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Bu sene görülmemiş şe· 
kilde buğday ve arpa 

bolluğu vardır 

MiLLI ŞEFiMiZ ~l'ııb 1 ul - Reisicümhur lı-
•t 11Öııü'yil bamil buluoan 
,'0ııa yatı gece boğazda 
•h~elı"' yaptıktan sonra 

şııında depıirlemiştir. sürt:'kli alkışlar i ; le karşılan 
Milli Şef sabah saat 9 da mış lar ve halka iltifatta bu · 

yattan ayrılmışlar ve ~a h ·le lun ınuşla rdır. 

' karşı Büynkdere kar-
çıkmışlardır. R isicümburu Re's icümburumuz Beykozu 
muı orada biriken halkın şcrt:fle ndi r cniş lt! rd ı r. 

• "-------------- ------
ue v le t demiryo ı 
ltNi T ARiFE 16 GU O 

TA TATBiK EDiLECEK 
-

~-
~~.•tosun 16 ıncı günün· lunmakta ve diğer sahalar· · 3667, 2566, 1774 kur~şken 
\ ıtıbuen tatbikata ko- da ki geniş tenzilata mukabil şimdi 4000, 3008, 2008, ku-
't tak olan yeni yolcu ta- bu biletlerde bıızı zamlar ruş olmuştur. Bir aylık bi-
11 bülisaten şu iki mak- yapılmaktadı,.. letler, 6281, 4102, 3037 iken 

1" teıniuine çalışılmıştır : Eıki ve yeni tarifelere 6508, 4509, 3308 ku-• 
~e ...... Halen tenzilatlı ta- i 
~l tıtbik edilmiyen mıota- göre halk ticaret biletlerinin ruşa çıkarılmıştır. ki aylık 
ı~:tı11 dı tenzilattan isti- ücretleri şöyledir : Onbeş halk ticaret biletleri de, 
~ .. 'hneıini temin, kısa güolilk halk ticaret biletleri 7326, 5125, 3541 kuruştan '' :f, ve gidiş seyahatleri- eskiden (~ı r asiyle birioci, 8008, 5808, ve 4008 kuruşa 
tt ... tt>ıi)lj ücretleri tatbik ikinci ve üçüncü mevkiler) yükselmiştir. 

Sil·vride yapıl
makta olan 
mendirek 

.., . . 

Istanbul 
nında 180 metre uzunluğun
da inşa edilmektfl olan men
direk dün Münakalat Veki-
8. Ali Çetinkaya taraf•ndan 
tetkik edilmiştir. 

ıo.'-. ~~ ...... ~"''""''"'""''""'"'""'"""""""" 
2~ k, "'-"'~"'-"""-"'-"'-"-"-"-"'-"'-"- " '- '-""-"'-"'-"'"'-"'-W 

~lb· ...... Peyderpey ihdas ve M b t ç 
rsı 

~ 
Yangını ı eı l~ edilen tenıilli yolcu h 1 u r a l 

~~ e,.1ni, müstakar bir vaziyet 
~ Yolcu nakliyat,f•aliyetioe 

~t\11" bir şekilde tetkik et- y ı-ralı bulunan 
li, \le birleştirmektir. Keresteci Osman dün öldü 
'f Q/k_ Ticaret Biletleri Murabıt çarşısında vokubulan yangin tahkikdlı ikmal edilmek üzeredir. Yangın esna-

t~l t~i tarifeler halk tica s nda çatıdan yerdeki b !ton üzerine diişen tücc.u B. Osman dün memleket hastanesinde 
bllttlerine de şamil bu- ölmüştür. Kolu lurıldığından alçıya konulan itfaiye müd ~rünün sıhhi vaziyeti çok iyidir. 
--...._~~--------~---~~---------~~~---~----~--------~------ -~~~-

Ptt o L OT OF 
'~Gyfik bir si-

l'asi nutuk 
İrad etti 

"' Pttoslıova (A.A.)- Sovyet 
fGrıfı b• 1•v• ·ı· k • • r ır ıgı a ı onseyının. 
}'tdı' . . . d b .. 
~ ~cı ıçtımam a arıcıye 

•0'11ııeri Molotof büyük bir 
··~· . . d . t" 'Q aı nutuk ıra etmış ır. 

01'1 nutukt~ Türkiyeye ait 
'•rık gördüğümüz parçaları lben veriyoruz, Molotof 
tlllittir ki: 

Şile pi erimiz 
---o---

Sigorta meselesi hallt dil 
diği için ikbal ve Refah 
şilep'eri ilk olarak Akde n ze 
çıktıl r. ikbal, Mersine kö
mür götürecek dönüşte buğ
day gdiıecektir. Refah şeb
rizden Hataya tuı ıötüre

cektir. 

- "Türkiye ile olan mü 
nasebetlerimizde esaslı hiç 
bir tebeddül vukua gelme
miştir. Yalnız Alman beyaz 
kitabiyle neşredilmiş olan 
dökümanlar Türkiyede y:ı
pılmakta olan faaliyt tin 

bazı nev'i tezahüratını naboş 
bir şekilde ttnvir etmek· 
tedir. 

Bilihara Türkiyt>deki Ftan· 
sız Büyük Elçisi Mas igli 
tarafından verilmiş olan iı:a
hat, dökümaoların mümey-

yiz vasıfları itibariyle hıçt,ir 
dekişiklik husule getirmemiş
tir. 

Bu münasebetlt-; Sovyd 
bükumetiLİn gayri ka bilii 
kabul addettiği bir vak'a 
dolayısiyle, daha geçen Ni· 
san bidayetiDde Türldye 

[ Devamı 2 inci sayfada J 

ı 

arruz 
---o---

Moskova, 1 (A·A.) - Tas 
ajansınıo Londradan öğren
diğine ı6reı 1 gıliz matbu
atı, Almanyanm lngiltereye 

taarruz için •on. hazırlıkları
nı ikmal etmekte olduiunu 
yazmaktadır. 

Verilen malumata göre, 
Almanya lngiltereye taarruz 
ederken Franko da Cebe· 
lültarıkı zaptetmek niy~tin
dedir. Birçok lspaoyol kı
taatı ve topçu müfrezeleri 
balen Lalineada tahşit edil
miştir. Cebellüttaı ık ayni z·a
manda Sardonyada tabşit 
edılen ltalyan kuvvetleri ta
rafından da bombardıman 
edilecektir. 

---o---

Borsa idare hegeti 
Yer.i Borsa idare heyetine 

Ticaret odası azası olan 
Kazım. Taner ve Salabiddin 
Sanverin iltıbak etmesi odaca 
tensip edilmiştir. 

---o---
Londra (A.A.) - 12 Ada 

mıntakasına ltalyan askeri 
ihtiyacı için 300 ton petrol 
ve 200 ton makina yağı gö
türmekte olan Yunan ban
dıralı Hermione sabranç va
puru lngiliz kuvvetleri tara
fından mürettebatı çıkarıl

dıktan sonra batırılmıştır. 

Plava güzel elduğu ve 
Yunan gemisinin müretteba
tı da yardım istemediği ci

hetle mezkür mürettebat 
kendi sandalJarile uzak ol
mıyan karaya çıkmıştır. 

Deniz kuvvetlerimize kar
şı bu ltalyan hava hücumu 
düşman tarafından şiddet
lendirilmiş ve muharebe 
Italyan tayvarelerile ıngiliz 
harp gemileri arasında ce
reyan etmiştir. 

ltalyanların iddialarına 
göre, gemilerimize tam isa
betler vaki olmuş ve hasa
rat ika edilmiştir. Hakikat
te kuvvetlerimiz hiç bir za
yiat vermemiş ve hiçbir ha
sara uğramamıştır. 

Konya (Hususi) - Zıraat 
Vekili Muhlis Erkmen teki
katlarına devam etml' ktedir. 
Bu ş ene yurduo her yerinde 
buğday ve Arpa bollu2'u 
va r dır. Ba zı mıntakalarda 

aı pa yüzde yüz ve buğday 
yüzde s eksen d erece inde 
fazladır. 

Harmanlar hükumetin Ame

rikadan getirdiii makineler 

sayesınde bu sene çok ça
buk ve muntazam kaldırıl-

dırılmıştır. Bu bolluklar )'Üzftn

dt:n zürraımizın yüzfi gü mek

tedir ve satışlarda da hara
ret vardır. 

-- - ------- -------- ·- - ------
,~~~~~~~~~~~~~~~~······' 
f ŞEHİT BİR BABANI! c KAHRAMAN EYLADI 
ıPA ŞUTÇU KIZ 
• - Yazan: ' ' Mllll ı Gönül Emre '- - 4 -, Roman 
,~~~~~~~~~~~~~ ~~·· ... 
Mehmedin süngüsüne daya
namıyan düşman dalgaları 

gittikçe gerileyor ve 
eriyordu _____ .. ____ _ 

Mustafa Kamille birliği, 

onun zafer yoldaşı, mefkure 
arkadaşı şanlı ismet paşa ve 
adı cihanı tutan Fevzi paşa
mız vardır . Bu yüce kuman-
danların hepsi, muvaffaluye
timizden t.. ınindirler ve par
lak zaferinizi alkışlamağa 
hazırlanıyorlar. Haydi göre-
yim sizi... 

Hep bu emre mütavaatla 
ve kendilerinden emin ola
rak yerlerine gittiler. 

* • • 
Cenç mülizim, arkadaki 

tertibatla meşğul olmağa 
başladı. Ufuktan yavaş ya
vaş şafak söküyordu. 

Tuplar, bütün hiddet ve 
kudretiyle konuşuyor, düş
man cephesini dövüyorlardı. 

Mlüizim Murad, bilcum 
zamanının yaklaştığını ilk işa

retle haber verdi. 
Tarakalar, o kadar tiddetli 

idi ki, toprak yuvarlağı, bel
ki o zamana kadar böyle 
cehennemi bir gün yaşamış 
değildi ... 

Büyük taarruz başlıyordu. 
Güneş süaıülere vurdukça 

daha çok parlıyor ve mına
laııyordu. 

"Allah! Allah!,, seslerini 
tekrarlıyan dağlar, heybetle-

rini çoğaltmış, bu emsalsız 
savaşı göğüsleri inliyerek 
seyrediyorlardı. 

Mehmedin süngüsüne da
yanamıyan düııman dalgaları 
gittikçe gerileyor ve eriyor
du. 

Karşısındaki bakim tepeyi 
tutmak icap ediyordu. Fakat 
oldukça kayalık bulunan bu 
tepeye, kuvvetli bir dlişman 

müfrezesi ya pıımıı bir tGrll 
şükülemiyordu. 

Nibayd Murad. ıoa bir 
gayritle tekrar bağırdı: 

- Haydi arkadaılar, ba 
tepeyi mutlaka almalı1ız. 

Çelik bir dalga halinde 
ilerliyea neferler, bu sefer 
düşmanın çetin mukavemeti 
öoiloda kırılmadılar. Canla
rını dişlerine takmıf, ölOml 
istihkar eden kabramalarıa 

amansız hücumuna dayanı
labilir miydi? 

Tabiatın bütün yalçınlıtına 
rağaıea ilerliyorlardı ve çok 

geçmeden karayağız bir akeria 
tunç eli tepeye Tllrk 
bayrağını dikti. 

Kuvvetli hır rüzglrla dal
galanan bu bayrağın sesinde, 
zafer türkülerinin heyecanı 
konuşuyordu. 

Tam bu sırada mtıliıimia 
k11ık ıesi duyuldu: 

- Ahi... 
Fakat eli yanındaki onba

ıının: 

(Dvamı Yar) 

.... - .... ~ .......... h .. 

ı Kültürlü Utusların, ileri ı 
ı Cemiyetlerin hepıinde ı: n · ı 
ı fos iti daima ilk plinda ı 
ı gelir. Fakat hiçbir memle- ı 
ı kette nüfus meselesi Tllr· ı 
ı kiyede olduğu kndar ı 
ı önemli değildir. ı 
ı Bu itibarla Devletin nü- ı 
ı fus sayımına verdiği e- ı 
ı hemmiyet, nüfus meaeleıi- ı 
ı nin ehemmiyetinden doğ- ı 
ı maktadır. ı 

: BAŞVEKALET ı 
ı istatistik Umum Müdürlliğnı ............ .. .......... .. 
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ÖGLEDEN SONRA ALINAN RADYO HÜLASALARI 

Molotof bütün ·ı 
devletlerle 

Sovyet Rusya 
arasındaki 1 

Münasebetler hakkın
da izahat vermiştir 

Moskova (A. A.)-Moloto
fun beyanatının mfitebaki 
kısmı bülisaten şudur: 

.. Sovyet Rusyanın, baltık 

memleketrerile bata Okran
yasının iJtibaki le nüfusu 23 
milyon artmıştır. Finlindya 
ile münasebetlerimizin şekli 
onların tutacaklara yola bağ· 
lıdar. pal kanlarda Yo loslav
ya ile dıplomatik münase
betler tesis edildiğini kayd 
etmeliyim şimdiye kadar bu 
mesele halledilmemiş ise 
buııdan mes'ul biz değiliz. 

Yugoslav hükumetinin ye
ni teklifi tarafımızdan mem
nuniyetle karşılanmıştır. Bul
ıaristan ile münasebetleri 
miz normaldir. Bunların sa
lib1na mani olacak hiç bir 
ıey yoktur. Iran hakkacda 
kayda değer bir bidise yok 
tur. Y aloız Mart ayında 

iki Alman 
Tayyaresi 

üsürüldü 
Londra (A.A) - Çok yük

sekten uçan bir dü~man 

tayy·aresi bombalar tmış ve 
~ivil halk arsında yarali ve 
ölü vardır. Maı.şte yapılan 

düşman hava hücumu neti
cesiz kalmış ve püskürtül-

wüştür. 2 düşman tayyaresi 
düşürülmüş ve bir tayyare· 
miz üssüne dönmemıştir. 

---o--
Almanyada 

petrol buhranı 
Londrc.. (A.A.)-Alnıaııya· 

nın petrol bakı. vcsair ibti· 
yacı gittikçe şiddetlenmek
te bilhassa IDgiliz tayyare· 
lerinin hücumları Almanların 
petrol buhranını tezyid tt· 
mektedir. Birkaç ay t'Onra 
bu buhranın artacağı mu· 
hakkaktır. 

---o,---
Belç ka Kralı
nın çocuklaı·ı 

Lizbonda 1 

(Hallnn •e•I) 

GençllAln Destanlarından : 

TURK GENÇLIGi 
Söz açmaz Yurd dururken ne 11Kadın,.dan ne "Me)•,,den 
"En büyük Türkiye,,yi üslün tutar her şeyden. 

"Yarın,,a güven dolu gözlerle bakıyor O, 
Türklüğün ateşini kalblerde yakıyol' O!.. 

Kirıi "Halk.,m içinde, kimi sınır boyunda, 
Vazife aşkını gör, git de bir, KURD soyunda!.. 

Keramet bir yobazın ne sarık ne fesinde, 
Kerimet Türk Gencinin haykıran gür ıesindef.. 

KtHı çağlıyan bir n..!hir, gih durgun bir götdnr O; 
Ağyare karşı diken, yire karşı güldür O!.. 

Tcvekktıle düşmandır, "El,, etek öpmek bilmez; 
Bayrak gibi Vatanın üstünden biç eksilmez!.. 

Başı dik, alnı açık, sözü tok bu Gençliğin; 
Cihanda bir benzeri, eş; yok bu Geoçliği1.1I.. 

Benzediği için O şaha kalkan bir ata, 
"Mukaddes Emioet"i "0,, na devretti : ATA!.. 

Hergün yeni bir ufuk aşıy:>r Türk Gençliği, 
Milli rubu köylere taşıyor Türk gençliği!.. 

Susamış rubu "0,, nuo yüz yıldır akına, 
Getirecek uuğı, mutlak bir gün, yakına! .. 

Üıkü meş'ala:sidir yanan "O,, uUD elinde, 
İultr h r gün Türk sesi sazının her telinde!.. 

• 
"O., na kurtarmıya ana içiyor Türk Gençlıği, 
SeJima dur ey düııya! G~çiy :>r Türk Gençlığıl.. 

Ş ı ran 2/3/1940 

Cemal Oğuz ÖCAL 

' 1 

1 

MOLOTOF ----
!Büyük 

A 

yası 

irad 
Baştarafı linci sahifede -

nezdinde teşebbüsatta bulun 
muş ölduğumu söylemek 
mecburiyetindeyim. 

Vak'a fU idi: 
Geçen Nisan zarfında 

Türk arazisinde'n gelen bir 
tayyare bir çok petrel tas
fiyebaneleriai muhtevi bu
lunan Batnm üz~rinde uç
muştu. Türkiye evveli me .. 
seleyi kendi arazisi fizerinde 
gfıya hiç bir tayyarenin dı· 
şarı rıkmıımış olduğu şek

linde göstermiş ve fakat bili
hare bu nevi uçuşlar hak· 
kında istikbalen tedbirler 
alacağını vid etmişti. 
Dökümanların intişarandan 

sonra nasıl bir tayyarenin 
mevzuu bah ~ oHuğu göıül
mekte ve binnetice Türkiye 
hükumeti nezdinde yaptığı
mız teşebbüsün tamamiyle 
mühik oLiuğu tebarüz d· 
mektedir. 11 

Moskova (A.A.) - (Tas 
a jaccı bildıriyot j B. Molotof 
nutku .. a devamla demiştırki 
P-ltıncı içtımaımız.J.an !'onra 
geçen döı t ay zarf, nda çok 
şeyler geçmiş bilhassa Av· 
rupa barbı genişlemiştir. 

dından, Manisa ıa• 
Yaşar Ôzey Maaiaadl' 
diler. 

Cümhuriyet merk~ 
kası müdürli B. N11J1t 

raat bankaıı mBfetifİ J 
ammer, GiimrOk mlt
rinden BB. Kemal •• 
lstanbula bitmiılerdir. 

Kaumakamıar a 
(zmir hukuk itleri ıD 

lüğüne Beytültebab 
kamı B. Supbi Batar, 
balı keymakamhğına 

ban kaymakamı Sabri 
ve Kadınban kaymak• 
Torbala kaymakamı 
Ergene, T efni kaymak 
ğına Çandarh nahiye lltt• 
rü Mefahir Behlül 
edilmişlerdir. 

---·-··____.., 
ZABIT ADA 

Sarhoşluğun sıll 
Mehmet oğlu Hüıal.11 vıldız sarhoşluk saik••' 

~ü.ıazaa neticesi olarak 
id oğlu Hasanı bıçakl• 
k.sba b ldı ıodan yar,1 
tır. 

lrand1ı1n Bnkü .. ve Batum üze
rine gelen iki yabancı tay
yare göriUmüıtlir. Iran bü · 
kuıneti bu iki tayyarenia 
uçt ığuau inkir etmiştir. 

Bu vniyet Alman B_yaz 
kitabında aydınlatılmıştır. 

Bakü ve Batuma yapılan 
bu tayyare uçuşlarından do
layı cenup hudutlarımızda 
tedbirleri arttırmağa mecbu
riyet hasıl olmuştur. 

Roma (A.A.)-Bir Alman 
tayyart: sile Kral Leopoldun c 
çocukları Brükselden Liz.bo
na gitmişlerdir. 

Bir kazma 
Yüzünden •• 

8,~den terbiyesi muallimlerine 
verilecek Ücretler 

10 Haziranda Avj upanıo 
büyük dördüncü devleti olan 
ltalya Almanya lehine har
be ıirmiş bulunmaktadır. 

·Desti ile Baııı 
Yaraıaııı 

Kahramanlarda 2S 
ıında Bn. Hatice bir 
kırmak meseleıindea 38 

Japonya ile olan münase
beti rimız de tabfüeşroekfr
dar. Mogolistao ve sair yer 
lerdeki hudud anlaşmamızın 
büyük ehemmiyeti vardır. 
Japonların bizimle anlaşa
cakları görülmektedir. 

Amerika hakkında söyle· 
necek boşa gider sözleri. 
miz yoktur. Balhk deni'zia-
deki muvaffakıyetimiz bazı 
Ameııkahları memnun dme. 
mittir. Altınların tevkifi işin
deki meauliyet Amerika ve 
lnriltereye racidir. 

Çia ile müaasebabmız aa
mimi ve eyidir. Beynelmilel 
•aıiyete gelince Alman mu 
•affaluyetlerile harbin çabu 
C ;t k bitirilemiyeceği, lngil
tereuin mütkilit ve Fraosa
aın da buhran içinde bulun
duju malumdur. Fransadan 
mada majliip Bdçika ve 
Hollanda roihtemlekelt:rioı 
muhafaza edemiyecc:kleri için 
Japoaya ve Amerikanın iş· 
hhlar1 açılmaktadır. 

Sovyet Ruıya mesai saa
tini 7 den 8 saate çıkararak 
çalıımakta ve tedbirler al
maktadar. Şımdiii muvaffa
kıyetler bize kAfi deiildir. 

Stalinin dediii ıibi blitün 
milletimizi askeri le uvvetlere 
rafil bulundurma_nıak için 
çahıacajız ve daha şerefli 
muvaffakıyatler temin edt:. 
.cejiz " 

Alakadarlar nezdinde yap
tığımız tal:tkikat neticesinde 
geçen gü.ıkü ellektrik inkı
taı şirketin alik dar bulun-
madığım, bir hafriyat ame
liyesı esnasında elektrik kab
losına vurulan bir kazma 
yüzünd~n vuku bulduğu an-
latılmııtır. 

Yetim maaşı 
Çeşme kazası kaymakam

hğıudaa mütekait ölO Mus
tafa Nuri GOntarıa efradı 
ailesine yetim maaşı bajlan 
mııtır. 

Zayi 
13.8 dojumlu olarak yap· 

tığım ask. r ijim i\in Bojaz
lıyan a.skerlik ıubesioden 
aldığım terhis teskeıemi za
yi ettim. Yenisini çıkaraca
jımdan mezkur tezkerenin 
hükn O olmadığı ilin oluDur. 

İzmirde Bi inci Aziziye 
Kırım : ı so. 13 No. da 
oturan Boiazhyan Çayu
fcybim köyiindeo Halil 

oğlu Çıak•r Oıtay 

Doktor Levi 
Bir müddf ttenberi seya

hatta bu:ur.an doktor Levi 
bu defa &\i det edip eskiıi 
gibi lkiçeşmelık caddesinde 
138 numaralı maayeDehane· 
siı ae sabahtan .~,ama ka
dar b11talar1nı tekrar kabul 
etmeğe başlamı4tır. 5-2 

.................... : ............................. .. ı .. .. ................... ~ ........................... .. 
S )I{ er yüzü cennetinin e 1 iil ! 
! ferahlı köşkü s ~ı 

Çeşine llıcaıarında ıarabinas Palas !! 1 .. .. .. .. 
.. Koyu mavi deniziu çok duygulu kucağına atJlm ış .; 1 
~ bir tekilde inşa edilerek her an bu tatlı ve coşkuo · "'I 1 
:: dalgaların ı uhu okşıytln besteleri ile sanki bir peri :: 

masalı yaşayan bu yn )ÜZÜ cennetinın en ferahlı köt ,!! 
:: kOnde b'ç olmazsa iki hafta yaşamak blitüo ıeneniu :: 
:ı yorıunlukla ı ını gid\!rmeje, sinirltrini,i yatltlırmağa ve :: 
.. lnllnOzdelci yılı n"t'e ile geçirmej'e kAf' gelm~ktedir. !! 
ıı::::::ııııııı::ı:ı:::::ı:ıııı:.:::::; .... ::::::::::ıı 

Maarif Vekileti, ıpor mtisabal ı:.Ja ınlu VHfe ı;ö·erı be
den terbiyeai muallimlerine veri!ec k ücretlt' r ~akkanda 
.Jir talimatname hazırlamıştır. Sp'>r } urtları t a lim ~~rn:esir.e 
göre spor saba ve salonlarında ınekt p'er mır.taka resrci 
birincilik ve teşvik karşılaşmaları, Türkiye mektepler birin
cilik müsabakalara 9e ıpor yurtları t•limatnamesine uygun 
bir şekilde beden terbiyesi renel direktörllijüne bağlı ku
lüpler le yapılacak autreman ve teıvik miisabakalanaa iı
tirik eden beden terbiyesi mual;mlerine tazminat olarak 
maktuan ikişer lira ücret verilecektir. Bundan başka tali-
mataamede saba komıerleri, beden terbiyesi mualimleri 
hakkında hükümler vardır. ' _____ _.. _____ _ 

Adliyede 
ikinci hukuk mahkeme•İ 

baı kltibi Riza Kumnalp, 

abkimı t• hıiye başkltibi 
Hakkı G!Unar, Ticaret mab· 

ı 

kemui batkltibi Mustafa, 
ağırceza mablcemesi başka-

tibi Ahmet Ôzemre, birinci 
hukuk başkitibi Muhterem, 

Müddeiumumilik katiplerin
den Muharrem Kıraylı, Maz-

Haklı Bir 
Şikayet 

Bir okuyucumuzdan aldı
ğımız bir mektupta; Babri-
baba parkında bazı eıhasın 
gayri sıhhi limonata ve Hİre 
scattıklaı ı şiklyet ediliyor: 

Bu okuyucu ı uz diyor ki, 
parkta biraz bava almıık 
içhı oturmuıtum, y:oımda 

bir kadıncağız ta ot uru) ordu. 

Almanya Çekoılovakyayı, 
Polonyayı, Hollandayı, Bel
çikayı tamame'1 ve Franıayı 
kısme::ı işgal tlti Almanlar
la mütareke yapan Fransa 
henüz ıulbu eld~ etmemiş
tir. 

Yapılan ıulh tartlarından 
bir ıey bilinmemektedir. 

loıiltere azmında sebat 
ile yalnız olarak harbe de
vam etmektedir. 

Fransızların harbi kaybtt
melerinin en bathca sebep 
lerindt o birisi ezciimle Fran
ıız id.recilerinin milletle 
baih bulunm.adıjıdır. 

Alm•aya barbde miltt fik
lere ka:ıı biiyiik bir muvaf .. 
f •luyet kazanmıt olaıakla 
beraber be1:&6z harp bitmiş 
<'eğildir. 

19 Temmuzda Fiibrerin 
söylediği nutukta lariltere
nin t.eılimi şarh görüimüt 
v~ bunun üzerİLe logiltere 
bük6meti zafere kadar harbe 
devam edeceğini kararlaı
hrmiıtır. Avrupa harbinin 

lannda Ba. AyıeJİ de• 
batındaa yaralamıtbr. 

Kadına sartııtı 
Keçeciler Mehmet 

Muıtafa aarboılak •İ 
bir evde yataa Mela_.. 
19 yqıada Nuriy•y• 
tahkta buluadujuacla• 
kalanmııtır. 

Sovyet .. Alman aala 
iyi bir ıekılde idame e 
tedir. ltalya ile mllna .. 
lerimizde iyi ba'uamakta 

Romanya hlk6meti1I• 
mııdaki ISesarabya ile 
Bukoviaa ihtilifıma ıalb 
lu ile balledilditiai b 
ıunuz. 

Beaarabyada 44500 
metre marabbaaacla 3 
nüıus ve Bakoviaacla 
kilometre ve SO bia 
Sovyetler Birliii idır ~.;. 
geçmiı bulunmaktadır. ~..ı 
yet toprakları Avruparıı• 

har Arasa onbeşer gila izin 
verilmiştir. 

Y anmıı oJı.aalı ki bu ıerbet
çilerin birisinden bir limo . ı 
nata içtı. ve biraz soora 
sancılandı. Bunu göıümle 
ğör .ı üm. Bunun da sebebi 

ı birinci sene11i ıooa irmek 

büyük aebri olan Volı• 
sonra releG Tunaya " 
ilerlemit bulunmaktadır. 

lzıır Entarnasıonaı 
Fuarı 

1940 lzmir Enternasyonal 
Fuarı, ıiıin içİD ummadığı
nız btıynk faydalar temia 
edecektir. 

lıtirak ve Zıyaret ediniz. 
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başla ma olruamaıı "e bar
daldara kırıJmıı baz konul
maııdır. 

Naıaı ı dikkati celbederiz. 

Dr. Fahri Işık 
ıııtmir Memleket Hastanesi 

Rontken MütebaHıaı 
Rontken ve Elektrik tedavili 
yapıhr. ikinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün 2 harikulade film birdı- n 

1- TlJCCAR HORN 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

2- BAHAR Y AÖMURU 
' Baırol~e : FREDERICH MAkC 

Seanılar hergfin : T. Horn 2--6 9.45. 8. Yağmuru 4 ve 
8 debatlar .. . C. Erteıti ve Pazar g6nl ri 12 25 te 

UCUZ TALEBE ve HALK MATiNESi 

üzuedir. Besarabya meHl•i• 
Bu bidiı~lerin biç biriıi 

Sovyet ıiyaıetıoi değiıtir

memiıt r. 

ıonra Romanya ile mi•• 
timiz normal bir ıekil 
hulunmak tadır. 

Devlet Demiryollarınclan: 
9 uncu iıletme ihtiyacı için t:.ir 8ftne sarfında diktir 

cek olan ve alelmtifredat mikdarlarile mabammea 
ataiıda yazılı bulunan iıkara ıoba, ve makine vaıo• 
çalarında11 ibaret döküm iti 24.292.40 lira mubamm .. 
delle ve kapalı zarf usulile milaakasaya koam111tur • .. ..... __.. 

Münakasa 15 · 8 - 940 Perıembe rOal ı•at 1 lde 
cide 9ncu itletme binasında A. E. komisyona tara~-
yapılacakbr. 1 

isteklilerin 1821.93 lira teminat ve kaDuni VHika 
teklif mektuplarını ihtiva ed · cek olan kapalı ••r 
ayni gilıı saat 10 a kadar komiıyona vermeleri llıımdtr. 

Nizamnameler paraıız olarak komiıyondan verilmek 
Mıkdarı Kolgram Nevi Mubamm~n bed.U 

31935 Makine ve vagon parçala11 7 
10360() Soba 1~ 

6800 lskara 1 
30 2 4 6 (6543--

MilliPiyaneo Biletleriniz; (SA ~DeT) Kişesioden Alınız 
Çorakkapu J>olİI 11erkem§ka,... No. 864 Huaa Taluia O ıdoı TelefoaS4CJ7 
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