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~caba~ne 
olacak? 

-

.. 

Peten taraf
tarlarının 
hücumları ---Amerlkalıları sinlr-

ıendirdi 
Vaşington (A.A) - Ce

belüttarıka ve hür Fransız 
generali DögoJe Peten ta
raftarları tarafından yapılan 
hücumlar bütün Amerikalı
ları sinirlendirmiştir. Bu va
ziyete göre Peten hüküme
tinin mihver blikiimeti ile 
işbirliği yapmak istediği 
anlaşılmaktadır. 

--o--
ı ikinci mınta-

1 kada işgal 
edildi 

.-

MiJSTAHSILi 
KORUYOR 

Dehelüttarıktan 6ir göriinii, 

Cebel Ü ttarıka vetleriuin yeniden Cebel&t-
tarıka hilcum ederek kaleye 

lngi/izlerin da.fi toplarından biri 

Sofya (A.A) - Bulgar or
duların1n üçüncü cüıitamJa
rı Dobricadaki ikinci mınta
kayı i şgal etmişlerdir. Her 
tarafta Bulgar 12ıkerleti bü-

Yeniaen hücum ve liman ttsi&atına birçok 
bombalar attıklarını, Ioıili:ı-

Berlin (A.A) - D. N. B. )erin bir Franııı tayyaresini 
ajansı Fransız tayyare kuv- düşürdükleripi bildiriyor. --B •• k •• h K b •• • d yük tezahüratla karşılan

UgUD U 8 V8 1 rıs uzerın e maktadır. ikinci mmtakaoın 

muharebeleri Meçhul iki tagyare uçtu işgali hadise~:Rgeçmiştir. ~iifoC:AMfi~EDEff SAiTiif?tı~·ı 
HAIKINDA TAFSiLAT ! Londra (A.A)- Hü2wiyet- Türk - omen .• -9- Yaıan: SIRRI SANLI 

leri tespit edilemiyen tay· 1 t 
-o- yare. Kıbrıs .adasının D~eri~- 1 görüşmeleri l!J• ... ••••••~••••••,....=:s•••...-f.il 

de beş dakıka kadar uçmuş· 1 t b 1 Tii k R Ertesi sabah gözümü açtı- Babam bir iki nefes ıiga-Londra ( A. A ) - Dlla s an u - r - o men 
lardır. Tayyareler bumba at- . k ğım zaman çok bitkin bir rasını çektikten sonra yine 

gece Berline yapılan hücum 1 1 ticaret g3rüşmelerine te rar 
madıkları gibi ateşte açı· başlanmııtır. ltilifaame bir halde idim. Dünkn macerayı devam etti: 

bu sabah saat di.irtte hitam mamışhr. , kaç gün zarfında imzalana- ıöyle bir gözllmün lnüne - Seni yakından tanıdı· 
bulmuş Ye beş saat devam l caktır. getirdim ve kendi kendime ğım bir ıat oj'luna istiyor 
etmiştir. JNGJ TERE --o-- linetlerl yaidırmağa başla- ve on beş gün •ar ki ısrarla 
Berlia (AA) _ Dün gece ! Alman T hl• v • dım. bu itin üzerindedir. 

logiliz tayyarelari Berlin üze- Finlandigagı - pra- 1 e ıgı Hil•iyetini bilmediğin bu Annem atıldı: 
_ Berlin (A.A) - D. N. B. gencin ben diye arkasına l•· - Buraya da bir kaç de 

rine gelişi güzel hücumlar testo ettı• ı · b'ld' · f la Jd 'I f k h 
1 aJaDsl ı ırıyor: kıldım da onun riyakar ve a r ge ı er, a at enOz 

yaparak bazı evler tahrip ·ı Dün logilterye müteaddid görücü değil, dost ve kom-
edilmiştir. Başka hasar yok· Hclsinki (A.A) - Helsin-

1 
dalgalar halinde yapılan hü- aldatıcı dürst gibi görünen şufok sıfatiyle. 

tur. kide bulunan IniilİZ sefiri, I' cumlarda düşürlllen düşman aldatıcı hareketlerine kapıl- Babam _Nasıl, evlenme-
Alman askerlerinin Fiu top· t tayyarelerinin adedi malum dım ve keneli ayağımla evi- ğe niyet ettin mi? Ne ıcUlfll· 

Londra ( A.A ) - Düu raklarından ge çmt' sioe ınii- değildir. Tayyarelerimiı.in at- ne girdim ve hatta kaı yola · 
hkları muvaffakıyetli bomba· nüyorsan bize timdi biç çe· Almanların tayyare kayıp.a

rı yirmi sekizi bulmuştur. 

Buolardan yirmi dördü av-

cılarımız ve dördü de dafi 

toplarımız tarafından düşii

rülmilştUr. Tayyare zayiatı

mız yediye karşı birdir. Al
man pilot zayiatı ise daha 
çoktur. Brbtole karşı yapı 

lan hücum Almanlara yedi 
tayyareye mal olmuştur. 

aaade edilmesi dolayısi yle .sına bile yattım 1.. L• d k f"•~ · 
lar neticesinde bir çok yer- aınme en açı ça ıarıai 

enerı'ik bir surette protesto Bu çok · k' k'a bcnı' - ı B .. d tt• B b k terde tahribat yapıldıg· ı mü- çır ın va soy e. u a e ır. is it a 
etmek üzere emir almıştır. baftal t • dilşü dii b b ı b 

--o-- şahede edilmiştir . arca ya aga r · ana ve a a ar gi i Hna 
Kıılık ve toyluk hatıraları- sormadan bu teklife no evet -o- -

Hindiçinide Ad ene tekrar 
Londra ( A.A ) - Conking h •• 

ve ~anghaydan gelen haber- ucum edildi 
lere ıcöre Hiodiçinide vazi- Aden (A.A) - Dün ltğ-
yet normal ıckil almamıştır. leden sonra düşman tayya-
Bazı yerlerde taarruza karşı releri Adene hiicum yapmış
eJi sili h tutanlar silah altına )arsada attıkları l:>ombalardan 
aJ nmıştır. 1 hiç bir zarar olmamıştır. 

. 
mın en dehşetlisi oJan bu nı ıae de hayır cevabi ver
sat~rları buraya kaydederken dik. Kısmetse diye umumi 
bile vicdanımın huzurunda bir söz söyledik. 
kanh terler döküyorum. Hemen atıldım: 

Bu vak'adan sonra bütün _ Ben henüz bu fikirde 
erkeklere karşı nefret duy- deiilm babacığım. 
dum. Bu istikrahım aylarca Annem ıl%e karııb: 
ve hatta senelerce sürdü. _ Hadi, hadi kızım, bir 

6· 7. 1937 k kt• ı· ııın va ı ge ınce onun dft· 

Çayırlı 
bır 

bahcede • 
• 

cınayet 

"'*• Bugün yine hayatımda 
bir başka değişiklik baı gös
terdi, Babam beni yanına 
çağırdı ve samimi konuıaca· 
ğını bildirdi. K'Brttlıklt birer 
sandaliyeye oturduk. Annem 
minder ilstünd.e dikitle meı
ğuldü. Babam şöyle söze 

ştlncesi ve ar:ıusu sorul as. 
Ana ve baba neyi münaıip 
görtirlerse onu yaparlar. 

- Hanım bu sizin dedi· 
j'iniz eskice bir fikirdir. Biı 
şimdi kı.111nızın de rey ve 
miltaleaaını alalım da ıonra 
vicdani bir aınntnmns kal
masın ve onun da bize ı&y
Ii!ecek ve kabahat bulacak 
bır tarafı bulunma11n. 

INTILI YÜZÜNDEN KOLTUKÇU 
ÖMERI ÖLDURDÜLER 

Çorakkapı Çayırlı bahçe
de Mehnıet oğlu Sıvaılı 
amele Salih, ya.ğc ı Pğlu Oa· 
manın kansı Nazi, e ve bal
dızı Duduya hakaret ~e.. sar· 
kıntılık eden Sıvaslı Ali oğ-

lu koltukçu Ömer Yılmaz 
arasında çıkan kavgada suç
lu Salih hamil bulunduğu 

bıçağı Ômerin muhtelif yer
lerinJ e il yaralayarak öldür
milıtür. 

Hadiseye müdahale ve lıa

til~ yardım eden Mehmet 
oğlu Osman, Karısı Nazire 
ve baldızı Dudu ve katil 
yakalanmış ve tahkikata 
bı ılaumışt ' r. 

başladı: 
- Kızım, uiık yaşın yb

nıiyi geçti, tahıl s~nio mO
rlivvetini \le mea'ud bayata 
kavuştuğunu görmek ikimi· 
r.io de emelimiz<lir. 

Bea öaüıne bakıyor ve bit 
ses çıkarnuyordum. Annem 
de başıla tasdik işareti ya

t pıyordu. 

(DeYi!Jıl V!lJ') 

. . . . . 
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SAHiFE 2 (Halkın eeaıı 

t:'iHiİİiBERLERI ıı Dekarda mu-Tas ajan ının1Dün 28 Ama 
... 'mmmıııııııııınııımııııın--a: harebe devam resmi Bir tayyaresi 
Atatürk 
Müzesi 
Atatürk kooağlnın beledi

ye namına ferağ muamelesi 
dün ikmal edilmiştir. Ata

. tilrk müze.sinin hazırlanması 
için belediye tarafından ha
zırhklara baılanmıştır. 

---vo--
Spor 
Haberleri 

Suriyenin El"adielriyaı:i 
takımının lzmire gelmesi 
münasebetiyle yapılması te
hir edilen 1940 fuar kupası 
futbol müsabakaları bu il.af-
ta Cu:nartesi ve Pazar ırila
leri yapılruak fizere başlaya
caktır. 

Bo haftaki müsabakalar: 
28 eylül cumartesi saat 

15 te Altınorju-Doğanıpor. 

~9 eylül pazar saat lJ te 
Altay-Karııyaka. 

29 e.ylül pazar saat 15 te 
Ateı·Demirspor ve Altınor
du-Doğ•aıpor g•lipleri ara
ınıda. 

' Biriaciteırin pazar gü· 
nli Hat 15 te final müaaba
kası yapılacaktır. 

--o--
idare heyeti 

azası 
Aakara eski idare heyeti 

azasından Cevat akın Iımir 
idaH heyeti aıalıiına tayin 
edilmiıtir. 

--o---
Berat etti 

Dört s ne evvel icra me
muru bulunduiu sırada rDş
•et almakla suçlu olarak 
eeıa mahkemesine verilen 
B. Servet Ôzsllner berat et
tiiini memnuniyetle haber 
aldık. 

ediyor tekzibi düşürüldü 
---o--

Viıi (A.A) - Ingiliz deniz 
ve hava kuvvetleri dün Da
kar limanını ve sair yerleri 
bombardıman etmişlerdir. 

Bilyük bir muhare.beden 
sonra .3 lngiliz tayyaresi dü
f Ürülmüş ve bir lngiliz kru· 
vazörüne bir obüs isabet 
etmiştir. 

25 Eyhilde hücum yeniden 
başlamış ve torpil isabet 
eden 2 logiliı zırhhıı muha
rebe aahasından uzaklaşmağa 
mecbur olmuşlardır. 

--o---
Vali • 

muavın-

1 ri arasında 
---o-

Samsun vali muavini Or
han Sami Güvenç Diyarba
kır vali muavinliğine, Konya 
vali muavini Ali Rıza 1 ar
han Seyhan vali muavinliği
ne, Erıincan vali muavini 
islim Ferit Öıtürk Konya 
vali muavinliğine, Dahiliye 
vekAleti mah ili idareler müs
takil şube mOdilrii Hami 
Arıkaı:ı Erzincan vnJi mua · 
vinliiine, Bursa vali muavini 
Edip Kutay S msun vali 
muavinliiine, Erzurum vali 
mu yioi Hilmi B lci Bursa 
vali muavinliğine, Berg ma 
kaym mı Şavkct Kanca n 

Erzurum vali muavinJiiine 
tayin edilmişlerd ir. 

---o---
Fiy t 

b 
müraka 
işleri 

Fiyat mürakabe komisyonu 
dün viliyette toplanmıı ve 
muhtelif mevzuları tetkik ve 
karara bağlsmııtır. 

--o--
Mosk.,va (A.A) - "Tas,, 

ajansi bildiriyor: 
Moskova hilkômeti güya 

Türkiye hDkOaıetine müra
caat ederek Hariciye Vekili 
Şükrü Saracoğlunun değiş· 
tirilmesini istediği hakkında 
Belgraddan bir haber yayıl
mııtır. 

Sovyetler Birliği hükumeti 
berhaoği bir devletin harici 
ve dabıli işlerine karışması 
prensipleri haricinde oldu-

ğundan bu uydurma haberi 
'1 Taı,, ajansı tekzibe salahi
yettardır. 

--o---

f 

1 
1 

1 
1 

Suriyede son ; 
vaziyet f 

Londra (A.A) - Suriyede 
ltalyan aleyhtarı yeni teza 
hürler kaydediyor. "Elmıni., 
gazetesinin Beyrut m .. habi
rinin telgrafına göre bütün 
Suriyede milli teşekküller 

memleketinin nihai mukad
deratının lng!Hz zaferine 
baih olduğunu göz öntındc 1 
tutar k Italy n heyetine karşı I 
husumetkAr bulunmaktadır

lar. 
Bu heyet her ia ihtilildeu 

korkmaktadır. Heyetin Aza
larına tehdit mektupları iÖD· 
derilmiştir. Bunlar geceleri 
dışarı çıkamıyorlar. 

Hayfaya ltalyao tayyare-
leri tar fından y pılan bom
b rdımao ltalyanlara kuşa 
Ar p husumetini bir kat da
ha arttırmıştır. 

--o--
Sovyet Askeri~ 

m nva 1 

--o--
Lonrlra ( A .A ) - Şimdi 

alın ı: n son rapora nazaran 
düıürülen diiş~'ln tayyare: 
)erinin adedi 23 tür. bun
lardan 3 tanesi bombardı· 
man tayyaresidir. Kaybolan 
tayyarelerimizden birisi da
ha üssüne dönmüştür. 4 av
cımız kayıptır. Bunlardan 3 
pilot sağdır. 

Londra (A.A) - Düş
man tayyareleri cenup ve 
şimal mıntakalarımıza hü· 
cular na devem ttmiı Bristol 
etrafına düşen bombalardan 
hasar çok azdır. Düşman ' 14 
tayyare kaybetmiştir. 5 Tay· 
yaremiz üslerioe dönmemiş
tir. 

Londra ( A.A ) - logiJiz 
avcı ve bombardıman tayya
releri dün Alman bükômeti· 
nin merkezine muyaffakıyet
li hücumlar yaparak Berli
nin göbeğindeki askeri he
defler seçilerek bombalan
mıştır. HOcum 2,5 aaatten 
fazla ıürmiiş ve saat 22,S 
te batlamıştır. 

BerHn cİYarın4ıki bllyiik 
bir el ktrik santralı tahrip 
edilmis, Aıt ad, Şarburg, 
Kale ve Duogerk, Mayda
buri ve d ha birçok Alman 
işgali ftıuda bulunan liman
lara ve tayyare meydanları
na sistematik biicum:ard bu 
lunlilmuştur. 

Bir tıyyuemiı bir diiş
man .. emi kafile.ine hücum 
ederek bir ıemiye üç bom
ba isabet lmlş v gemioiu 
battığı görOimüştür. 3 Ta1-
yaremiz Uslerine dônmemiş· 
tir. 

----·---

-~'"'...va:t...-."ır~ • • 
f ZABITA HABERLERi i Lise bı 

i ıhanl8 
Muvaffak Ola 

Cem·ley· 
açırmış 

lkiçeşmelik 396cı sokakta 
Kadir oğlu Sbleyınan Bayka 
Mtırat kızı Cemile Dem~r
kuntu kaçı rdığıodau yaka
lanmıştır. 

f ÇnkalderesindeJ Ahmet 
oğlu a.şçı Bayram hasırcı: 
Salih kızı Samiyeyi kaçırdı
ğından yakalanmıştır. 

--o--
Kol saa ını 

çalm ş 
Alıancakta Yeni sokakta 

Mehmet oğlu Cumhur Mus
tafa kızı Fatmanın evde bu
lunmadığı strada pencereden 
içeri girerek bir kol saatını 
çaldığından saatla birlikte 
yakalanmıştır. 

--o--
Küfür etmiş 
lkiçeşmelik Yusuf dede 

caddesinde Yusuf oğlu Hasan 

kahvede kendisine küfreden 
Remzi oğlu Mehmedi bıçakla 
yara!adıj'ından yakalanmışhr. 

--o--
Hak r t etmiş 

Gazi baılvarmda Ismail oğlu 
kahveci Hasan fillseyia sar
hoş olduğu halde kahvesine 
beray vazife geleıı Süleyman 
oğlu Hüseyin ve Mehmet 
oğlu Mehmedin röğsUnden 
itr..ıek suretjye hakaret etti
ğinden yakalanmıştır. 

--o--
A 

azm n·t· 
olm ş 

Kemerde 1517 ci sokakta 
HOseyio oğlu Şaban Sait 
oflu Muetefanın bir kanta
tını çaldı&"ından yakaJanmıt· 
tır. 

L. e 
Ist nbul - 11 

imtibanJ rında te~ 
muvaffak olaııııy•• 
den bazıları kağıt 

1 
niden tetkikiyle ye. 
tihao edilmeleri içi~ 
V ekôletine milrac•• 
lise lerde olgunluk 
hanla rına başlaod1• 

--o.--/ 

aiy t 
em urla 

Belediye ve idare 
ğine intisap edtC 
Siyasal Bilgiler O 
Hukuk Fakültesi Ol 

oıo maiyet memorfll 
istihdam sureti b 
şjmdiye kadar ııt• 
mu yyeo bir usul 
mışh. 

Dahiliye 
yen bir iıi olmıy•0 

memurlarının bu oıe 
lerde kaldıkları 111 

ne suretle ve oerel 
lıştırılac~ klarıoıo 

lüzumlu ve faydalı 
ve bu hususta bit tıf 
programı hazırl•OJ1 f ,,,,, 

---o---' 

İtalyan , 
Talebeleı1 

Istanbul (Husu•i) 
sene mutad)arı oJdaıl' 
yaz tatillerini geçit 

re memleketimiıdell 
ya aiden 250 kad•' • ·o 
talebe i, mekteplerı 
sı yakl ıtıiındao .

1
, 

ekıpresle avdet ett~ 
Bunlardan ytıı t• 

teplerine deva• içitl 
lımir birinci icra memur· 

lujundan: 
3 numaralı kahve yarı top · 

tancılar 135, per.kendeciler 
14i, kuru kahveci 180 ku
ruttan satacaktır. 

Moskova (A.A) - Kiyef 
aıkeri mmtaka11nda cereyaıı: 
etmekte olan manevralar 

Führ r 
ispanua dahlllue nazı. 

rını kabul ıtti 
_____ ,______ gideceklerdir. 

1 ı ~~~~--~ 
lzmirde mukim iken ika

metıahları meçhul ölü Y ako 
Hayim Yariılerinden oğlu 
Eli Hayim ve ölü f;avriel 
oiulları Deryo, Hanri ve 
Aliı taraftarına: 

bitmiştir. Hava ordusu ve 
bir tank taburu maoel'rrala-
ra iştirak etmiştir. Mareşal Berliu ( A.A ) - Re- mi 

A a a.r a tı FAYDALI BiLGi~ a 
gazı 

Yusef Morona borçlu bu-
lunduj'unuz ba1'iye paranın 
temini ittifası zımnında hacz 
edilen lzmirde ismet kaptan 
malıalleıinde Aysel ıokağın· 
da No. 1. arsadaki hisseniz 
olan lt 79 M 2,si metreıine 
7 lira kıymet takdir edildi-
iinden icra ve iflia kanu
nunun 103 cü maddesine 
tevfikan toblii makamına 
kaim olmak Qıero ilin olu-
nm. (•OO') 

4 numaralı kahveyi 13-4,5, 
144,S, 179. S 

Timoç.enko bi:n:d manevu- tebliğ - Führer Alman barı-
Jarın tenkidioi yapmıştır. ciye nazırı 3. Ribentrop ol-

5 numaralı kahve 134, 144, ı ............. ~ ......... : duiu halde ispanya dahiliye 

179 kuruşt D muamele iCSre- ı Jaguara Sıneması ı i nazırını kabul dmiştir. 
eektir. ı T l: 36·46 ı j E A•ı 

--o ı 26 9-940 Perşembe ıüoftn ı '' ge Evi'' 
lskaA D ı den itibaren ı lzmirde senelerden beri muame- :Gösterilen rafıbet •• umumi: otelcilik hayatında elde etti-

1 At t ft• ı arz.u iberino prÔgramımız ı · 8 1 e il ı NE ŞEKER ŞEY ile ı ğını t~crlibe ve ka.ıandıiım 
emniyd ve itimad beni ediliyor i İıpanyolca ~e~!ne Tükrçc ; \ ~emeraltında Şamb soka-

lskAn umum milfcttiıi 8. : A yŞ: fi · ı gında 35 numarda ( EGE 
Adil Gilven iskin muameli· ı K 1 k ... ı :

1 

d h ı AiLE EVi) adı ile hakika-
onu ara .. i o a a ten t . 'b hh" 

tını tefti• etmek üzere ıeh· ı t d "t d'I · t• ı emız ve ncıı , ıı J ve 
y em ı e ı mış ır munl z b' .1 rimize relmiştir. ..H .... ,.., •• ··~........... Bm ır tıı e YUVHlnl 

andırsa bir ycr:açmağa sevk 

Izmir Gümrükleri Baş üdürlüiünd n: etmiştir. ( EGE AiLE EVi) 
bilbu a talebe,er için çok 
milsaittir. 

osu 
Bu seue her yerden ziyade 

ucuzluğu ve nefasetiyle müş· 
teriler in i memnun ederek 
rağbet görmuş olan Kültür- 1 
parkta Göl bahçe i karşısm· I 
ua akuy 1ar l ı Kır gazi-
ıinosu bundan böyle de iiln
düz ve gece faaliyetine de· 
vam edeccğindeo muhterem 
müşt~rileriain te reddüd et
memesi için lzmirin yegine 
aile bahçesi olarak gazino
muıun açık o:duğun ilin 
eder. D: '-2 

Dr altPJ S 
u:miT Memleke~ Hastanesi 

Rontken Mütehus•ı;ı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 

THltit 
No. Kap 

lancılak 

Atlat 
1 

Marka 
Ne. 

Muit••••• 
Kıyaetl 
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s4 fs~~os 1025,tt 5126 atii aartılık kltıt i 1 - va tan Kuran Adam i 
44 S4 Fll0-7191 1010,6t 5553 " " ,, ı Baırollerdt: Henry Fonda - Alice Brady ı 
H K:fea ıe ARR ısoe 10 2J7 pornlen altcleatan• ve l.e ı 2 - Kafe Do·· Par· ıı 
42 Adet '3 41,69 mciltelif demir b•f eıya ı 
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