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Geceki cirıa yet 
Çayırlı bahçede ~ece ~·arısı tiiykr iir:ı>crüci bir 
cinayet olmuş, bir :ıdnnı hemşire ini takip 
eden biı· şahsı muhtelif ~erlc-rinden bıçaklıya-
rak ())dürmüştiir. 

- TafsiJ5t ikinci sahifededir -

--~~---' 
ılan münderecatından gazetemiz mesuliyct kabul etmez Cii.mhuriyctin ve Ciimhuriyet eserinin bekçisi, sabahlan çıkar sivari gazeteair YEl\"l ASffi matbaasında basılını§tır 

Mans sa hillerindeki lngili.: isı ihkamlarını Çörçi! teftiş ediyor 

BERLIN LONDRA Cebelüttankın 
Bombardımanı 
Münasebetile 

--·--
SEVK ET BİLGİN 

iki buçuksaatlık Ablan bomba
bir bombardı- lar neticesinde 

\'i i lıiiküınctinin emri altında hare- ! 
ket eden Frnnsız tn,'.\~·arclerinin büyük 
dalgalar halinde Cebcliittarıkn Jıiicum 
etn1clcri Amcrikn umumi cfkfırmda gi1.
lcnriıcsi knbil olmıyan bir infial uyan
dırın~tır. Bugiinc kadnr Fransnnın muz
tnrip vaziyetini göz ~inünde tutarak Vi~i 
lıiikiimetini mütarekf' ahkamına riayet 
hu usunda bir derece mazur h!lakki 
eden mahfcller bile Almanyaya yaran
ın 't arzusundan başka bir şey ifade et
l'lli~ en hu taarruzu Fransanın kendi da-

manda harap fazlaca ha-
oldu rap oldu 

Manş sahiHnde altmış Almanlar Londradaki ev. 
bin alman askeri ıer üzerine inf illk bom. 

imha edildi baları savurdular 
\ a ıııa ihanet sanyorlar. Fransa harbi- Londra, 26 (A.A) - Havn nez.ıreti 
llin öniinc '{eçilı~cz biı- inhidamla neti- tebliğ ediyor: 
c~.lcndiği ı:iinll'rde, Petcıı - Veygand hii- Büyük bombardıman tay.} arelerimiz 
ktııncti miiınkiin olam kurtarmak ~1eye- ı Salıyı Çarşambaya bağlayan gece harbi 
C;.mı içinde idi. Almnnyaya azamı .u.y- yeniden Almnn hükümet merkezine getir 
'~llık ~ö termenin manası nnlaşılnhılır- mi,.Jcrdir. 1 fücumlar iki buçuk saat ııür
dı. Paktıt imdi vaziyet o iimitsiz giinlc- müstür. 22,30 dn başlnyan hücum bire 
re nisbetlc farklıdır. İngiltcrcnin muku- kadnr devnm etmiştir. 
'l'tneti diisnıanlnrmı lınyrcttc bıralmcnk Alman ordusunda k~llanılan bü-
dcrcl·ede kuv\et hulmu tur. O kndar ki _ \:'''nı .. ih .. ı('fı S.'\llİFEDE _ 
u~ aydan bt•ri ingiltc.rc~ i is1füı dalgnla-
l'J İcindc hoğmağa hazırlnnan Alımı!1l~r I ~-. .-..:. ...,-,,,-.. _,,,,..~ ... ,r~
hu tcschbiisün ne kad•ır korkun" ıhtı- 1 "ıaller, ne kadar müthis sukutu luıy:ıl
lt r Ynrat::ıbilcccğini diisiinmeğc ba~la
t, l:ırdır. Bn Hıtlcrin 15 Ağu~tosta 
1•tıkin~nnı sarayından cihana sulh art
~rını ilfm cccccği ,·fınd edilmişti. Bu ta
~ıh unutulmuş gibidir. Hay Atli'nin ala~ -

hir lisanla sö~ lediği gibi Alnımı Füh
't İ hu defa tarifc!>inde hiiyiik bir r~itar 
~_?Pnu tır. Hatta istila plfınının biisbü
tun terkcdilmesi de miimkiindiir. Diğer 
tarnftan Almanva Ye italvn İngiltereyi 
llbloka ederek ;niicadeled~ de\•amdan 
"nz geçirmek için Akdcnizde 'c Okyu
lloslarda imparntorluk yollarını tehdit 
(!bncl i i tihdaf eden hiiyük çapta hare
ket Planları hazırlamıslnrdır. Öyle nnln
,.llıl'or ki Mihver 7af er iinıidini hu h:ı
l'ekctıerin rnm·affok1) etine hağhmııştır. 
~nnyanın Dnknra rnz'ı yed e~ek is
ı:nesi bu plfının _ hir cüz'iidiir. Jngiliz 
lı Ynnklarından gelen haberlere göre 

Londra 2G (A.A) - Alınan haberlere 
göre, dün gece ve hugün d~ tayynrc faa
liyetleri dewım etmi~tir. Ingilizler Al
manyndn muhtelif yerleri, Almanlar .da 
İngilteredc bazı mahalleri. nihayet ln
giliz ve İtaly.ınlar muhtelif Afrika ma
ha1Ierindc karşılıklı mevzilerini havadan 
bombardıman etmişlerdir. 

İngiliz hava nezareti şu tebliği. neşret
- SONU :~ ÜNCÜ SAHİFEDE -

.erlin bu maksatla Vişinin mu,·afakati
ru. nlnu tır. Tulondaki Fransız harıı gc
llıılcrinin Dakardn toplanmasına yine bu 
~ksntla rniisaade edilmistir. Vckayi Vi.;lljn uysallıktn teahhiitlcrin:n fc\'kinde 
1 .~i gittiğini göstermektedir. İşte Ame
l'ıl~n ınnhfillerinin infial \'C cndişeleri
~ebcp te budur. Fran a kendi hür ru
tıı• u, hür 'icdanıın ne derece kayhct-

Malta: Valcttadan bir görfüıiiş 

l tş olnınlıdır ki kendi esaretini hazırlı- Cebelu··ttarı·k'a 
llctık olan bir yoldu knpalı gözle yiirii-

~clttcn çekinmivor. Zira umhnklmktır 
~ l-'rnnsn Alma~~ a~m ullivviicenabuuı 

tı11{•na11 jestleri~ il' kendisi için hazırla
:ın ağır şarthm hafifletemiyecektir. 

KONTCİYANO 

l) .l\ınerika gazeteleri General Degol'i.in 
'lkııra kar ı harekette muvaffak olına
~•nn teessiif ediyorlar. Bu miinn c
tı/I :'ıapıl:ın ncş-riyat Dakarın Almanlar 
d ne gcçmcıncsiıw Amerikanın ne kn
tıı;u.. chenımiyet atfettiğini meydana koy
l \tştur. Vi i hiikiimct crkiını hareket-

riııin Almanların kolları arasına ntıl
~ rtı~lıiyetinde tcJakki c~ildiğin~ •. saı~
k?etıı Amerika mahfellcrındc Vışı hu-
tırn ... t· · ı · d .. l;u..· "' ıne demokrası ( a\·:ısuun uşman-

lı kYle birle mi hir lıiikümet ıınzari) le 
;~l<~~itını ı:orı~ck~cdir~c~. . .. 

'cı··1lıı11 ııc gnr1p ulvcsıı.lır kı u<; a~ c\'
tlı 1~e kadar Stutgard rnd) osunda ko· 
S.. ~nıstıcrin bozguncu nc.şriyntını ilumet 
tı• '.\nn l<'r:ınsız de,·lct l'nd\'oları simdi ay-

ı """- 1 1·. • eı -.... ı>e U'.\arnk A nuın ( anısın~n ;ı.:ırcı:m-

tıı ; kesilnıi !erdir. Gcnl'ral Dcgol toraf-
11/_'1rı11d::ın birinin ~u suzleri n-ınidıır
r r', • Fr:ın .. ~ ı kurtrırınak için kiıfi de
fle e~c _t:''l :ı. aremiz bulıınmadıgıntlnn ucı 
si~ı ıkHl et eden \ ı'>İ hiikiinı"'~j dünkü 
i11 .; nı-kndası Ye mukadderat l oldaşı 
tıı.~1 tcr.e~in Cebclii.ttarık üssi:ııii h::mbn
)ll ~ ı~ın ~ ıizlcn·c Utl ynrc lmlmu~htr. 
h~· <ıd1c:.c hlir }~r;tl)~ul;;ırın 'idnrında ra/11etin a<"ılı:ırı k~dar lmnıyan bir ya-

ır .• 

. ~'VKET B!L~JlN 

Dahili e vekilitrkiz 

---.-
Yüz Fransız taggare inin KISA BİR ZİYARET İÇİN 

gaptığı taarruz BERLİ E GİTTİ 
HÜCUM iKi BUÇUK SAAT 
SÜRDÜ. ÜÇ FRANSIZ TAY· 

YARESI DÜŞÜRÜLDÜ -·--
U~ak bir nJf liz gemisi 

battı, Cilü ve yara
ılar var 

Roma, 26 (A.A) - ltnlya hariciye 
nazın Kont Ciynno bu sabnh saat 8 de 
hususi trenle kısa bir :Lİyaret için Berline 
hareket etmiştir. Kont Ciyanoya Al
manyanın - Roma büyük elçisi Fon Ma: 
kenzen ve ltalyanın Berlin büyük ~lçisı 
B. Dino Alfiyeri refakat etmektedır. 

DALLARDAN SESLER : 

11 TE A Ü Ü 
-*-

Erkeğin kalbindeki tnC!vkiini tayin .'!t
medcm k11rıı, dik bir kafa ile tehakkı~m 
seı·dasma duşcn kadnıla:ı gör_~ii.~;çc .. t~
sanm kulaklarına bir hına çokunt •ısu
niin korkunç tarakaları geliyor. 

]{adın tehakkiimii; yalnız cinsiyetının 
icabı olarak yaptıkça bindiği dalı kesen 
bir budaladan başka bir şey değildir. 

Miiştrrck hayatı çekilme= bir hale 
koyan sebeplerin başında e~eriya. bu 
tehakkiinı mikrobmmn tahrıvktir ızle
rini göriiriiz • 

Y ııva mcsnedlcri hep bu 1nikrobun 
dislerindc parçalanıp zehrinde eriyor .• 
sJnen ocakların. dağılan yuvaların en
kazı altında kulnğmıza ·mazlUm ve m.a~
kum bir ses gclir.~c 1ıiç şiiphc etmeymız 
yine kadm. sesidir. 

Sor alar mrığdttrı•1m gmldar 
kendin gösterir. 

ÇINAR 

AMERİKA İLE JAPON· 
YA iN ARASI AÇILD 

e 

işgal ku et ri ı ihra
cı nihaget b ldu 

HINDIÇI iYE GiRE JAPO 
KITA.ATINA ÇIN ORDUSU 

HÜCUM ETTi 
Çungking 2G (A.A) - Royter: Hindi

çlniye taarruz etmekte ohm Japon kıta
atmın gerilerine Çinliler bir hücumda 
bulunmuşlardır. Çin gazeteleri kıtruıtııı 
yalnız hududu müdafaa değil, 1',nınsula
ra yardım için hududu ge~mcJerini de 
tnvsiye etmiştir. 

Hindiçini hududunda galeyan halinde bulunan Çinliler 

Londrn 26 (A.A) - Uzak §arktnn nlı
nnn haberle.re göre Japon kıtnlannın 
Hayfongn ihracı bu sabah hadisesiz ni
hayet bulmuştur. 

Tokyodan bildirildiğine göre Japo!1 
hariciye nezaretinin söz söylcmeğe salii
hiyetli bir mcıımnı llindi~ini meselesine 
Birl~ik Amerika devletlerinin mtidnha
lc etmeleri ihtimnHerinin rne,·cut oldu
ğunu kabul etmiştir. 

•Nişi Niııi Şimbonn gaz.etcsi, Jnponya
nın cenuba doğru genişlemesine mani 
olmak için Birle~ik Amerikn ,.e İngilte
rc.nin Japoııyaya karşı miişterckcn iktı
sadi tazyik yapmaları ihtimalinden bah
sediyor. Yine Japon nYoıniuri Şinıbonn 
gazetesi Japonya-Birleşik Amerika mü
nasebctlçrindcn bahisle diyor ki: 

•Japonya ifo birleşik Amerika devlet
leri arasındaki münasebetlerin bu derece 
gerginleşmesinden bizzat B. Ruzvclt me
suldur. Jnponyada birleşik Amerikn dev
letlerini tehdit edecek en ufak bir şey 
olmamasına ıağmcn B. Ruz\•clt Japon 
aleyhtarı fikirleri körüklenmektedir. Ja-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHll"lillE -
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SOl.J DAKiKA ---------··-

Dobrica 
••••••••••••••••••••• 

Sehrinin 
•••••••••••••••••••••••• 

Dün Bu1gar ordusu tara-
fından işgali tamamlandı 

Sofya, 26 (A.A) Cenubi 
Dobricanın ikinci mıntakası bu
gün İşgal edilmittir. Ba9lıca şehir 
olan Dobricanın Bulgu kuvvet
leri tarafından ifgalinde yapılan 
tezahürat milli merasim mahiyeti
ni almıştır. Ayın 28 inde üçüncü 
mmtaka ifgal edileceği zaman 
üçüncü ordu cüzütamları yürüyüf
lerine devam edecektir. 

F ~ sız A 1 DÖKÜL
ESİNE R ZI OL IYA 

Gl. Deg 

o a as 

_ Fransız - lngiliz kav .. 
vetlerini Dahar önün

den cekti • -*-- --·--
idi rra i 1 ta a- A ERiK ' AHFELLER' BU !. 

. O N MEM UN DEGILDIR 
Si dakı e ellere Londra 26 (A..~) - Gener~l _Dcgolün 

ve Fransız • lngılız. kuvvctlerının Dakar 

atel açt• mıntakasından çekilmiş oldukları dün 
y 1 akşam Londradn resmen tebliğ edilmiş-

iLK INFILAKI ~~ÜTEAKIP 
BOYOK BiR YANGIN ÇIKTI 
1skcnderiyc, 26 (A.A) - lngiliz de

niz mnkamlnnnın tebliği: 
Çarşamba sabahının ilk r.aatlerinde 

deniz kuvvetlerimiz yeniden muvaffa
kıyetle Scydi Bar.rani mıntaknsındaki 
hedeflere hücum etmişlerdir. 

Seri fofilUkı müteakip büyük bir yan
gın çıkmıştır. iki saat sonra bu yangın 
hala devam ediyordu. 

BERUNIN BOMBARDIMANI 
Berlin, 26 (AA) - Stefani Ajan

sından: 
Akşam sant 2 3 de Berlinde hava teh

likesi İ§areti verilmiş bulunduğunu ve 
bu işaretin harbin ba§langıcından beri 
en ziyade devam etmiş i;ınret olduğunu 
kaydeden mütevali haberler gelmiştir. 

Çünkü bu işaret, beş saat devam et
miştir. Hasarat mühim değildir. 

tir. Bu geri çekilme hareketi general 
Degoliin F.rnnsızlar nrasmdn kan dökül
mesini istemediğini izhar etmesi üzerıne 
vuku bulmuştur. 

Esasen İngiliz hükümeti, Vişi htikü
metinin emirlerine itaati va1Jfe bilen 
Fransızlara karşı harp harekatında bu
lunmak niyetini asla beslememiştir. İn
giliz deniz kuvvetlerinin Dakara karşı 
ateş açmalarına sebep yaptıkları ihtar
lann nazarı itibara alınmaması ve ev
vela hücuma maruz .kalnuş olmalarıdır. 
Harekat esnasında İngiliz. mürettebatı 
zayiata maruz kalmıştır. lki Fransız de
nizaltısı batırılmıştır. Birisinin mUrettc
batı kurtarılmıştır. Ve jlk fırsatta bu 
mürettebat Fransaya iade edilecektir. 

Ankara 26 (A.A) - V.işiden alman bir 
telgrafa göre diinkü çarşamba sabahı 
Dakarda cereyan eden harekat hakkında 
salahiyetli ;m."\kamlar tnrafından şu teb
liğat yapılm1ı.c;Ur: 

Sakin geçen bir geceden sonra, Fransız 
avcı tayyareleri saat 6,15 de bir İngiliz 
tayyaresini d~ürm~lerdir. İki zırhlı-

111111111111111111111111111111111111111111 ~~;!~:ğ~;:~~r~~~~ t~rl~:n~~t 
- SONU 3 f)NCO SAHİFEDE -

Tas ajansının bir tekzibf 

Hariciye 
• •••••••••••••••••••••• 

Vekilimizin 
TEBÖiLiNİN.SÖVYETLERCE 
ISRARLA ISTENDIGI HABE· 
R)NI SOVYET HÜKÜMETI 
· TRKZIP EDiYOR 

B. Saraçoglıı . 
1\lo kO\ a 2G (A.A) - Tns ajansı bil 

diriyor: 
Prcss Telgraf njansı harici~ e vekil 

Sarnçoğlumın dcğistirilmesi için ~o,yct. 
Jer birliğinin g\ıyn Tlirki:re nezdınde ı 
rar ettiğine dair Ilelgrattan bir hah 
ya) rnıstır. 

Tns ajansı, manasız ve hayal mahsulQ. 
olan , .e Sov~·ctler birliğinin diğer mem• 
Ieketlcrin, devlet islerine ve evla bittn 
rik dahili islerine karı ınumak siyasct1 
ile teznd halinde bulunan bu haberi tek 
zibe snlfihiycttnrd ıı. 

ALMA KITAATI 
--*-

FINLANDIYADAN GEÇEREK 
ŞiMAL[ NORVEÇE 

GiDECEKTiR 
Londra 26 (A.A) - Royter: Finlaıı 

diy~dan gelen haberler hakkında mezu 
n~n Norveçten Almanyaya gidecek olru 
Almnn kıtnlnrının Alman - Fin muhtell 
makamlarının kontrolü altında Finlan 
diyadan geçeceklerinin Helsinkide re! 

- SONU 3 ÜSCÜ SAHİFEDE -

Orcıa limanında Ff'anıız filoau ıohrip ecli,cii9ı hö:.d~ alınan mu vaffakıvetü bir resim 
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Bu mektup elimde olduğu halde, zan- kıdım. Kendimi Edimede buldum Nasıl 

oederim :saaıle.roe olduğum yerde dur- geldiğimi bfila bilmiyorwn. 
dum. Sonra ka11dJ1n., çeki paramparça Şimdi Edirnedey3m. Çiçekli bir köşk
yırttım ve bavullarımı hazırlamağa ko- teyim. Pen~den, kışın karla örtülü 
yuldum. Ben de hareket €decektim. Fa- olan dağlar görünüror. İstanbuldan, hat
kat dünyanın nererine doğru, bilmiyor· ta Beynıttan bile pek uzak değil. Fakat 
dum. Bütün bildiğmı. felLket ve hayal insanuı se~diklerinden aynlnuş olduğu-
ukutundan başka bir şey tatmadığım nu hissedebileceği kadar w.ak .• 

Turisti -·-ornova uoıu müteahhide 
i aıe edildi -·-Dün \'115,) ette \-ali B. Fuad Tuksalm 

• Hu da ıncır ayaası 

Kooperatifler birliği hurdalan 
beş buçuk kuruştan alıyor 

!X.f.X 

Ortak olmıyanların hurdaları da 
f iat~ mübayaa edilecektir 

. 
aynı 

mer·kaya 
--'f--

L·manımız 

ihracat ya 
a 
ıldı 

Amerikaya götürmek üzere, mal yük
lemekte olan Yunnn bandıralı SolizotİI 
vapuru, yalnız Yunanistan ve Türkiye
nin mühim limanluiyle Amen ·a. liman· 
lan .arasında i§leyeccktir. 

Vapur, 723 ton tütün, 336 ton incir, 
42 ton lıaPıaş tohumu, ~ O ton hardal ve 
2 SO kilo çiçek soğanı yüklem· ve dün 
limanımızdan !hareket etmiştir. 

-·MIMıl TERFi ETTiLER bu memleketten kaçını:ık is1ediğimdi. Yruumdaki bir kaç param tükenince, 
Eşyalarımı toplarken. annemin bana kendime beni yaşat<ıcak bir i arad.un ''e 
göndermiş olduğu mektubu buldum. O buldum. Amı:'m burada olduğumu bilı
vakıt onu sonuna kadar olrumağa cesa- ı-·or. Babam da. F&kat onlardan başka 
ret edememiştim. Bu defa tekrar ve ta- bilen ~·ok 

reısliğinde bir toplantı yapan vilayet 
daimi encümeni, turistik yollann en 
mühimlerinden biri olan Halkapınar -
Bornova yolunu, keşif 'b.,dclinden yüzde 
bir nisbetınde ten7.il C'derek nüihendis 
Salahattine ihale etmiştir. 

~~~~~~~~--:x.x:~~~~~~~~~ 

Bu seııe havalann yağışlı gitmesi 'L'C fıatinden kendileri istifnde etmışlerdi. Zinat m~cad~e istasyonu nsistanla-
incirlerin kemale erdiği mevsimde imbat Bu sene aynı halin tekerrürüne mani ol- nnd 1! lb~ Kepsutlu ·ve ~sınan A~ 

Arapçı • Selçuk - Efes hnrabeleri tu
ri!'::tik yolunun inşasınn, temdit edildi
ği halde talip çıkmamıştır. Bu yo1un in
şası için icap edecek muamelenin mın
taka turistik yollar mühendislirindcn 
sorulmasına karar verılmiştir. 

rüzgarının esmesi neticesi olarak incir mak bir zarurettir. nm gostennıı oldultlan yu gayretlen-
mahsul .. ·· b •. ··ı b" kısmı h rda ha ~1-· • bun ::-1:----'- b "t- ne !binaen !birer derece terfi ettirilerek unun uyu t ır u - .r uu-ımızce u uu.u,yc:\XA çare ası . .. .. .~· 

1. ~1-~P hurda ı ltesi artmıştır tir. 1{00.,,._,tifler birliği ve inh; .. ., .. lar maa§larının 35 şer lıraya :iblag edildiği mamen okudum "·e ağlımıağa, gözlerim Rahını ve Emel evlendiler. Boşanma 
bo..~ ~:ağa ~aşla~~ kararım almak kolay oldu. Giyabi ka-

ıne g~~ \C rerto . ,._... ......... • -'-~l • d ·ı· b·1d·ril . 
Fakat müstahsillerin zarar görmemeleri idaresi yahıız müstahsillerden mal alma- ~at Ve&a etin en , .. ayete ı ı mı""' 

.. •Rahmi &em hala sevıyor. Butıı:ı bu rar. Böyle dıyorlar, sanırım. Bir daha 
hadi 1 :<Ien 60~, onun Y:uun8 don~- Habibin adını duymadım ve duymak ta 

ı ffetmege ~cagını \'": scnın- istemem Şundi burada yaşıyan yeni bir 
yaşamak ıçın başka bır yere Edadır. Bir kıt.apçı mağazasında memur-

gl r;nJ soyliyor.• , . dur. Kalem, l;Bğıt, mürekkep, gaz.ete, 
~ evımde olsaydım! Evımde, ~ kitap satıyor \ e karlı dağları seyred r

ile ibırlikte olsam hayatım rahat ve SÜ- keıı Rahmi il Emelin ı:e aonemın mek
l:Ctn ~i~de geçecel.ti! Bu. dakikada bile, tubuna göre, ~ akır.da di.ınyaya gelecek 
hodbınlıkle, yalruz kendi rahat ve hu- .çocuklarının saadetini düşünüyor. 

Güzelyalı - lncirnltı - Ağamemnun 
1lıca1an ve Bostanlı - Ka,rşiyakn - Pn
rnlıkuprti turistik yollarile Alsanrok 
parke yolu e\ velce müteahhıtlere "hale 
cdılmıs oldu undan bunların inv •rıa 
d · m cdilm kt dir. 

-·-MAVZER BULU DU 
ıçin hiç bir ga}•reti csırgemiyen hüküme- lıdırlar. Bu suretle beş buçuk kuruşluk tır. 
timizin emriyle hurda fiatleri yükseltil- fiattcn müstahsilleı tamamen istifade 
mistir. İncir mahsulünün yansım elle- edebileceklerdir. Eğer mütc\'assıtlnrdan 
ı·inde bulunduran l·ooperatiflcr ortak- mübayaa yapılacak olursa ancak pazar
larının hurdalarını İzmir teslimi.beş bu- lı~. }'?.pılmalı ve kendi maliyet fiatleri 
cuk kul"UŞ!l alıyorl~. Diğer müstahsil- gaz onunde ~utulmdıdır. .. . 

NnmazgUh mevkiindeki aile evlcrın
de zabıtaca ansızın bir araştınnn yapıl
mış, üç mavzer VC' bir miktar da menni 
bulunmuştur. Bunlnr hnkkında tnhkikn· 
ta baslanmıstır. 

zurumu dilşüniıyordum. .• 
İstanbula vapurumuz bgleden sonra 

\-amıışlı. Eşyalarımı emanetçiye bırak
tım. Bckliyl'.?bilirdi, her ~ey bckliycbılir
di. Fakat mndem ki ben Rahminin bu 
kadar yakınında idim, artık ben bekli
yemezdim. Annem. •Evde !'alnız otu
ruyor ... • diye :razmıştı. 
Kadıköyde bir taksiye atladım. Adres 

verdim. 
Sokak kaplSl açıktı. Sofaya girdim ve 

durakladım .. Bilmem neden, buradaki 
sessizlik beni korkuttu. Istıraplı bir ak
şam, Beyrutta hissettiğim cynı korku 
idi!. Canlı bir korku. Sofa loştu. Elimi 
elektrik düğmesine uzatbm, fakat ~ak
mndun. Işıktan da korkuyordum. 
Dudaklarımın uciyle fısıldadım: 

lerin hurdaları da Iımır kooperatifler Esasen mutevassıtların ~~taru:ll za
bırligi taI".ıfından • ynı fialc mübayna rarına. harek~~ etr:ı.eme.lerı~ı te~ et-
cdil 'cektir. mck bızzat mustahsıllcrın elındedir. Ko-A ,ır il<:!rliyen bu ~ ollar için, mukn

' t' muc"bin ·e müt hh 'tl re t ı,ı ,:ıt 
p 1" st r . -- --

1\Ialılm d · hurdan b . k operatifler birliğinbı beş buçuk kuruş-
o u u W:(' • _. ı? ır.ıcı tan mal alacngı muhakkak olduguna ve 

ıhraeatçı _ı l ~opc>rat.ıfl r ~ırligıdir. ~~ğc.r bu mübayant ta yakında başlıyacağına 
tru·uftan. ı!1hısarlar :d~r: .~de .kendı ıhtı- göre, daha aşağı fiutle hurda incirlerini 

r• ~ acları ıçın lıer sene ıkı uç bın ton hur- ll · d n ,,,•---an mus·· tahsil1 b"l b .• 
d ""ha d B ik" "dar ··ı._ c erın e ..-ıM;U· er ı e ı 

n m~ Y~. e '7· u ı 1 • e muU<J- le zar.u·a katlanmış olacaklardır. Koopc-
;o;; ~ aa fıatlerını daıınn aynı sevıyede tut- ·r ~"t,'l"' .k d" k l d 

Henüz Lfü ım. H.ıH'ı zc-. klc bakılacak 
bir kadınım. Yold .. tesadüf ettiğim er- · 
keklerin gozl rı hana bunu saylı) ur 
fünden daha y lı. dul bir erkek te bu
nu diliyle tckı ar t.-diyor. Kıvırcık suçlı, 
mavi gozhi uç yaşında şıı m bir kızı var. 
Cemal bey z ngm degildir. Fakat iyi 
kalpli, namuslu. dürüst bir erkek. 

Sn-as ortn okul tahJyc ögretmeni . . . . . ı·ntı tqr.ı <atının en ı mıııta a arın a 
F h . O k 1 G rta k 1 tuklanndan ınhisaı kır ıdaresının de hur- ortak olmıya:nların dn mallarını müba-

a rı~ e s ay z.ınır azı o o u u ta- d 1 bes b k k n1 • 
bu}c öğretmenliğine, .İzmir L.tikllil ilk ı a ~~ kt Ç~uk"" ~rut~ h~~~ı ~u- ~naya baslnmalnrı ve kooperatif tcşkila-Bütün hayatunı biliyor. Her şeye rag

rnen beni scvdigini, bann ihtiyacı oldu
ğunu ve çocuğunun da muhabbete ihti
yacı olduğunu söyliyor. Doğru olduğu
nu biliyorum. Yine biliyorwn ki, ben de 
onu ~eviyorum. Fnkat tDnıdığım diğer 
~la'rdnn bambaşkn bir sevgi ile küçük 
kmoı da, kendi çocuğum imiş gibi se
\'İ\'Orum. Fakat henüz ona bunu itirafa 
c.esaret cdemediin. 

okulu ögretm nlel"inden Macide Kültür ıab. a dıilmr .. ~ u m ıa u wne çe tı mevcut olınıyan mahallerde inhisar 
Bal k S •~ k"" t·ı·· ·· ··~ tes ıt e ıstır. idaresinin aynı şekilde faaliyete g""'mesi ı esil' - 3\'as""pe oy cns ı usu og- ~ - ....... 
retmenliğine Çeşme • Germiyan köyü Geçen sene hurda alım satıml::ırında incir müstahsillerinin zaruret saikasiyle 
ö~retmcni S~tkı Cürsov Bilecik _ Bozö- müstahsil zararına b::ızı müşküller göze kendi karlarını mütevassıtlara bırnkma
yük Dc>reköy köyü okuluna, Urla birinci çarpmıştı. Mevsim iptidalarmda bir çok analarını mümkü kılacaktır. Birliğin mü
okulundan Mustafa Öz.bulut Tokat-Nik- mütevassıtlar müstahsillerden bir iki bnyaalta gecL'ltmiyeccğini ümit ediyoruz. 
sar • Llıdik okulu öğretmcnlığine naklen kuruşa hurda toplıyarak bu malları ih- Her halde müstahsillere tavsiyemiz İz
tn~lıı edilmişlerdir. r~c;;-~ı m~~;csey:. yani kooperatifler m~ t.~~i .. ibeş buçuk kuruştan olan fı-

-Rahmi!. 
Sonra daha yüksek ı çağırdım: Artık kenduni dusümnegı bilmıyo-
- Rahmi! rwn. Yalnız onlarJ duşünüyorum. Vak

tiyle diğM"lcrine ~'rıptığım kötü1üklcr-

Ödcmış kazasının Ze~'tiıılik k'" ·· ··ğ- ibırlıgme buyuk kurlarla satmışlar ve alı goz onunde tutarak daha aşağısına 
re menlerinden Bn. Neriman cz:tlı;ar birliğin dört buçuk kurusluk mübayaa mallarını elden çıkarmamalandır. 
maaşsız sıra beklemek üzere Ankara 
emrine verilmi tir. - ·--BAGL ROA TEDBiR ll ACAK Bayran ı 

Ba7.ı bağ nunta!mlnrındaki üzümler-

--x-
ZABITA VAKALARI 

Gazi bulvarında kahvecı Hasan Hü· 
seyin, sarhoş olarak Süleyman oğlu Ht.i
seyin ve Mclımede hakaret ettiğinden 
tutulm~tur. 

* Karantinada Çakal deresinde Ahmet 
oğlu aşçı Bayram Hasırcı, Salih kızı 
Samiyeyi, tkiçeşmeliktc Süleyman Bay
kay Murat kızı 16 yaşındaki Cemile De
mir kuıntu lkaçırd1klarından tutulmus· 
lardır. 

* lkiçcşmelikte Yusufderle caddesinde 
Yusuf oğlu Hasan, kaln·ede kendisine 
fena sözler söyliyen Remzi oğlu Mehıne· 
dı biçakla yaralamıştır. 

* Çorakkapıda Menzil hanında Yahytı 
oğlu Buldanlı Hilmi ve arkadası Adilin 
odalarına giren hırsız tarafından baz.t 
eşyaları çalınmıştır. Hırsız zabıtaca 
a ı:anma ktadır. 

* Tcpccıkte 1517 inci sokakta oturan 

Sesim, sessizlik jçinde boguldu. Fn'kat den sonrn bunları OO\mek ,.e hizmet ct
evin öte tarafından, traçanın bulunduğu mekten daha iyi il<' :rapnbillı-im! Cena
taraftan gelen hafıf bir gürültü duydum. bıhaktan bütün ternmnim, böylece d.-ıha 
Rahmi, besbelli, orada idi. Salonu geç- <:'Ok zaman y:ı ıyabılmcktir. 
tim. Filhakika balkon kapısı açıktı. (SON) 
Konuşan sesi du;>dum. Yaklaştım. Ses ıı ı1 1 1 1 11 11u 111111ı•• • • • ın•uu •11 • .. •u 

de Mildiyö hastalıgı zuhw· Ctmi<j ve bu z • e Ka aka Ik 
l üzden az mahsul veren bağlara otlat- ır v rşıy a e 
tnak nıaksadi):le hayvan sokulduğu gö- ) • d b •• •• k •• 1 Jd 

• Hüseyin oğlu Şaban, Sait oglu Musta
fanın bir kantarını çaldı ınd n tutul-

daha kuvvetli geliyordu şimdı. Onu ta
nıdım. Rahminin ı:esi. 

- Korkuyorum, Emel! dı;:ordu. Ben 
korkak bir insanım Siz ise çok lütüfkar
sınız. Bütün bu aylarca bu korkunç 
mUbhem hayatını yaşarken cennetin şu
racıkta, elimin ucunda olduğunu bildi
ğim halde, oraya girmekten çekinm~k. 
ne delilik! Şimdi biliyorum ki Edanın 

en at izdi acı 
Y .ızan: ÜÇ YILDIZ 

rülmüıı;tür. Bu haymnlar. filiz vermiş eri e UYU toren er yapı ) 
olan bağlarda mühim zararlar yapmak-
tadırlar. Gelecek ~ene icinc ha~·\•an gi- x ,,.x 

Aşksız bır ızdivaçta bile saadete 
kavıışaooğını ümit ediyoTdu. Fakat 
hatası kendı aleyhine dündii :t•c gene 
kadın 

ren bağların ÜLüınsüz kalnca&rından kor- inkılap tanhimizde ~eni bir devrenin rulduğunu söylemek cesaretıle, dmle-
kulmaktadır. başlangıcı olan ve her sene milli bir bay- mek faz.iletinin yaşandığı devirlerde ko-

güzelliğinin arkasında benim gördüğüm • • ı ı ı. ı ı ı • • ı ı. ı ı ı .. , ....... , • • • •••• 1 • 11 • •• 

\e aradığım sizin .ruhunuzdu Ye bunu si
ze söylemekten koıkuyordum. KOYU LnRDA HASTALIK 

Vilayct 7.İrnat müdürliiğü, bu me\'ZU ~.m halinde kutl~nan ~~ .~ayı:nmımız. mı~ulabilcn esaretin dilidir. Bize ait 
ctrnfınd::ı tetkiklerde bulunmuş ve mlis- dun akşam halke'cinde buyuk hır knla- az.iz şeylerin yeniden doğusu gibi onun 
tah"."llerin baglarma hayvan bırakmala- balık önünde kutlanmıştır. doğuşu da cümhuriyeti bekliyecekti. 
rının gelecek sene~ mnhsiıl bakımından Törende \-ali B. Fuad Tuksal, vilayet Cümhuriyetin Türk milletine getirdiği, 
çok zararlı olacağını \e hunu yapanla- erkanı, muallimler, ım.inev\'erler, mes- daha doğrusu Türk milletinde zaten 
ıın cezalandırılacaHannı alakadarlara lck adamları bulunmu.tur. Hoparlörler mevcut olupta meydana çıkardığı kıy-
bilclirmistir. dil bayramı tafsilatını şehrin her tarafı- metlerdrn en büyüğü dil hürriyeti ve dil - Fakat ben korkmıyorum, Rahmi, 

korkmıyorwn. Benim aşkım gibi bır ~k 
korkamaz. Eda arlık hiç gelmiyecek. 
HattA gelse bile, izin saadetinizi \:e ken
di saadetimi temin için her şeyi yapaca
ğım. A:z mı çektiniz! Artık mesut olma
nızı, ıstıraplı mazınizi unutmanızı istıyo-

Son günlerde mevsim do!ayısile bazı 
koyunlarda çiç: k ve agız hastahkl.ırı i.i
rülmüştür. 

-- -- na yaymıştır. inkılabıdır. Üstüne titrediğimiz milli 
Evv la a .. if mtidt.iriı B. Ali Riza kıymetlerd n her vatandasın en büyUk 

özkut Hopar cir başına g~l rek bır nutuk nasip aldı· ı o dil nlmeti cümhuriyetın 
·o~l m , dil inkılabının <-hemmiy tini y~k manasında zaten mündemiç bu-

rum. 
Rahmi titrek bir sesle mukabele etti: 
- Sevgili, bcniin sevgilim! 
Biraz sustular. Ben de, hayatımda ilk 

defa olarak, hodbinl:kten uri bir şey yap
hm. Geri döndüm, bahçeyi geçtim. Be
nim için artık tekinsiz olan bu evden çık
tun ve parmaklığı .erkamdan çektim. 

Vapur iskelesine kadar nasıl bir kuv
" tle dönebildiğime hfiln şaşıyorum. Öy
le zannederim ki beni idare eden bir 
sevki tabii idi. Gözlerim görüyor, diına
ğnn işlemiyordu. Sirkecide bir trene at-

ş hrimız \t:İ rin r mudüıu B LTuzım 
ile laboratuvar müdüru B. Kazım, has
talığı mahalJ'nde tetkık C'tm k üz re 
di.in öd miş v Bayındır ka7.alarına ıt
mişlerdir. Oradan Torb lıya r ç rek 
tetkikatın bulunacaklardır. - *-Men~aa uka ili 

kumar 
Ku adasında Canıikebu· mahallesinde 

Hüseyin Onurc;al, kah' cbanesinde Ali 
Ulvi, Al:lcttin Mu;~tafa, Arif Nazmi \'e 
Ahmede menfa::ıt mukabilinde kumar 
oynatırken görUlmfü, ve 50 lira p::ıra ce
zasına, bir gUn hapse mahkum olmus
tur. 

As~nemas nd 

~AL TALEPLERi 
Çekoslovakyada tanınmış bir firma, 

ehrırniz ticaret ve &an;t.) i odasına mü
racaatla fzmirdeki ihracat tacirleriyle 
tanı11mak ve nevi ihracat mahsulleri 
üzerine İt yapmak arzusunda o1duğunu 
bildirmiştir. 

Bundan ha ka Filistindc bulunnn bir 
firma dn, Filistin ve havalisindeki mem
leketlere Türkiyede gıdn maddesi ge
tirtip satmak istediğini bıldirmi.c;tir. Yu
goslavyadn bir firma, tzmir ve İııtanbul
daki ticnrethanelere ekseri varil ağacı 
satışı yapmak talebinde bulunmuştur. -- --

8. BIDIN EGE 
Aydında ziraat islerini tetkik eden 

z.irant umum .mUdürı.i B. Abidin E e a\'
dct etmiştir. DUn Bonıovaya gid rek 
Bornova ziraaı mektebi ile mücadi'lc is
tas, onunda tef tiş1cr yapmıştır. -- --

t bariız cttirm.İ§ ve de stir ki: lunan d mokr. inin n yüks k ve 
c Halk vinin çatısı altındaki güzide tabii ınruuıc:ıdır. 

cemaatle luılkevi hoparlörüniın sesi Çok alkışlanan bu nutuktan sonra, 
ınenz.ilinde bulunan sayın dinleyiciler! Karata orta okul müdürü B. Fikri lnal

Bu saatte Türlciyenin her tarafında öz ile tarih öğretmeni Kemal Bilbasar 
kutLınan 8 inci dil ba}Tamını biz de İz- güzel birer nutuk irad eylemişler ve 
mirde ayni fuıdn kutlamaya başlamış bayrama ögretmen B.İhsan Çetinin oku-
bulunuyoruz. dugu bir dt'stan il(>' nihayet verilmiştir. 

Dıl bayramı geçmişte kazanılmı. bir KARŞtYAKADA: 
zaferin şimdi ~ eniden anılması töreni Dün dil bayramma müsadif olmak 
değildir. O tutulmuş bir istikamette yO- hasebile büyük bir yurttaş kütlesi tara
neldigimiz bir mihrap onünde il rleyis fından bu bayram kutlulanmış ve öğ
ve ) ükselişc devamımızdır. retmen Tarık Ziya !sıkman taı-afındnn 

Türk dili Yaracağı son menzile ermiş bır konf rans verilmiştir. 
degildir. Her gün yeni hız ve hamlelerle - - - -
oraya dogru ;1erlemektedir. Bu çok eki ER EZ BftN Si ISTAN· 
zamanlarda olamazdı. Korku ve riva BUL ŞUBE u· DORLu· cu· 
çarJannda olamazdı. Korl..-ıınun dili tu-
tuktur. Konusmadan C\'\•el düşünür \'e İzmir Mel"kcz bankası müdürü B. Na
düsünürken karar ver.emez. Riyanın dili ı.ifin 1stnnbul Merkez bankası müdürlü
bozuktur, o söyliyern~ kekeler. söylerse ğüne tayin edildiği bir telefon haberile 

Bugün atinelerclen itibaren 
2 FİLİM BİRDEN 

GELE E GiDE EBUSL R yalan söyler, çünkü karşısındakini dil- 1stanbu1dan ibildirilınistl. 
şünmekle meşguldür. Baştakilerden kor- Kendisine müracaat eden bir muhar-

-1- İzmir ınebusu B." Raluni Köken, Kon- kulduğu ve Tanrının bifo nlantılınağa ririmizc B. Nazif böyle bir tayinden ha-
ya mebusları B. Ali Riza Türel \'e B. ı.~ıJd • d lerd k 

BİR GECELİ SEVGİL. 
Fuad Gökbudak, Kütahya mebusu Alü- cauŞ ıgı cviı' c Tür çenin sesi nn- berdar olmadığını ~:e kendi malilmatıruı 
edelin TiritoMu t.ianbula, Manisa me- E!l duyulabilirdi. Türkçe ancak hürriyc- göre İstanbul Merkez bank müdürlüğü-

&' tm konuşulduğu, korkumm kalktığı,içi- ne B. Sadinin tayin e-dildiğini söyle-
husu Hüsnü Yaman, Isparta mebusları · d k 

Baş ı'Ollerde POL HÖRBİGER -TEO LİNGEN 
-2-

n .;t, mız c- i en temiz duyguların arıra vu- mictir. 
Kemal unnl ve Remz.i unlü, Denizli s ""$ 

GE Ç KIZLAR PA SİYO 
mebusu Dr. Kazmı Samanlı İstanbula 
gitmişlerdir. --·--

I Baş Tollerde MAX DEARLY - Plli"'RE BRASSEVR, SEANSLAR 
Bir ~ecelik Sevgili: 3-6.30 - 10 da. Genç kıı.lar pansi} onu: 5-8,30 da 

BİR Y.tN 
Balıkesir erkek öğretmen okulu mü

dür muavini B. Zeki Ökmen Buca orta 
okul müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

::ımuuuun Cihan Hatun 
yor, beni ihmal ediyordu. Babamdan 
para isterdim. Bana vermezdl ~buki 

lllllllumın: mürebbiyelere sizi eğlendirmek icin pek ----------
E çok paralar veriyordu. Bir gün bazı 
: adamlann memleketi dolaşarak çocuk 

J·eıı·ika: 124 YAZAN: Curci Zeydan : satın aldıklarını ~ittim. Hasetten tc-
- - - cennün e~ gibi idim. Mürebbiyeyi 

Afitap! - O hemşiren budur. O vefat Hep (Afitap) ı büyük bir sükUt iç.in- gaflete getirdim. Şehrazadı aldım. Bah-
~tmemiştı. Yalnız kaybolmuştu. Hnlk de dinleyorlardı. Kadın sözünü bitirince çelere götiiroüm. Esir tacirlerine tesa
arasmda dedi kodulara mahal kalını:ı- Cihan Yakuteyi kucaklııdı. öpmeğe düf ettim. Şehr:ızadı onlara verdim. Ba
mak için ölmüştür demişleroi. başladı. Y.akute hep inden ziyade se\;l- na iki albn verdiler. Hemşiremi alıp 

Bu sım ben, baban ve bu Samandmı niyordu. Çünkü kendini bir cariye zan- uz.aklaştılar. Eve döndüm. Şehrazadı ne 
başka kimse bilmiyordu. Onun ziyaı Sa- nederken (Merziban) rn kızı oluyordu. yaptığımı sordular. At kaptı dedim. Ba
man vasıta.sile vuku bulmuştu. Şehrazat HeIIl§-iresini öpmeğe başladı. Her kese ham inanmadı. Esir tüccarına verdiğimi 
pek küçük bir yaşta iken Saman onu hayret istila etmiş idi. Birbirlerini:" ciki bilahare anladı. Arayıp bulmak ıçın 
bahçelere götürmüc;. Avdetinde :ra1nız hemşire arasındaki müşabehet bo5 bir adamlar gönderdi. Takibattan bir fayda 
dönmüş. Baban Samnndan hemsiresini ey değ.ildi> diy-0rlardı, kendilerinı rü- hasıl olmadı. Babam o andan Hibnrcn 
ne yaptığını ormuş. &iman ağlamağa ya aleminde uuuıediyorlardı. Cihan: benden nefret etmeğe karar verdi. Ben 
bClı,gamış, esir tüccarına ait bir atın kn- - Söyle, Saman! Şehrazadı senden sinnen ilerledikçe alemi bana düsınan 
pıp götürdüğünü iddia etmiş. Çünkü kim aldı? göriiyor, her hal ve hareketlerini mma 
Türkistandn bazı e irciler bir takım Samnn gözlerini sılmege çalıcl!ğı hal- müteveccih bir suaikast zannediyor
atları çocuk kapmaga alı..tjırırlar. Bu de cevap verdi: dum. Düşünmeğe başladım. Kendi ken
atlar bir çocuk ördüler mi, cli~erile - Bu dünyada kendımi anladığım düne, halkın adaveüni, fonalıklarını hü
sahiplerinin lan n.:ı götürürler. Baban zaman on yaşında idim. Sen ile bu hem- J..;jresüz bırakmak için servet sahibi ol
Sam.anın sözün inanmadı. O dakikadan .ıren dörder yaşında idiniz. Babam sizi malıyım. Dedim, ilk te ebbüsüm baba
Hıöaren (Saman) a gücendi. Onu gör- pek çok sevi)or, pek nazlı tutuyor idi. mı vasiyetname yaz.maktan menetmekti. 
mck istcml:'zdi. Schrazadın \'l:fot l ı ten cıldır.ıcu~ım ~ •lıyordu. Sı7.l' Muvaffak olamadım. Bu ademi muvaf-

··şterileri • 
ıze: 

me\'·siın münasebetiyle 

bulundum. Diğer bir ademi muvaffaki- - 67 -
>·ete düştüm, her ademi muvaffakiyct ( AYDOô DU) NUN NESEBİ} 
diğer bir ademi muvaffokiyeti, her hüs- Köşk halkı aralarında zuhur eden kn-
ran diğer bir hüsrannı takip elti Bun- rabet ile pC'k memnun ve mesut olmuş
ları hep bilirsiniz. Bu hakikati ancak lnrdı. Yakutenin (Cihan) ın hemşiresi 
iki gün evvel hapisanede anlıynbildim. olduğu tehakkuk etmiş idi. Babalarının 

Saman bunu söyledikten sonra geniş mir.ısını aralcırında taksim ettiler. ! kisi 
bir nefes aldı. Titremesi, gözlerindeki de genç ve kahraman olan Türk (Aydoğ
perişanlık devam ettiği halde söze te'k- du) ile Arap (Hamad) pek yakın bir 
rar başladı: karabet ile samimi dostluklarını tahkim 

- Şu izahatı verdıkten soma belki ve tarsin .eylemişleroi. Mutasamın iltifat 
hakkımda hissiya t şefkatiniz uyanır. ve teveccühüne nail olmuşlar, layık ol
Fakat ben siz.den af istemiyorum. Bü- dukları mevkii, şan ve. serefi ihraz el
tün ef'::ıli bir silsilei cinayat olan bir in- mişlerdi. Yalnız Aydoğdunun zihninde 
san idamdan başka biı· ilkibC!t bulmama- me.rakla anlamak istediği bir şey kalınış 
lıdır. idi. Bir gün validesile haşhaşa kalınca: 

Saman bunu söyler söylemez hemen - Valideciğim! Nesebimin hakikatini 
cebinden bir hançer çık.ardı. Kendi söylemek zamanı dalın gelmc>di mi? 
göksüne sokarnk alkan içinde yere düs- Bu mC!vkie, bu serefe nail olduktan 
tü. sonra daha ne bekliyorsun? dedi. 

Hazirun bir vavc.) la kopardılar Kn- -Oğlüm. bir sey hc:>klcıniyornm. Bu-
dınlar bu manzarayu bakma~n davana- nunla blraber şu hal ve mevkiin nesf'p 
mıyarak oradan çekildiler. Hep Sama- ve ehli~·l'tıne göre büyük bir şey de
run gayet snmimi bır itirafı zünupla ğ:Jdir. 
tevbesini ilan ettiktt'n sonra bu suretle 1 - Babnmın ınevkıcC', snn ve ş •refc 
intiharına acıdılar, n iladılar. Sonra def- b"'ndcn dah·ı bil) til• • ld l'ıuuu el il' , mi 
nettiler. Cihan k. rd "·d i<'İn her kc:u;f n} i f" tı•· •m" 
zi · d ın 'i c-ellim \"e mahzun olmustu. 1 ~ D 

muc;tur. 

* Alsancakl.a Yeni .sokakta Mahmut 
oğlu Cımkur, Mustafa kız.ı Fatmanuı 
eYine girerek bir kol saati çalmıs \'e ya
kalanarak ndliy:e).c verilmiştir. -·--HALKEVINDE KONFERANS 

Bugün saat 16 de fzmir halkevi salo· 
nundn Dr. Şevki Uğur tarafından (Çn· 
lışrna, İstirnhat. Suü·timab me\'Zulu bir 
konferans verilecc:ktir. 

Bu konferansı halkevi salonunda \ e 
hope-rlörlt"rle dinlen .. bilir. -- --Bıçakla ya atadı 

Karatas 9 Fyliil oka :ında Mu., 
oğlu Ahmet \ t· .. ~chmet kızı Hacerı bı· 
çakla yaralı} .ın aynı sokakta oturun 
Mustafa oğlu Ali Tomak dün meşhut 
suçlar mahkeme l''lce 42 gün hap e mah
kum olmuştuı·. --·-·-ZENGİN iRS Z 

Tırede Gök ·en nahiyesine baglı Pec;
refli köyünde muhtar Mustafa Ut,iuztUI 
evine giren meçhul bir lursız, bir mav
zer, bir çift küpe, bir altmışlık zinet nt
tmı ile bir elektrik cep feneri çalmıstır. 
Hırsız aranıyor. -·--Bergamada bir 

hırsızlık 
Bcrgaınada Rüştiye mektebi cadde

sinde 67 sayılı dükanda tuhafiyeci B. 
Ahmet Birgülün dükfuunn giren bir hır
sız tarafından 12 ipekli kadın çorabı. bir 
kutu dantelfı, üç eşarp, bir çift clınas 
küpe çalınmıştır. 

Ankara radyosu ___ ..,._ 
BUG'IJll 

7.30 Proğram 7.35 müzik: Plaklar· 
dan hafif musiki 8.00 Ajans :haberleri 
8 . iO ev kadını - yemek listesi 8.20-6.30 
hafif musiki proğmmının devamı (Pi.) 
12.30 proG'ram v e m emleket saat a yn
n 12.35 müzik kadınlar küınc heyeti 
12.50 Ajans h ab erleri 13.05 müzik 
13.20 - 14.00 müzik senfonik proğrııın 
(Pl.) 18.00 proğram ve memleket s;ıııt 
ayarı 18.05 müzik hafif melodiler (PJ. ) 
18.30 müzik halk havaları 16.50 m üzik 
radyo cSving> T riosu (j. Özgür ve AteŞ 
böcekleri) 19. 15 müzik 19.45 meınle
kct s:ıat nyan, Ajans haberleri 20.00 
müzik 20.30 konu3ma (bibliografya) 
20.50 müzik : Fasıl heyeti 21.15 k onu : 
ma (iktısat saati) 21.30 radyo gnzete51 

2 t .45 radyo salon orkestrası (Violonist 
Necip Aşkın idaresinde) 22.30 meru· 
le'ket saat ayan, A jans haberleri; Zira· 
at, esham - tahvilat. kambiyo - nukut 
borsası ( fiat) z2.45 rndyo salon orkest
rası proğrıımmın de\"amı 23.00 don9 

müziği (Pi.) 23.25 - 23.30 k panı · 

• 
....... . ....... SlNEMA~!.ffıA 



Gece yansı Çayırlıbab- lngiliz tahtelba- Borsa 
d b• . J birlerinin torpil- -• 

Orta okullar açılıyor 
çe e ırcınayeto muştur tediği iaşe =~.u:.:™ 
Bir adam he~;irelerini takip ge~eri fili ~yje 

ıs. 
13.50 
13. 
14.'15 
13.50 
14. 
21. 
17. 
19.SO 
13.50 
18. 
H. 
17.50 
14.50 
26. 
18. 
20. 

26. 
2L 
25. 
20. 
20.50 
H. 
25. 
22. 
ZL 
1'. 
23.IO 
20. 
17.SI 
ZL 
28. 
18.50 
20. 

lzmirdeki orta okullann ilk 
sınıfına 2035 talebe yazıldı 

eden bir ca.bsı bıçakla öldürdü ~~~:.!" <.~)gemie:!:~ ~ ~ ~ ~: i:!!ıo 
y- vaffakıyetle neticelenen harekattan bab- 58 D. Ardittl 

z•s seden bir tebliğinde şöyle denilmekte- 51 M. D. İzmir 

X• 
Bütün orta okullar ve liseler sali gü- nıflanna da 2152 talebe kabul edla.-

nii açılarak tedriaata bll'anacaktır. cektir. 
Bu sene tehrlmlz orta okullar.mm ilk Bu vaziyet kvşwııda orta okul im 

muflarma 26 ~lül gil:nUne kadar 2035 şubesinden artacak" 50 kadar talebenin 
lm veı erkek talebe kayıt iqln mOracaat- son gUnkil vaziyete göre bu okulda " 
te bulunmuf)arcbr. Bu yekanun aon kay- yahut kız lisesi orta kısmında yedeftl-

Gece yarw Çayırlıbahçe mevkiiııde Sivaslı Mehmet ojlu Salih Yağcıojlu, dir: İngiliz denizaltılan, dfqmpn donan- : ~Ali brdetler 
cok feci ve tilyler ürpertici kanlı bir el- ile kaqılqmıştır. Bu vaziyeti gören Sa- ması aramıya ve bu donanmaya mmıur 33 mı!': Ersu 
nayet olmuş, bir kişi ağır surette yarala- lih heıD§irelerine takılan ömere fena edilen 49 H deıılzaltı gemimiz geQeD!er- 29 N. U~ 
narak ölmüştür. halde sinirleDDÜf ve: de sekiz iafe gemisinden mürekkep bir 28 Osman Altay 

clm bpanıf gUntl olan 2'1 eylOl 1940 ta- . . . 
rlhUıe bdar 2200 e çıkacağı zamıedil- nlmelen, veyahut ta kız ölretmen olcu-

Yapılan tahkikata nazaran hadise şüy- - Neden takılıyorsun bunlara? diişman kafilesine hUcum ederek bu k.a- 20 Barki Amado 
le cereyan etmiştir: Demiftir. ömer Yılmnz. kadınlarla ~eyi torp~ ve ild torpil hedefe 15 E. Alipn 

mekted.ir. lu orta Jwımında yenlden açılacak bir 
İzmir lise ve orta okullan, bUtUn n- şubede tedriaat görmeleri için Kaqıy .. 

ıuflanna milracaat eden talebeleri ka- kaya gönderilmeleri ayrıca tekarrilr 
bul ettikten başka orta 1mım blriııci sı- ettirilnıi§tir. 

Seyyar elbise saticısı Sivaslı Ali oğlu m~gul o1makta devam ederek kilfllr ı.sabet e~. Tuna ismindeki denizal- 6 Ş. Remzi 
35 yaşında Ömer Yılmaz Kemer istas- etmiştir. Zaten ötedenberi kin besliyen tısı. da iki düşman destroyerinin hima- 1830 
yonunda .lspartaya gidecek misafirlerini Salih te biçajını çekerek Ömer Yılmaza y~sınde ?ul~. ~~ ~ir ~gemisi- 29707! 

bir kaç defa saplıamıştır. HAdiseyi gö- ııın tahrıp edıldıjini bil~ır. 31537 i Fı /r J 1.. l A 1.. ı ' 
trene yerleştirdikten sonra evine dön- ı·en iki kadın ile Bn. nazirenin kocası ----•- İNcia ranaız anı ats11ii • merİ1ea İ e JGpGn• 
mekte olan Çayırlıbahçe Değirmen so- Alı' Osman Salibe yardıma koşmn•lar- A •k 1~83 Ç 
kaiında oturan .tspartalı Ali oğlu 0.s- dır. Salih biçağını ömerin muhtelif men 8 :ı263 11 S;~~~ fir. ::so ~:: tnelİfte razı ol mı yan yanın al'Gaı açıldı 
man kansı 28 yaşında Bn. Nazire Yağ- yerlerine saplıyarak öldürmüştür. HA- Jt. 509 M H N lı 8 50 19 G l D l BAŞTARAFI 1 lncl SAYFADA 
cıojkibelu ikle ablmlası 36 yaşikiınkdadBn. Du

1
duyu diseden .sonra iki kadın, ve iki erkek Çine 

2
-5- mı•ıuon d 

1 
200 : T~ az 16:50 18: enera ego ;n siyaseti şayet birleşik Amerika~ 

takadar. okiyu uşk v~~: . a uıa ekv erilnke de-rhal yakalanmış, ölü Ömer de has- o ar 156. İzzi ve Ali Fesli 8.50 15.50 - BAŞTABAFI 1 İNCİ SAllİFmE - letlerinin emniyetiı.ıi tehdit edecek olm-
va 't va it .uu atmış, saı· ıntı ı taneye kaldırılmıştır. 75 • M. Beşikçi 12. 21. sa bu hUkilmetin askeri tedbirlere ve ltı. 

etmiştir. HAdiseye müddei umumi muavinle- İstı•krazda bulunuuor 73 • A. H. Albayrak 15. 15. 8,20 de şehrin önüne gelmiş, Fransız zumlu diğer bUtün tedbirlere müracaatl 
Fakat tam bu sırada sokak içindeki rinden B. Kemal Berkarda el koy- -1 47 ıı B. S. Alazraki 8. 16. Rişliyö zırhlısı ve sahil bataryaları saat tabii olabilir. Fakat Japon styuetl _. 

kahvede eskiden beri araları acık olan muştur. v · 26 (AA) 38 • H. Çolakoğlu 12. 15. 9 da ateş açmışlardır. Vevey denizaltı cnk Asyada sulhu tesis etme~e ve __. 
qıngton, · - Amerika 30 A. M 5 ,_ 

----------------------------- hükü~ti~al~~ihra~tba~~v~ • .A~ 1~50 K50 g~nM~m~ u~ym ~.~~~~~ 

BERLİN LON DRA 
ııtasiyle Çin hükümetine 25 milyon do- 10 •Faik Soydan 17.50 17.50 şon zırhlısı ateş hattından geri çekilme- Ekonomik bakımdan da birleşik Aml-
larlık bir istikrazda bulunmayı kabul 3884 Yekıln ge mecbur kalmıştır. İkinci bir İngiliz rika devleti oldukça geniş gelirlere ma-
etmiştir. 2H802 Eski yekun zırhlısına da tam isabet vuku bulduğu liktir. Bu sebeple, Japonyaya karp ya-

Çunk King. 26 (A.A) _ Hindiçini- 30686 U. YekUn sanılmaktadır. pılan hilcwnlar ~Q bir zaman anlapla-
- BASTAK.a• ' 1 iNCt SAHİFEDE - - BAŞTARAFI l inci SAYFADA - den gelecek bir japon taarruzuna karşı «/:r Fransız avcı tayyareleri bir İngiliz mamaktadır. 

miştir: . mun!azam kıtaata yard•m için Yuna CEJHANOA OOGUM VAK· tayyaresini düsürmüşlerdir. Ateş ikinci 
tün elek.lirik malzemesin" hazırla\ an hü- n·· bo b dı t le n hl '-· ih d'lm" ı· Sa t 9,30 da - L n • e m • .u ınan ayyare rı - }'al t,;nde eıı silah tutanlar askere al • zır ıya ""ve e ı ıs ır. a ~·---S l NGA PUROAK I HADiSE yük Simenı Halske fabrikalarının bom- den mi' kkep ha~ ... müfrezelerimiz Ber- mıştır. 10 ALARI ARTTI İngiliz filosu geri çekilmiştir. Sahil ba-
bardımanında iki büyük yangm müşa- lin ve Kielde ask~rt hedeflere, Alman Şank Hay 26 "(fo.A) _ Am 'k Ceyhan 26 (Hususi) _ 

54000 
nüfuslu taryalanınız civarına İngiliz obüsleri Tokyo 26 (A.A) - Singapurda in-

bede edilmiştir. Bütün Berlin ve civarı ~ ·~~i :!ıın~kik menı~~etler~~~lu~ As.>a filo.u~a mensup dört d=~r:;;; olan kazamızda 8 ayda 722 doğum vaka- düşmüştür. Şehre bir obüs salvosu isa- gilizler tarafmdm japon konsolosluk 
fabrikalanna elektirik veren büyük ısti erme. ~· ucum e .~ er . Şank.haya gdmiştir bir kac; gün hldık- sı, buna mukabil 357 ölüm vakası olmuş bet etmiştir. Sivillerden yaralılar vardır. memurlarından birisini tevkif ve kıon
T ramformatör fabrikasına büyük çapta Almanlar da lngıltel'eye karşı hucwnla- tan sonra Maaile gidecekleri aan 1 k ve 189 rift evlenmi .. tir. Dox..·- artmak- Limana bir obüs düşmüştür. Rişliyö ~losbanedeki müsadereleıi :menuu ba-
bombalar isabet etmiştir. T ampelhof rına devam ederek İıigilterenin ve Gal tadır. ı ma • :r --ı.r 5""'" zırhlısına da bir obüs isabet etmişse de his eden japoa ozetıeled bu .ili )llOtlllD 
tayyare meydamndan üç kilometre me- memleketinin muhtelif noktalannı bom- tadır. Artma nisbeti pek büyüktür. hasar ve telefat yoktur. ile değil fiiliyatla halletmek lizım olda-
safede bulunan kanal üzerindeki köprü- bardırnan etmişler~ de bu hareketlerin Şankhay, 26 (A.A) - Enternasyo- Vaşington 26 (A.A) _ Resmi Ame- tunu ~-
ye de iki bomba atdmlfbr. sıklet. merkezi tekı-ar Londra ve civan nal imtiyazlı mmtakanın her tarahnda OPERATÖR DOKTOR rikan mahalili general Degolün Dakar Ponditen 26 (A.A) - F:ranmz BlncB. 

Ostand, Kale, Havr, Şerburg, Ba- olmoştur, bütün nakil vuıtalarmda umumi grev AlfJlft CEMfı. OJIAI. üzerine kontroliinü tatbika muvaffak çini valisi beyanatta bulunarak fqi .... 
loğn istila limanlanna ve üalerine ııiste- Londra mıntakasınuı muhtelli kısmı- ilin edilmittir. Bu grevle yabancı idare- Framız J1utaDe1i Operatirl olmamasından dolayı ademi memnuni- yalnız dost milletlere delil hUr dilflla-
matilc hücumlar yapılmıstır. Bir çok in- larında yangınlar cıkmışsa da itfaiye ve )eri miifkül vaz.iyctte bırakmak gibi si- Her ~ öileye kadar FrMm ....._. yellerini gizlemiyorlar. Fransız _ Ame- celi insanların melcei oldujunu liiJ'Je. 
filWer, müteaddit yangınlar kaydedil- pasif korunma teşkilatının süratli müda- )'a&İ hedefler takip edilmekte olduğu liade, öileden sonra BiriDd Beyler M- rikan milnuebetlerindeki gerginlik art- mişür. 
mittir. halesi sayesinde büyük hasar olmasııun söylenmektedir. bimcla.. No. 42.. TELEFON: 2310 mıştır. Vaşington Fransanın mihverle • Salı ak,amı düpnanın bir gemi kafile- önüne geçilmiştir. Londra mıntakasının -tT TELEFON : 3479 işbirliği yapmak istediği fikrindedir. 

=.:.Gc:b:~tı!T.k ~!~-:ası,:~ ~!t:ı:!ı!5ın;1=~a r:~~~ t~ili MERSiNDE PiYASA YA z A y ı ---·---
FRANSA KARI ORDUSU 

KUMANDANlltl 
tar. Gece harekltt esnuanda iki tayyare- bombalardan hasarat basıl olmuştur. KAHVE Çll(TI Jkti.at vekaletinden tanzim edilip ILMAI llTllTI 
miz byholmuttur. Ölü ve yaraWar hakkında haberler mev- fzmir ticaret ve sanayi odasından 92 7 Vişi 26 (A.A) - Bugiln resmi gazete. 

Londra, 26 (AA) - İngiliz hava cut ise de zayiat miktarı henüz malum Mersin, 26 (Hususi) - Gümrükte aeneııinde aldığım 141 saydı 1 nci ııınıf • de çıkan 13 Eyliil tarihli bir emirname 
lruY.etleri gece Berlin ltzerine en fazla de~ildir. bulunan kahvelerden beş yüz çuvalın muafiyet ruhsatnamesini zayi eyledik. BASTARAFI 1 inci SAYFADA - ile Orgeneral Hud Singer kara orduı.n 
süren tecavuzlerini yapmlflardır. Hü- İngilterenin cenubu sarkısinde bir muamelesi yapılarak bugün piyasaya çı- Yen.isini çıkaracağımızdan eskisinin hük- men bildirildiği teeyyüt etmektedir. Ay- kumandanlığına tayin edilmiştir. 
cum aahahın dördüne kadar devam et- sehire bombalar dümüstür. B.w hasarat karılmıştır. mü olmadığını ilan ederiz. ni zamanda bazı iptidat maddeler de her -·-
mittir. Alirm beş saat sürmüftiir. kaydedilmekle ber .. ber 7.:tyi t miktarı Alsancak Mesudiye caddesi iki istikamette nakledileceklerdir. Hel- POLONYA MOL JECILERI 

azdı~ .. Ölü ~roktur. ir: !ilt<>r.:nin şim~li nmn Berlin ve Kielde askerl hedeflere No: 142 Bilal Hasan ve Ş. ki sinldde bul~ t~iliz sefiri Alman Menin, 26 (Telgraf) _ Polonya 
Bedin, 26 (A.A) - Dün gece lnri

liz tananıleri yine Bedin üzerine hücum 
ederek mahalle anlanna sel• güzel 
bombalar attılar. 

garbisinde hır kaç ~ehıre bombalar duş- ve Alman işgali altında bulunan yerler- 26, 27, 28 4007 ( 1993) kıtalarının Finlandiya topraklarından -ltecil · k file hal" d M. · 1a,I 
milş ve bazı yangu.ılar çıkmış, fakat SÜ- deki istili üslerine hücum etmişlerdir. geçerek şimali Norveçe gitmeleri hak- mu en a m e emn yo • 
ratıe söndürülmilştU:-. Almanlar da İngiltereye karşı hava hil- ............................................ kında Finlandiya hükümeti tarafından lngı1tereye gitmektedirler. 

Gal memleketinc'le dahi birbirinden cumlanna devam etmişler ve muhtelif SATILIKTIR verilen müsaadeyi enerjik bir surette ___, • ...._. 
Ne•ıotk. 26 (A.A) - Nevyorlt 

Herald Tribün lnailiz bava kuvvetleriniD 
Mant denizindeki iatila üalerine akınlan
IWl Almanlara en güzide efraddan 60 
l>ia kifiye mal olduğunu bildiriyor. 

çok U7.8k şehirlere homh 'nr düşmüştür. noktalara bombalar atmışlarsa da hil- protesto etmek için talimat almışhr. Bir yaralanma 
Hasar ve zayiat v.clır. cumun sıklet merkezi tekrar Londra ve Resmi mahafil bu hareketin bitaraflık Ödemişte Yıldız otelinde Ahmet ollu 

Londra 26 (A.A) - İngiliz ha\a ve civar nuntakalara tevcih edilm.i$tir. Yan. Kemeraltmda SCllER oteli mobil- kanununa ve beynelmilel hukuka sarih Ahmet Rolat, bir lravp neffreeinde Ne. 
dahili emniyet mzaretlerinin tebliği: gınlar çabuk söndürülmüştür. Ölü ve ya- ycsiyle devren !mhlıkhr. Otel miste- bir tecavüz teşkil ettiğine işaret etmek- bi oğlu Basanı bıçakla yaraladığından 
Dün gece kuvvedı bombardunan filola- ralı vardır. cirine miil'acaat edilmesi.. tedirter tutulmuştur. ............................................ . 

J' -

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

B I d lZMtR BF.l.EDIYF.SINDEN: 
eyoğ Un Q l - Kültür mahallesinde Şükrü Ka-

BR.STOLT OELI ya bulvarında 63 ncü adanın 552.25 J . metre murabbaındak.i 7 2 ııayılı aUUl-

s k · J nın satışı yazı itleri müdürlüğündeki ir eciae tartnamui mucibince kapalı zarflı art• 

OSM ANiYE OTELi• brmaya konulmuştur. Muhammen bedeli 
5522 lira 50 kurut muvakkat teminatı 

Ba her ld otelin müsteciri 45 ıeneiik otelcilik mit-.haaaaaıl>ay öm• 420 liradır. ihalesi 2/10/940 Çaqaın-
D--o:'dir. ba siinü saat 16. 30 dadır. 2490 ayab 
._..... kanunun tarifatı dahilinde hazırlanmış 

Briatol oteli elli oclah ber odada aoiuk ve sıcak eker ıulan, banyolan teklif mektupları ihale aünü azami saat 
kaloriferi vardır. Dahili ve bılrici miiteadclit teJeto~ oJduiu aibi 15.30 a kadar encümen riyasetine ve-

... Ullıörtl ve ba...S labataa nrdar. rilir. 
Dııan __ _.. ---~- L..!- L_ L . lin ff-1:.. M den" • 2 - l.met kaptan mahallesinde 34 
utHUD ..... IRnlHlnl amg Oan uu ote 9U\' ve armara ızme ncü adanın 250 metre murabbaındaki 61 

ft lllanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. sayda ansasının ııat11ı. yazı işleri müdür-
Batfin bu miilwnmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi- lüğündelü tartnameai mucibince açık 

yeeek clllecede .......... ça.kG im otel Türkiye otelcilik mütehueMı arttırmaya konulmuttar. Mubamınen 
~ c..- IJilfl ........ idııa ı ıirdedir. Bir defa ayant llaklmti bedeli 1750 lira muvakkat teminab 132 

me,dana '-tyar. Bunun için Mitiin Egeliler, kendinin tahtı iaticanncla lindlt'. Taliplerin teminah C. M. ban
kutna yatırarak makbuzluiyle ihale ta-

•-hman--ote-U.••de•-'"•aJ.•~İlar-lar•. __________ lm __ •• rihi olaa 2/ 10/940 ÇarfUDba sıBall ... t 
16 da encümene lllÜraeUtlan. 

T. İş Bankası 
Küçük CGTİ laeaaplar 1940 ikramiye planı 
.......... : ...... t, 1Mayıs,1 • ......, 
ı Ddacl teşrin taltlllellnde yapdacaktıl' 

.-1940 İkramiyeleri:----. 

ı ... 
J .... ,..., 

12 Adet ,,, ..• 
75 •d• ne Adef 

18, 22. 27. 1 (1917) 
l - 27/8/940 tarih ve 3914 nu

maralı askeri ceza kanununun bazı mad
delerini değiftiren kanun: 

2 - 281 8/940 tarih ve 3915 No. lu 
asl::eri muhakeme usulü kanununun baza 
madc:Llerini deiittiren kanun: 

3 - 23/8/940 tarih ve 2/14160 
kara.ı-.ame numarah Türk Tui}a nona
ları hakkmdaki nizamname. beledi7e 
ciin..le kapl8Uldaki ilan tabtamna asal· 
r:ııştır. tlln olunur. 3975 ( 199S) 

- Buğday fiatlerinde vukua gelen 
tereffu dolayıaiyle 2 7 ı 9 940 tarihinden 
itibaren birinci ve ikincı nevi ekmeklere 
yimıifer para zam edilmiftr. Bu •ıretle 
birinci nevi ekmek t 1 kurut 30 para, 
ikinci nevi ekmek de 9,S kurut üzerin
den aablacaiı ilin olunur. 

4026 ( 1997) 

FOSFARSOL, Kanın en hayati kısım olan kmnm yuvarlacıklan tazeliyerek (Opltır. Tath iştah temin eder. Vll 
devamlı gençlik, dlııçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhraalan, uykusmluiu giderir. Maannid inlalıım~da.: 
barsak tembelliiinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşekliği \"e ademi iktidarda ve kilo alaaaklla 
şayanı hayret faideler temin eder. 
FOSF ARSOL'ün: Diier bütün kuvvet şuruplanndan üsttinlüill DEVAMLI BİR SURETLE KAN, KUVVET, aq.1•auaı. 
TEMİN ETMESi ve ilk kuDaoanlarda bile tesirini derbaJ göstermesidir. 

Sahhat Vekaletinin resmi m8saadesiai habdir. Her ftllineıle bahmar. 

. -
1 T. C~!!:~~1~ankası 

Seftnayelll : ll0.800.000 Tiril Unsa.. 
Şube ve ajan adedi~ za 

Zinl ye ticad ....... Bmlla. ..... ... 

PARA BbdKTIRENLERE 28.800 ı.tRA 
tıcRANll& VERECEK 

Ziraat benk•Dda kumbaralı ve ibbanız tasarruf heaplannda m a (50) 
lirMJ buJnnan ....... ' defa ~k kur'a ile aplldaki pllna sare lk
raaılye daimlllNktı• : 

' Adet 1.000 Liralık C.000 Ura 
4 • JOD • 2.000 • 

HUMDALn 
-+-

UMUMİ DENiZ ACENTELiöl L'ID 
ımı.ENtc LlNES Lm 

SOULİOTİS vaı-uru 20 - 25 9Ylll 
arasında İzmirden doğru Nevyorka ha
reket edecektir. 

NO'l' : JJlltGrı vapurl8rmmm mn1-
içi elektrik vantilit&- tesllatı O. 1116-
cehhezdir. Gerek \apurlann muvuallt 
tarihleri, gerek vapur isimleri w ..... 
lunlan hakkında acentamız harp dola
yıslyle hic bir :a.bb9t altına ........ 

Daha fazla tafsilAt almak için Btrlael 
Kordonda 152 ınm:aanıda ıUMDAL
mmnnt deniz acentellll Ltd. mllraclıat 
edilmesi rica olunur. TELEFON : to'1I 

6 • 251 • 1.111 • =----·····································-= • • ı• • '-• • ! Oı.IYIER YB i 
100 • 51 • l.m • • ,., ..... ı.n. i 
128 • • • ..-. • VAPUR AC&R'l'MI i 
l&O • • ' IM9 

1 
ATA'l'OBK cADDml - W... i 

DiKKAT: Belaplanndalı:i panlar lllr - lclnde llO llnıdm .... .......... BLSON: ata 1 
,... tknmtye ~ lllkdlrde ,&de 29 faz1aslyle ftl'ftecekttr. Londra ,,. u...,..ı hatlMa -

Kur'alar senede t .W., ı BJlll. ı 8lrlDei khaa, ı ıw.t ve ı .....,_ tar11- p, nem lhlbw a&- .....-.:J 
leriDlle celdJeeeldlr. runa _,_ wlRlaM-. 

• • ............ ii.#ııni'H'iii'Hmü' ......... . 

Yaklllu mMMlllllnd•: 
Evkafı mülhakadan Kara Osmanoilu Vakfından ham .fı99 lira 3S kuftlllak 

ke§fi ve şartnamesi mucibince tamiri yapılmak ._.. 1'11/JMI lıııfthbıdea 
itibaren 20 gOn mO.ddetle milna\asaya çıkanbnqtır. Ynml thale 3. 10. ltMO 
tarihine milsadif peqembe gUni1 sabahı aat 10 4a vaJaflar idaresinde mUteşek· 
kil komisyon huzurunda yapıJacaiı iclart ve fBnl pıtmmelerinln her aGn me
sai saati dahilinde görüleceği ve talip olanJarm yi1zde yedi buçuk teminatla
rile beraber mezkdr gQn ve saatte vakıflar idareline müracaatları ilan olmwr. 

18, 23, 2'1, 1 3860 (1111) 

...... ., ... ç. ... 
Cocak hastahlrlan mit' 

'rELEl'OM: Zili 
Mmyme ...... a Birlaei ..,._. a. 
Evi: Göztepe Kualrol ..... 11111 
lı••m fJlı9 Hı ,,, ' .. lllli 

c.ıwı-) ........... _ ........ ...... 
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tTAL YAN RESMi TEBLlctNE 
GöRE VAZIYET 

Tobruk _ ... __ 
Tekrar lngiliz hava kuv

vetlerinin taarr zuna 
uğraoı . 

26 (A.A) - ltal~an tc>blıgı: Şi-
A rilm h v kuv-. tlcrimiz gece 

r fan«ırc .c. )- el. nı nL boml ar c! -
m ' tı~işlcrdir. İr gifo:.l r Tobruk'u ha
...: ad n bombardım.m elını'?tir. Duşmanın 
hgreketı kara ve denizden derhal açılan 
ha-... i bataryaları ateşiyle güçleştiril
>nl' ır Bır d\i!'.m._ n tc ~ yaresi düşüri.ıl
mu lı.ir. Dig r üç ta~~ arc dC' düşman 
ta\\ are>lerinın Ü 1 rine dönmclerınC' ma
ni olmak uzer~ ınudahale eden nvcı ta:y
}ar ı:r"rniz ıarafı.ıdan duşiırulmü<sti.ır 
DU manın denız cüzütamları Sidı Barra
ni} e atcs açmışlardır. Avcı tnyyarelerin
den murekkep bir grubumuz Malta üze
rine bir taarruz keşif uçuşu yapmıştır. 

Bir tayyarcmiz üssüne dönmemiştir. 
Bir ke>c;if tayyaremiz Adende İngiliz av
<'J tan;are1erlne hücum etmiş ve bunlar
dan hır tanesini düşürmüştür. Sudanda 
İngilızlerin müdafaa meV7Jleri bir tay
yare ~ruhumuz tarafından bombardıman 
edilmiştir. İngiliz tayyareleri Kenyada 
muhtelif yerlere bombalar atmıştır. Bir 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. Bir 
torpitomuz İyonyen denizinde bir İngiliz 
denizaltısı tarafından batınlmıştır. Bu 
torpito mürettebatının ekserisi kurtarıl
ınıstır. --·--Ruzvelt 

lngilterege uçan kale 
taggareıerini verigor 
Ncvyork. 26 (A.A) - Va!Jington

dan alınan bir telgrafa göre Ruzvelt ln
giltercye bir mikdar tank ı.•c uçan Kale 
tayyaresi verilmesi hakkında yapılmış 
olan teklifi ciddi surette tetkik eylemek
tedir. 

Va,ington. 26 (A.A) - Amerikan 
radyosunun bildirdiğine göre Amerika 
Birleşik devldleri hükümeti tehlike tak
dirinde Uzak şarktan 11 bin Amerikan 
vntRndasının tahliyesini organize etme
ğe hazırlanmaktadırlar. 

Vaşington. 26 (A.A) - Ruz\•e1t Cu
martesi J!ÜnÜ Grinviç saatiyle 19.30 da 
radyoda bir nutuk söyleyecektir. 

Vaşington. 26 (A.A) - Ruzvelt ln
gilterc ve Cenubi Amerika devletleri 
müstesna olmak üzere diğer biitiin mem
leketler ve bu meyanda japon ·aya de
mir ve çelik ihracını yasak etm!~tır. ---·--

ln~iltere 
iaşe ihtigacını tam men 

temin etti 
Londra 26 (A.A) - İaşe nazın şu be

yan. tta bulunmuştur: Hali hazır devre
si \ e gelecek günler için gıda maddesi 
ithal ettık. Bunların sarf suretine büyi.ik 
ihtimam gösteımerizi rica ederim. K:ıfi 
miktarda yiyecek bulacaksınız. Fakat 
kısa bir müddet için sizden ara sıra de
ğişiklikler istiycceğim. Uysal olmak la
zımdır. Stoklarımız bol miktarda bulun
maktadır. --·--AD ENE TAARRUZ 

Aden 26 (A.A) - Dün Adene yapı
lan hava hücumunda hiç bir hasar \ e 
telefat olmamıştır. 

O akar 

Hadisesini doğu
ran amiller 
mühimdir 

TAYMIS GAZETESINlN t1t:s\ 
RETTIGI BiR MAKALE ;r\ 

Londra 24 (A.A) - Taymis gazctcs~ 
Dakar hacLscl<>rin tahc;Lc; cttigi bir ya
mını atarken her cephede kendisine 
ıltihaka sc.bır..,ızlıkla hazır bulunan, fa
kat mihver d vletlerinin yardırnile Da
karı Vışi hükümetj namına tutan idare
ye karşı müzaharetsiz harekete mukte
dir bulunmıyan S::negallı Fransız tL'ba
• c;ının bth ük bir kısmının arzu unn 
c vap v rdigiru kayd 'dıyor H' şunları 
n;h cd) . 
cMıhv r devletler·, ~a O ) mu yolla

l'ında k nd!..leri için avantajlnr eld.? et
mek için, ) ah ut ta her hangi bir hare
ketle t~hlikcli bir uyanışa engel olmak 
ıçin b:r kaç zamandanberi Dakarı kon
trolleri altına almağn çalışmaktadırlar. 
Almanların ve İtalyanların içeri doğru 
sızışı silratle inkişaf etmektedir. Alman 
\"C Fransıı.lar, Fransız miistemleke impa
ratorl ugunun şerefini kıran her hareket
lerinde olduğu gibi bunda da Vişi hükü
metinin muti yardımına mazhar olmuş
lardır. 
Fransız ge1,'Tller.nin Akdeniz liman

larından Dakara nakli - ki, mütareke 
hükümlerinin sarih bir sekilde ihlali 
mahiyetindedir - mihver· devletlerinin 
stratejik ihtiyaçlarından ba:şka bir mak
sathı vuku bulamazdı. 

Takdir edilmelidır ki general Degol 
Fransız generali sıfatile Dakara gitmiş 
ve diğer Fransızlardan kendisine iltihnk 
ederek harp mücadelesine iştirak etme
lerini dostçn istemiştir. Fakat general 
Degolün vatancla~larını zorla kendisine 
iltihaka icbar etmek niyet ve arzusu 
yoktu. Vişi hüküınetinin Dakardaki 
adamlarının bu iltihakı menetmek iste
mclerile hfısıl olan vaziyeti görünce, 
general Degol bir kardeş muharebesine 
girişmektense kıtalarını geri ı:ekmrği 
tercih !'l.ıniştir. 

Vişi hükümeti, Afrikada zincirlerinin 
muhafazası mevzuu bahis olun::a dahi, 
harpcu kesiliyor. 

-0.7---

ıtaıuanlara göre 
- . --

ISPANYANIN MiHVER DEV· 
LETLERINE DAHA YAKIN 

BULUNMASI MENFAATi 
iCABI iMİŞ 

Ro:na 26 (A.A) - Stefr.ni • ansı bil
diriyor: Bugünkü bas makal inde har
bin yeni bir safhaycı girdij!iui knyde<len 
Ciornale D'Ita:ıa gazet~s: m"h\·.:ı· dev
letlerinin k ndil r:n-. m<'ydan okuması
nı kabule amade olduk!. rın• \" mihver 
Avrupadan Afrik~ya kolaylı\cla geçile
bileccgi için Italya ile Alnı, n:- ~nın her 
türli.i Ingilıl!' t sebbiisünü dr karşılaya
b:leceklerini b yan evlemekt l"r. Gaze
te dı~o,. k": Dahili har,ıJ r n "r~-ı iki 
cmp .) al° t d mokrns·) k r ı A! nan
:> a ıll' Itnl) nın ) anıb· nrJ hulunmuc: 
1>lan Lpanyanın bu U l C '1 liıftarıkta 

e batı Afrikct ı . hillerindl ki menfaat
i rini nlUkadar eden bir harpt mezkur 
nihver devll'tl rin c1aha :- akın bulun
ması tabiidir. Harbın bu veni "-afha~ı da 
son safha olmayabil r. Fakat mihver 
znfrr yolundndıı·. Ve halen yapılan dip
lomatik icraatla a!'.k-ri harekfıt muvaf
fakı) etle müncer olaca.k o1~n h"r hamle 
t şkil C'tmc-ktedır. 

Rumen ticaret anlaşması 
~eç vakıt IstanDün akşam 

hulda in .. za edilmiştir 
------x.-x 

Romanga ile aramızda 18 milgon liralı~ 
emtea mübadelesi gapılaCaktır 

------x.-x~-----~ 

lstanbul, 26 (Telefonla) - Bir kaç son seneler zarfında iki do • •mleket 
günden beri sehrimizde devam eden arasında mer'i olan anlasmu .ın deva
Türk - Rumt'n ticaret anlaşması müz.a- romdan bnşkı:ı bir şey değildir.:> 
kerelf"ri hit. m bulmu!I Ye onla ma bu- Yeni anlaşma 18 milyon liralık em-
gÜn geç 'akit imzalanmıştır. tea mübadelesine aittir. Mübadele edi-

lmzayı müteakip Rumen heyeti Ro-
manya} a hareket etmiştir. Rumen tica- lecek emteanın başında petrol ve ben-
ret he} eti reisi hareketi sırasında bana zin bulunmakta olup buna mukabil Ro
şunlan 1'Öylemiı1tirl manyaya pamuk ihraç dilecektir. Ru-

cBu ün imzaladığımız )<"ni anhısma. menler bizden tütün de alacaklardır. 

Kız av cemiyeti emrine kinin 
tedariki için tahsisat verildi 

x•x-------
Anknra 26 (Tel~ foııla) - Sıhhat vck5.letincc gösterilen lüzum üzerine mem

lek~tin kinin ıhtiyocmı karşılamak için hariçten kfıfi miktarda kinin ithalfı
tJnda bulunm. k üzere Kızılay cemiyeti emrine bir milyon liraya kadnr kredi 
nçılmnc:ı hnkkında Koordinasyon heyeti karar ittihaz etmi~tir. 

Macarlara serbest dövizle pa
muk satış:a yapılacaktır 

x.x 
Adana, 26 (Hususi) - Adana pamuk ihracatçılar birliğine gelen malu 

mata göre Macaristana serbest dövizle pamuk satmak üzere Ankuada müza
kerelere haşlandığı anlat1lmı§hr. Müzakereler neticelenmeden Macaristana pa
muJc fiatleri teklif t'di1memesi de müııasip görülmiliıtür. Cör"h.,mtl~r 'akında 
bitecektir. 

QI • 

vısı .. 
ingirz ve Alınan resmi 

tebliğierine göre 
vaziyet NORVEC .. 

Malıineye ve:rilirlıe-· . . . . . . -. . . . . . . . 
Italya Iar 

Suriyeue Fransızlar .. 
dan neler istiyor? 

Londra, 26 (A.A) -- lngiliz radyo· 
suna gore l tulyanlar Surİ) c hakkınd. 
Fransızlardan 13 istekte bulunr.ıuşlnr 
dır. Bu istekler arasında limanlarla ha
va meydanlannın kontrolu \ e y.emiler
le tayyarelerin teslimi deo vardır. Fran
sızların bu isteklerden buyük bir kıs
mını reddettiklerini ""' diğ r i t kleı 
hakkında müzakereler ce-r v.ın <'tlİ 
bildirilmektedir. 

il" r Ah 1 an s · ı <~ h · .. 
darı 

za 
Oıt rn, 26 (AA) - Bahrıye nazır 

lngi:iz filosunu sindir- ALMANLAR Yeni Alman ni-__ ,,.. __ 

B. Makdon. ld bu--;i.ın gazetec il re } nptı 
ğı b"> anatta Kanadanın Prine robcrı 
adındaki silahlı ticnret krm az.örünür. 
Meksikodaki Manguilnillo ac;ıklnrındr 
V eser ismindeki Alman Ekspr«:>s şilebi 
ni zapdettiğini bildirmiştir. Veser dür 
Manzailnillodan hareket etmiş ve gece 
yakalanmıştır. Kaptan ve mürettebatı· 
nın büyük bir kısmı Princeroberte naki 
ve Veser Esgui Mataca götürmüştür. Ve
ser 91 79 tonluktur. Princerbert 689i 
tonluk bir vapur. 

diklerine kani bulunugor Tagmis kıgılarında bazı zamma alışacak --·-·-lngiliz hava 
INGIL TERENiN veRoıcı ce · ehemmigetli hasarlar- Norveç kralı bir daha 

KILME KARARı HAKi· dan bahsedigorıar · Korveçe dönemigecekmiş 
hücumu 

MANE iMiŞ -•-
Vi§i 26 (A.A) - Havas bildiriyor: 1 1 1 YN" ŞEKiL İngiliz radyosu İngiliz filosunun Da- NG l ZLER DE A 1 • 

kar?a? u;-'lklnştığını ve İngiliz -~iikü- DE MUVAFFAKIYET HABER· 
metının E ransıı.lar tarafından mudafna 
e?.ilen F~ans~ müstemleke~ arazısıne LERI VERiYORLAR 
hucum nıyetınde bulunmadıgından Dn-
kara karşı hareketten vaz geçtiğini bil
dirmişti. lngiliz1erin verdiği izah budur. 

Böyle bir izahın vekayia 1amamilc 
uymadığı söylenebilir. 

İngiliz hükümetinin kararının veril
mesine sebep hakikatte İngiliz filosunun 
Daknr önünde gördüği.i muka\·emet ve 
Ccbelütfarıka karsı Fransa hava kuv
vetlcr!nin mukabel::-i bilmisil hücumln
rıdır. 

tngilil. hiıkümetinin aldığı karar ha
k"mant'Clir Filhakika İngiliz amirallik 
dairesinin D""Ol tarafından böyle bir 
sergiizcşte nasıl olupta sevk edilebildiği 
zor anl. sılmaktadır. Degol Fransız miis
temlekekrinin aynlmnğa hazır oldukla
rına tn~iliz hiikümetini inandırmağ aça
lı makla, İngiliz vaziy<'tinin Dakar ö
nünd0ki muvaffakıyetsizli;~inin yegane 
mesulü olarak kalmaktndır. 

Vi i 26 (A.A) - Dün sabah Dakarda 
vukua g 0 len harekat hakkında Fransız 
makam1arınn a~ağıdaki mallımat g 1-
m .şllr. Fransız avcı tayyareleri, bir 1n
niliz ta\:~ ar i düşürmüştür. İngiliz Ii
los..ı şehrin liminr> gelmi~tir. Risliyo 
zırhlıc:ı \ sahil bataryalnrı al s açnu.~
lardır. B~ vezi rs denizaltı g0mısının 
hücumuna ugr1yan Rezelü yo~ zırhlısı 
'lteş acmadan cekilmislir. Zırhlıya tam 
bir isabet olduğu sanılmaktadır. Fran
sız a\·cı tayyareleri bir tayyare düşi:r
mü tür. Ateş ikinci zırhlı iizerine ayar 
edilmiştir. Saat 9,30 da 1n~iliz filosu 
c kilmL'i!ir. Limana obüsler cliişmüstür. 
Risliyöye bir obüs isabet etmişse de ha-
ar v ya telefat olmamıştır. 

----./'?---

Amerikanın 
müdafaası 

35,700 

Berlin 2G (A.A) - Alman rc~mi teb
liği: Alman hava kuvvetleri İngiltere 
üı.erindc hareketlerine de\•am etmişler
dir. Bir tayyare fabriknsına bir çok 
bomba düşmüş Ye mühim hasarat yap
mıştır. Gece hücumları bilhassa Londra
ya yapılmış, Londrada Taymis kıyıla
rında iaşe ve lıınan 1esisatı ve doklara, 
silolnra büyiik çapta bombalar isabet et
miştir. Fena görüş şeraitine rağmen bir 
cok infılfı.k \ <! yangınlar görülmiistür. 
İngilizler Alman sivil halkına karşı aç
tığı tedhiş hareketine devam etmişlerdir. 
Almanyanın hiç bir tarafında askeri 

mahi~ ette hasar kaydedilmemiştir. Bir 
çok düsman ta) yareierinin hiicumuna 
maruz kalınmış fakat bu lıiicumlar hiç 
bir muvaffakı~ c:t elde t>dememiştir. Dün 
düşman 18 tayyare kaybetmiştir. Altı 
tayyarcıniz k.:.yıptır. Bir küçük denizal
tımJz 25 bin tonluk dört vapur batırmış
tır. Dün de İngiliz limanları önüne ma
~ ın atılmağa <levanı olunmuştur. 

Berlin 26 (A.A) - D.N.B. ajansı Bris
tola Yuku bulnn hiie:um hakkında şu taf
sil:ıtı \eriyor. Bric;tol civarında Fil ton 
tayyare \ e motor fabrikalarına bir çok 
bombalar i abet etmı5tır. Hiicum dalga
lar halinde y.ıpılmıı=.tır. Düşman tayyu
releriy!e bir çok hava ınuhareb("lcri ol
muştur. Bri•tola hücum eden son gruba 
mensup tayyareler Alman bombalarının 
tahribatını müşahede etmişlerdir. 

Londra 26 (A.A) - Resmi tebliğ: 
Şimdi öğrmıldığine göre dün üçii dafi 
bataryaları tarafından olımı.k üzere 28 
düşman laHaresi düşiil'ülmüşti.ir. İmha 
edilen Alınan tay~ arclerinin çoğu mü
rettebatı bir kac kişilik ağır bombardı
man tayyarderidir. Dün kaybedildiğini 
bildirdiğimiz beş tayynremizden biri 
dönmüştür. Bu suretle İngiliz zayiatı 
Alman zayiatının ~edide biridir. Dün 
gece Bristola } npılı:ın hücum Almanlara 
yirmi tayyareye mu.l olmustur. 

Berlin 26 (A.A) - Almanyanın Nor
vcçteki fcvkalfıd::- komiseri Osloda bir 
nutuk .söyliyerck Norvec;te tatbik C'di
lecek yeni nizam hakkında izahat ver
miştir. Radyoda SÖ) ledigi bu nutukta 
fevkalfıde komiser kral hanedanının 
Non·eçte siyasi bir ehemmiyeti kalma
dığını ve bir daha Norveçe dönemiye
ceğini, mukaddema paılamrntonun üç
te iki derecesinde bir eks~r:yetle muha
lif bulunduğu sabık l1ükUmetin de ayni 
vaziyette bulunduğunu, bu sebeple krı:ıl 
hanedı:ınile mezkur hükümct lehinde 
her faaliyt>tin memnu bulunduğunu ve 
Non·eçte teşkil edilmi§ ola:"l idare heye
tinin faaliyetinin sona ndiğini beyan 
C'derek şunları ilavC' eylemLc;tir: 

cFührerin bana verdigi calUhiyetlere 
istinaden bugünden it ha ... n hükiirrıet 
idaresi yerine ge>çecck o'. :"1 muvakkat 
devl"'t mi.ic;avirll"J".nı tayin cdiyoru:ıı. 
Eski siyasi partil"r la"\·edilmistir. Bu 
hususta a)'rıca tafsil"t n .-rcdil cE.ktir. 
Siyasi faaliyett ~ bul unaca '< yenı <.rosi 
partılerin te!5k·ı e<l ln mi.ı:;. a<l 
olunmıyncaktır. 

---.... :r---
lman arnın 

HAUA ZAYi Ti HAKKINDA 
BiR GENER l lr SÖZLERi 
Londra, 26 (AA) - f"rıınsadaki ln

ı.:iliz lnvr- kuvvetic-ri hı-sk•ıma"ld.-nlı;;.ın
da bulunmwı olan hava P'C11t•rali Sir Arı
hur ho' n nezuretinin 1 5 F vlıilde rnk m 
olarak 185 Alman t~.n are~inin dü üriıl
düğiınü bıldirnm·:ne ra~men o rün 2 5 2 
Alm::m tnyynrcsirıın dü ürüldlifiinden 
emin bulundu~unu ı.Ö} l«:>mistir. 

Genemi bund n b "k 1 17 \iman 
tayyare~inin de h sara u:' radığını a;., e 
etmi,tır. 

General Arthur bir t .. yyare fnbrika
sı amelesine hitnbAn ~ö~ lediyi nutukta 
demi, tir ki: 

- cSizler t ... n are yapınız., Ü t tara
fını bize, ha\ acılara birakınız • 

Bir cok Liman ve ha-
• 

va üslerine ve Kiel 
limanında gemilere 

hücum edildi 
Bir cok .. yangınlar 

çıkarıldı 
Londra 21) (A.A) - Hava nezaretiniı 

tebliği: Almanya ve Manş limanları üze 
rinde dün gece yapılan şiddetli bombar 
dımanlardan biitiin 1ayyarelerimiz sali 
men dönmüşlerdir. Berlin bölgcsind 
bombardıman tavvarderimiz elektril 
santrallerini, demir-yollarını ve Tenpcl· 
hod havn me) danını bombardıman et
mişlerdır. Kielde de doklar bombardı
man edilmiştir. Qc;narburg, Şı:ırburg, 
Hammennhaim, HanU\·ı:rde emtia gar
ları bombardıman edilmic;tir. Anvers 
Flessingue, O tand, Dunkerk, Kale, Bu
logndn maunalar \'e gemiler yeniden 
b:nıbnrdınmn cdilmi t.ir. Bir sahil mü
dafaa tayynrf'si dün Cı~led n sonı-.ı deniz 
üwr.nd~ b;r dJsmnn '!:-ombardıman tay
yaresi dil Urmü~tıir. Çar"-<ımba r,iinünil 
o r~eml,e~ baa'ıyan g c sahil müda
faa P'lLI mE r .. p filolnr.-nız Bre t'tC' pct
rcl d polnrını bo nbard m< n et.mislerdir. 
D-pobra • t c; \' ril n:c; V<' l"ımında bu
'unan , m"J r r::>"ara ugratılm·-.tır. 

KİELDI~ i»:FİI ~KLAR 
Lond a 2 ; (AA) - Ha\ a Dl zarctiııiP 

ı tihba•ı:>.t ~eı \'İsi tildiıı:-or: 
in •i'. ~ tav~ are lf'rini11 dün yaptıkları 

b.· km cc;ııa ıı1da Kıd tersane5.inde bu
'u'lan A im ınynnın Ş ırnhorst kruvazö
ı i.:niin ~ m n :- nkır.ıı1da büyük bir infi-
a ~ g: rı.ilmü"tür. Tc <'r,ıwııin şimal tara
ın dnki od.ı \'~ in..,aa• tC'Z6Uhlan üzerine 

li"t iistC' bil) ü!~ çapta bcıınbı:ılar düı~miis
tür. Bulorına ~ apıh n bir baskın üç bu
e;ul~ s<.nt ı.;fümii , \ e bir çok inf ılaklar 
lıa ı 1 olınustur. Ru-: ıtların ifadesine gö
re hu infil:ıkhırdan biri müthiş olmuş 
'c bir fin için bütiin ~ehri aydınlatmış
tır. Deniz i.iıerinde 75 kiloınelrC' uzakta 
görülcbil1en ba51.a } angınlnr da çıkarıl
mıştır. kişi fiili 

hizmete alını vor 
Vaşington, 26 (A.A) - B. Ruzvelt 

dün yeniden milli muhafaza kıtalarından 
35 700 kişiyi fili hizmete çağırmıştır. 
Bunlar 15 T eşrinevveldc hizmete gire
cekler ve bir senelik askeri antrenman 
göreceklerdir. Ruzvelt bundan evvel de 
milli muhafaza kıtalarından 605 00 ki
~iyi daha fili hizmete çağırmıştı. 

Ankara da n il 0 z er e pren
anlaşması yapıldı • 

sıp 
-*- ------------ *-

ZELZELE MINTAKASINDA 
Şibinkarahisar 26 (A.A) - Büyük 

zelzelede evleri yıkılan kazamız halkına 
para tevziatı başlamıştır. 

POLONYA HARiCiYE MÜS· 
TEŞARI BOGULOU 

lngilizler Ege mıntakasından altı mil
yon kilo tütün satın almağı kabul etti 

Londra. 26 (A.A) - Polonya ha
riciye müsteşarı hususi bir vazife ile Kn
nadnya gitmekte iken İrlanda sahillerin
de 900 kilometre bir mesafede boğul
muştur. 

PARAŞÜT ATLAMALARI 
Elazığ, 26 (A.A) - Dun bura}a 

gelmiş olan Hava Kurumu tayyare ve 
paraşütçüleri havanın müsaadcsizliği do
layısiyle dün tehir edilmiş olun uçus ve 
para ütle atlama gösterilt>rini bu '.labah 
yapmışlardır. Bu hava gö terilerini ta
kip etmek için binlerce v t ndas •ahayı 
doldurmakta idi. 

BiR TEKZiP 
Ankara 2G (A.A) - Maarif Yekilli

ğindm teblig edilmiştir: Tasviri Efkur 
ve Vatan gazetelerinin 25 Eylül 940 ta
rihli nü.shalarmdn Vekillikc-e yeni bir 
talimatname yapıldığı hakkındaki haber 
doğru dl'.'ğildir. 

Ankara 26 (Telefonla) - lngil
tere ile aramızdaki ticari münasebet
lerin tevsii ve kar§ılıklı ihracatın 
artması için yapılan müzakerelerde 
prensip anlaşmasına varılmıştır. ln
gilizler bu yıl memleketimizden 12 
milyon kilo tütün mübayaayı kabu! 

Başvekil 
Moskova ve Ro
ma büyük elçi

lerimizi ka
bul etti MALiYE VEKİLi ISTAN· 

BULA GiTTi Ankara 2G (A.A) - Eaşvekil doktor 
Ankara 26 {Telefonla) - Bu gece Refik Saydam bugün Roma büyük el

saat 20,20 de hareket eden tl"enlc Mali- çımiz Hitseyin Ragıp Bayur ile MoskO' 
ye vekili B. Fuad Aitralri,tmıbuln ha- ''a büyük elçlmiL Bay Haydarı kabul et-

i , . .,.ket etti. ınistiı' 

Italyadan fazlaca mal 2'eliyor 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
eylemişlerdir. 

Bu tütünlerin yarısı Ege mınta
kasından, diğer yansı Samsun mın
takasından alınacaktır. Mübayaatı 
Britiş - Amerikan T obako şirketi 
yapacaktır. 

İstanbul 26 (Telefonla) - 1tal-

yadan tren yolile memleketimize 
mal gelmekte devam ediyor. Son 
günlerde mühim miktarda kağıt ve 
kırtasiye levazımı gelmi~tir. Bu su
retle ttalyadan mevcut 3 milyon 
liralık alacağımız iki milyondan bir 
az aşağı inmiştir. 

Ticaret Veka etinin lisanslar 
hakkında yeni bir tebliği 

x~x~---~~----

Ankara 26 (AA) - Tıcaret vekfı.letın- taksitleri ve emsali gibi mukaveleler ah-
den teblig edilmic:tir: kamına deplokaja tahsis olunacak mallaı 

2/13477 sayıiı k<ırarnamenin sureti için talepnaıneler doğrudan doğruya Ti-
1ntbikine mütedair taliımıtnamenın 2 jn- carct vekaleti dış tical'et reisliğine ve.rı· 
cı maddt'sinc tevfikan lisans mercii ola- leceği ve ihraç lisanslarına ait muamele
rak kabul ve ilan l'dilcn İstanbul ve İz- lerin de bu rlnire tarafından te>kf'ınıniil 
mir mıntaka ticaret müdürlüklerıyle ettirilet'eği bildirilır. 
3018 sayılı kanunln teskil olunan ihra- ,.,... __ _ 
catçı birlikleri tarafından verilmekle FAS SULTANI 
olan ihraç lisansları bundan böyle tesj-
satı hUkünıetÇe satın alınan şirketler 
ve devlet aireletiy1e yaptlan ınaheme 
mukaveleleri ve devlet oblieasvoııları 

Visi 2G (A.A) - Burada bulunnn Fns 
sultanı, hariciye nazıriyl" uzun l>ir gö
rüsmede bulunmustur. 


