mUracaat. 3" 9 1 1901 1- d 7e • i 'Ye ' &..~~ donanmasına yardım edi . .r ~ mnhamm""n &rvmt-tin yüz e ., ın 
......._ •:uaonda b'.r emir bulacağını bil- ~ı::ıı::ıı:ıı:-ıını::ıı::ıı::ı::ır::u:ıı::ıı::ıı:ıı:ı:aı::ıı:ıı:ıı:ıı:ıccır::ıc:ı. re'hh1 ile hıi?:J,.rini f?CCrnC!'li sartttr. Geç-----= m"di(!i taktirde Üzl"rindP }m .. kılma va-

İfthls-1--.- müdiirffiA41nden: ı>•lmaz ve uayrl menk,,1 2280 ~"'lı ıc!-
.... - -·- .......... !fN nnna gÖre 5 sene mttddetl~ tnlc.gte bag-
(İmtffıanla Memur alınacalıtır) lıınır. . . 'k 

- Tqkilitımızdald münhal memuriyetler için müsabaka imtihanı ' lııbu S?ayri menkullerde haklan ilişı -

ı yapılacaktır. leri o1anlar ilan tarihi.•d,.n itibaren 15 
- Bu imtihan 20/9/941 tarihinde lzmir inhisarlar b8§ müdürlüğü bi- oün 1rinde evraki m\> .. hit-lerivle birlik-

l nasında yapıfoa\ktır. te nıih·ıır.:llatll mechıırcl .. r11\r, etmivt-nle-
- lzmit, Aydın 'Ye Manisa, Mı.:ğla mıntakalanndan talip olanlar bir Tin irl"fohm tapo ltavlımna istirıat et-

diıek..;e ve evrakı müsbite ve bir fotoğrafla birlikte mahalli baı me<likr.e arttırma tutaT'nm pavlaıtml-
4 müdürlüklere müracaat etmelidirler. mam.,d11n harie tuh•lurlar. . 

- imtihana girmek ıatiyenlerin apğıda yazılı vasıf ve prtlan haiz AT'ttrrmava İ!ltimk icin yiizde y~dı 
A olanlan lazımdtt. hur"1k ni•'heti'lde depo l'lkcMi. milli bir 
B - En az orta tahsilini bitirmiş olmak, hRnka mrktubn v,. va esh0m ve tahvil&~ 
C - 21 yaşından aşağ. ve 30 y~ınc:fısn yukan olmamak. iTlle"i şarttır. T ell~liye müşt .. rive ve,...ı 
D - Vazife ifasına mcmi bir hali bulunmamak, borrlan alıın11 aittir. Tapo harçlan da 
E: - Her iklımde vazıte görebilecek derecede sıhhatli olmak. 'l"lVetf'riye aittir. . 
}:' - Akrnbnsından olm.yan iki zatı da refernns olnrnk göstermek, 1"1>u ı:ravrl menkulll"rin surl"t ve şeklı 

- Askerliğini yapnıı$ olmak ya müeccel bulunn:ak ve bilhassa her müzıwed,. .. ine dair tanzim kılınnn şart-
C halde de son yokld.Illalarıını nüfus cüzdanına kayt ettiımif olmak, nl\mcl'"r h,.r kf'sİn vö~ .. u::.i yerlere ve 
li - Türk olmak ve ecnebi kadınlnrla evli bulunmnmnk, icra divnn'hnnel!inc talik kılınmış olrlu-
S - Mektebe devam eden talebeden olmamnlt. i'iun~l\n müştcri1 .. rin 'bunları oku~aları 
A - lmtıhan mevzuu c.unlardır: ve lü?:umlu malumatı icm dair ..... ınd"n 
B - Hesap ve hendese o l;.eaklnn ve arthrma ve üzerinde bı-
C - Yazı TE.kma i!!inin bu şartnı>melt"re uygun su-
6 - Umumi malumat hayat bilgisi, eoğrnfya, ~("ft~ vap•lacam ve mÜ!ıtP,.·1 .. r ~"rtname 

- lmtıhanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine göre hüki.i~lerine göre muamelf"v"' t~bi tutu-
Baremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit edilerek sı.rasile ta- lacaklan ilan olunur. ( 1907) 

7 Yinleri yapı1ır. 
- Tayin edildiği mı.hal ve vazifeyi tebellug tarihinden itibaren on 

gün zarfında kabcl ile vazifesi başına gitmeyenlerin tayin ve imti-
6 han h:ıklan iptal f'dilir. 

- imtihan mahalline gelenlere hiç bir suretle yol masrafı verilemez, 
30 5 11 19 356S ( 1896) 

ı 'I'. M. c. Talebe yardlm'I MV..jHrJ~nUnden: 
2 - Kız ve erkek talebe yurtlanna talebe kaydına ba'llanmıştır. 
~;- Müracaat yeri: Alsancak vapur iskelesi yanında 320 numaralı bin~da 

)'\lrtlan müdürlüğü telefon :2920 : 26 28 30 34S3 ( 1857) 

i7Mtll. ~trıt. TICARET MEMUR
Lt JeUNnAN: 
Menl'lcte Mordoh ticaret unvnnivle iz

mirde Halimağa çar111sınd11 C..akal ovlu 
hanında l O numarada dahili mah~lat 
ttz~rine toptan ticaret işlf'riyle iştigal 
f"den Mena!le Mordohnn İ!lbu ticaret un
vanı ticaret kanunu hükümlerine göre 
,kitin 3098 "umarasına kayt ve te&
aicll edildiii ilAn olunur. 35 6 7 ( 1898) 

. fzmirin en kıymetli lıediye~i 

Eczacı başı 

·KOLONYA - Esans - Podraları 

A.l...'J'lN DAMI.ASI 
BAHAR 
LEY.LAK 
FIJL 
BEş·çJÇEK 

DALYA 
REVDOR 

KREP JOR'1E2' 
YASEJIDr 

LİMON ÇIÇBOI 

S. FErc..tt' Et:zaabeşmın en yeni şaheseri.. 

(FV A.R 1 9 4 J) lco1m!ttnu muhakkak teftlla 

EDİNİZ 

Depo Ş?F A Eczsnesi 
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YENt ASIR 30 Ai!ustos Cumartesi· ~9.J! -Sigasi vaziget R E Iran Başvekili 

Iran meselesine Harp limanı Al- Yeni hiikümetin he
bitmiş naza rile manlar eline deflt~rini izah eden 

bakılıyor ge.;ti bir nub: söyledi 
---<>---

iranın teslim olması 
Almanyanın 

mağlubiyeti m idir ?-
Radyo gazetesinden: 
lrandakı vaziyet sarih olarak anlaşıla-

n ıyor Kabinenin değişmesi üzerine esa· 
trn başlayıp başlamadığı pek belli olmı
."hn mukavemetin durdurulduğuna dair 
J er taraftan hnberler gelmektedir. Diğer 
ı .• mftan harekatın devam ettiği de bildi
' ıliyor. Ruslar ve ingilizler süratle ilerle
diklerine göre iki devlet ordulannın bir
lcşmelt'ri bir kaç günlük meseledir. Bu 
dcı anlaşılıyor ki hanın ya hepsi ya mü· 
him bir kısmı işgal altına alınacaktır. 
T uhran radyosu başvekilin parlamento· 
daki beyanatını bildirmiştir. 

Başvekil demiştir ki: 
cŞahinşah yüksek iradesiyle kabineyi 

teşkile heni memur etti. Hakiki bir sulh
perver olduklarından bütün komşulariyle 
Lilhassa lngiltere ve Sovyetlerle iyi mü
nasebetler idame etmek emelindedirler. 
Pu maksatla faz.la kan dökülmesinin önü
ne geçmek is;in muahesematın durdurul
masını emretmişlerdir. f ngiltere ve Sov
yf'tlerle yapılan müzakerelerden bahset
n.ek için henüz vakit müsait değildiı. > 

Su sözlerden görüşmelerin yapıldığı 
anlaşılıyor. lranın mukavemetten vaz 
r.cçmcsi lngiltere ve Rusyada büyük bir 
ııevinç uyandırmıştır. Bu memleketler ga
zeteleri lranın teslim olmasını Almanya
nın mağlubiyeti sayıyorlar, Hatta. İngiliz 
gazeteleri bu hadise münasebetiyle ney 
rettikleri yazılara cHitlerin yeni hezimet
l~ri> gibi aerlevhalar koymuşlardır. A1-
man ve ltalyan gazeteleri lngiltere aley· 
h'nde şiddetli yazılar yazmaktadırlar. Al
manlar lngiltere ve Amerika tarafından 
Rusyaya yapılacak yardırpların yetiştiril
mesi için lranın İşgalinde ısrar edildiğini 
kaydetmektedir. Onlara göre bu yardım 
geç kalacaktır. Çünkü Almanlar yardım 
yetişmeden Ruııyayı mağlup edect'kler
dir. 

Amerikalılar ise Almanların bu iddia· 
flını geçen sene lngiltereya yapılan yar
dımların da geç kalacağı iddiaları kadar 
asılsız telakki ediyorlar. 

---- ·---
Fransız hava nazırı 

Cezaire gitti •• 
Vişi, 29 (A.A) - Fransız hava Na2.lrı 

Betjere Vişiden Cezayire ge1miş ve 
Fsansız hava kuvvetler!niiı yeni Başku
mandanı General Mendikalle görlismüş
tür. --- --

Konoyeniıİ mesaiı-
Nevyork, 29 (A.A) - Nevyork ga.ze.. 

teleri Japon başvekili Konoycnin reisi
cümhur Ruzvelte gönderdiği mesajın 
uzlaştırıcı mahiyette olduğunu yazıyor
Jar. 

30 Agustos 
YAZAN: Emekli Binbaşı Hüsnü Ok. 
30 Ağustos... Her yıl biribirimizi en 

büyük ve derin bir sevinçle kutladığı
mız bugün, Şan1ı Milletimizin özü ve 
cennet yurdumuzun koruyucusu olan 
yılmaz ordumuzun içli, dışlı bütün bir 
husumet dünyasını her türlü tahakküm 
ve tcsallutlariyle beraber ebediyyen 
gömdüj;,'1inU toplarının mUhip ve mühey
yiç tarakalariyle bize müjdelediği, ciha
na dn ilan ettiği en mukaddes bir giln
dür ... 

30 Ağustos dünyalar kadar eski, kök
lü ırkımızın bütün cevherlerinin züpde
si olarak bereketli sinesinden fışkıran 
«ATATORKON> canından çok sevdiği 

"milletini iz.mihlAl girdab:ndan kurfardığı 
yüce gündür. 

30 Ağustos.. Cennet yurdumuzu slis
leyen feyyaz. dere ve ırmaklarımızın 
ahenkli şırıltıları nrasında; başı duman
lı dağlarımızla yalçın kayalı bozk1rlan
mız.ın heybetli sinelerinde hür ve sera
uıd yetişen, serin ve sert yayla rüzgar
lnriyle çelikleşen ve şerefle ölmeği şanla 
yaşamak kadar a7.iz bilen arslan Meh
metçiklerimizin mütecavizleri yurdumu
z.un harimi ismetinde boğduğu en mut
lu bir gündür. 

Evet bugün: Erı.ak ve cephane taşı
yan kağnılnrın gıcırhlarına dermansız 
ahlarını kııtmış. belleri bükük yetmişlik 
Dede ve Ninelerimizin kuru yanık ba
ğırlarından çıkan ümitli hınltılariylc. 
bir omuzuı:ıda top mermisi taşıyan taze 
gelinlerin kucaklarındaki masum bebek
lerin yürekler parçalayan hazin inilti
leriyle te.npo tutan nihayet Kahraman
hmmızın açtıkları yaylım ateşin gazaplı 
vızrltılnrr şims"kler çakan kılınçlarının 
C"ritici tüzgfirlnrı ile •armonize edilen 
.tSTtKLAJ .:t marşımızın çalındığı Yü
ce bir gündür. 

llülasa .bugUn~ Bütün talihsizJikleri· 
miz, kedt'rlerimiz yerine fecrinde bize 
ebedi haya( refah, saadet ve istikl~l ve
ren en ssınlı ve şerefli bir gündür .. 

İşte bu yıl Ulu günümüzü huzur ve 
saadetl<.'r i.cbdc kutlamaktayız. 

Aziz canını ortaya atrıra"k mu('İzelerle 
dolu bugünü yaratan Ebedi Şefin Aziz 
Ruhu $ad Olsun ... 

Yaş.ı.<:ın Büyük Kumandan Milli Şe
fimiz. $ 0 ·~ili clNöNOMt~Z> Yac;asm 
n.UStc>sn:ı ve perva"ı7. olan Büyük Mi11C'
timiz ve nziz Yurdumuz. 

Var Olsun Sayesinde Sayeban Oldu
ğumuz H3c:metli ve Kudre+li Ordumuz. 

H. OK. 

_,.,.,,,,_.__ Tahran, 29 (A.A) - Pars ajansı bil-

Bll rad ak I• mubarebD- diriyor: Furugi Han yeni kabineyi teş· 
'- kil ve Şahinşaha takdim eylemiştir. An-

Jerin çetin olduğu 

bildiril iyor 

cak hariciye nezaretine Suheyli, daltili
ye nezaretine Ameri getirilmiş, sanayi 
nazırı henüz tayin edilmem.iştir. Furugi 
Han fevkalade bir parlamento toplantı
sında şu beyanatta bulunmuştur : 

--- -- Şahin.şah hnzrctleri bundan evvelki 
Bcrlin, 29 (A.A) - Alman orduları kab!ncler tnrnfından meclise arz.edilen 

umumi karargtıhının tebliği : programın derpiş ettiği ıslahat ve te-
Alman kıtaları donanma ve hava kuv- rakkilere devam edecek olan yeni hü

\'etlcriyle iş birliği yaparak Reval harp kümC'ti teşkilc beni memur etmiştir. 
limanını çetin muharebelerden sonra 28 Kabinem ecnebi devletlerle bilhassa 
ağustosta zaptetmişlcrdir. Ayni gün Al· komşularımızla iyi münasebetler idame 
man kıtaları Balçık hnrp limnnına gire- ettirmek için büyü~ gayrelter sar!ede
rek burasını işgal etmişlerdir. Altı sahil cektir. Meclisin çok iyi bildiği gibi İran 
bataryası, binlerce esir alınmış ve sayı- hükümet ve milleti hakikaten sulhun ve 
~12 harp mnlzemesi ii:ttinam edilmiştir. huzuru muhafaza etmek arzusundadır. 

Reva! limanında asker dolu 19 nakli- İngiliz ve Sovyet hükümetlerinin suTh 
ye gemisi, bir düşman muhribi ve di- ve huzuru ihlôl ettikleri şu anda İran 
ğer 9 harp gemisi batırılmıştır.. Birinci hüktimeti miJletin sarsılmaz iradesini 
sınıf Kirov harp kruvazörü ağır hasara. bütün dünyaya ispat etmek, kan dökül
uğramıştır. Finlnndiya körfezinde de mesinc nfüayet vennek kargaşalığın 
1313 tonluk ü<c; Sovyet gemisi batınlmış· ônüne geçmek için kuvvetlerine her 
hr. Bir Sovyet gemisi tahrip edilmlı?tir. türlü mu'kavemetten i~tinabı emrebniş-

Berlin, 29 (A.A) - D. N. B. bildiri- tir. Yerti hükümetc meclis müttefikan 
yor : Alman tayyareleri Zaporosya, Din- İtimadını bildirmiştir. 
yeper Petro\'sk mıntnkasında hUcumlnr Moskova, 29 (A.A) - Sovyet kıtaları 
yapmıştır. Sovyetler ağır malzeme zayi- 28 ağustosta Rumya Meragne, Miane, 
atına uğramışlardır. 60 kamyon tahrip Bender.şah ve Harganeyi işgal ve ilerle
edilmiştir. Mühimmat dolu bir tren in- melcrine devam etmiştir. 
fil&k etmi~Ur. Hareket halinde olan ----.- ---
frenler yoldan çıkmıştır. 
Budnpcşte. 29 (A.A) - Macar ajansı 

bilcfüiyor : 
Müttefik kuvvetler aşağı Dinyeperde 

köprü başlarında dUşmanın mukaveme
tini kırmışlar ve her tarafta düşmanı da
ğıtmışlardır. Nehrin bazı noktalarını ge
çen kuvvetlerimize düşman, bütün k\ıv
vetleriyle şiddetli mukabil taarru;Jar 
yapmış, fakat bu taarruzlar ak!m knl· 
mıştır. Beş düşman tayyaı-esi düşürül· 
mUştür. Macar tayyareleri hafif hasar
lara uğramışlarclır. 

- ---
Fennin veni buluşları 

Hiç bir saatın 
havası diier . . . 
saatınkine 
ı.vm1vor 

---Her evin havası az çok 
!arklarla kendine 

mahsus evsafı haizdir-
Yazan : hmail tıhan 

t ondra diyorki 

Iranın vaziyeti 
h~ni~z belli 
değildir 
--- --

Londra, 29 (A.A) - İngiliz - Sovyet 
kıtalan İran iccrilerine doğru çok iler
lemişlerdir .. Yeni İran başvekilinin bir 
sulh adamı olduğu söy ]eniyor. Fakat bu 
beyanat Irandaki umumt seferberlik ha
reketleriyle tezat teşkil etmektedir. 
İranın düşünceleri açık değildir.. Bu 

kararsızlık ne hftdiselcrin girişini yavaş· 
Jatncak, ne de İngi1iz - Sovyet hattı ha
reketinde bir değişiklik yapacak değil
dir. 

Yeni İran nazırları bilmelidir ki İngi
liz. hükümeti şarkın kilit merkezi olan 
İran nezdil'lde 8okuz aydan beri mUte
odd!t teşebbilslerde buluruntistur. 

Büyük Brltanya ve Sovyetler yarim 
taviuerle yollntından inhiraf edeme*r. 

f ranclaki nnlaşhla nncak bUtUn teli(l'it
ler izale edildikten sonra yapılabilir. 

• ---- ----_....; _____ .;..._ 

Eskjden be_ri havadaki iyil:ği, yahut A lmanlara gör.e 
fenalığı tayin etmek için sıcaklık, soğuk- • BASTARAFI l İNCi SAHİFEOE -
luk, fırtına ve yağmur gibi belli başlı, lan bir hava taarruzunda bir Sovyet 
füni11cre dikkat edilirdi. Açık ve güneş- torpidosu 'ağır hac;ara uğramış ve yana 
1i havaya her kes •gilzclıı hökinünü ve- yatmıştır. Dört bin tonluk bir ticaret ge
tirdi. I-Inlbuki bugün her şeyde olduğu misine bombalnr isabet etmiştir.. Şark 
gibi hava işlerinde de fen derin bir ih- cephesinde hava kuvvetlerimiz düşma
tisas haline gelmiştir. Bu sayede hava- nın münakale merkezlerini ve tecem
nın iyiliğini veya fenalığını tayin jçin mü noktalnnnı şiddetle bombardıman 
yukarıda sayılanlardan başka noktala1' cbniş1erdir. Sovyet p:yadcsi ağır z.ayi
aranmağa başlanmıştır. ata uğratılmıştır. Şimal buz denizinde 

Filhakika baz.an açık ve gi,ineşli bir yedi bin tonluk bir düşman vapuru ba
havada kendimizi gayet dinç, ,sağlam ve tırılm~tır. Cenupta Dinyeperde bir mü
ııcşeli hissederiz. Lakin ertesi günü ha- himmat fabrikası bombalanmış ve sema
vanın vaziyeti hiç değişmediği halde ya yükselen üç alev sütunv mühimmat 
kendimizde bir gün evvelki dinçliği, stoklnrının imha edildiğini gösterm?ştir .. 
sağlamlığı ve neşeyi bulamayız. Böyle Alevler civar fabrikalara da sirayet et
olunca pek tabiidir ki kendi 'kendimize mistir. 
•Acaba bunun sebebi nedir?• diye sora- Kiyef mıntakasında 27 zırh1ı araba ve 
nz. 250 kamyon tahrip edilm.i.ştir. İki Sov-

Evet, acaba bunun sebebi nedir? yet bataryası susturulmuştur. Baştan 
Son zamanlarda yapılan bir çok ilini aşağı df,)ltt 15 tren yoldan ~. bir 

tetkikler bu sualin cevabım .şöyle veri- mühimmat treni berhava olmuştur. 
yor: • 

Ahvali sıhhiyemiz üzerine tesir eden 
en mühim unsur hava zerrelerinde mev
cut olan elektrikiyct hassasıdır_ Hava 
zerrelerindeki hu clektrik.iyet tabii ah
valde azdır, adeta hissedilmez bir dere
cededir. Fakat tabii haldeki bu elektri
kiyetin insanlar ve hayvanlar üzerinde
ki tesiri, fırtınalı zamanlardaki kuvvet
li clektrikiyetten daha çoktur. 

Hava zerrelerinde bulunan elektrik 
mevceleri, güneşin şualarından ve diğer 
bazı flmi11erden hasıl olur. Bunları teş
kil eden müsbct ve menfi elektriklerin 
mikdan mevs!me ve her günün saatine 
göre değişir. 

Uzun müddet hava zerrelerindeki 
elektrik mevceleri hakkında çok ince 
tetkiklerde bulunan Frankfurt üniver
sitesinin eski profesörlerinden Dessaner 
husus~ bir met kesf etmişti. Bu alet saye
s!nde bir oda icerisinde bulunan hava· 
mn müsbct veva menfi elektrikini bo
şaltmak mümkün olabilir, havadaki 
'elektrik kesafeti arzu edildiği derecede 
tebdil olıınabilir. 

Bu suretle hnsta b!r adamın, yahut 
hayvanıf; teneffüs ettiği hava sun'i 
olarak elektriklcnmeğe. ymi bir teda
vi usulU tntbik edi1meğe başlan· 
mıştır. 

Arz üzerindeki hava şeraitini tetkik 
eden ilim ve fennin ilerlemesi ikinci 
mühim bir netice daha vermiştir: Eski· 
den arzın sathına bir iki metre mcsafe
dt" olan hava tabakalarının evsafına hi<' 
d·kkat t"dilmt>zdi. Bilakiıs hava şartları
na tetkik eden alimler. alt"tlerini yüksek 
ırtifada olan mıntakalarda lrnllanırlar
dı. Bu suretle arz.ın hava tabakası üze· 
rindeki tesiTlerinden k~rulmağa düşü· 

____ , ___ _ 
Habe$ lmoaratorlçesi 

Kahite, 29 (A.A) - Habeşistan im
paratoriçesi dün hususi trenle Nairobi
ye vnnnış ve Adis Abebadan tayyare 
iJe gelen Habeş veliahdı tarafından kar
şılanmıştır. İmparatoriçe ile veliaht bu
gün Adis Abebaya döneceklerdir. 

---- ---
Clano ameliyat oldu .. 
Roma, 29 (A.A) - Hariciye nazırı 

Kont Cianoya yapılan boğaz ameliyatı 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

--- ---
JJENİZLİD.llf:. 

Denizli. 29 (A.A) - 12 dokuma koo
neratifi 350 bin lira sermaye ile f!arbi 
Anadolu dokumacılar birliği namile bir 
sirket kurmuşlardır. · 

niirlerdi. Halbuki bugün do~udan doğ
:-uva arzın sathına temas eden hava ta
b~knlarının tetkikine ehemmiyet veril
•nektedir. 

Cünkü insanların ve nebatların ha
yatları üzerine do~dan doğruva mÜP.$
•<'r olan hava tabakası buradadır. Bu 
vPlda yapılan tetkikler şavanı hayret 
•tt>ticelcr vermiştir. Bu tetkikler ile arz 
:i2erinde her yeri ihata eden havanın 
lct"ndinc mahsus evsafı olduğu anlnşıl
mıstır. O kadar ki her arazi parçasının 
idı:ta bir iklimi bıılundu<>u bugün he
ınen sabit olmuş gibidir. Onun icin bu
r-ün meselil Ec;refpaşa ile Güzelyalı, ya-
1ıut Kar •vnkanın havası ara~ında fark 
.,lduğu yibi bu yerlerde bulunan her 
•vin de kendine mahsus bir havası bu-
1• nduğunu kabul etmek lazım · gelınck
' l!dir. 

ASKER 1 VAZIYET 

Rusyada ya 2'-
• • mur mevsımı-

ne intizar 
Dinyeper elektrik sant· 

ralının tahribi çok 
mühimdir •• 

Radyo gazetesinden : Moskova Dinye
per Petrovskun :işgalini itiraf ediyor. 

Sovyet istihbarnt müdürü Lozovski 
şehrin ve elektrik tesisatının tamamiyle 
tahrip edildikten sonra terkedildiğini ve 
bu tahribatın çok mükemmel surette 
yapıldığım. Nnpolyon zamanında tahrip 
edilen Moskovanın şimdiki tahribe na
zaran mnmur sayılabileceğini söylemiş
tir .. 

Londra 1935 te inşa edilen Dinyepcr 
elektrik tesisatının yüz milyon sterline 
mal olduğunu hatırlatmaktadır. 

Bu tahribat netice.sinde Rus iktısndi
yatı büyük zararlara düçar olacaksa da 
Rus mukavemetinin bu yüzden kınlmı
yacağını söyliyorlar. 

Moskovaya göre, Rus mukavemetinin 
bel kemiği Ural sınai mıntakasıdır. 

Ukrayna ve Don havzası kfunilen kay
bedilse bile Rusyarun mukavemeti de
vam edecektir. Almnnlar Rus toprakla
rından bir kısmını çok çetin ve kanlı 
rnuharebelerden sonra işgal ediyorlar. 

Eylül girince Ruslar ve İngilizler yağ
mur için gök yüzüne bakmağa başlamış
lardır. Fakat toprağı çamura çevircc..ek 
yağmurlar ancak· eylül sonunda bekle
nebilir. Bununla beraber muharebenin 
kış aylanna intikal edeceği arbk bir em
ri vakidir. ___ ,.,.,,,,_. __ _ 

l "'aval suikasti 
Paris, 29 (A.A) - Gazeteler Laval 

aleyhindeki süikasti takbih etmekle be
raber bunun Moskova ve Londraya satıl
ml§ adamlnr tarafından yapıldığını ya
zıyoırlar. 

Versay, 29 (A.A) - Dobrinon dün 
öğleden sonra Marc,,,cml Peten namına 
Lavali bulunduğu hastahanede ziyaret 
etmiştir. 

----·----
Makineve , 

Verilirk·en 

Milli Şef İnönü 
Denizlide 

Afyon, 29 (A.A) -. 28 ağustos gü
nii Ankaradan hareket buyuran Reai
cümhurumuz Milli Şef ismet lnönü bu 
sabah saat 1 O da Afyona muvasalit et
mioler ve şehi~deki müesseseleri teftio 
l-uyurduktan sonra saat 11.45 te De
nizliye hareket eylemişlerdir. Reisicüm
hurumuz geliş ve gidişlerinde halkın 
co~kun tezahürlerile selamlanmı,1ardır .. -
İn2iliz kıtalan 

Iranda il er lemeierine 
devam edi vorlar 
Simla, 29 (AA) - Askeri tebliğ ti

mal mıntakasında Britanya ve Hint kıta
hn perıemhe gÜnÜ Sahrada doğru yürü
yüşlerinde Kermanşaha çekilmit olan 
han ordusunun bıraktığı müzakereciler
le karıılaşmıştır. lran komutanı kendisi
ne bir eylüle kadar mühlet verildiği tak
dirde kuvvetlerini çekeceğini ve ıehri 
teslim edeceğini beyan etmiştir. Ker
manşahta bulunan Almanların şehrin 
müdafaası planı üzerinde lranlılara tav
sivelerde bulunduklarını alınan esirler
t'l~n öğrenmio olan Britanya kuvvetleri 
kumandanı haklı olarak bu mühlet tale
bini reddetmiş ve lranlılann müdafaa 
mevzilerinden merhale merhale ve der
hal başlamak suretiyle çekilmeleri lüzu
mu üzerinde ısrar etmiştir. Geçen bir 
k:ıç gün zarfındaki harekat esnasında 
sağlam bir halde ve bütün cephanesiyle 
birlikte iğtina'm edilmiş olan iki tank 
dafi topunun en son imal edilmiş top
lıırdan bulunması manalı görülmüştür. 

Cenup bölgesinde Hintli piyade kuv
veleri Karun nehri sahillerini takiben 
şimdi 1ngilizJerin elinde bulunan Ahu
ra doğru ilerlemelerine · devam ediyor
lar. lngiliz hava kuvvetleri harekat es
nnsında ileri giden kıtalan himaye et
mektedir. 

---- ---
Finliler Viburg

·soN HABE .. :I' 
. ,.. .. ~ -~· 

Zafer şenlikleri 
Bugün merasim esnasın' 

da tayyare filoları 
da uçacaktır 

Afyon ve Istanbulda merasilll 
pek muhteşem olacaktır 

Bugün 30 ağustos zafer bayranu mü- ker1erimiz için de garnizonlarda eAtt1 
nasc'bctiyle şehrimizde merasim ve şen- celer yapılacaktır. 
likler yapılacaktır. AFYONDA 
Öğleden evvel kumandana yapılacak Afyon, 29 (A.A) - Başkuman~ 

tebriklerden sonra Atatürk . heykeli meydan muharebesinin 19 uncu ~ 
önünde kumandan, vali, C. H. P. ve be- nfunü münasebetiyle yapılacak onın_.w 
lediye reisleri askeri birlikleri teşftiş yük merasime iştirak için Ank~ 
edeceklerdir. hareket eden parti ve yüksek meıt~ 

Bundan sonra başkumandanlık mey- ler mümessilleri Afyona vamuşlar 
dan muharebesinin tarihçesini tebarüz hararetle istikbal edilmişlerdir. 
ettiren nutuklar söyleneoektir. Nutuk- iSTANBUl~DA ~-. ..f/J 
lan müteakip askeri birliklerin - geÇit İstanbul, 29 (Hususi) - 30 agu;>~ 
resmi yapılacaktır. Bu sırada tayyare zafer bayramı yarın şehrimizde pa~ 
filolarımız şehir ilzerinde ve geçit saha- bir şekilde kutlanacak ve Taksim Jr 
smda uçuc:lnr yapacaklardır. danında büyük bir geçit resmi y.ııP1 

"' caktır. 
30 ağustos zafer bayrrnının 19 uncu ANKARADA 

yıJdönümüniln geçen yıllardan üstün bir Ankara, 29 (A.A) - 30 ağustos .1 
şekilde büyük tezahüratla kutlanması martesi günü Ankarada 19 mayıs sıı;. 
için geniş programlar hazırlanmıştır. Bu yomunda İstanbul - Ankara güreş • ..d 

büyük günde her taraf süslenecek, res- kımlnrı arasında yapılacak olan scrlJI" 
mt binalar ve meydanlar merasim bay- ve Greko Rumen güreş müsabaknl~ 
raklariyle donatılacak, elektrik ve pro- saat 16 da başlancaktır. 

1 
.. 

jektörlcrle ışık]andınlacaktır. Bu müsabakalara iştirak edecek "" 
Akşam =ir içinde fener alayları as- İstanbul güreşçileri şehrimize ge~ 

oevmar·afuidao 
Orta Anadoluda.ki bof 

arazinin işletilmesi 
mukarrerdir 

İstanbul, 29 (Hususi) - Orta Anado- İstanbul, 29 (Hususi) - Tutulan ' 
luda boş arazinin devlet tarafından iş- tatisüklere göre son aylarda, biJbS"' 
letilmesi kararlaştırılmış ve zirat kom- hrimizd rakı sarfi 1 ...+"" 
binalar mUdUrlüğü bu iş üzerinde tetki- şe e 'yatı aı.a ~-........ 
kata memur edilmiştir. Buna, sıcaklann ve fazla bira jsUJI""" 

Önümüzdeki ekim mevsiminde işe kinin sebep olduğu tahmin edilme~ 
başlamak Uzere tedbirler alınmaktadır. dir.. -~ 
~=ccccaa~cacaaaaacaaacaaacaauaaaaaaaacaaaacaaaaaaaaaaaaOOCI""' 

Pamuk İpli~i yolsuzlu~rd 

Bursa lktısat müdürü 
vazifeden ihraç edildi 

Ankara, 29 (A.A) - BaşvekAletten hası vaktinde yüksek makamlara bil~ 
tebliğ edilmiştir : mediği tahakkuk eyliyen Bursa nııtl,ıf 

Pamuk ipliği tevziatı işlerinde yolsuz- kası iktısat müdürü Enver Atatrak JJ1P' 
luğu görülen ve yapılan tahkikat neti- korunma kanununun 6 ıncı medde~ 
cesindc va7.ifcdar olmadığı halde iplik !I uncu fıkrası hükmüne tevfi~"kan pr 
tevziatına müdahalede bulunduğu ve 95 
sayılı koordinasyon heyeü karanna mu- muriyetten ihraç edilmiş ve ~ 
halif olarak pamuk ipliği işlemiyen ip- ayrıca cezai takibat yapılması ve Y ~ 
lik fabrikalarına dahi iplik tevzi ettiği olarak pamuk ipliği alan iplik fab ı,,r 
ve iktısat vekaletinin iplik işleri hak- törleriyle, aldıklan iplikleri, satan !.a _J 
kındaki tamimlerini gizlediği ve hak- katörler haklonda takibata ~. 
kında şüphe h3sıl olan fabrikaları ve eş- hususu iktısat vekAletine bildir~ 
.~.-.:cr..r~~o:..<:r.r..r..r..G>· -.r.crJ~v..:.,: '-... ~.....oocıcacc.cr..o-Ar.r~ .,, 

Iktısat Vekili Zon~uldakta 
Zonguldak, 29 (A.A) - İktısat vekili Sırrı Day buraya gelmiş ve ~dt' 

havza'>ında tetkikatta bulunarak amele lerle hasbihaller yapmıştır. Akşam~ 
sat vekili şerefine bir 7.iyafet ve~ti r.. . ~ 
>00caacccaaa caacaacccccaccaaaccgcıcıaaaaccaaccaacaaccaaccaca~, 

Kafıa Vekilimiz Bı..r!iaya ~itt• 
Bursa, 29 (AA) - Nafia Vekili G=ral Ali Fuat Cebcsoy bazı tetkikle;' 

bulunmak için Bursaya gelmiştir. Akşn m şerefine Bursa belediyesi tarııfu1 

bir 7.iyafet verilmiştir. 

sehrini a lmışlar l;-niversitede 
Stokholm, 29 (A.A) - Stokholma 

Gt'len haberlere göre Finlandiya kıtaları 
Viipuri (Viburg) şehrine girmişler ve 
h~lediye sarayına Finlandiya bayrağını 
cekmişlerdir. Bununla beraber haber 
Finlandiya kaynaklarından henüz teyit 
<•dilmemiştir. Sokak muharebelerinin 
dııha devam ettiği zannediliyor. Kareli 
cephesinde Sovyetler tarafından tahliye 
edilen bütün şehir köy ve ormanlarda 
yangınların sebep olduğu azim hasarlara 
rı:ığmen Viburgun zaptı Finlandiyalılara 
büyük bir sevinç vermiştir. Sovyet kıta
le.rının sözde Gomeli geri aldıklarını bil
rliren Boston radyosuna ııu cevap verile
bilir : Alman teşekkiil1eri Gomeli asga· 
Tİ 5 O kilometre gecmişlerdir ve Alman
ların her ~ün arazi knandıklan bu böl
{!ede har,.keti çok müsait bir vaziyette 

ikn_al imtibantat• 

girmektedir. 

------- ,, 
İstanbul, 29 (A.A) - "Üniversite ikmal imtihanlannın kamplar nazarı jublll 

alınarak tehir edildiğini bugün Rektör a1akadarlara bildirmiştir. _J 
~_,., ... ~7..0-J.r.r.r.r..r.r~::e:rJ"'J.I',__~_,,.-?"""~~_,_...~~ 

Almanlavarele- Yeni lngiliz - Al111ıı 
• • h•• 1 ha va ta:ı rruzla r• 
nnın ucum an 

Berlin, 29 (A.A) - Alman ordusu 
cüzütamlarının limen gölünün şimalinde 
mühim Petersburg - Moskova demiryo
lıınu arkalarında bırakmalarından son-
r:t Alman hava kuvvetlerine mensup te
~ekküller 29 ağustos günü Petersburga 
giden diğer demiryoll-.zıa karşı hü-
cumlarına devam etmi~lerdir. Bir çok 
noktada raylar berhava edilmiş ve hat
lar kesilmiıtir. 

--- - c 
Berlin, 29 (A.A) - Sa15hiyctlı ıı1"' 

hadan bildirildiğine göre, Alman "~ 
ları bu sabah kendileri znyiat ver~~~t 
6 İngiliz. avcı tayyar<.'Si duşürn1 i.11 İngiliz av tayyareleri Fransız :Bt ~ 
snhi11erinde bir kesif ucusuna ~ık1111 

Londra, 29 (A.A) - 28 - 29 .A~"t 
gecesinde Britanya bombnrduııarı .g 1 
yarelerinin başlıca ·hedefi T'lııiı;,h~ı 
duğu öğrenilm"lct~;ı.. 


