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.Rua haııa kuvııetleri Bqkumandanı 
Ge1tenıl Knıvtchenko 

Son çeyrek 
Saate kadar 
Dayanacaklar 

' 
1 Vaziyet Al-
manya lehi
nedönüyor. 
Leningrad ıi~ Kiye-
1 in düftütü haber

leri beltleni yor ---

Rusların çuku
ra eömdükleri 

Yarından aonra aaf i 

D k 
•
1 

• bufdaydan yapılacalc 
emo ra,;ı erın 

Ankara. 2 (Hususi) - Yni eene ha-

zaferi• zannedı· 1- w.dı memleketimizin her tarafında bl-
danlmaia batlanm•ftU. Bu eene bubu-

d• v • d k bat ve bilbaaa buidaym memleketimiz-
1 fl'ID en ı-o da pek mebzul olduiu anlaphnlfbr. Bu 

-~ · ~ • SONU Z bıct SAldnDB • 

yakın Alman propaqanda Nazın 
B. GOBELS 

t VA o·rik nazım 1 

Sahifesi -·-

Hayata gözlerini kapadılı daldka
ya kadar kmlre heyecanlı sevgisini 
ve alAbsJDJ mnhafua eden General 
KAzım Dlrilln öltlmUyle bilyük bir 
lnsaııı bybetmif olmanın derin sı
ZJSUU içinde duymayan tek 1zmirli 
yoktur. 
Khım Diriğin vilAyetimiz dahi

linde eserleri kadar Ç9k ve ~ 
hatıralan da vardır. Bu unutulmaz 
hatıralarJ aziz ölüye karşı Mr ~ 
finashk vazifesi olarak toP]amak ve 
ahllfa hediye etmek anusiyle 18 
Ağustos Pazarteai nüshamıma bir 

. Kbm Dirik sahifesi ya~ ~ 
rar ve~ bulunuyoruz. Bu mtinil
sebetle Klzım Diriii yakından ta
nımak ve aemıek bahtiyarbluu 
bulmuş olanlardan ona ait olan ha
tıralannı mUmkUn olduğu kadaa. 
km olarak bize bllclirmelerlai .._ 
ederiz. 

Bu sahife KAzım Db:Mtin-. eAlliıı 
hayatından belki küçük bir pa&:QJD 
abettirecektir. 'Fakat bu bil.yük va
tanperver için besJediiimiz hçraa
him temiz bir ifadesi olarak kalli-
lerimizin kadirşinas duygulanna 
tercllman olacalma eminiz. 

Rus tebliğ
leri baştan · 
başa yalan 

~ Rua tebliğlerinde ıs .. 
mi geçen yerler 
Almanlarda m;?. 

Şarlı ceplaeai nd• Al
man haoa hiicamları 

Ruslar aiır in
san , .. e malze-
me zayiab ver

di diyorlar 
Mma~ı .. ...... 
ldDlaua ............. " 
DlnyepePde faaliyet 

e·Nl!ı~n-
diriyor: 

31 temmuzda taık eepbaindeki Al
man bava kuvvetleri bın..... Lealnpa
dm teıkanclald diifman tecemiileıW ..... 
def tutmutlaıdır. Cenup b6lseslncle 
Oinyeper mmtabamdald ulreıt hedef
ler bllhaaa ta:naıeciledmlzin hiicumu
na uiranulbr. 

Şimdiye bela: alman rakamlara ıl
re han kuvvetlerlmlz düpnamn 40 tan
kını. 64 kamyonunu, 2 zuhh trenini. 
2 cephane trenlnl, 1 ewa trenilll. 3 Jo.. 
komotiftni. 35 hava daft batarJalml 
'e 31 hava dafi topunu tahrip etmitleı
diı. 

Boltevikleıe inunc. aiu ..,tat ~ 
cliıilmlttlr. 
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--Alın yazımızı ı;·örelim! 

I-~ava~azı kı 1-
lanmak istiyen

ler artıyor 
Ekmek saklıyanlar ve 

PenlJe böyle diyerefı, içinde altın ~prnata ça• Yenl_a_bo--;e-fı-aydı lzmirden ekrr1ek alıp gÖ• 
lqtığı potanın IJşına glttL imlıa ı inine •• J k d J 

Padişahın bizden istediği bir milyon Artık bunun kapağım açmak umanı ::.ı:.;,n;" turen er ta ip e i iyor 
duka altınını hazırlamak üzere hemen geldL Son zamanlarda havagazına abone 
işe giriıtim- Firu% bey denilen o yalancı delikaıW kaydı için müracaatlar fazlalaşmıştır. ------------

Cökten düşen altmlan koynuma, ı19l- bizi milthb surette iğfal etti. Meğerse Halbuki elde saat mevcut olmadığından Dö f a1ı=•ı .__ .. ıt. 

Son çeyrek 
Saate kadar 
Dayanacaklar ___ , ___ _ mı? 

ŞEVKET UİLGİN 

• llASTARAl-'J 1 İNCİ SAHİFEDE -

Ahnanlar kafi darbeyi lııdirme.k, ne de 
Ruslar sonuna kadnr mukavemet etmek 
Umidini kaybetmem~lerdir. 

Almanlar bariz üstünlüklerini muha· 
faza ediyorlar. Bununla beraber Rusya 
harbinin karakteristik hususiyctlc.rl bu 
iistilnlfiiü de.rece derece azaltmaktadır. 
Ruslann son çeyrek saate bdar ıdnir· 
lcri l'CVŞemiyccek mi! 

Bütün mesele buradadır •• 

ŞEVKBr Biı.Gllf vnnmın içine doldurmağa başladım. İş- bu gencin maksadı b:U mahvetmekten yeni abone kaydı milmkUn olamamak- rı ....,. s MI IJHIK Hlftda zabıt tutuldu.. 
1A' tam bu sırada beni uyandırdın ... Ne ibaret bulunuyormuş.. tadır. Evvelki gün akşam itteri fırınlarda sahibi Mehmet Turzun Dal~vada fırın- .;·-------------~ 
kadar yazık oldu .. Beni biraz daha bı- Fakat bizden. acaba ne ~~o~?. Kanı- Bazı sokaklarda bulunan hava gau yapılan kontrol neticesinde Kemeraltın- cı :Mehmet Nuri Karatana götürmek 
raksaydm e\bisemi, ceplerimi IWnilen maza susıyan bır d~an ~bi. bizim.ah: fenerleri b.ldınlacalc, bunlann yerine da Anafartalar caddesinde 156 sayılı Sa- üzere dün sabah saat 4,5 de Göztepede 
a1tın1a doldurmuş olacaktım.. vetmek ~ksadmı gutmesinin sebcbı elektrik lambalan ikame edilecektir. Bu dık Murat Çapık fırınında 72, Mustafa Selimin fırınından yüz ekmek almış ve 
Padişahın bizden istediği parayı belki acaba nedır? . suretle elde edilecek tasarruftan - saat Şenin fırınında 20, Kestelli caddesinde yolda giderken tutulmuştur. Ekmcl<ler 

de bu suretle bazırltu-dık.. Ben bu ~ence evvelce bır yerde rast· te tedariki mümkün olursa - mevcut bin Halit Gilndoğdunun fınnında 12 ve Na- müsadere edilmiştir. 
\'e Memo sanki rüyasında eline ge- ladığınu hiç hatır~y~ ... Ontmlı beş yüzden faila aboneye daha yilz abo- mazgahta tkiçeşmelik caddesinde Musta- * 

çen altınlar şimdi sakladığı yerlerde du- biz.im aramı7.da ~bir hadım: old~ ne ilavesi imkfuı tahtına girecektir. Bu- fa Gürpınarın fırınında 13 ki cem'nn 117 tAŞE MüDüRLUCU KADROSU 
ruyormuş gibi koynunu ceplerini karış- ~ a;aba ben bunun farkında değil mı· nu temin iç.in belediyece tetkikat yaptı- kilo ekmek saklı olduğu görülmüş, mez- BEK.LENlLtYOR 
hmuıj!a başlamıştı.. yun._ nlmaktadır. kUr fırın sahipleri hakkında zabıt tutul- Şehrimizde ihdas edilen iaşe müdür-

Penbc kocasının uyku sersemliğiyle İste bir cok düşündüğüı_n halde bu muştur. Ekmekler de derhal .satılığa çı- 1üğU kadrosu henüz tesbit edilmemiştir. 
söylediği bu tuhaf SÖ'Lleri karşısında esraren~iz noktayı halle bır tiirlil mu· R 1 d • • • • kanlmıştır. Müdürlüğün tam kadrosiyle bir an ev-
gUlmckten kendini alamıyarak: vaffak olamıvonıın- Ve bunu hallede- C e ıye relSlffilZ * vel faaliyete ccçmesi için '\·ilnyetçe icap 

- Hay ahmak herif hay. diye haykır- rnemek yüzünden çektiğim ıstırap bana 1 Balçovaya kayıtlı 8 nwnara1ı arabanın eden teşebbüsler yapılmıştır. 
dı, rüyada insanın eline J;teçen paraların ölüm acısından daha mütbis ~liyor .. Ar- yarın ge i yor ~~~~ı:ı===~~~~~~/~ 
hakikatte ne l:.ilkmU olur?.. tık ibu acılan ~cie takatim kalma- K.. k lk .. Al d ki 

Hiç rilyada görülen şeyler uyanınca dı .. Ne olacaksa bir an evvel olsun da ----- UYe , ye en Ot! VUZ• fı ay Q COCU ara 
adamın .elinde kalır mı? .. Aç tavulc ril· şimdi çcktiğim:.Z bUtün bu konru1ar. fstanbul, 2 (Hususi) - lzmir bele- • 
yasında kendisinin arpa anbannda bu- yürek üzüntüleri nihayet bulsun.. Biz diye Teisi doktor Behçet Uz Pazar günü rne müsabakalar; vapıları )'ardım 
lundut?unu görürmüş.. de ona göre başımızın çaresine bakalım. (bugün) buradan deniz yoliyle lı:mire 

Senin ~rdtWin bu duş ta onun ~1>i Hadi J?idelim, alnımızın yazısını öğrc- hareket edecek ve Pazartsi günü lrzmir- Dün, Karşıyaka'k~~ck ve yelken böl-
bir !lf!!Y .. Kendine ~el kocacığun! Böyle r.elim .. Bize taliimizin neden ibaret bu- de lbulunacakm. e ge birincıliklerinin son finali ile, yüzme 
budalaca sözler söylemekten vaz geç ar- lunduğunu öitretccck olan potanın ka- bölge birinciliklerinin birinci kısmı ya-
tık.. pa~ açalım artık- Ve kan koca yürü.- i:ıMJR MOZESİ pılmıştır. 

ÖmrUmUzün en nazik bir saatini ya- yerek potanın yanına yaklaştılar.. ZEHGİlfLEŞl'iaiLDi Yüzme seçmelerine bugün saat 9 da 
pyoruz.. İşte potayı fırından çıkarab bir Kültüıpadttaki lzmir müzeaiae buse- yine Karşıyaka yüzme havuzunda de--
saat oluyor.. - BiTMEDi .,,,,,,, lb" le ili eler _ 1_ Müze- vam olunacaktır. 
~Xl!>ocıcıcıı::ıı::ıı::ıcıcıcıı::ıcıcıı:ıcıcıcıocı~..oooocıcıcıı::ıı:ıcıı:ıcı~ sene ır ço v Y•t'W"•lfbr. Her iki müsabakanuı neticelerine gö-

Amerlka f.elsicü111bur Almanlara rire roı et !:f~~7::!:tçf:ı":~~~: ~,!ğ1:ı:s~ ı:a~1d~edrrp~~~~r:.~ 

Çocuk esirgeme kurumu İzmir mer
kezi 1941 senl'.sinin altı ayında çocuk 
Dispanserinde (2037) muayene ve teda
vi, yapmış (48) çok çocuklu fakir aileye 
182 lira kıymetinde muhtelif giyecek e<".,,
ya tevzi etmiş ve ayrıca 45 lira para yar
dımı yapmıştır. 

• 1 b• t k • 9 11• t 1. h•t ld olan (Marmara kupası) müsabakalann-mUBJJft ır nu u sog Bul aa rruz eme 1 sa 1 o u ...,,..,.,.,,. llcmr.... dai~~~1!=~ ~eec;~~X:iosta Bur- .... 
• BA$TAKAFI 1 iNCi SAHiFEDE • • BA$TARAFI 1 tNcl SAHİFEDE - flerledL sada yapılacak olan Türkiye birincilik- Atatürlı müzesi 

Bundan maada fakir ve kimsesiz ço
cuklara 5912 kap yemek vermiş, 94 ço
cuğun mektep levazımını temin etmiş, 
12 çocuğa elbise ve ayakh1>ı yaptır~ 
tır. 

Alman milletinin ekseriyetini kasde- Sovyetle.r mühim gördükleri hedef d i Kültürparkta inta edilmekte olan alc- !erine tzmirimiz namına iştirak edecek-
derek konuşeyorum. kırmızı renkle çerçevcleniişlerdir. 155 varyom ~azırbldan ilcrlemif. buraya ko- lerdir. hazırlanıyor_ 

Bizzat hUrriyetin korunması bize bağ- numarayı taşıyan Ma~deburg haritası- nulacak olan lballklann büyük bir kısmı • - Ataürk müzesinin hazırlanmasına ba-

316-336 Doğumlu
lara ve tren har~ 
ket memurlarına 
IZMIR YERL1 ASKERL1K ŞU

BESi BAŞK.ANLlGINDAN: 
316 dahil 335 dahil doğumlu mu

vazzaf erattan Pıyade, Silvari. Top
çu sınıfına tefrik edilmişler ile celp
leri Teınmuz/941 nihayetine kadar 
bırakılan Devlet Demir Yollan ha
reket memurlarının müddetleri so
nn ermiş bulunduğundan muvnzzaf'
lık hizmetlerini yapmak üzere he
men şubeye müracaatları gelmeyen
lerin askerlik knnununun muaddel 
maddeleri mucibince tecziye cdile
cetder.i ilan olunur. 

* lKt YEDEK SUBAY ARANI-
YOR. 

1ZMIR YERLt ASKERLtK ŞU
BESiNDEN: 

1 - Emekli Top Binbaşı Riza oğ
lu (328 - 53) kayıt No: Fahri 306 
Bursa. 

2 - Y cdek Pzyade Asteğmeni Sa
lim oğlu (20831) kayıt numaralı İz
mir 312 -doğumlu Mehmeain hemen 
şubemize müracaatları ililn olunur . 

Yeni karar 
lıdır. Bu vazifede kusur etmiyeccğ:Z. nın kiliseler ve içtimai milesseseleri de tutulımıft\lr. KaJaoeler YtlPlll raretle devam edilmektedir. Fuardan 

Vallas Almanlarca işgal edilen mcm- kırmızı ile çevrilmi§tir. u ,..ım a.. 1 evvel açılacak olan müzenin boya işle- -----
ıeketle:rden bahsederek demi..+ir ki: Alman mahfı"llerinde beyan oldu~ıııa ver .. me!:le uCIŞ anıyoP -'ı. d 1 k k b - BASTARAl"'ıl l l~CI SAHİFl<DE -~~ 0 ' 752 ı k h · ·· ı· · k • rl yül'i.ın a bitiri ece lir. Bir ço üst ve 

- Gilneş 7.atlllettiğimizden daha ça- göre bu haritalar Almanyaya karşı Bot- ZABRADA çuva a venın tevzu ıstesı atı resimler şimdiden yerlerine konulmuş- sebeple yüzde elli bu~dayla yü~de otuz 
buk doğacalctır. Bitlerin duvarları ar- şev.iklerin taarruz niyetlerini ispat ede~ olarak hazırlanm1~trr. Tevziata evvelce- ıırpa ve yüzde yirmi çavdar halitesin-
kasmda kudretsiz yatan bedbaht millet- vesikaları tamamlamaktadır. • de kaydettiğimiz gibi yanndan itibaren tur. den mürekkep ekmek yerine yine eski-
ler ışığı görmeğe başlaml§lardır. Hôfıimin vazifesine b~lıınaca'ktır. B o R u o "'vA &i gibi buğday unundan ekmek imal 

B. SUMNER VELStN f Ut J1 n müdahale.. Kaza. nahiye ve köylere de kahve- '" edilmesi kararlaştınlnıı~tır. 
BEYANATI ng ereye ~aP. an so Çorakkapıda hacı Ali caddesinde lb- elen hissele:- ayrılmıştır. Oralarda teşkil ZiPaat meJıtebi Safi bt:ğdaydan yeni tip ekmek ima-
Va~ngton .. 2 (A.A) - Hariciye MUs- AJman Jıava JaiicumJarı .. rahim kızı 32 yaşında Fatma ve Meh- edilecek iaşe heyetleri birer müternet müdiirü dejfltf.. linc pazartesi gününden itibaren bqla-

tepn B. Sumner Veh .Mihver lehine Londra. z (AAf - Hava ve dahili met km 1 '4 yqında Cenan, bir evin tb}'İn ederek kahvelerini mütemetler Habe ldığımıza ~öre. Bomov.11 Zira- nacağı anlaşılmaktadır. Yıeni ekmeklerin 
haliyette bulunduklanndan şüphe edl- emniyet nezaretlerinın tebliği~ Diln ge- keşfine giden ikinci hukuk hakimi B. vasıtasiyle alacaklardır. at m ıd°ebı mildilrü B Avni Tunaboylu lrepckli buiday unundan hnal etthilme-
len cenubi Amerika ticarethanelerine ait .ce ancak (Ok az mikaarda düşman tay- izzetle katibin vazifesine müdahale et- ~bir Ziraat mcıdebi müdürlüğüne ai muvafık görüldüğü için biraz esmer· 
kara listeye karşı Meksikanın Birleşik yaresi İnJ?iliz sahillerini ~eçebilm!şler- tikleri iddiasiyle yakanlanmış1ardır. Mustafa bey caddesine tayin edilmi?tir. Bornova Ziraat mek- cc olac:aktır. ... 
Amerika nezdinde protestoda bu1unma- dir. lngilterenin cenubu ~sinde bazı APCIJJa ve otomolJU bfr hırsız dadandı.. tehi müdür ve öğretmenliğine de Ada- : ~~ .~ de ~ 2 kuruştan aatıla-
sını tavsiye eden Almanyanın hallı ha- yerlere lbombıllar atılmış :ıse de ne iha- a. I Mustafa bey caddesinde oturan kari- na Ziraat mektebi müdürü B. Muzaffer c.agı umıt edılmektedır. 
reketini ac;ikfır bir küstahlık olarak tav- sar. ne de insanca zayiat bydedilmc- HGZO arı... ] d ld '- la d b Erdeıı tayin olunmustur. 
sif etmişti'İ-. miştir. . Hikmet oğlu Mücahit idaresindeki erimiz en a ığımı7. meıdup r a u 

B. Sumner Vels Almanyanın tecavüz- otomobil ile lki çeşmelik caddesiRden oon .günlerde mezkur mahalleye musal-
1 k ıı ] he.,_,_ tl iıtt olan bir serse:inin muhtelif evlerden Göbeistn yenı sözlerı 

f'in!n ingiUereeye 
l!ızmışltll'". erine bir ço mi et erin cı~iıuiye eri- ALMAN RESMİ TEBIJtf v.eçerken Osman kızı 17 yaııında Hn1i-

nin yıkıldığını hatırlatarak demiştir ki: de ile Osman kızı 18 yaşında Destibııra .;ttmaşır çalmakta olduğundan şik~yet 
- Meksika veya başka bir memleke- Berllıı, 2 (A.A) _ Alman orduları çarpmıştır. edilmektedir. Dun de Buldanlı oğlu - BAŞTARAFıl 1 lNCl SAHİFEDE· 

Je halen Berlindc bulunmaktadır. Bu 
münasebetle irat euiğ; bir hitabede B. 
Cöbels bugün hiç kimsenin Almanya
ıııın yarabnıık istedıği içtimai hareket

Helsinki, 2 (A.A) - Bir Fin gazetesi
nin yazdığına göre İngiliilerin Petsamo
ya yaptı!:rı tethiş Fin halkı arasında bü
~ük bir infial uyandırmıştır. 

tin hakimiyet haklarını müdafaa .iç.in ne baj umruıdanlığınm :tebliği : fns:ti}tere- Mehmet oğlu arabacı Murtaza da ida- Ahmet beyin evinden bazı çamaşırlar 
yapması lftztm geldiğine d .lr Almanya- ye !karşı yapılan mücadelede Almnn ha- resindeki araba ile Anafnrtalar cadde- ~lınmıştır. Polisin nıızan dikkati celp 
nın telkinde bulunması aşikar bir küs- va kuvvetleri dün Jeece şark! İskoçya ıınden geçerken Mehmet kızı 4S yaşın- edilmektedir. 
tahlıkhr. sahilleri acıklannda biri petrol ~emisi da Ayşeye çarpmııtır. Üç kadın da ya-

B. Sumner Vels Meksikanın Almm olınak (lzere 16 bin tonluk iki düşman ralanmış, şoför ve arabacı yaltalanmış-
nasihatlerine ihtiyacı olmadığını ilave ticaret gemisini babrnuşlardır. lardır. 
etmiŞtir. Diırer b!r ticaret RemiSl n bir düş- İfd eli paptalandı .. 

- man devriye ~isi h~ ul?r~tılmrŞtır. Bergama kazaamm okculaT lk.öyÜnde 
Jsviçrenin yıl dönümü Al~ ha~a kuvvetlen~ lskocva ve tbrahim oğlu 12 yaşında Mehmet Ok, 

İN t t l_ngilteren.m cenubi ~bısınde _bulunan eline ""eçı·rdiöi dinamitle oynarken di-
• BAŞTARAFI 1 C SAH FEDE - Uma ıtesisatma bu da 1bir lha .. "O 

ı _ lsviçreli olmamıza yani her §CY- n n ara va namit patlam11 zavalh çocuğun her iki 
C:len evvel hürriyetimizi müdafaaya ıaz- ilss~ne d? müessir bir surette taarruz ~li parçalanmlJhr Mehmet Ok Berga
ımetmeliyiz. Çünkü bir :millet ancalc iten- (:tmıslerdır. ma memleket bastancsh_ıde tedavi al
di müdafaa azminde olursa istiklile la- Siühh kesif uçuşları yapan Alman tınn alınmıştır. 

:tayyareleri İnJ?iliz ada1amın şarkında B aJı s. A 
yıktır. seyrüsefer eden bir düşman ticaret ge- IC uıça!fa, 

2 - Doğru yolda yürümemiz icap misine hücum ederek bu Remiyi ciddi tabanca tabancaya.. 
eder; Bu, aSker b.nunudur. Doğru yol- hasarata uğratmışlardır. Hol 1zlanda cl- Keçecilerde Kabasoj?an s~nda 
dan yürüyen hiç ·bir ~eyden korkmaz. vannda bulunan asker! barakalara tam Derv!ş oğlu sabıkalı Nuri ve Esat oğlu 
Bu. <eski şeref ve scdnkat parolasıdır. 1sab~tler kaydedilmiştir. Bir iaşe gemisi Mehmet. bir alacak meselesinden birbir-

i eylü 1940 tan beri ordumuz is- bir Ingiliz savaş tayyaresini düşürmüş- !erine bıçak teşhir ettikleri ve silah at
ıvic:renin !bir köşesır.den diğer köşesine ·· 
le.adar nöbet beklemektedir. Silahlan tur. tıklan iddiasiyle vaknlruunışlnrdır. 
hazırdır. Filkat bu silahtar hiç kimseyi himdir. Fakat buna nğmen emniyeti- Kadm döven 
tehdit etmemelttedir. Aldığı yegine rniz vardır. Çünkü İsviçre yurdu. Alla- erkekler 
emir topraklarının temamiyetini müda- hm yardımiy1e, 'kaya üzerinde kurul- Çorakkapıda Bcdhuva sokağında İb-
bııdır. muştur. Senelerdenberi bütün hücumla- rahim oğlu Mehmet ve Mehmet oğlu 

General Luizar. nutkuna tu ıöderle ıra mdkavemet etmistiT. istediğimiz tal- Bayram, bir münazaa neticesinde bayan 
nihayet vermiştir: tirde ayni şey btik'balde de tekerrür Ayşeyi tahta ile yaraladıklann şile.Ayet 

- Vaziyet 650 sene evvelki gibi va- t:decelctir. e<ftkliği için tutulmuşlardır. 

bu müşkülleTe rağmen, Artemis biç bir 
endişeye düşmeden Latmosu da işgale 
karar verdi. 

Artemis daima: ckuvvetin giremediği 
yere siyaset ve hile girebilir!> der idl 

ARTEMIS 
Ha1ikarnas Kraliçesi Artem1s, sey\.ın

lann blle aklına gelmiyen bir tedbir it-
1ihaz etti ve bir gün, silahlı ve mükem
mel bir ordu ne değil, fakat bütün saray 
harem ağalan, .saray kadınlan, sarayı
nın en yUlcsek neyzenleri. mfüikacılaı 
ve hancndelei ile bi çoK: güzel kadınların -3-

!le komşu büvük devletlerden !birisine 
baclanmak mccburivet:nde idiler .. 

Ne lrnnm ve ne de ba$ka tiir devletin 
siyas! ve ,asked bir himayesinden mah
rum kalan bu :şehirlerin istilAsı. Artemis 
Ş?İbi kurnaz ve akıllı bir hükümdar 5çjn 
birer b!rer tahakkuk etme~e başladı .. 

Artemis bu istili hareketlerinde. lruv
Tetten ~el. siyaset ve entrikaya kıy
met vermis ve asker! kuvvetlere en son 
olarak i~ bırakmıst.ır. 

Bu kadının cesaret ve si~tinl ~ 
mek i~n bilhassa Latmos dağındaki ay
ni ~li ~ işgalini tetkik etmek la
zımdır. 

Latmos şehri. E~e sahillerinde. Knrya 
ile İyonya hudutlarında ve Milet şehri 

·ı H raklia da ki!· . . • d başında olarak Latmos üzerine yürlldU! 
~ e e arasın am aynı ~m e-
lki esAtirt dağın üzerinde ıkurulmuş zen- Ovadan Latmos şehrinin bulunduğu 
gin b!r şehir idi. Bu dağa biz ,şimdi beş yere kadar olan tek yol üzerindeki Lat-
parmak dağı adını vermekteyiz. mos istihkftm ve kalelerinde bulunan 

_ B. _ askerler, aşağıdan kalabalık bir küme-
Bu da~ ve şehrin zaptı hiç te kolay nin gelmekte olduğunu gördükleri va

bir 6$ değildi. Evveli. şehir dahn sarp kit, hemen tehlike işaretini verdiltt: 
bir yerine kurulmuştu ve şehre ancak ~hrln müdafaasına memur olanlar he
bir ~eçitten varmak mUm'kündü. Sonra. men silAhlannr aldılar ve ı:nUdafaa mev
sehrin halla çok cesur ve kuvvetli in- kilerinde, ~elmekte olan dü"1nnnı belde-
~nlardan mürekkepti ve bu halk, ist!k- me~e haşladılar. • 
lallerlne her ~yden %iyade kıymet ve Fakat, düsman sanılan kalabal1k bir 
ehemmivet ~nnekte idi; nihayet Lat- olt atımı kndar ya'kla~~ vakit, L&tmos 
mos halkı, Artemisin tasavvurlanndan miidafilerl, sillh atacaklan yerde kah
bnberdar idi: bunun icin de evvelden kahalan bastılar; ve gelenlerln bir sürü 
miiilafon hnı.ırlık1nrına hnşlamıs idiler! hem de ... çok güzel kadınlardan mil-

Her biri birbirinden daha milhim olan rekkep olduğunu gördüler. Sili.hlannı 
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Kemaf pa,adaJıi domuz· ten şiiphe edemiyeceğini söylemiş ve 
Jaı:ıonya Mançukoya 
Asker gönderiyor. far imha edülecelı- !§Unları ilave ebniştir: 

- Alınan milleti bugün kendiliğin
den tezahür eder:. bi .. içtimai nizam için
dedir . .Simdiden bu nizam diğer millet
lerin t;kdirini kazana:l bir propaganda 
mahiyetiai kesbetmiştir . 

Londra, 2 (A.A) - Londra salHhiyetli 
mahfilleri japonyadan Mançukoya kül
liyetli askeri sevkiynt yapıldığı hakkında 
hiç malumat almamıŞlardır. Maamatlh 
lkara yolu ile bazı scvkiayt yapıldığı ve 
yeni bazı ikıtalann da japon d~den 
sevkedildikleri zan cdı1mektcdir. 

Manisa, Torbalı. Bayındır ve. clvarla
nnda yapılan sürek avlan neticesinde 
vurulmaktan kurtulaı. domuzlann Ke
malpaşa mıntaknsına kaçtıklan anlaşıl-
u.ıştır. 

Mahsule zarar veren bu hayvanlara 
karşı sıkı mücadele yapılmasının temini 
ıçin ziraat müdüriyet! tarafından ma
halline lcurıun vesair len:tun gönderil
miştir. 

Evvelki gün Kemalpaşa kazası mınta
kasında ya~·len wrek avında yüzden 
Cazla domuz itlaf edilmiıtir. Sürek av
lanna, domuzlar tülı:e:ıince kadar de
vam edilecektir. 

OYACllC ICÖYfJNDE 
ORMAN Y AHGINI 
Çeçme kazasının Barbaros nahiyesi

ne bağlı ovacık köyünün doğanlık mev
ldindc bir orman yangını çıkmış. köylü
nün ve jandarmanın gayretiyle söndü
riılmüıtür. 

indirdiler. Ve biraz da utanmış halde 
bunlardnn nl.' için geldiklerini sordular. 

Artemis, en güzel ve şık elbiselerini 
giymiş olduğu halde, Lalmos askerlerine 
karşı ve hiç korkmadan ilerledi, halbu
ki Latmosluların kendisine karşı dosta
ne his beslemediklerini de çok iyi bil
mekte idi. Artemis bu anda maiyetinde
ki kadınlara - evvelden tesbit ettiği - en 
gUzcl., ga~edici ve oynak havalar çal
malarını emretti. 

Artemis ve kadınlan şe!ıre giden yo
la doğru ilerliyecekleri yerde, burada 
bulunan bUyük ormanın yolunu tuttu
lar. Ancak bir kilometre kadar uzakta 
bulunan bu ormanda bir de mabet var
dı. Bu mabet şehir :namına yapılmı~ ol
du!undan, komşu bir hükümdarın bu
nada ibadet etmesine mulullefet etmek 
hiç dolru görülmedi! Ve, Latmoslular, 
Halikamas kadmlannı bu ibadete işti
rak için takip ettiler! 

B. Cöbels. zamannnwn aiyasi hadi
seleri dolayısiy]e içtimai muavenet teş
kilatına düşen vazifeyi izah etmiş ve de
m.iştir ki: 

.: 1111111111111mııum11111111111 ıı u m1mn1111111111 : 

~ Mazarik Caz i - Alınan milleti ıimdi ki harb( ya
şamak hakkım tanıtmak. iktısndi niza
mntı ve milletin mevcudiyet ve refahını 
müdafaa etmek için yapmak mecburi
vetinde olduğunu anlamaktadır. Bütün -
milfot bu harbın gayesinin ne olduğunu 

Orkestrası lnciraltı ~ 
Plaj gazinosunda ; 

ve Almanyanın bu harple neler kazana- _ 
cağını biliyor. Ayni zamanda Almnnya
nın içinde bulunduğu tehlikeyi. daha 
doğrusu hiç beklenmedik bir anda Bol
seviklerin şarktar Almanyaya çullnndı

er Pazar ~ 
!;.30dan 7.30 ·i ~ı taktirde karşılaftllış olacağı tehlikeyi 

ibiliyor. Bu muazzam harpte zaferi, dahi 
ibir şef olan Führer Adolf Hitlerin ern
rfodeld Alınan kuvvetleri kazanacakbr. 

eğler.tinin başlamasını emretti. Poliyene 
göre, Latmoslular da, en büyük bir hata 
olmak üzere bu eğlenceyi seyre koyul
du1nr. 

ZatC!n. Artemisin istediği de ancak 
bundnn ibar.-tti. Latmoslulann silrıhlan
nı yere bırakarak, bu ems~lsiz eğlenceyi 
seyir için oturduklarını görilnce, Arte
mis kadınlardan birisine esrarlı bir işa
ret yaptı; bu kadın, LatnıoSlularm na
zan dikkatini celbetmeden yerinden 
kalktı ve yüksek tepelerden birisine Çl
karak yeşll bir bez ile işaret verdi. 

Bu işaret, geriden ve giiliden gelmi'i. 
kayalar arblanna gwenm~ olan Hali
bmas ordusunun beldedi~i bir işaretti. 

Artemisin askerleri gi7lendi1deri yf!r
le-den çıktılar ve sürat.le yaklaşarak 
Labno.9 önUnde ikiye ayndılar. Birinci 
kısım askerler, içinde buı kadınlarla"'"· 
culdann kaldığı şehre girdiler, ikinci 
kısım askerler de, Artemisin evvelden 
çiz.di~ plln mucibince ormana daldılar 

kadar = 
• ıııuıınt1rE 

!şte. bu hile sayesinde, bir kişinin bur
nu dahi kanamadan Latmos ~chri Arte· 
misin eline düşmüş oldu. 

Artcmis, §ehrin isyanına meydan bı
rakmamak için de, Latmo:. çocuklannın 
hepsini rehine olarak bernberinae Hııli
karnnsa götürdü ve Latmos ~ehrine bir 
miktar asker bıraktı! 

ARTEM1StN AŞKI 
Fakat... Tali ve kader. Haliknmasın 

kurnaz kraliçesine son ve tam bir akı
bet haz.ırlamıştı. 

Artemis, en korkunç harplerde hazır 
olduğu halae ölümden kurtulmuştu. 
düşmanlarından hiç birinin suikastın• 
da maruz kalmamı~tı. Bu harp için yara
tılmış amazon, cesur kadın, aşk sahasın· 
da muvaffak olamamıştı! 

Siyasi aşklarını bir tarafa bırakma~ 
lhımdır. Artcmisin zı1cre şayan ns1cı. 
Abidos (bugtinkil ndı ile Nasraburun) 
lu Dardanos ile olan macerasıdır. 

LA:TMOSLULARIN HATASI ve birdenbire Latmo!I askerlerinin füer
Artemis, mabette ibadet ederken. Ha- lerine atıldılar. Kadın1ann harilrull\de 

lhmas saravı dilberleri de mabedin dı- ~akıslanıu seyreden ve l!ikel sarkılan 
şında yemelclerile, içkileri ile ve mil- dinleyen Latmos aslterleri bu an, hUcum 
kemmeJ mürlld Ue bir elf2tlee, bir açık önUnde ne yanacaldannı :şaşırdılar. bl
hava eğlentisi hazırladılar. dılar. Ve silnhlannı ellerine hile almağa 

İbadetten sonra, Halikarnas krali~esi, vakit bulamadan, esir düştüler. 

Bu delikanlı, küçlik Asyada seyahat 
ederken Halikanıasa da uğramış ve bu
rada biraz kalmıştı; umum sırasında ve 
adet üze.re Artemise arzı ubudiyet eder
ken Kraliçenin nazarı dikkatini cclbet
mişti •.. 

- BİTMEDi,,,.,.,,,, 



, J A~USTOS PAZAR 1'»41 rElfl AS'IR SAHiFE J 
İZMta stctıJ TlCARET MEMUR- cı maddesine göre tekemmUl ettirilir.. habere ile de istihsal olunabilir. Bu son 

LUtUNDAN. şürekA eşhası saliseye karşı dahi. ancak şekilde şirket mUdUrleri mevzuubahis 
(İnan Türk Lmuted Şirketi) ticaret sahibi olduklan h!sselere tekabUl eden ~~sus veya m~tasavver kar8:1. taahhüt

unvanı~·le zmirde 863 üncll sokakta l mebaliğ nisbetinde mesuldUrler. Gerek 1~. mektupla şurekfuun her bırısine t~Jr 
nunuıraı1 Pirine hanında her nevi yerll tezyit ve gerek tenkisi sermaye do~yı- l;ğ ve onla:, da" reylerini tahriren iblağ 
toprak mahsullerinin memleket dahilin- siyle vaki olacak mukarrerat ve tadıla- ederler. Şurckadan merkezi şirkette 
de ve haricinde alım, satımı ve her nevi tın tekemmül etmesi ve muteber olmas~ bulunanlar tarihi tebliğden it:baren se
kornisyonculuk ve ithalAt ve ihracat ti- için bu mukarreratı ittih~ _cde:ı he~·ctı kiz,. t?şrndn ?ulunanlar on beş, ve me
careti ve bunlara müteferri muamelatı umumiye evrakı ve vesa:ki saıre t~ca- maliln ccnehıyede bulunanlar yirmi gün 
ticariye ile iştigal etmek üzere teşekkül ret vekfiletine ~e':'di ve lazım gelen ızin zarfında ce~ap ~~rmedikleri . takdirde 
eden işbu şirketin ticaret unvanı ve şir- ve muvafakat ıstıhsal olu~acakt~r.. .. ınevzuubahıs teklüı kabul ehnış addolu
ket mukavelenamesi ticaret kanunu hü· Madde 5 - Süreknnın hısselerını mu- nurlar. Ancak her ne suretle olw'Sa ol
kUrnlerine ~öre sicilin 3073 numarasına beyyin vesaik nama muharrer ~1a.caktı.r. sun şürekanın adedi y!rıniyi tecavüz et
kayıt ve tescil edildi~i ilan olunur. Şürekfi hisselerini sermaycı şırketın tiği takdirde hisscdaran heyeti umumi-

laakal üc ruhunu tems:l eden şürekanın ycsi içtimaı Anonim şirketlerde cari 
muvafakatiyle diğer serikle~ne veya olan merasim ve kuyudu kanuniyeye ta
ahara devrü Iuruht caebilir. işbu ~evru bidir .. 

J -MUKAVELE 

İ7.rnir Sjcili Ticaret memurluğu res
mi mühürU ve F. Tenik imzası .. 

Bugün b!n dokuz yfiz lork bir senesi 
temmuz ayının yinni ilçüncü çarşamba 
gijnü .. 23/7/94L. 

İzrnirde Birinci Beiediye caddesinde 
T2 tı numaralı hususi dairede vazife gö
ren İzmir ikinci Noteri Ben Zeki EhiJ 
oğlu işlınin başında iken aşağıda hüvi
Yetleri yazılı iş sahinleri daireme gele
~k anlatacakları gibi bir Limited şir-

et ınukavelenamesinln tarafımdan re
sen yazılmasını istediler. Kendilerin:n 
kanuni ehliyetleri hruz olduklannı ~ör
dUrn. 

SAHiTLER : İzmirde Pazar yeri ma
hallesinde Birinci taslı ~esme sokağıncl'l 
.66 numaralı evde oturan Mustafa of!lıı 
Abdullahm Canyurtlu ve İzmirde ikin
ci Mahmudiye mahalles!nde Abdullah 
efendi soka~ında 6 numarada Hamw 
oğlu KAzım Sdduyu .. 

Yukanda isim ve adresleri yazılı olu,.. 
1ş sahiplerini tnnıdıklarını ve şahadr.te 
rn~ni haJleri olm.adıl!ını söyliven ve ka
nun! evsafı hfilz olduk lan görülen şn · 
bitlerin tarifleriyle şahıs ve hilviyetinı 
lesbit ettiğim .. 
İS SAH1PLERİ : İzmirde Fettah mn

ba11esı Fetttah soka~nda 19 numaral• 
e"de oturan Akif oj!lu Mehmet Fev7.i 
Sevrek, dairemiz 936 senec;i birinci ve-
8'\k dosyasında saklı ve İzmir ücüncli 
noterliğinden tasdikli sinruler nıucibin 
~~ İzmirde Birinci Beledlve caddesin«l"
IQ tnUesse~nde ticaretle i.at!szal edl'n 
ffiUsevtn hurt Akoı;man ve Mehmr1 
re~ .Seyrek) unvanlı şirketi ticarive
Ye izafetle ve mUnferlden imzaya mezun 
let'lk sıfatiyle ... 
İzmirde Doktor Mustafa bey cadd~ 

;'tlnde 1388 incl sokakta 10 nutl'sıralı ev· 
Cle oturan Mustafa oi!lu Saffet tler .. 
İzmlrde İnönU caddesinde 394 numa

ralı evde oturan Nesim ~lu DavU Ar
C!itt .. 
İzmirde İnönU caddesinde 261 numa

r~ lı evde oturan Nesim oğlu Aron Ar· 
<!ıti .. 
, Seraiti Atiye dairesinde mutabık kal
ruklannı bana beyan ettiler .. 

~ğıdıı imzalan mevzu : 

furuht keyfiyeti hisseleri mübcyyın ve- Bu tnkdirde heyeti umum!yenin içti
saikin zahrına keyfiyeti devir ve furuh- maı nihayet on beş gün evvel tahriren 
tun temsil eden şürekilnın muvafakat1e- Ticaret veküleüne ihbar olunacak ve 
ri hfisıl olduğunu mübcyy!n şirket mü- bunu mUtezammin olan istidanameyc 
dilrlerinin şerh ve imzaları ile tekcm- içtima edecek heyeti umumiyeye arze
mül eder. dilmek üzere ihbar edilmiş olan idare 

Bu minval üzere hisselere tcsahilp meclisi ve mürakip raporları senelik 
edenler veya halefiyet tarikiyle ellerin- blanconun birer sureti musaddakaları 
de şirket hissesi bulunanlar aynen ve raptedilecek ve gerek adi ve gerek fev
bilfi kaydü şart işbu mukavele ahkfunını kalade heyeti umumiyelcrde ticaret ve
kahul etmiş adclolunurlar. kalti tarafından tayin edilen b!r memur 

Madde 6 - Hisscler:n şirkete tevdi komiser sıfativle hazır bulunacaktır. 
olunınaınış kısmı gerek birinci hissedar- Sürekfinın adedi virrniyi tecavilz etsin 
lardan ve gt'rek mezkur hissel.eri dPv- etmesin idare mc~lisi ve mürakip rapor· 
ren tekabbül edenlerden ve saır suretle ları ile senelik b18nçodan heyeti umuın!
bu halefiyet tarikiyle sahip olanlardan ye zabıtnamelerinde ve heyeti ınezkO.re
talep olıınnbilir. Ancak tıl<;«•sini devre~· de hazır bulunan hissedarların esrunisi
miş ol:ın h:ssednr tarihi devirde~ itiha- ni gösterir listenin ınusaddak ikişer nüs
ren iki sene sonra bu . mesulıyett~n hası heyeti umumiyenin son içt:ma gil
kurtulur. Sermayesini. şırketçe tayın nünden itibaren nihayet bir av zarfında 
olunan miiddct 7arfında tedive etmi:ven ticaret vekaletine gönderilecel"tir. 
c;erike yeniden bir müddet t:tyin e~ilir. Madde 14 - Mukarreratı tescil ve 
Yine tediynt vuku bulm~dıgı yıkdırd~ kavde mahsus olmak üzere bir mukar
c;irketten alakasının katedılecegıne da·r rcrat defteri tutulur. Bu deftere karar
tebligatta bulunu.labilir. Vu. va~e H\akal lar tarih sırasiyle dere ve zir! şüreka ta
hir ay olacaktır. lsbu vadenı~ ~ıta~ınd~ rafından imza olunur. Hazır bulunmı
tanhhUdilnü ifa etmiven senkın hLc;sesı yan ve fnkat tahriren r:ıy veren şürcka
ve o zamana kadar vuku bulmuş olan nın tahriri cevaplarının ve baliidakt 
1edi\·ntı sirket ınenf?atine k.ar kavd?lu- ıni.iddet1er wrfında cevap verınedikle
nab11ir. Bu husus dıl?er serıke tahrıren rinden knrarı vakii kabul etmiş addo· 
tebliğ olunmak. Hlzımdır. J:I~r. n.e suretle lunım şüreka rnüdiran tarafından gön
olursa olo;;un sUrekftd~n ~ır.ısını? va~et- derilen mektupların tarihleri kaydolu-
mla olduğu sermavr.nın ıstıhsalıne ım- • ..., ,_ . nur. 
dln hasıl olamRdığı ve 7.arureti ı<anunı- Madde 15 - İşbu mukavelenamede 
ve ve ticarive bulundu® takdirde mü- ve Ticaret kanununda aksine sarahat ol-
1ehnki sennavevi ser:klerin nL-.bı;?t daire- madığı takd:rde laakal nısıf sennayeyi 
sinde tedive ederek hisselere sahip olma- temsil eden süreknnın müzakere edilen 
lan IAzımdır. hususun lehine karar vermis olması 11· 

Madde 7 - Mukarreratta her serikin 7.lmdır. Aksi takdirde mukarrerat keen
adeai hissesine göre revi vardır. Ancak lemveköndur .. 
bir hissedar umum •hisseler mikdan.mn Madde Hi - Mukarreratın şirket mU
sülüsünden fnzla reve malik olnmaz. Ita- dürleri tarafından münferiden ınusad
yı rcve vekalet iç:n mezuniyeti tahriri- dak asıl veya hlilnsaları. sürekava ve
ye JA7Jmdır. ya üciincü sahıslara verilebilir. Bu nsıl 

Madde 8 - Hisseler sirket nazarında vr.yn hiilusalnr şirket hakkında her ne-
1e<'ezzi kahul etmez. Sirket. hr.r hi~se vi ınuame]fıtta muteberdir. 
!cin bir ~nhio tnnır. Anr::ık ir~ !!ihl hir 
suretle bir hisse miitc.>addit alakadarla- Madde 17 - Ş:rketin müdürleri ve
rı arnı:;mda ~avri knb:li tako:im kaldıf?ı va onlardan yalnız birisi lüzum gördük· 
c:urette hıınlar haklarını müştereken is- leri takdirde his.sedaranı davetle ittiha
timnl ederler.. zını şirket menafii icin muvafık gör-

Müsterek alnkadarlann milmessil ve- dükleri hususu mUzakere ve karara rap
va vekilleri olmadığı takdirde ~irkı>tin tettircbilirJer .. 
munmelRtl velev ki bunlardan ynlnız Madde 1R - Sirket sermaves:nin nıs
hirisine karsı bile olsa cümlesi hakkm- fının 7Jynı halinde müdür veya müdür-

- <HUseyin İzzet Almsman 
Mehmet Fevzi Sevrek\ slrkPÜ-

da muteberdir. !er hissedarnn heyetini davete mecbur-
ve durlar. Hissedarnn şirketin devamına 

2 - Mustafa ollu Saffet 1ter .• 
3 - Nesim oğlu Davit Amiti .. 
4 - Nesim oğlu Aron Arditi .. 
~ralannda işbu mukavelename ve ti 

t?aret kanunu hUkUmlerine tevfikan 
het'Vechi fiti şera!t dairesinde mahdut 
knesulivetli bir Limited şirketi teşkil 
edilmiştir. 

ŞİRKETİN UNVANI. MERKEZİ 

Madde 1 - Sirkeün adı : (İnan Türk 
ı.Jrnited şirketi) dir .. 

Madde 2 - Sirketin merkezi İzmirde 
863 Unci.l sokaktn 1 numare1r Pirine ha 
~ındadır. Türkiye dahilinde ve haridn
~e şubeler küsat olunabilir. Bu takdirclf' 
ticaret vekfilet!ne malltmat verilecektir 

ŞİRKETİN MEVZUU 

Madde 3 - Sirketin maksadı : Her 
~e\Pj Yerli toprıı.k mahsullerinin memle

et dahilinde ve haricinde alım ı;attmı 
~e her nevi komisyonculuk ve i~.alat VP, 

J't\cat ticareti ve bunlara muteferrı 
:muamelatı t!carive i1e istigaldir. 
l . Si~ket isbu maksadın temini için he~ 
ÜrlU mali, sına1 ve ticart muamelelerı 

Yanar ve bu nevi muamelatla jstig~l 
~en dif!er şirketlerin hisse seJıedah ve 

1 
hvtH'ıhnt mUbavaa ve bu nevi sirket-

edrle fstirak veya yeniden şirket tesi'i 
e et'ler. 

1 
Sit'ket işlerinin tedviri için ihtiyacı 

bi~n ~ayri menkul mallan teferrüğ ede-
ıt' .. 

$İRKETiN SERMAYESİ 

h ~adde 4 - Şirketin sermayesi : Be
'(~rı bin liralık elli hisse olmak üzeT~ 
l O 000) elli bin Tilrk lirası olun serik 
Mrden (Hüseyin İzzet Akosman ve 

0 
e~el .Fevzi Sevrek) şirketi (]5.000l 

n s bın Türk liralık on bes hisse .. 
bı~e~~lerden Saffet f1er (l0.000) On 

Türk liralık on hisse 
serriklemen Dav!t Ardlii (18.000) On 

b: .bin Türk liralık on sekiz hisse .. 
bt Ser~~lerdcn Aron Arditi (7.000) Yerli 
.ıtn 1\ırk liralık hl<ıse mikdannda hisse 

z ve taahhüt etm• t• n ışır. 

lrıehl~(!ı serik ted!yl'sinl taahhüt ettiı?i 
eylf,..,.· t~ Varısını berveçhi peşin tediye ... ısır 

'Rer hn ·· · b" 
di hest ngı • ır sebcnle hissedaran ade-
kl\nın -~~tsagıya olduğu takdirde ~üre
~si t: ~.kları ile ve his~edaran adedı 
~enin ~avuz evlediği müddetce serma
ttl11vnffi~ r~bunu temsil eden şürekanın 
d. rıfıvle se . "di . ır. · nnayenın tezyı caız-

l3u takd· 
BeleJi nis~e silrekA veya halefleri his-
olut' ve be inde. Yeni hisselere sah!p 
ederler. l< dellennin tesviyesini taahhüt 
~Ununun ~ aYnI suretle ve ticaret ka-

an asal!ı ıncı maddesindeki mikdar-
~l'tnavesı ~ dUsmemek sartiyle sirket 
~~~~et se n.n tenkisine karar verilebilir. 
~ kara~Y~lnln indirilmesi hakkm-

tıcaret kanununun 396 ın-

c:.hncF.TfN TF.Mc;h .t VF. UMURU veva fesih veya tasfiyesine karar vere-
m t bilirler. 

ARF..S ..• 

Medde H - ~irkC'tin umur ve muamP· 
11\tım ~direkt\ adPd1 brsi tr,.~vi.i?. etınrdi
ttj tnkdirde <:\irr1·~ııın ittifnkı H" ve 1P
"nvüz evlerli/Ti tnkdirde sermavPİ sirl:r •. 
'in H\akal üe Tuhunu tcmcıil Pr1en siire-
1 -ıtnm muvafAkativle tavin edilerek hir 
••eva miitrrıddit müdiran tarafından da 
'dnr~ f'dilir. 

Sirketin devam1 miiildetincc sirk('1 
umur V(' munmel!\tını idnrevc> W'! sirlre
ti temsile Davit ATditi ve Saffet her 
memur edilmislerdir. UmuT ve muamc
~ntı ı::irketin idarec;inde mlidtirler=n mün
feriden ittihaz c>derekleri kararlar tnt
hik ve icra edilecC'ktir. ~irket namınn 
her tUrlü cvTnkı resmive ve ıTnvri res
mive ve sene>dot ve mukavc15t ve tnrıh
ı.ıiidattn mürlürlerclen her hı:ımti bir=si 
milnf Priden imza eoecrPi r!thi rıhzu knh
"n, sulhıı ihravn ve sirkeli mnhkemeler
de temo;;il husıı<:lnrı da hıınbrdnn hf'r 
hnn~i biri tarafından münfnir1en v:--nı· 
lnbilccektir. Müdürlerden Davit Ard1ti
vc maM olarak :wda (200) iki yüz ve 
Saffet İlerc de (100) vüz. Türk lirası te
dive edilecek ve bu nara sirketin mnı:;a
rifi umumiVc>$ine kavdedileccktir. Sir
~ etin hukuk ve veza:fi sirketin unvonı 
i1e vaz'ı imza eden mildürlcrinin taah
l•\idatı ile taavvi.in eder. Taahhiidü vn
ld;n sirket namU h~bına vaoıl'M~mın 
t.:ı!-rih cdilio edilmemesi müsavidir. 

Müdürlerin e~'lmi ve saüıh!yetleri ga
•etelC'rle ilan edilir ... 
.. Müdürlerin kevfiyeti : Tavininin ve-

V& bunlardan birinin saH\hiveti hitamo 
t~rarn:nde sicili ticarete kavch lnzımdır. 
Miidi.irlerden her hnMİ biri mcrke7.i 
ı:irkettcn gavhnhcti takdirinde kend: 
•"lt"suliveti tahtında olmak ii7.ere diğer 
bir kimsevi vekil tayin edeb:lir. 

Madde 10 - Sirkctin müdürleri sli
rekfıdan oldukları müddetce reye isti
rak etmemek Uz.ere dokuzuncu madde
de muayven ittifak veya ekseriyete in 
rlelicnp tebdil olunabilir. s:rket müdür
lerinin veva bunlardan birisinin azil ve 
tebdili, istifnlnn. vefatları gihi ahvalde 
silrekA derhal ict:ma ederek ittihazı mu
karrerat ederler. 

Madde 11 - Sirket müdürleri vazife
lerinin devamı müddetince isbu şirketin 
mevzuuna gerek dof!rudan doğruva ve 
gerek dolayısiyle tanllt'.ik eden umur ve 
hususntla ayrıca şahsen iştigal edemez-
ler .. 

Madde 12 - MUdUrlerden o1mıyan 
sürek!\ diledikleri zamanda bizzat veya 
bilvek&le evrak ve defafai sirketi tetkik 
ile umur ve muamelatı sirkete kesbi ıt
tJla edebilirler. Ancak bunların umuru 
şirkete müdahale etmeleri sureti kat'i
yede memnudur .. 

Madde 13 - Hissedaran reylerini tah
riren verirler. İttihazı karar icin heveti 
umumivenin ict.imaı mutlaka lazımdır .. 
Muka~rat şUrekAnın ictimaı ile hasıl 
olan heyette ittihaz edileceii libl mu-

SENEİ JU~ABİYE VE DEFATiR 

Madde 19 - Sirketin seneyi maliyes: 
kanunusani iptidasından hed ile kfinunu 
e\·velin sonuncu ~ünü hitam bulur. Fa
kat ilk senei maliye müstesna olarak 
sirketin sureti kat'ivedc teşekkülü tari
h=y]e bin dokuz yüz kırk bir senesi kfi
nunuevvelinin sonuncu ~ünü beyninde
ki müddeti şfunil olacaktır. 

Madde 20 - Sirketin muamelatı he
sabiycsi için mevcudat ve ınüvazeııe 
defteri ve ye\•miye defteri ve kopya def
teri namı ile üc defter tutulacak ve mu
amelfitı ticar!yeve dair resen ve ceva
ben nhzettiği mektuplar ve telgrafname
lerle tediyntı ınütezaınmin evrak mun
ta7.nmcn muhafaza edilecektir. Mczkllr 
defterler usulen Notere tasdik ettirile
cektir .. 

Madde 21 - Şirketin safi temettüü. 
vuku bulan her nevi ına..<:arifin tenziEn
den sonra kalnn mikdardan ibarettir .. 
Bundan her sene evvelfi yüzde beş ka
nuni .ihtiyat nkccsi ve yüzde sekiz amor
tisman ayrıldıktan sonra mütebakisi bi· 
la istisna hissedarlara vazett!kleri ser
mavc nisbetinde birinci hissei temettü 
olarnk tesviye edilir. Mütebaki kalanın 
tevkif ve hissedarnna tevzii, tenm!yesi 
ve bir kısmının memurin ve müstahde
mine ikramiye olarak tahsisi gibi busu
sat, sermavenin !Aakal üc ru bunu tem
sil eden sürekfının muvafakativle halle
dilir. Su kadar ki masarifi fevkalade ve 
gayri melhu1.aya karsılık tutulacak olan 
ihtiyat akcesinin rnikdan, şirket serma
yesinin nısfına müsavi mikdara baliğ 
oldukta ihtiyat akçesi ifraz olurunıya
caktır. 

İht!vat akcesi sermavenin nısfına ba
liğ olduktan sonra. ondan sarfiyat icrası 
ile mikdan nisbeti mezkOreden aşağı 
düserse tekrar temettüattan tevkifat ic
rasma mübaşeret olunacaktır. Zarar ve 
ziyan dahi şürekanın vaz'ını taahhüt et
tikleri sermayeyi tecavilz etmemek üze
re hisselere göre taksim edilir. 

Madde 22 - H!s.5edarandan hic biri 
veya halefleri her ne sebep ve suretle 
olursa olsun hisselerinden veya menafi
inden dolayı şirket aleyhine dava. em
vali sirketi haczedemezler. Hissedaran 
şürekfi heyetinin mukarreratını kabule 
merburdurlar. 

Madde 23 - Şirketin müddeti : Şir
ketin teşekkUIU ticaret veHletince su
reti kat'iyede tasdik edildiği tarihten iti
baren Uç senedir. Müddet hitamından ilç 
ay evvel şürekAdan her hangi biri tara
fından şirketin feshi ihbar edilmediw 
takdirde sirket müddeti hic bir merasim 
ve ilana lüzum kalmaksızın kendiliğ:n
den üç sene için temdit edilmis olacak
tır. Milddetin hitamında veya daha ev
velden fesih ve infisahında şirketin tas
fivesine müdürler memurdur. Bunlar 
emri tasl:vede sallhiveti tammeyi hAl7. 
.Plarak milstereken hareket ve emval 

ve eşyayı şirketi ticaret kanununun tas- TiRE MAHKEM!'St BAŞKATtPLt-
fiyeye dair ahkAmı dairesinde nakde 0.tNDl:N: 1941/9 
tahvil ve ınatlCtbatı tahsil ve duyun vı 
~üdatı şirketi tediye ederler. 

Tasfiye memuru olan müdürler, sair 
AR'ITIRMA 1LANl 

şürckfinın muvafakatiyle şirket mevcu- Tirede oturan Şevki karısı Hatice ve 
dunun heyeti umumiyesiyle başka şah- Hüseyin ve Sadık Fehmi ve Makbule 
si maddi veya maneviye devredebilir- ve Tevfik ile Ayşe arasında müşterek 
ler. Şirket müddetinin sona ermesi; ve- olup taksimi kabil olmadığından satıl
ya daha evvelden fesih ve infisahı dola- masına karar verilen Tirenin Bahariye 
yısiyle şirketin tasfiyesi halinde şirke- mahallesinde Ankara caddesinde sağı 
tin tesisinde şürekfidan Davit Ardlti ta- ~ı Muzaffere satılan ev arkası Yetim 
rafından şirkete sermaye olarak vaz ve Ahmet evi solu ve önil yol ile çevrili üst 
kendisi tarafından devredilen ve müfre- katta üç oda bir salon alt kısmında bir 
aatı şirket defterlerinde yazılı olan bil- oda bir kiler ve ev altı ile bir dam ve 
elimle makine alflt ve edevat ve demir- mutbah ve hela ve bir mikdar avluyu 
baş eşya, amortisman mikdarı tenzil şamll ve 1800 lira kıymetinde bulunan 
edildikten sonra son blançoda muhnrrer işbu ev 2/8/1941 tarihinden itibaren açık 
kıymetleri üzerinden işbu makine ve te- arttınna ile satılığa çıkarılmıştır. Mu
s:SUtın bulunduğu bina ile birlikte Da- hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini 
vit ArdiUye ait olacakbr. bulduğu takdirde ihalesi 2/9/1941 tari-

Umur ve muamelatı şirkeün tasfiye- hinde Salı gUnU saat 15 te yapılacaktır. 
c:inden bakiye kalan mikdar hisseleri Muhammen kıymetin yUzde yetmiş be
nisbetinde şürek!lya tevzi olunur. şini bulmadığı takdirde en çok arttıra-

Madde 24 - $ürekt\dan birinin vefatı nın tcahhUdU bakı kalmak şartiyle nrt
veva iflası vukuunda şirket mUnfesih tırma on beş gün uzatılacak ve ihalesi 
o~nz. Diğer hissedarlar beyninde işbu 16/9/941 tarihinde Salı günü saat 15 te 
mukavelenamede muharrer müddet en çok nrtbrana bırakılacaktır. Arttır
icin ve ayni şcrnit dairesinde bihakkın maya iştirak edeceklerin yüzde yedi bu
devam eder. çuk pey akçasını vermeleri mzımdır. Sa-

Madde 25 - Sirketin umuruna müte- tış peşin para iledir. üstilnde bırakılan 
ferri her mesnilde isbu mukavele ah- parayı vermediği ve satın almaktan çc
kfünı ve ahkfunı kAfiye münderiç olına- kindiği· takdirde yeniden on beş gün 
dığı takd:rde ticaret kanununun sarahat müddetle arttırmny.a çıkanlıp iki ihale 
ve delfiletivle amel olunur. beyanındaki fark hilkme hacet kalmak-

Madde 26 - Aksine sarahat olmıyan sızın birinci müşterisinden tahsil edile
hususattan isbu mukavelenamenin :ta- cektir evin vergileri ve rüsumu dellali
dili, adedi şüreka beşi tecavüz eyleme- Y~~ ve evkaf tefviz bedeli mUştt'ri~ine 
diği tnkdirde tekmil şeriklerin ittifakı aıttir. Daha fazla maltbnat almak iste
ile ve tecavüz etti~! takdirde sermaye- yenler memuriyetimize milracaat etme
nin sülüsanını temsil eden şürekanın leri ve arttırmaya iştirak edeceklerin 
muvafakatiyle icra olunabilir. b~ ~rma şartnamesini okumuş addc-

Mndde 27 - Adedi şüreka yirmiyi tc- d.ı~diğı. ve a~tırmaya iştirak edeceklerin 
avüz ettiği takdirde Anonim şirketler gosterilen giln ve saatte mahkeme salo
~akk;ndaki ahknma tevf!kan bir veya nunda hazır bulunmaları lilzumu ilan 
•nütenddit milrakip t:ıyin edilecektir. olunur. 1651 (1692) 

Madde 28 - İşbu sirket, ticaret vekl-
Jeünin tasdikinden sonra sureti kat'iye- TlRE MAHKEMESl BA$KAT1PL1-
de teşekkül etmiş addolunacaktır. 4hu ôtNDEN: 1941/9 
mukavelenamede icra edilecek her nevi 
tad:H\tın tekemmtilü ticaret vekaletinin ARTTIRMA İLANI 
~asdikine vabestedir. 

Madde 29 _ Sirketin devamı veya Tirede oturan Hüsnü Gülcü oğlu ile 
tasfiyesi sUrekfuıın vekdiğerl ile ve ~e- Yeni mahallede oturan Hüseyin Yula 
rek mildilrlerle muamelAtı şirketten arasında müşterek bulunup taksimi ka
miltevellit ihtilafabn halli merkezi şir- bil olmadığından satılmasına karar ve
~et ticaret mahkemes:ne aittir. rilen Dere mahallesinde Mehmet bey 
Alfıkadaran ihtilafatı vakianın tarafla- Camii civarında sağı Ahmet ve kansı 

rından tayin edilecek ticari hakemler Hayriye Yorgancı solu Mehmet Gülcil 
marifotivle hallini ve hakem maTifetiy- oğlu arkası Ali vereseleri evi önU yol ile 
le ihtiliif münselip olmad1kca mahke- çevrili ve üst kısmında Uç oda bir snlon 
meve müracaat etmemeği kabul etmiş- ve alt kısmında bir oda ve evin altı ve 

bir mikdar avluyu mUştemil ve dört bin 
le~~:kemler arastnda tcsavii fira vuku- lira kısmetinde olnn işbu ev 2/811941 
unda Ticaret odası reisinin tayin ede- tarihinden itibaren açık artırma ile AA-

ltihak ı~ t tılığa çıkarılmıştır. Muhammen kıymc-
ceği Ucüncü hakemin i · ett ~· ara- tin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdir-
fın reyi tercih olunur. Berveçhi balf\ sa-
air olacak hakem karannın tebli~I tarl- de birinci ihalesi 2/9/1941 tarihine mü-

h
inden itibaren bir gOna itiraz, temyize sadif Salı günil saat 15 de ihalesi yapı

lacaktır. Muhammen kıymetin yilzde 
milracaat edilmeksizin on bes ~Un zar- yetmiş beşini bulmadığı takdirde en çok 
fında infaz olunması kabul edilmiştir. rtt t -''--h""dU b k kal k a ıranın ewı u a ·ı rna şar-

~add~ ~O - Ticnre.t kanununun su- tiyle ihalesi 16/9/1941 tarihinde Salı gü
ret1 tath·ki. hakkın~aki k.anunun 13 ün- nU aynı saatle ihale edilmek Uzere on 
cil m!lddesınc ~evfikan tıcaret vele.Aleti- be§ gün arttırması uzatılacaktır. Art
".~· S_ırket ~zerınde milrakabe ve lil~um tırmaya iştirak edeceklerin yüzde ycdı 
~o~d~kce hıssedaran h;veti umumıye- buçuk pey akçası vermeleri )fizımdır 
lerını davet. kanuna ve ısbu ;sns muka- üstilnde bırakılan kimse parasını peşi
ve)en::ıme a~kamına ı:nu;'?Byır hareket nen vCTecektir. üstünde bırakılan para
vukuu takdırinde feshı .sır~et hakkında sını vermediği ve satılan işbu evi alma
!kamei dava hakk!m h~ızdır. . dığı takdirde yeniden on beş gUn müd-

Madde 31 - Sırketın feshi ve tasfı- detle arttırmaya çıkarılarak her iki satıs 
\•esi hakkında ticaret kanununun 451, arasında fark hilkme hacet kalmaksızı~ 
452, 456, 457 ve 458 inci maddeleri hU- birinci müşteTisinden tahsil edilecektir. 
kilrnleri dairesinde muamele ifa oluna- Rüsumu dellaliyesi ve bütiin vergiler 
<'akbr. ve evkaf taviz bedeli alıcıya aittir fazla 

Madde 32 - Sirke~ ~fütmum me- malO.mat almak isteyenlerin muayyen 
mur ve müstahdemlen Türk~e~den .~la- giinde mahkeme salonunda hazır bu-
cak, ecnebiler İktısat veka~et:nın musa· lunmaları ilan olunur. 3050 (1691) 
adesiyle istihdam edilecektir. 

Yazılan bu mukavelenameyi şahitler 
yanında kendilerine okudum ve anlat
tım.. Münderecatının isteğine ve beya
nına aynen uygun oldur,ınu ve başka 
bir diyeceği olmadığı bildirmesi üzerine 
resen tanzim ettiğim bu vesikayı tasdi
knn henimiz imza ettik ve mühürledik.. 
Bin dokuz yüz kırk bir senesi tt'mmuz 
ayının yirmi üçüncü çarşamba ~ünü .. 

23/7/1941 
T. C. İzmir İkinci Noteri Zeki Ehil 
oğlÜ resmi mühUrü ve imzası .. 
Akitlerin : İmzalan .. 

Şahitlerin : İmzaları .. 

Umumi No. 5434 Hususi No. 3/231 
İşbu mukavelename suretinin daire

m:z dosyasında saklı aslına uygun oldu
ğunu tasdik ederim.. Bın dokuz yüz 
kırk bir s .. ncsi temmuz ayının yirmi 
üçüncü çarşamba günü.. 23/7 /941 

45 kuruşluk pul Uzerine 23 Temmuz 
tarihi ve T. C. İzmir ikinci Noteri 
Zeki Ehil oğlu resmt mühürü ve 

imzası .. 
İnan Türk Limited şirketinin otuz iki 

maddeden ibaret bu esas mukavclena
mesi muvafık ~örülmüş olmakla Ticaret 
knnununun 505 inci maddesine tevfiknn 
tasdik kılındı .. 

Ticaret vekili N. S. Ago oğlu 

KUŞADASI SULH HUKUK HA
KlMLlôtNDEN: 

10/3/941 tarihinde Kuşadasının Boya
cıönü mahallesinde vefat edip mirasçı
lan meçhul bulunduğundan dolayı tere
kesi medeni kanunun 533 ve 534 üncü 
maddeleri mucibince resen tahrir ve 
defteri tutulan berber Ali oğlu Ahme
din yapılan ilanata rağmen varisi zu
hur etmediğinden mirası hazineye inti
kal etmiştir. tlan tarihindt'n itibar.m bir 
ay içinde mezkO.r terekede alaca~ı veya 
borcu olnnlann Kuşadası Sulh Hukuk 
mahkemesine müracaatla kayıt ettirme
leri lazımdır. Aksi takdirde yani bu 
milddetin mürurundan sonra terc!>.:l 
meırcudu tamamen hazineye teslim edi
leceğinden alacaklıların alacaklarının 
nazara alınmıyacağı med~ni kanunun 
560 şıncı madesine tevfikan illln tebliğ 
olunur. 3048 (1694) 

1ZMlR 2 NCt SULH HUKUK HA
K1ML1CtNDEN: 

Hazinci maliye tarafından lkiçeşme
likte Natırzadc çıkmazında 36 sayılı ev
de Hüseyin oğlu Ahmet Dirhemci oğlu 
aleyhine açılan tazminat davasında 
mliddcialeyh namına çıkanlan davetiye 
varakasının bila tebliğ iadesi üzerine.> 
zabıtaca yaptırılan tahkikatta da bulun
madığından mahkemece gazete t!P. füi
nen tebligat ifasına karar verilmiş ve 
mahkeme de 19/8/1941 Salı günü saat 
10 na bırakılmış olduğundan müddei-

w_a 

T. C. BERGAMA KAZASI tCRA 
MEMURLUCUNDAN ı , 

Gayri menkul satlf ilanı 

Bir alacığın temini istifası zımnında 
hacz edilen topunun teşrini sani 331 
tarih ve 85 numarasında kayıtlı zeytin 
clnğ nahiyesi delik taş rnevkiinde 17S 
lira muhammen değerli. eski ölçü ile 7 
dönü!" 4 % 3 hisseli tarlanın şayi yan 
sehmı ve tapunun ayni tarih ve 61 nu
marruıında kayıtlı delik taş mevkiindo 
1 4 zeytin ağacını havi 7 dönüm 2 1 O li
ı a ~uhammen değerli tarlanın yarı his
ı:eaı ve tapunun 80 numarasında kayıth 
-ielik ta§ namı diğeri kara ahır 225 lira 
değerli 2 1 ağaç zeytini havi 7 dönüm 
tnrlanın yan hissesi ve 7 4 numarada 
kayıtlı bayat mekviinde 150 lira değer
li 6 dönüm tarlanın yan sehmi ve 7 3 nu
marasında kayıltlı çeşme önü namı di
ğ~r boz yer mevkünde 2 adet zeytin 
ngacını havi 20 dönüm 200 lira değerli 
tarlanın yan hissesi ve 72 numarada 
kayıtlı bnyatlı boz yer mevkiinde 37S 
lira değerli 1 adet zeytin ağacını havi 
'30 dönüm tarlanı.1 yan sehmi ve 71 noı 
da kayıtlı doğ1111 ovaaı rnevkünde 5 70 
lira değerli 36 dönüm tarlanın yan hi.
scsi ve 93 numarada kayıtb 5 70 lira 
değerli çarşı içinde bir bap dükkanın 
40 da şayi 19 aehmi ve 95, 96, 97, 98 
no: larda kayılb 190 lira değerli çarp 
içinde kain dükkanlann keza' 40 % 19 
sehmi ile tapunun 90. 91, 92, 94 no: la
nnda kayıtlı olup fili vaziyetleri sebebi
le tevhit edilen ayni mevkide 98 M. M. 
bir santim miktannda 380 lira değerll 
dükkan yerleri. 

S-9-941 tarihine rastlayan cuma gü. 
rü saat 1 O - 12 de Bergama icra dalre
tıinde açık arttırma suretiyle sahlacak
tır. 

ikinci arttırma 1 S-9-9 41 pazartesi. 
nyni saatte. 

1 - işbu gayri menkuliln arttınnıuıi 
30-7-941 tarihinden itibaren 1302 No 
ile Bergama icra dairesinin muayy~ 
numarasında her kesin görebilmesi için 
açıktır. Uanda yaxılı olanlardan fazla 
malumat isteyenler, işbu prtnameye ve 
1302 doıya numaraalyle memuriyetim~ 
ze milracaat etmelidir. 

2 - Artbrmay.ı fttirak için yukarda 
yuılı kıymetin yüzde yed\ buçuk nlsbe
tinde pey veya milli bir bankasının te
minat mektubu tevdi edilecektir. ( 124)' 

.3 - lpoek sahibi alacklılarla diğer 
a~ılkadarların ve irtifak hakkı aahiplerl
nın gayri menkul üzerlndekl haklarına 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddi
alarını işbu ilan tarihinden itibaren yir
'!1; gün içinde evrakı müsbitele.riyle bir
liltte memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder. Aksihalde haklan tapu siciliyle 
Rabit olmadıkça satış bedelinin pay:iaf. 
masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterll~n arttırmaya iftirak 
~denler arthnna şartnamesi okum~ vt 
lüzumlu mal\ımat almış ve bunlan ta. 
mamen kabul etmiı ad ve itibar olunu!\' 
lar. 

S - Tayin edilen zamanda gayd 
menkul üç defa bağnldıktan sonra en 
~ole artbrana ihal~ edilir. Ancak arttır
ma ~edeli .muhammen kıymetin yüzde 
yetmıı beşıni bulmaz veya aatıı isteye
ne ruchan olan diğer alacaklılar bulu
nup ta bedel bunlann o gayri menkul 
ıle temin edilmi. alacaklarının rnecmu
undan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
t~~h~üdhü bakid~almak üzere artırma on 
~un a a tem ıt ve onuncu günün ayni 
ııaatte yapılacak artırmada bedeli iste
yenin alacağın riishanı olan diğer alacak
lıların o gayri menkul ile temin edilmit 
a!ac~klan mecmuundnn fazlaya çıkmak 
ortı ıle en çok arttırar.a ihale edilir. 

Böyle bi: bedel edilmezse ihale yapi
lhmaz. Ve sallı tal~bi dilşer. 

6 - Gayri menku' kendisine ihale 
olu~a.n kimse de.hal veya verilen müh
let ıçındc parayı vermez ise ihale kara
rr .. {:tolueklna.rfak kendisinden evvel en 
yu t ı le bulunan kimse arzetmiş 
olduğu bedelle almağ.ı razı olursa ona 
.-a2ı olmu veya bulunmazsa heme 
d" ·· ""dd tl n yo-

l gun mu e e artırmaya çıkarılıp en 
çok ertırane ihale edılir. iki ihale ara
•sındaki fark ve geçen günler için yüzde 
beşten hesap olunacak faiz ve diğer za
rıırlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
ınemuriyetimizce alıcıdan tahsil olu
nur. Madde ( 133) 

(Satış 2260 No.lu kanuna tabi değil
dir. ) 

Gayri menkul tarlalan da gösterilen 
5-?-941 tarihinde Bergama icra mernur
lugu odasında işbu ilan ve gösterilen 
~rt~ı~ma şartnamesi daire!'linde satılaca-
fil ılan olunur. 304 7 ( 1690) 

aleyhin yevmi ve vakti mezkllrde bizzat 
isbatı vücut etmesi veyahut tarafından 
bir vekil göndermesi aksi takdirde lııık
kında gıyap kararı verilect'ği lüıumu 
tebliğ makamına kaim olmak vP. bir 
nüshnsı divanhaneye talik kılınmak su
retiyle ilan olunur. 

3053 (1696) h 
23 kuruşluk pul üzerine T. C. İç 
ticaret umum müdürlüğü resmi mil
hürü ve imza : Okunamamışhr .. 

Damga kanununun 26 ıncı maddesi 
delaietiyle 12 inci maddeS:ne tevfikan 
istifası la1.ım ıtelen binde iki nisbetinde 
nisbt resmın 27 /5/940 tarihli ve 3828 
sayılı kanun mucibince vekalette saklı 
esas mukavelenameye 110 liralık pul ya. 
pıştırılmak suretiyle tac;d!k edilmiştir. 

İzmir inhi.sarıar a,qmüdürlüğünden : 

3052 (1689) 

Z AY t 
Mısır, kredi Fonsiye 636,488 numaralı 

ve 1903 seneli biletimi kaybettim. Bu 
bilet hakkında resmt muameleye başla
dım. Aynı numarayı muhafaza edeceğ!m 
kayıp biletin hilkmil olmadığını nan 
ederim. 

Göztepe 81 nci sokak 17 numaralı 
hanede M.ihrina 1nel (1693) 

Baş müdürlüf'\imü;. merkezindeki mıntnkalar ve lzmirle civar kazalar arasın
da 941 mali yılında yapılacak ispirto ınıma ve içkilerle patlayıcı maddeler 
nakliyatı, 22/6/941 cuma günü saat 15 te ihalesi yapılmak üzere 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen nakliye ücreti tutarı 6120 
50 muvakkat teminah 609,04 liradır. Şartnamesi levazım şubemizde görüle
hılir. isteklilerin tayir. olunan gün ve ıaıttte baş müdürlüğür:ıüzdeki komisyo-
na gelmeleri ilin olunur. 3 7 305 ı1 ( 1697) 

'J'Uf'Jdve Cthnll.,,.,yetı Ziraat Banlıası Aydın 
Şubesinden: 

Aydına 35 kilomehe mesafede buluunn bıyıklı çiftliğinde mevcut ve tahmi
nen 3. 5 - 4 ton agı .. lıgında hurda eski fabrika kazanı müzayede ile satılacak
tır. Müzayede 12 Ağustos 941 tarihine müsadif salı günü saat 1 O da banka· 
mı7da yapılacakbr. 

De.mir kazanır t~slim mahalli bıyılc:lılcöyüdür. Bilumum masraflar alıcıya 
11ıttir. Verilen bedel haddi layık görüldiığü taktirde d.-rhal kat'i ihalesi yapıl
mak üzere taliplilerir. 40 lira pey akçesi ile birlikte mü:r.ayed~ gününde ban-
kamızda bulunm1ıı}an ilin olunur. 3044 ( 1695) 
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SiYASi VAZİYET SOh ASKEf i VAZIYET Şark cepheıindeki ha-

R d Al an - rekat ne merkezde? 
us,,a a m K. f • t•k 

ilerlemesi dur- t~yed ıds ı ame- Rusların muka-
d 1 •. ın e e mey- b·ı t uru muş ifO· d h- ı aarruza ıleç-.. •. an mu &re- ••• 

runuyor besi oluyor mesı ıçın za-
--- man lizınk 1'usyaya yapılacak -----

Ruslar bir A!man fırlıa· 
A rnerıkan yardımı sını IJozgana ağrattılıla· 

__ .. - rını söyliyorlar-
Polonya nazırları ara- Rusyada harp bütÜ.• şiddetiyle devam 
sında ihtUaflar-Marefaf ediyor. Rr.dyo gazetesine göre Alman 

• tebliği Smolensk meydan muharebesin-
Petene hücumlar. Ja- den başka Kiyefın 250 kilometre cenu

ponlar Sibirya lladadU• bunda Baltanın şimaliı.de Ruy nehrinin 
na ne Jıadar aslıer şimal ve ~~t~ına. doğru uzanan kollar~ 

arasında buyuk bır meydan muharebesı 
yolladılar?.. ·olduğunu da bildirmektedir. Ayni teb-

Radyo gazetesinden•: Londra .ıadyo- ]iğe göre Smolenskin .şarkındaki çenber 
suna göre Rusyada Alman ilerlemesi daralmaktadır. 
umumiyetle durdurulmuş görünüyor.. Şimalde Peypus gölü garbın~a Eston
Ruslann mukabil hiicumlan vuku bµl- va arazisinde bü.,ı1ük Sovyet kuvvetleri 
makta ise de bu hücumlar henüz mahal- ıhata edilmekte olup bu sayede Sovyet 
li bir hareket mahiyetindedir. Muhare- ordusunun başlıcr-. strateji mesnedinin kı
beler anudane devam ediyor. Ruslar ta- rıldığı bildirilmektedir. 
rafmdMl büyük mikyasta bir mUkabH Sovyet tebliği is<. cephelerde değişik
taanuıun yapılması için bir kaç hafta lik olmadığnı, Smolensk muharebleri es
a"Cçmesi lazım ıelettktir. nuında 137 inci Alır.an fırkasının bo:ı

SOVYETLER VE POLONYA 
Sovyetlerle Polonya arasında imza 

edilen anlaşma ilzerine Polonya nazırla
n arasında ihtilaf baş ıösterdiii malôm
dur. Jbriciye nazın Zaleskiden başka 
iki Polonya nazın daha istifa etmiştir •. 
Başvekil ıeneral Siıorski bu isti.falan 
henüz kabal etmemiştir. 

İsimleri bildirilrniyen nazırların isti
fa1annı geri almaları muhtemeldir. Zan
ncdildiğine göre Polonya htikUmeti bu 
münasebetle bir beyanname neşrede
cektir. 

INGiUz KOMÜNtSTLERiNtN 
BEY ANNAMESI 

J!una uğratıldığın bildiriyor. 
İngiliz radyosu Sovyet ordularının bü

tün cephe boyunca mLkabil taarruza geç 
tiklerini haber vermektt. ise de bunu te
f:yyÜt edecek başka malumat yoktur. Ba 
mukabil taarruzlann gayesi sırf Alman 
ilerliyişini durdurmak olduğu bildirili-
yor. 

DENiZLERDE 
lngi1iz ve Kanada harp gemilerinin re

fakatinde bulunan büyük bir gemi kafi
lesi üçüncü Kanada fırkasını lngiltere
ye getirmiştir. 

Atlantik ha?"binde lngilizlerin tem
muzdaki zayiatı Mayıstakine nazaraR 
110 bin ton noksandır. 

Bu da Atlantik harlının her ıeye rağ-

-----
Londrada Almanların 
ancafı mahdut felıilde 

HerliyelJileceğl 
söyleniyor-

Londra. 2 (A.A) - Almanlann şark 
cephesinde ih:rlediklerj hakkında hiç bir 
haber alınmam»Ştır. Almanlar hadisele
r}n müsait gittiğini iddia ediyorlar. Bura 
mahafilinde Almanların mahdut malii
yette ilerlemeler kaydetmeleri mümkün 
görülüyor. Ruslar bir kaçı tam muvaff a
kıyetle neticelenen mukabiJ taarruzlarda 
bulunmuşlarsa da bu hücumlar büyük bir 
IT'ukabil taarruz mahiyetinde sayılmıyor. 
Muharebeler anudane devam etmekte
dir. Büyük mikyasta bir Rus mukabil ta
arruz için bir kaç hafta g~mesi lhımdır. 

. ----
Sırrivede eie geçen 

mühim ves;kalar 

l~ indiçininin iş
~alinde Mih' e

rin rolü 
-----

Fransa fbncdi Afrltıayı 
talıviyede serbest, Hin· 

diçlnlye gelince-Harbın başından beri sesi duyulmı
yım İngiliz komünist partisi bir beyanna-
me neşrederek garpte Almanyaya kuşı 
bir cephe kurulması liizumundan bah
setmiştir. Bu parti Kızılordunun Hitle
rizm aleyhindeki mücadelesinde yalnız 
bırakılmaması liizumuna kanidir. 

men tiddetlendiriJeceğ! hakkındaki Al- -----
man. iddh.r· hilftfınr olarak bir gevşeme Kahire, 2 (A.A) - Hür Fransız 

Vi$1YE KARŞI llOCUMLAR 
Pariste Alınan kontrolü altında çı

kan gazeteler Vişi hükilmetine karşı 
şiddetli bir mücadele açmışlardır - Bu 
mücadele ayni zamanda mareşal Pete
nin eahsını istihdaf etmektedir. MUca
delenin Alman mahfilleri tarafından tas
vip edildiği gizlenmiyor. Paristeki Vişi 
n1urahhuından Vi§iye bir takım teklifle-
rin aelmı. olması muhtemeldir. 

StY AM JAPONYA lLE 
UYUŞACAK 
Haber nrildiiine ıöre, Siyam, Man

çuko, bülriimetini taıumak mtiyle Ja
p0117aya bir planlık ~· Bam 
bynaldara söre Siyan. ihtilaf Çlbrma
dan Japonya De ayupcaktır. 

StBtRYA HUDl.JTLARINDA 
Londra haherlerine ıöre ~oda

ki Japon pmizonu biiy6k mik)'uta tak
Tİ}'e edilmittir. 

Japonlarm Sibirya buclutlarma ne ka
dar uker ..kettikleri ma16m deiildir. 

AMERtKANIN TEDBtRLERI 
Amerika mihver devletlerine ve milı

•er ifgali altındaki yerlere petrol ihrac1-
r11 mennetmittir. Şima' uı1 mühim me
eele Amerika tarafından petrol ihracının 
mennedilınit olmumm mı. yoku Japon
ya tarafından Amerikaya ham iPf'.k ih
racanın meninin mi daha fazla tesir ya· 
paağKlır. 

RUSYAYA YARDIM 
Amerika cüınhurreui Ruzvelt icar ve 

iare kanununun Sovyet Rusyaya tatbik 
edilip edilmiyeceğini bilmediğini aöyle
mittir. Şimdi Moııkovada bulunan Hop
kins Amerikaya döndükten sonra Rusla
t:n neler utediii ve bunlanr.. ne rnllatan
mn verileceil anlattlacakbr. 

JAPONLAR 
Hollanda Jllndlaanına 
~tın uerecefıleıt .. 
Tokyo, 2 (A.A) - Japonya Maliye 

ı-lametidir. lngilizlerle Amerikalılara gö- umumi kar.arg~hı,. müt.tefik kıtalar tara
re bunun sebebi şudur: fından S~nyenın ~~gali es~asında gene-
l- Nazi isgalindeki Fransız deniz r~. Dentzın umumı JraTargahında ele ge

'1e hava üslerini ı lnoilizler tarafından· ~mlen evrakın bazı pcı.rçalarını neşret-. .. · · c· li h" l b. k t muvaffakıyetle bolT'bardımanı. r:-ııtır. ız mı. ıy~tte o a.n . ır ço. a-
2 - Sovyct _ A1man harbı dolayısile hmat ~eya~ıncla bılhassa ı~ı tanesı .~.a~ 

Alman hava k•ıvvetlerinin İngiliz nakli- zan ~·~katı ~elp etmek!edı.~. Her ı~ ı~ı 
va tına ve Atlıı.ntik harbinı:: karşı toplu de. Vışı harbıye ne~aretı mutareke aaı-
ı;ek!lde kulluanılmamuı resınden gelmektedır. 
• 3 - Amerikan do~nmuını Atlan- 1 S ikinci kanun tarihli olan birinci 
tikte bazı sahalarda yaphğı de:riye ve vesikada §Öyle denilmektedir: 
kontrol. Alman ve i talyan mütareke komis-

yonJarının müsaadt"siyl.: garbi Afrikaya 

In2iliz 
insan ve malzemece takviye gönderilmiş 

komu••• veya gönderilmektedir. Fakat Alman 
komisyonu Hisıdiçininin müdafaası için 

nistleri de za
fere kadar harp 

istiyorlar 

INGILTEREDE ASKER BiR 
MEBUS DiVANi HARBE 

VERiLiYOR 
Londra, 2 (A.A) - Ko:ntinist partisi 

azlsmdan Polib beyanatında nihai zafer 
uğrunda Bilyilk Britanyanın gösterdiği 
muazzam gayretlerden bshsederek ia
tihsalitın en yilksek haddi bulmasına 
mani olan her engelin kaldınlması icap 
ettiğini söylemiş ve şunları ilAve etmiş
tir: 

- Bazı kimseler Kı:ı.ıl ordunun vazi
fesini yapmakta yalnız bırakılabil~eğ;
ni söylilyorlar. Bitlerin kuvvetini istih
faf etmemek lAzımdır. Bitler ümitsizce 
mUcadeleye devam etmeden bıkmaya
caktır.> 

:BlR MEBUS TEVK.tF EDlLDt 
Londra, 2 (A.A) - ParlAmento azA

smdan Binbaşı Sir Herbert Lopman as
keri kanuna muhalif hareketinden do
layı tevkif edilmiştir. Divan harbe sevk 
edilecektir. 

insan ve malzemece takviye gönderme
rrJze mü.&aade etmemiştir. 

1 S Şubatta, yani bir ay sonra, general 
Dentze hitaben mahrem olarak şöyle ya
zılmıştır: Mütareke komisyonu yeni bir 
karanndan bizi h1tberdar etmiştir. Bu 
karar mucibince Madagaskardan veya 
Fransadan Hindiç!niye insan ve malze
rr.ece takviye gönderilmesi men edil
rriştir. 

Diğer jlizl.i raporlar da şunu bildirmek
tedir: Alman mütareke komisyonu Hin
diçinin müdafaası için her ne ıuretle 
olursa olsun, takviye gönderilmesini ret 
ediyor. Bu yasak hale"' Martinikte bulu
nan Bearu tayyare gemisiyle Amerikan 
nıamulahndan tayyarelerin gönderilme-· 
sine aittir. 

Stovak serveti· 
nin yarısından 
fazlası yaht.di

lerde imiş 
aıoHlıyadalıl ııaıan 

M•e1111eP senetlePlnl 
ldtldUnete lıDdlrnteOe 

dauefedDdL Nazın Hollanda Hindistanından müba-
yaa edilen petrollerin bedelini altınla CenalJI AtnePllıada 
ödemek niyetinde old~tunu söylemiştir. """P lılttL 

Vaşington, 2 (A.A) - Reisicümbur 
Romanya • JllPIHdldan Ruzvelt Pero ve ekvatör arasındaki ib-

Berlin, 2 (A.A) - D. N. B. ajansı 
Presburgdan istihbar ediyor : 

tlcaPet mazalıeıtesl tillfm halli?den dolayı memnuniyetini 

IHl$1adı... izharetrniJtir~-·----~~-
Zagrep, 2 (A.A) - Romanya ile 

H:.rvadistan arasınd:ı ticaret müzakerele
ri bugün Zagrepte bqlamıştır. 

~·111mımıuım111111111111111111111111111111111111111·: - -- -i Jn~ilız parofü•çü- i - -= s 5 lerı ışgal altındaki i - -~ ~e1 /ere mı iniyor? § - -- -- -~ Kopenha(, 2 (A.A) - Sosyal De-5 
: mokraten ırazetesi, ~al altındaki 5 
i ımıziyr inin sabotaj hareketi yapa- E 
: cak ln[iliz tayyarecilerine karşı: 
S halkı ihtivath da\TBnmab davet et- § 5 melrt~dir 5 

Amerikada tu-. 
hafiye ve İpek
li mensucat in..a

litı duruyor 
Vaşington, 2 (A.A) - İstihsal dairesi 

müdürünün Cuma günü gece yarısından 
itibaren bütUn Birleşik Amcrikada ham 
ipek işlenmesini men etmesi dolayısiyle 
tuhafiye ve ?pekli mensucat imalatı du
racakhr. 

Slovakyada servetlerini bild!rmete 
davet edilen 88951 yahudiden 32 binı 
rcrvetsiz olduklannı beyan etmişlerdir .. 
De'l'lek oluyor ki yalnız küçük QOCUk
larla kadmlRrJD bir kısmı hiç bir şey 
bildirmcmiştJr. Slovakyada yahudilerin 
serveti şöyle ölçUlebilir : 

8 buçuk milyar Slovak kurommdan 
ibaret olan milU servetin dört buçuk 
milyan yahı.adilerin elindedir. Bunların 
en büyük kısmı Presburgdadır. Bu ee
hirde bu1unaıı 143 bin yahud:den 107 
bininin elinde 291 milyon Slovak kuro· 
nuna yakın bir servet vardır. Yani her 
~-ah, ıdinin elinde 92610 slovak kuronu 
bulunmaktadır. 
Touolşa şehrinde her yahudiye llS 

bin Slovak kuronu isabet etmektedir. ____ , __ _ 
Odünç uerme ue Jıll'a· 
lama fıananu milflalıllıl 
Amerllıada... 

AllllYADA EIDIŞE 
Amerikalılara 

Alman •• 
~ore 

cesareti kırıl
mış ılibi 
----

Almanyada Hitler seu
gisinin hiç azalmadığı 

da uaue olunuyor .. 
Londra, 2 (A.A) - Royter ajansı 

Nevyorktan istihbar ediyor: Mihver 
devletlerinde veya mihverin işgali al
tındaki memleketlerde bulunan birleşik 
Amerika konsoloslariyle birlikte dön
müş olan birleşik Amerikanın Frank
fort baş konsolos\.: Bedekler şu beyanat
•a bulunmuştur: 

- lngiliz tayyareleri Frankfort hava
lisindeki fabrikaları gi~ gide artan bir 
muvaffakıyetle bvmbardıman etmekte
dir. 

Almanlar arasında umumi bir endi§e 
vardır. Halkın cesareti kırılmış gibi gö
riinüyor. Ben böyle söylemekle Nazi iti
htında olan Almanları değil, orta ~alli 
Almanları lı:asdediyorum. 

Rusya cephesinden gelen yaralılann 
halk arasındaki endişeyi arttırdığını kon 
!'olos ilave etmlıtir. 

* Londra, 2 (A.A) - Vaşingtondan 
bildiriliyor: 

Almanyadan döreıı Amerikalılar ara
sı:ıda bulunan Hambur~ Amerikan kon
sc.losu şunlan söylemiştir: 

-Bremen Öropa Alman trans atlan
tıklerinin hava hücumlariyle tamamen 
he.rap olduğunu her kes biliyor. 

Hitlerin Almanyada sevilmesi azal
madığını da ilave etmek lazımdır. 

Arnavmlai1tı multtarı
'1et uerecelılerrnfı? 
Roma, 2 (A.A) - Arnavutluk işleri 

milstesarJığının ilga edilmesi Arnavutlu
ğun muhtariyetine dönmeğe yeni bir 
adımdır. Tirandaki Arnavut hükümeti 
bundan sonra hükümet işlerini İtalyan 
umumi valisinin yardımiyle bizzat ida
re edecektir. 

----·---
FPansanın "-''"nnya
dalıl eldsl Vl.$1de .. 
Vişi, 2 (A.A) - Alman hükümeti 

nezdindeki Fransız elcisi Debrimon bu
raya gelmiş, Mare~ Peten ve Amiral 
Darlan tarafından kabul e'dilmişfir. 

I112ilizler A fri
ka " e Sicilya,·ı 
yenider• bom

baladılar 
-------

BINGAZIOE COK UZAKTAN 
GOROLEN YANGINLAR 

ÇIKARILOI 
Londra, 2 (A.A) - Orta şark İngiliz 

hava kuvvetleri umum1 karargahının 
tebliği: 

Sirencikte İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup ağır bombardıman tayyareleri 
31 Temmuzta Bingw limanına hücum 
ederek mUteaddit yangınlar çıkarmıştır. 
Bu yangınlardan biri 80 kilometre mf>
safeden görUlebilmiştir. Diğer lngiU7 
bombardıman tayyareleri de Gazala ve 
Bardiyayı bombardıman ·etmişlerdir. 
Askeri barakalar da milteaddit infil&k
ler kaydedilmiftir. 

Trablus Garpta İngiliz tayyareleri 
Perşembe günU Zuvaraya hilcum ede
rek yerde Savoya 79 tipinde müteaddit 
tayyareleri mitralyöz ateşine tutmuşlar
dır. Tayyarelerden biri ateşe verilmek 
suretiyle tahrip edilmiş, diğerleri hasara 
uğratılmıştır. 

SlCtLYAYA DA HUCUM EDlLDt 

SC>N HABER 

Maarif Vekiletinin tebliii 

Liselere ve orta okulla
ra parasız yatılı olarak 

alınacak talebe 
Ankara, 2 (A.A) - Maarif vekilli

ğinden tebliğ edilmiıtir: 
r - Bu sene 9 15 numaralı kanun mu

cf~iRce lise ve orta okullara parasız ya
tılı olarak girecekler için açılacak müsa
baka imtihanlarına girmek istiyenlerin 
kayıt muamelesine 1 ağustos 1941 de 
haşlanacak, 20 ağustos 1941 de son ve
rilecektir. 

2 - Talip olanlann 20 ağustos 1941 
çer§amba akşamına kadırr bulundukları 
ıooaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaacxıaac 

yerin lise müdürlüklerine, lise o 
yerlerde orta okul müdürlüklerine ıHI 
La okul bulunmıyan yerlerde maarif 
düdüklerine müracaat etmeleri 1 
drr. 

Müsabaka imtihanları . 5ütün em 
için ıu tarihler yazılİ olarak yapafacak 

A - Türkçe edebiyat 1 eyllil t~ 
pazartesi günü saat 9 da. B. - Mata 
tik 2 eylül 1941 salı günü saat 9 da. 

!\_aliye ve Maarif vekilleri T s
Ankaraya döndü tanbuldan 

İstanbul, 2 (Hususi)· - Bir milddetten beri şehrimizde bulunan Maliye "/. 
kili Fuat Ağralı, Maarü Vekili Hasan Ali Yilcel Ankaraya avdet etmişlerdir. 

Maarü Vekili kısa bir müddet sonra tekrar lstanbula gelerek tetkikle ' 
devam edecektir. 

Ziraat Vekili dün latanbula giiti 
lstanbul, 2 (Hususi) - Ziraat Vekili B. Muhlis Erkmen Ankaradan şehnınl' 

ze gelmiştir. Vekil bir kaç gün kalarak tetkiklerde bulunacaktır. 
1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaac1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat' 

Jsta11bulda ayakkabı ihtikarı davası 
İstanbul, 2 (Hususi) - Yüzde yüz mahkeme karariyle tevkif ed'ilmişlerdifo 

yirmi sekiz karla ayakkabı satmaktan Mahkeme fiat mürakabe komisyona .--_ 
maznun Beyoğlunda meşhur Baker ma- farının d'\ celbine kara:.- vennifti l;)ıoo9111~ 
i(azası müıs1eail ve müdürlerinin muha- maya çarpmba günti devam edilecek~ 
kemesine bugün .başlanmışbr. Maznun-
ların isticvaplannr müteakip Baker ma- Bugünkü muhakeme üç uat devam 
ğazası müdürü ile ayakkabı daireli ıefi mittir. 

Yeni Ziraat 
Aydın 

enstitirsü talebesi 
ve Nazillide 

Aydın, 2 (A.A} - Yüksek ziraat enstitüsü talebesinden 50 genç. başla 
Döçentleri olduğu halde şehrimize gelmişler ve Sanat okuluna misafir olmn 
dır. Genç enstitüliller Basma fabrikasiy le pamuk ıslah istasyonunu gezmek 
zirai tetkiklerde bulunmak Uzere bu sabah Nazilliye hareket edecekler.dır. 

~ümmerbank umum müdürünün tetkikler 
İstanbul, 2 (Hususi) - Şehrimizde tetkiklerde bulunan Sümerbank unt 

müdürü Burhan Zihni Karabüke hareket etmiştir. Tekrar şehnmbe döne.: 
olen umum müdilr buradaki tetkiklerine devam edecektir. 

Japon donanma- Rusyaya yapıla 
sı da l~indiçi- cak yardım ve 

niye virdi 8. R1 zvelt 
Japonlara göPe Amel'I· •ouyeıler de icar .,,. 
lıan donanması ,.,,,..,. IGPe fıanananclan ldlf 
haz• uazlyeıte deOfJ de edeeefıleıt mi? .. 

Tokyo, 2 (A.A) - Nişi Nişi gazetesi
ne göre japon. askeri heyeti reisiyle Hin
diçini Fransız kumancfanı arasında ya
pılan anlaşma Uzerine donanması Hindi
çinide Kamran koyuna resmen girmiş
tir. 

Koyi Şimbon gazetesi diyor ki: 
Japonya Amerika milnasebetleri hak

kında Amiral Namoranın elde etmek 
iStediği neticenin geçenlerde vuku bu
lan hadiselerle alakası yoktur. Amerika 
ıimdillk japonya ile askeri bir lttiltia 
girmekten sakınmışsa bu Namoranm 
muvafakati değil Amerikan donanması
nın heniiz hazır olmamasının neticesi
dir. 

AMERtKA am us DAHA 
tŞGAL ETl1 
Bertin, 2 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

bildiriyor: 
Birleşik Amerika kuvvetleri Tlrnite

Vaşington, 2 (A.A) - Gazet 
toplantısında beyanatta bulunan R 
Sovyet Rusyanın icar ve· iade kanun 
dan istifade eden memleketler a 
olup olmadığını ve bu kanunun So 
Rmyaya da tatbik edilip edilmey 
bilmediğini söylemiştir. Ruzvelt bey 
tına ilAveten demiştir ki: 

Sovyet Rusyanın Birleşik Ame · 
yapacağı harp malzemesi mUbay 
ödemek kudretini haiz olması buna 
sebep teşkil eder. 

B. Ruzvelt, iear ve irade- kanun 
ahklmı mucibince yeni krediler 
mesi için vuku bulan talepler hak 
hali hazırda Moskovada bulunan 
Hopldıısk Amerikaya avdetinden 
hiç blr karar alamıyacalmı söyl 

Bombardıman tayyareleri Sicilyada deki deniz ve hava üslerini işgal etmlt
Sina llinaııında bulunan düşman gemi- lerdir. 

Makineve 
''erilirken lerini dlln muvaffakıyetle bombardıman 

etıni§lerdir. Bu hareketlere iştirak eden 
blltiln tayyarelerimiz üslerine dönmüş
lerdir. 

Irandaki Alman-
lara dair yapı
lan teşebbi: se 
ne divorlar? _, 

AlllePllıada ...,,,.,,,,. 
lıonolGl'I .,,,... ı ntllyaıt 
dolaıedmt fazla .. 
Vaşington, 2 (A.A) - Maliye Nazın 

Morgantav MUdafaa tasarruf bonulan 
sal1' yekfuıunun bir milyar dolan aştı
ğını söylemiştir. 

......... llePliyoP ... 
ilin ..... alnaflal' .. 

Budapette, 2 (A.A) - Fuıl.
reyan eden muha-rebeler esnaamda 
car motörlü kuwetleri Bug 
•arbında So'Y)'et lutalanru mailGp 
rek nehrin şimali garbt Y 
doiru püslı:.ürtmlişlerdir. Macar 

... AmePDımt ·~si ri otuz bin esir almıştır. Bir Sovyet 
FflaluayG lndL tayyaresi dü.Urübniiştür. 

Londra, 2 (A.A) - Amerikan tayya- f,.,,alsfeP jNUtdafıl 
re Binbaşısı Vittestrayt diin sis yUzilıı- AJınanlClfll nçdl ... dll~ 
den tayya~yle Fransız topraklarına ._.edlleP 
mecburi bir iniş yapmışbr. SPll .... .. N 8 bU 

Berlin, 2 (A.A) - Politişe Korres _ Tahran, 2 (A.A) - D. · · 
Pundans gazetesi, İngiliz hilkilmetinin yor: 
Tahran hUkUmetine yaptığı ihtardan Japo~a yeni Tahrandaki İngiliz elçisi lrand• 
bahseden bir yazısında diyor ki: IJlofıe fıtıPGl'lllPI.. lunan Almanlarır. memleketten çı 

dngiliz Hariciye Nazın beyanatında Tokyo, 2 (A.A) - D. N. B. Resmen malannı talep eden bir notayı lran 

~ ~~rueçte feulıalide ~ 
~ ı=.'ıvaJ uan edUdL E 
§ Loııdra, 2 (A.A) - Alman komise- E 
Eri hütün Norvec;te fevkalade ahval 5 
i ıl8n etmktir. Bazı ımntakalarda ör- S 

Bu sebeple 175 bin amelenin işsiz ka
lacağı tahmin edilmektedir. Ordu ve 
bahriye salahiyetli maka:r.ları iki sene 
için Amerikanın ipt>k stoklarına muadil 
ineğe ihtivaclan olduğunu bildirmişler
dir. Fabrika ve antrepolarda ve iplik 
fabrikalarında bulunan ham ipek balya
laruun bloke edilmeei emıecfflmiftir. 

bu teşebbilsün Sovyetlerle mutabık ola- bildirdiğine göre Avusturalya, Bomeo, c.ive nezaretine tevdi eylemittir. 
rak y4pıldığını söylemiştir. Bu cihet Malezyanın japon bankalanndaki alacak- FRANSIZ JIVRABJI 

Vaıington, 2 (AA) - ödünç ver- manidardır. İngilizlerin bu hareketi ~k tir]~ bugünden itibaren bloke edilmiş- PA_"._.E ..AJfDtJ .. 
me veldralama kanununun tatbikahna şüphe uyandıracak mahiyettedir. Bu tn- AA• lllV b 
nezaret eden Mister Hardman izahat ver- giliz manevrasına ehemmiyet atfedil- · Vişi, 2 (A.A) - Dün Paristen 

i n Mlarc ilAn edilebileeektir. : = = - HllMllllllll--Hll• tlllUIWIMllUlllUs 

rr.ek için lngiltereden Amerikaya gelmif mektedir. 1ranın vaziyetine gelince ne cAlmaıılann trandaki faaliyetleri hak- ya gelınif olan ifgal altında bulunan 
Vf'! beyaz aaraya giderek reiaicümhura Tahran hUk4Jmetinln bu siyasi mödaha- kmda haberler çıkaranlar ecnebilerin takasındaki Fransız murahhası 
bir rapor •ermiftir. Hardman bir kaç leye kup abUIAmeli kAfi derecede va- her hangi gayri kanuni faaliyetine manJ 
bafta7a •ela Londra7a d&necektir. zih delildir. ha ~ki: ola hm tefldllbm l>ilmlJarlar.> 


