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Basmı..harrir ve umumi neşriyat mUdilrU 
llAICKI OCAKOliLU 

FIA!'J (J) KfJRUfrUR 14 Sonteş!!!z •ertembe 19f0 --, 
-------· 

ABONE $ERAiTt 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için 
St>nclık ...... 1400 2900 
Altı avlık........ 750 1650 

Gü"'lii ızec:-mfs nüshalar (25) kuruştur .. 

1 1 E L E F O N : 2697 

~----· 
1.ın m"incl rr c. tından gazetemiz meımllyet kabul etmez 

Molotof 
••••••••••••••••••••• 

YU 
H Şerefine 

iki ltalyan alay Berllnde .. rasÖİİ .. kab.Ütler 
sanca~ı Yunan- ve ziuaıetıer verllluor 
lılann elinde •1.61 ... k 1 • . . __ .. __ _ 

Yıınan lıraJımıi ınesa 
Yunanistana yapdan 
yardımlar • Alınan 
esirler ve ~araJdar 
Atina İ3 (A.A) - Yunan bq

ır.ıı a at arın netıceıı 

hakkında henü~ 
haber yok -·-Dailg Heralda göre 

·-kumandanhfınm tebliii: 
Pindüı mıntakaıında ahnan ttal- SOVYETLERE VERiLECEK 

yan esirlerinin aayııı gittikçe art- NOFUZ MINTAKASI ARA· 
maktadır. Elimize geçen harp mal-
zemesi araıında yedi buçukluk top- SINDA «TÜRKiYE)) DE 
lar, havan topları, makineli tüfenk- BULUNACAKMIŞI. 
ler ve aaire vardır. 

M1ihim bir hava 1•e deni., ıissü Jıalini 
alan Korentin haritası 

1111111111111111111il11111111111111il1111111111: 1111111111111 

Askerlerimiz ik1 alay sancağı almış- Bedin 13 (A.A) - D.N.B. ajansı dUn 
}ardır. Toplanan dil§man yaralılarırun hariciye nazırı Fon Ribbentrop tarafın
sayısı 150 yl geçmektedir. Bunlara ıu- dan Kayzer Hoff otelinde Sovyetler ha
zumlu bütün ihtimamlar yapılmak.tadır. riclye komiseri B. Molotof §erefine ve

Bir Arnavut bölilğU aubaylariyle bir- rilen kabul resminde kısa nutuklar tea
likte kendiliklerinden teslim 'olmuştur. ti e~ildi~ini bildirı~ektedir. 

Dilşrnan hava aı.uvvetlerl bir ksç !köyU Hıtlerm muavinı B. Rudolf HeS6 ile 
bombardıman etmiş ve bir kaç kişinin Mareşa~ Göring B. Molotofu kabul et-

Mihverciler 
---··-----

Vaziyetin İngiltere yaralanmasına aebebiyet veııınişttr. mişlerdır. .. 
Ordumuzun gerl aldığı köyler tama- Hitler bugun saat 14 te Molotof şeı·e-

lehfnde lnlıi~afına men tahrip edilmiş bir haldedir. fine husust bir ziyafet vermiştir. Bu zi-
rnôni olamıyacaftfardır Atina 13 (A.A) _Yunan kralı ma- yafette Molotofa. re~akat eden zevattan 

• t J · El 111 tin httabe b' - '!f\Nll 4 hnch SAHİFEDE --·- ıes e or:ı en m e e ı n ır me-
ŞEVKET BiLGİN saj n~etmlştlr. Bu mesaj, Yunanista

nın kahramanca mUcadelesini ve duçar 
olduğu haksız tecavüzUn mahiyetin\ te-

Önlimiizdeki Hkbaharda vaziyetin 1n· bartiz ettirdikten .sonra açık şehirlere 
slltere lehinde esaslı değişiklikler ve yapılan tecavüzlerin feci manzarasını 
inkişaflar anetmesi ihtimali daha ~İm· medent dUnynnın gözli önlinc koymnk
lide?n salüıiyetıi mih,·er mahrillerini.n tadır. 
tly)mlanm kaçırmala ha lanıışhr. Har· Kra1 mesajında dıyor ki: 
l.ua uı.anıaııınclan duyulan endişeleri, Al- «Genel kurmaylığın 'harp tebliğleri 
ilan • ltalyan matbuatının en mağrura· Yunan ordularının ltahramanlıkla tarih 
ae ....-iy•tında bile ıömıek kabildir. sahifelerine yeni kahramanhklar tlAve 

Mesela sinyor Ansaldo •TeJegrafo11 ettiğini gösteriyor. Bu kadar haksı:ı. ve 
1-.eteeinde neşnttltl makalede 1ngiltc- kahpece taarruza uğrıyan, bu kadJlr 
'-la harbi uzatmUtan \'a7.geçcrck mih- kahramanlığa ve fedakArlık glisteren 
.._. devletlerinden ml~ ist~nıcsini t:wsi- • _ so ru 4 üneü SAHİFEDE _ 
Je etmek pra'betinl .. K?9tenr~en. es ba ~1 ııı ıı 1111111111ııııı111111111111111111111111111111111111111111 
lbucibe Glarak su Ktılhnn mlıtaln •"·t '"l• · 
r11tmuştür. B • h •B~leşik at t iyetkr .ıarv sathi arıye ava 
IDaili üzerinde bulunuyorlar. Amerika! b k ) Jd 
llkbahuda harbe fiilen müclahale edc.r- as ın arı o u 
le İnıiltcre tamamen bu memleketın 
lıHkınü altına girecektir (?)o 

1 
-;a- -

1 Acaba sinyor Ansaldo, insanlığın en TAL YAN TAYYARELER YU· 
lnukaddes divalan uğrunda birleşen NAN KÔY 'E 1 E H :&nııo • Sakson milletlerinin iş birliğin· L R ND ALKA 
ien İngilterenin Ame~ya te~aiyeti El BOMBALARI ATTIL·AR 
lnanasmı çıkarmakla Buyilk Brıtanya 
lnıparatorluğlınun telaşa düşerek mih- - • • 
•ere teslim olacaiını mı Umit etmiştir? Maksatlarının halkı. 
'roksa ttalyan nıiUetini yarının sert ha· teclhic oldaın .. 
ldkatine alıştınnak mı istemqtir? 'J" .,_ 

Bütün bunlar mihver payitahtlarında Söyleniyor .. 
bir sinir saifının alametleridir. Alman Roma, 13 (A.A) - İtalyan r~smi teb
Ve italyan pzeteleri, yılbaşına kadu llğine göre bugiln Görlce mıntakasmda 
)eni büyük zaferlerin hayali içinde. çu- devriye ve topçu faaliyeti olmuştur. 
Jllnmakta i5eler de hakikat şu~ur ki. bu Draç limanına ve Bariye İngiliz tay
-.ksatla yapılan g~yretler hırer bırer yarelerinin taarrU2larda bulundukları 
11lya düşmüştür. Ne ispanya, ııc de mağ- bi1dirilmektedir. 
IGp Fransa, kendilerine verilmek istenen Atina. 13 (A.A) - Yunan emniyet 
~eşum .rolü. ~bul __ edecek k~dnr .büyük nezareti tebliğinde düşmanın hava taar
bır bnsıretsizlık gostermemışlerdir. ruzlan hakkında aşağıdaki izahat var-

Balkanları mihverin nüfuzu altına al- dır : 
-.ğa gelince. bu maksatla yapılan ha· Yanyaya bombalar atılmış ve sivil 
teketlerin tesiri mahdut olmuştur. halle mitralyöz ateşine tutulm~ur. Hic; 

Yunanistan damarlarındaki kanın asa- bir askert ehemmiyeti olmıyao Tesııalya 
letinc gÜ\ienerek şerefsiz bir teslimiyete kasabası İtalyan tayyareleri tarafından 

il 111111111111111111111111111111111111' 11111111111111111111 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Çörçilin Avam 
Kamarasında 

heyanatı 
İtalyan donanmasma 
indirilen darbe Akde· 
nlz miivazeneslnde 
müessir olacaktır 

laoyun eğnıe~ense .. şerefle ölmeyi göze bombardıman edilmiştir. 
•frnak suretıyle mucadeleye atılmıştır. Epirde de bazı kasaba ve köyler bom- Londra, 13 (A.A) - Bugün B. Cörçil 
Yugoslavya hilafına olan iddialara rağ- bardıman edilmiş, dUşman tayyareleri Avam kamarasına girdiği zaman mesut 

inen hfilB istik181ini ve hareket serbes- bu köylerde gayet alçaktan uçarak hal- olduğu halinden anlaşılıyordu. Az sonra 
tisini miidnfaa etmek azmindedir. 1\lih- ka mitralyözle ateş açmış ve el bombala- söz alan Çörçil : Meclise iyi bir haberim 
\'erin kurmak istediği nizama sözde te· rı atmıştır. var, demiş ve bahriye nezaretinin tebli
~eccüh~ir ıöriinmesi büyük komşuları· Korfuya ve Katistiryaya hava taar- ğinl okuyarak İtalyan donanmasına in
lbn dlişnıanlıklarını kendi üzeriıiden ruzlan yapılmıştır. dirilen ve bu donanmayı mefülç bırakan 
-.k tutmak arzusundan bqka bir şe- Pindus mıntakasında ban köyleri ve darbeyi bildirmiştir. 
Ye hamlediJenıez. Bununla beraber biz bilhassa San Marina ve Dispaponiden Tebliği okuduktan sonra Çörçil demit-
•una kanHz ki Almanya ve İtalya Yu· İtalyanlar ricat ederlerken emsali görül- tir ki : 
f~lavyanm bu vaziyetinden istifadel·e medik şekilde yağma etmişlerdir. •Bu şanlı menkibeyi meclise bildirme
-alluşacak olurlarsa, yani Romanya tec- DU.şrwn hava kuvvetleri münhasıran yi vazife bilirim. Tam muvaffakıyetle 
liibesini h.urada te~ar etme~ is!erlerse sivil halkı tedhişe (alışmaktadır. Hasa- neticelenen ve d0on~nmaya mensup ha-
1914 te kli(ilk Sırbıstanm azımkilr mil· rat sivil halka münhasır kalnu.ştır Hal- - SONU 2 ıncı SAHİFEDE -
~~~lesini hatırlatan bir m~a,·emetle kın maneviyatı mükemmeldir. ' 
~ıJaşacaklardır. Zaten Berlin ile Ro· Son dakika İ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

inanın hareket tanı da bu ihtimali göz- ' 
den uzak tutmadıklarına delildir. ltal
l'anın, Yunan cephesinde, bugünkii sıkı
'1k vazi~·etinde, UuJgaristan iizcrinden 
bir harekette bulunmaktan (ekiııcn Al· 
ltıanya, Yu~oslm;ynnm uysallık gösterc
teğinden emin ol aydı şimdi~c kadar 
hu ;)'oldnn nıiittcfiJcinin yardımına koş
lnaktım çekinmezdi. Almanya. İt&Jyn
l1unan harbine miitlalıaledc bulunmı
l'orsn bunun sebebi itnlyanuı ~·ardıır. 
atanıamış olması dc-~ildiı-. İki memleket 
at'asınclaki m ıl).mld<.'rat birliği böyle bir 
lhillahaza~ a ~ r bıralanaz. B!zc göre, 
J\lm..'ln~ tl;\'ı il ·:ı ntkiır olmuğa fcvkcden 
~Y lmrekcfnin l:'. 'h ük ilıtil"ıtl a t:cbe
hiyct Yerme i il .iı~nlidir. Bu tn! dirdc 
bir <;ok sii prizler dalın ba<; gösterecek
tir. Ymınnistnnm mic:ali hundan sonra 
her tccaviızün en harikalı bil' muka\ c
bıetle kars:l:ısacn~ımı şiiphc bmıknıa· 
tnı >hr. 

- so~·u 2 inu SAHİFEDE - ltc..~.mlarm Pındu., dağlarmda imJıa cıdildi!Ji bildirile>~ jırkaa 

Cellat Kara Ali · 
Oımumb tarihinin (Ok hel ccanlı \"e meraklı 

bir oı;ahifesi 

YAZAN : ŞAHİN AK.DUMAN 

Bu«ttmhn itibaren bu tarihi tefrikaya 
heşlunış bulunuyoruz 

1 
YENt ASIR matbaasında basılm~tır 

1ngiliz dcmcınınasının en kuvvetli gemisi: 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllHllUll lngiliz 

M8§hılr Rçnown'un topları 
111111111111111111111111mıımmıııımııumı111111111111 

Arnavutluğa taarruz-
Avıonyada Doklar 
mıntahasa şiddetle 
bombardıman edildi 

•••••••••••••••••• 

Donanması 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

ltalyan donanmaaına 
gayet ağır bir dar

be indirdi 
DRAÇTA PETROL DEPO· --·· 
suNa YAPıLaN TAARRU· Oç ıtaıuan zırlllııı ıa 

ZUN T~~~fuWNAN iki krunzir alır 
Londra, 13 (A.A) - Paaartesi basarata uu~radı 

gÜnÜ lngilis bava kuvvetlerinin Draç 
limanına kartı yaptıkan taarnD mii- - • • 

naaebetiyle bu taarnıza iıtirak eden ITALYAN DONANMASININ 
bir hava subayı apğıdalil izahatı ver-

mİflİr: YARISI KAYBEDiLDi Bu bava hücumu, timd:y:::.ı il.ad.ar 1 
Arnavutlukta yaptığunuı taarrmla-ı Londra, ıs (A.A) - İngiliı bahriye 
rm en mükemmeli olmuttur. Bijytik nezareti lll resmi tebliti nep-et.miştir : 
petrol deposuna isabet eden bomba- İngiliz donanması, esas cüzütamlan 
lann çıkardddan yangın bütün tehri Tarantoda bulunmakta olan İtalyan do-
lfıia boğnuqtu. Ben bütün bombala- nanmasına kendisini felce uğratan bir 
l'll1ll doklara isabet ettirdim. Hasar darbe indirmiştir. 11 • 12 ikinci tellin 
çok büyülctür. gecesi tayyarelerimb Tarantoya bir ta-

n.,. ıöateren üç büyük yangın sc· arruz yapmışlardır ki neticesi bu aabah 
nİ§leyerek tek bir yangın halini .ı- yaptıRınuz keşifte alınan fotoiraflarla 
llUfbr. Pilotlarunız Draçtan aJn}dık- tesbit olunmuştur. Bu kePfle aablt ol-
tan sonra bu yanımı takriben 160 duğuna göre, Vlttorio sınıfından bir 
kilometreden görebi1mitlerdir. zırhlı ön ,Uvertesi au lc:lne aaplUlDllf 

Avlonyaya taarruzda bir cephane olarak iskele tarafına yatmaktadır. 
depoaunda infilak olmutlur. . Cavour sınıfından bir zırbh karaya 

·-aıiiiiitıiil-'fiarrui·~ 
~--o j 

Muıavvada torpito .. 
üssü fiddetle bom
bardıman edildi 

• 
BINGAZI VE DOBRUK OZE · 

RINE DE TOMBllAR 
YACOIRILDI 

Kahire, 13 (A.A) - 1ns1Hs Mft 
kuvvet)..min resmi tehliii: 

Garp Çöliinde Bingui, Berka •• 
Tobnak iberine aece hlicumlan ,.... 
pdnut, 8-kada yenle rastlanan iki 
diifman bombardıman tayyaresi ya
kılank imha edilmit n batka tay
yareler •e binalar hasara uiratıbmt
br. Tobnakta muhtelif yangınlar ca
kanbmtbr. . 

lnsilia tayyareleri ..,kt ttalyan 
AhWaancla, Gora, Mayadqa ve 
MuaaVTaya hücumlar yapmıtlard•· 
Mayaclapda hir çok yuısm)ar Çlka
nbmfbr. -

Gkerencle ulıeri kampa dütlirii
len bombalar Janpılara sebebi,et 
"9"1111ttir. Muaa"'ada torpito U..U 
bombard11Mn edilmİftİr. Goftdar yo
)ana taam:mf hir ketif banketi ya
Plimlt, ~onlara, otomobiDerre 
bombü.r abhqbr. Bir otomoWl ko
lu da mitralyös ate,ine tutalmuttur. Pazartesi günü doklar mıntakası- oturmuş ve arka tarah, büyük top tare-

na yapılan taarruzda büyük binalara ti de 'dahil olduğu halde auya ıömUl· llllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHll 
bomba salvoları ablmııtır. Tayyare milşlilr. 
bataryalarının ateıi müessir olma- Bu ı:ırhlı da ehemmiyetli IUJ."ette ls-
mııtır. Tayyarelerimizin tamamı dön- kele tarafına yatmı.ftır. Kat, turette tea-
mliıtür. biti kabil olmamakla beraber yine Ca-

Maltaya )'apılan 
taarruzlar AVLONY A VE DRAÇA vour sınıfından dijer bir zırhlı da ciddi 

TA AR R Uz LA R surette huara uğratılmıştır. ---· .... ·-- -
Kahire, 13 (A.A) - iqilis ha- İç limanda iki kruvazör bal1anml§ ol- JfaJyaıtlaPut ve j..,,,,,.. 

n kunretleriınin resmi tebliji: dukları halde yuıa yatmış bir vaziyet- il 
Umm meaafeli ingilis bomharclı- tedirler. İki muavin kruvazör arka ta- lerln GVG fıaydH 

m.n tayyareleri A-.lonyada doklar retlerinden suya batmış vaziyettedirler. haJılıtnda raJıcunlCll' 
nunt•L•una hücumlar yap~r. İtalyan donanmasının biltUn kuvveti iki- Kahire, 13 (A.A) - Dün sabah bir 
Bir gemiye isabet olmuttur. Hücum, si yeni hizmete girmiş olan Vittorlo 11- düşman tayyaresi Malta üzerinde uç .. 
dili bataryalann baraj atetine rai- nıfından, dördü yakın zamanda yenile,. muştur. Diler bir dilşman hava tefek· f . 
men en aon hadde kadar ıetirilmit· tirilerek hıea edilmiş olan Cavour ol- külü dalıbhnıştır. Bir dU.şman tayyaresi 
tir. mak Uıere altı zırhlıdan mürekkepti. denize düşUrülmUş, pilotunun ~sedi da. 

i)"Oniyen denizi, Taruıto '" diier Tam bir azim ile yapılan w tam bir nizden çıkanlmı~tır. 
kalyan limuJan lbetiue kefil ...... muvaffakıyetle neticelenen bu taarruz- Londra, 13 (A.A) - İngiliz hava ne--
nmlan ,. ......... •• tnailia a'l'CI ~- dan sonra İtalyaolann müessir IUl'ette zareti istihbarat servisi Malta mUdafaa-
,.releri Ywniatamn ban lmmJ.n kullanılabilecek yalım Uç arbhl.rı kal- aı hakkında lll taf&ilitı vermektedir : 
lberinde bnlıol ıesdirilmitdr. mı$ addolunabilir. İtalyuıın harbe girdijlnden beri ge-
' ... • ••• •••••••••••• -SONU 4 tinci SAllİFi!DE- çen be4 ay zarfında Maltada 180 defa 

ıı:ıaaaı:ıı:ıı:ıaaı:ıaacıaı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıı:ıaı:ıaaoaı:ıaao.ıHHHHHHDHHHDHHalaaaaa - SONU 4 iineh ~AHİFEDl~ 

lngilizlerle 
Ticari aDlaşma 
B. M. Meclisine 

anlaşma 
imza edilerek 
sevk edilmiştir 

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

İzmfirden bir heyet il~iim ve incir satıfları için 
Ankaraya davet eclllınlştir .. 

Ankara 13 (Telefonla)-Bu yıl mem- Meclisine sevkedilml§tir. En yakın glln
leketimizden yapacakları mübayaatla le.rde meclisten çıkacaktır. 
bize verecekleri ticari emteaya mUteal- Yapılan anlaşma ile alfıkadar olarak 
lik İngilizlerle yapılan ve uzun müddet lngiltereye ayrılan incir ve fuilm kon
devam eden milzal:ereler net!celenıniş, tenjanlarından ilk partide sevk c<lilecek 

kısımlar üzerinde bu hafta İngilizlerle 
nnlaşma imza olunmuştur. İmzayı bir ta- yeni konuşmalar yapılacaktır. Bu ko-
rnftan Tic:ırct \•cl:ôletimiz, diğer taraf- nuşmalar miktar ve fi.at işl~ine 1calluk 
tan müttehit kraliyet ticare1 korporas- eylemektedir. Bu 1§ i':fn lzmirr?cn gele
yonu müm&silleıi imza eylcrn.İ§lt!rdi.r. oek bir heyet Cumartesi f(inll konu§-

ADluma ~ ed!JnıM U... B. il. malara ~~· 



azan: Şahin Ahdaıman 

ördüncü Murad "e Ce la 
-1 

Onun s:ıblmı, bndildc dDııazun mi
aare glbi. ooyle iri, tm'lak incilerle -
Ul g6%:en1er: 

- Bare1dIJa!ı... Barekallah dediler •.• 

M -- JDE! •• 
Bütün İZJ1İRİ ~ ten kınp geçirecek olnn 

TU'RKÇE SÖZLO 

ZORL TA ~ı'"Y ARECI 

YARIM 

ELHAMRA Sineması 
Doyulmaz. bir kahkaha m baı elacaktır •• 

....................................................................................... . . . . 
~ ! BUYUK ı:·KAYE ~ ~ . . . . . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umulmıyan Saadet 

YEHIASIR 

-E 1 

var. 
Güzclyalı pazarında cumartesi günü 

nkşamfarmdnıı s:ıtılmai:<n başbyan Aydın 
tereyağmrn kilosu yine mayısta 90 ku
ru.,.<;tu. Bugün 150 Jnu-uştur. Demek ki 
n1tı oyda 60 kuruşluk bir artma var. . 

Bu fıat fırlamalan neden? Bilinmez.. 
Ve bu fırlamalar ne zamana kadar süre
cek. hangi hı:ıddi hulncak? Bu da bilin
mez .. 

Bıldi/!imiz şey gazetelerde okuduğu
muz, fok.at yalnı% okumnkla kaldığımız 
şu haberlerdir : F"ıatler mürakabe edile
cek. ihtik.ar:ı meydan vcribniyccck .. 

Her okuduğum.uzda clnş~ diyo-

DA DERLE 

,. ARE s 

Jiilive ciier 
·-

eziyetin Engil er 
lehi11 de n.f:is.af ına 
na1ni olamıyacalı..ur·u ----·-

- BAŞTABM"l 1 inci SAHİFEDE -

Alam müzp 
YAZAN: :Eertıcı K. Ktrrul Akı~ı 

TELEFON: S&46 

ruz.. fakat ne bu durumz tesir ediyor, TCnK(E SÔZLtJ, ŞARKILI ASK.ERİ 1'1Lİ 1 
ne de gamteleıin verdiği haberler bir AYBJCA : MISIRDA İNGiLtz - İTALYA..~ HARlli. '~ Aİ1' Sİ. F.JUA GAZ.ET.'~ tescili olmaktan ileriye geçiyor. Fiatler ;......_ _____ _ 
ınütcmndiycn fırlamakta.. MAJ'İ~'ELER: 1.30 - :uo - 5.39 - 'l.30 - 9.38 : TALEfiEY!~ HER GÜN VAI..~'17. İLK 

BunW\ önüne geçmenin ~aresi ve bu- Crunnrfesi, PAZAR GONLEılt: 11.30 da ilive seansı= IAT. DERDE SALON 15 KURU~ UR 
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iibür ucuna kendisini dalga1mıdıran bu 1 genç kın çekti. Cuibe teyı.e de onları vüle çıkannağa mütemayil görünmiyor- rine bir diyecek yoktu. Gtilen.i siizdü: 
bayatı seviyordu. B~lraJ:ınnın hayatuuı. takip ediyordu. du. Bu köhne arabayı satmağa gelince, - Çok yorulmuş olacaksınız. dedL 
bir kasırga gibi karışmağı ve sonra bir Müteccssa kulaklardan epey nzaklai- bunu düşünmemek müreccahlı. 4JEn cü- Artık bunu dü,tinmeyin. Eski bir hı a-
duman gibi onların ufkundan zan olma- tıklın zaman, GUlen mınldaııdı: mert garajcılar bile buna bir lokma ek- ye bu. Bh· dnha dn tekrnr başını:ı:a ı.;el-
ğı seviyordu. Şimdi gidecek olursa, bir - Fakat ben ~ tlıyım otelinde mekten fazla para verC'IIlczlerdi. mlyeceği çok muhtemel. Şimdi ne yap:ı-
dalıa onu göremiyccektl Onu kaçırma- ilim ki! Bütün bunlar nahoş şeylerdi. Şu Gü- caksınız? · 
mak istiyordu. Fakat her taraftan göz - Daha iyi ya, sizi arıya dursunlar. lenin, muazzam bir otomobil kazarun:ık- - Tatil miiddetince oto:nobilden i ti-
hapsi altında bunu nasıl yapabilirdi? Zaten onlann Ş. bu. Yanlış kapıyı çala- takı ta1iine ne dcıncll! Çıldumnk bile fode edcçei;im. 

Zaten, işte gözden kaybolm~tu, caklar ve sizi tekrar ,ele geçirmek için .işten değil. Bu otomobil genç kıza, ken- - Onu kullnnabilecck misiniz? 
y AZAN : UÇ YILDJZ Fotograf makinelerinin çıt.ırtılıırı ha- epey koşmağa mecbur kalacaklar. disine yarıyacağmm yarısı kadar bUe - Öğreneceğim. 

fıfliyordu. Yağmurluklu bir delikanlı Tekrar Çlğ.ırtkanm minderleri üz.erine yarıyamazdı. Eğer o böyle bir makine- Güzel otomobili gözU önüne getire-n 
- 15 - gazetelerden biri nnmına yakbşarak bir kuruldular. Güleıı bu muazzam çiçek ye sahip olsaydı, her istediğini yapabilir Cemil, kendi kendine, otomobilr.ıti"ii 

.1kisini de nuıhrece doğru çeJrtt Fa- çok isterdi. tki gOn sonra 1mıire gide- 11% ~kendisinden bahsetmesini• rica et- d~tiyle nazarı dikkati celbetmemek ve fazla olarak btllün güzel .kn:lann gö. böyle bir makine ilzcrinde öğrenmcğc 
kat gnzino sahibini h9aba katmamıştı. C<?kti ve belki bir daha onu hiç görenli- ti. Fakat o konuşacak, hatti düşünecek için yük\inil iç tarafa bıraldL Çığırtkan nüllerini de fethedcbllirdi. çalı~ınanın gi\nnh olduğu hükmünli V"r-
0, bütün fotografçıları harekete getir- yecektL Halbuki gömleği ne çok isli- vaziyette değildl Düşüncesi, karanlıklar Adeti veçhi1e öksürdil, inledi ve yola Caz.ıöe teyze ortaya bir fikir attı: di. 
~ Kapmm. öte tarafında bunlar m- yonlu! içinde çal.bnıyozdu. koyuldu. - Ben şu çiçekleri eve bıraksam na- Sordu: 
ra halinde bekliyorlardı. Kalbinde hissettiği bu sımım başka Eğer Ccınil imdadına yetişmes?ydl, Cemil dudnk: bUkerek: . . sıl olur? Bunlan lokantaya taşıyama- - Kimden ders alacak.c;ınız? 

Rasim de om.da idi. Yahut Gülene bir sebebi yoktu. Şimdi art.ık kanaat ge-
1
ne yapncağı1~1 bilmiyoı:cıu. -~U_lel00t ~o- l -.J~~ bakmavallının.yın, dedı, bı.raz ne- yız. Otomobil içinde bıraksak harap ola- - Dab:lmın otomobilini kullanırdım. 

.. ı geldi Fakat blrnz · . • • . . unu onım. :.ununa gcç1rel'ı.:& en gru es u.a:nıgı var za caklar. Siz Suacliyc yolunu tutun. ço- Otomobiller, neticede, pek o kadar de--
ay e • aldan sonra onun sesı- ~~ı: Bu d~ gı~er, hayatından bir kaç adım attı. Guetecilerin safı ra- Bu nef~ darlığı ünden güne artma· cuklanm. Ben de arkad:ın size iltihak ğişmiş değildir. Yenisini de elbet kulla-
n[ duyarak madığmı anladı: silinirse bundan buyuk. blı ıstırap duya- lıklandı. Azimklr bir sesle: g·a mahkCmıdu. Makineye umuml bir ederim. Jllrlın. 

- Sessi% sadasıx gitmeği mi tlmlt. et- caktı. N 'd ks' · ., ;.. sakın' . •. . . •. - Rica ederim, dedi, şlındilik ona bir revixyon yaptmıuık ihtimaJjn! hatırına Cemilin temenni etti[.~ şey de tam - ereye gı ece· ınız . 
m""itinh, • Ghıd~~~_:_ve hayalmd.nn sllincccgı de ""'° sorma1nm7, "Size cevap vermeg·e bile geH-..R.ordu. Bu y"..+ .. blr otomo- bundan ibaretti. Cazibe teV7eyi. evinin - Burı:ıa yolunu tutacağım. 

RasI:m istediği klişeleri çoktan beri mu atu\.ilA.ı.ı, ~~ktedir &;İdir. Bir müıakat almak bil i;;;;ılacak bir ş~-kalmamıştı. önünde otomobilden indirdCSonra, Gü- Neden hirdenbire bu kararı V('J"dir.inf 
almıştı. Şimdi arkadaşlariyle birlikteyi- ~ik~tli v~ ~efk:atli gürünmüş olması istyorsanı.ı., yarın sa.hah onu Tokatlıyıın En iyisi, onu olduğu gibi. mümkün ol- len! Suadiyeye göti.irdü. Bir nıns:ıya kendisi d-:: l>Hmiyorr!u. Fakat hfkt:c;,. 
ne gelmesinin sebebi ne ldl?Artık onun- tabıali icabı idi Yoksa ona aJAkasmdnn otelinde arayınız. duğu kad.u fazla zaman muhafaza ede- yerleştiler. Delikanlı yemci:i ısmarl!ıdı. meydanda icli. Ilursa yolunda en ~ok 
la alllidar değildi ve GUlcıı bun.ıı ıstı- d il. Rasimi aUtkad=ır eden biricik şey Bu ~özleri müteakip, bahçenin par- bilmektJ.. Anne hanını yenl bir otomobil Culbe teyze hakikaten halden anlıyor- şeyleri gi.)rmek ;htimcli vı:ırdı. Bursa yo-
nt.Pla emin oluyordu. Onunla konuşma.ıiı ıncs1cld idi. Türkiyenin bi~ ucundan maklıbna ~ axfmk'Jr bir tavırla müba,yaası .icin elzem olu »al'U'l teda- du. C~cılcri vazolara yerlcstirmek fik- - B i 1' M E D t -
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Ankara radyosu 
BVGCIN HiDdilain lıı:eatane mevsiminde bol- kurup üzerini yapraklarla örterlaM :ra

lqmasa bir tes:ıdüf eseri olmadaimı bilir- bani ördek yuva kurmıq olsa bile, o yap- 8.00 Proaram 8.~3 mizik laafif. proıı;
ainiz: insanlar hindi yem~ i9tedikleri rak.lana albnda inan bulund~ an- ra~. (Pi.) 8.IS AJ ... Mberlen 8.30 
znma.n onu kestaneyle Cloldur.sunlar diye lamaz ve meydana çdcarak ııene çabuk muzik proııranwwı devamı ( Pi. ) 
tabiat i&ı:isini nynı mevsimde mevdana vurulur. . . . 6.SO - 9.00 ev ~~~ım koautma. 12.30 
çıkımr. So~uk mevsımdc. bızım port~l!ar pr~gram l 2.3? miizik f~ heyeti J 2.5 O 

Onun gibi. portakalın bu mevsimde da tnm lcemale ermı~ ve ııandıklaT ıçın- Aıans habererı l 3.05 muzik 13.20-14.00 
çıkmasa da bir taadüf eseri ayılama.z. de piyasaya. c;ıkmıt bulunduklrmndan müzik karı~ık program (Pi..) 18.00 
Yabani ördek etinin yanma en ziyade ikisiıü bir araya getirerek neE~ bir y ... program !8.03 müzilı:: radyo caz orkcst
portakal yaraşbğı için portakal fimdiden mek yapmıya hiç bir mani kalmaz. Ba- ra• 18.40 müzik İDCe MZ 19.1 S mizik 
hı;ız.ırlanır •• Vakıa haVuzlu bahçelerde. ulan nefis yemekleri yemekten ziyade k.ecnaa sololan Necip• Atlan taraEm.daa 
dalın lvi.i bfltak11ğı bulunan çiftliklerde ~~ve nasıl pişi-rildiğini tarif et.. 19.30 Ajana haberlesi 19.4S rniizilt ~ 
votistirilen ördek etini her mevsimde ye- meklen hau.edcrlu. Benim zcvlrun ı:,k- çilmi! muhtellf şarkılar 20.J S. r•o P• 
~ek mümkündür. Onlann paladan da- ainc olduiiundan. portakallı ördcjin na- ~tesi .20.45 mnzik aevilm.it parçalar ça
ba ziyade ilkhaharda yenilir. Fakat ye- sı! piŞrilecci:rini yemek kitaplarından lanlar Ulvi Ükin, H.:Jif ?na~ Mu: 
şil bqh yabani ördek etinin bilcümle ö~rcnmenizi Tica ederek burada onun ut Cemil 21.00 müzı1c diılleyı~ı .uıtddcn 
ürdek etleri aruanda en lezzetliai oldu- yalnız bassı:Jarım yazacağım. 21.30 l:onttımn ._(tahhat aaati) 2 f ,4S 
ğunda ördek eti yemiş olanlann hepa Yabant ördek eti bizim yediğimiı: et• müzik radyo orlc~traa (şef: .H. Ferit 
ıttifak etmiftİ?'. ler arasında en az niabette yağlısı oldu- Alnar) 22.30 Aıans habcrlerı 22.45 

Bu yeşil baıılı yabani ördek.ler sıcak iundan çabuk hazmedilmemesine bir ac- müzik cazbant (Pi.) 23.25 - 23.30 ya
mev11imlcı:de tiı ~imal memleketlerinde hep yoktur. Fakat mahsw yağlandırılan nnki program ve kapanlf. 
vnsarlat. Sonbahar gelip <le havalar •<>- kaz gibi hcslı•nrniş ördek eli olursa bax-
iI:urnaya baılayınc. havada üril halinde mcdümek işi şüphesiz değişir. O zaman lunmu;tur. 
uça uça bizim Akdeniz kJ.Yılanna gelir. örde~in yağma göre hazmı da nğırla~ır. Yabani ördek vitamin ve maden ba
Orada kanll!lan çok batak.lıkları seçe- Yabani ördci:in yağı pek a:r. olmasından lmnlanndan yavan olduğu için ponakal 
rek onlann arasında yosundan yuva ya· dolayı tavuk etinden bile cbhn nz kalori onun bu ebii;ini tamamlar. Ancak onun 
parak içen.ini ditilerin göğüslerinden verir. Buna kar~ılık albumini en çok et vitaminlerinden çoğu ve madenleri pek 
lcopardıldan yumutak tüylerle döterler. olduğundan et yemeklerinden :zarar gö- mükemmel olmakla beraber A vitamini 
Bundan dolayı ördelc cin.ini akdlı bir renlere •iır etinden fazla dokunur. O- bir de iyot mideni bulunmadığmdaa 
hayvan zannederler. nun .için yabani ördeiin portakallıaı bi- portakali ördek etinin yanına dil.im dilim 

Halbuıci yabani ördek bizim iklimlere le. her taraftan sağlam olanlardao eon- limon keaerek koymak da ldet olmut
v.nrıncaya kadar yolda çok eilendiğin- ra. ancalı: ,dterli hastlara tavsiye edile; tur. 
den buralarda havaların eoiuduiu nkit bilir. Fakal İngilizler portabluı ve limonun 
gelir. Bu da alulaız olduiun• delildir. Madenlerinden yalnız çinko madeni vitaminleriyle madenleriııo emniyet edc
Çilnkü yabani ördek .avc:llan onUD karh göze çarpacak kadar ehemmiyetli nis- mediklerinden yabanl ördek etinin ya
aojuk hanlarda bizim deni& kenarla- bette ve körpe kuzu etindelci çinko ile nmda şal~am yapraklarından püre ye
rtndaki bataklıklara geld.ijjni bildikleri bap bq mikdardaclır. Bundan dolayı meği severler. O zaman )'abani ördek eti 
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için tam öyle havalarda yabani ördek züriyet sahibi olmak iatiyen erkeklerin hem pek nefis, hem de pek fence bir yo- 140 çu\~al Buğday 
nvına çıkarak o akılsız hayvanı, kendi- itine yarar .. ördek etinin emzikli kadın· mek olur. Ancak, insan lngilizlerle ne 30 ton Bakla 
•ine yuva kurmıya vnkit bulamadan, lann sütünü arttırmak ııöhreti de bun• kadar dost olsa da pi.gamı ve yaprakla- 100 çuval Susam 
tüfekle l'lvlıırlar. Ava gidenler ibindikleri dan ileri •else gerekm. Vitaminlerden• rını ı::evcbilmek büsbütün ayn bir JCY- U ton P. Çekirdeği 
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R'lı d;ılr knmıc;far<fan kikük bir k:ı,...~nı vnlnız .\ C cinsi kamciğrrlerincle bu- dir. 210 ba1va Pnmuk 
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' Tabiatten gü:ıt:lliği.ni aşktan kuvvetini 3lan filimleri Y ALNJZ 
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L4LE11e rAN 
Slll:ır =nü PnWllniDia 

BUG'ON LALEDE 
T'ORKÇE Bat ÇAVUŞ 

ATEŞ DÜELLOSU 
ıilBKÇE PAlt&MUNT DARP JUBNALI 
HER tlC FİLİM DE İZMIRDE iLK DEFA 

---
tZl\UR S1CILt TiCARET MEMUR-ı 

~ LUôUNDAN: 
~ (Salih Zeybek ve orlafı) ticaret un-

vanile 1zmlrde Mimar Kemalettin cad
desinde 4 numaralı mat<ızada elelr.trik 
levazımı ve radyo makineleri ve buru. 

............................................................................ , ...... . 
' benzer emval ve eşya üzerine ticaret 

yapmak füere teşekkllt eden i.'bu 3ir
ketln ticaret unvanı ve ~ket mukavele. 
namesi ticaret kanuna hfildlmle.rine gö
re sicilin 2866 nwnarası~-ı krıyt ve tes
cil edildiği ilin olunur. 

ı-

3-

TANDA 
EDVİG FEUİJ.J.gE GEORGS Ri:GAOD ŞAHESERi 

YJKILAN MABED 
ISA MİRANDA • RAY MİLLANDIN 

YARATl'IKLARI FİLİM 

İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imZUt 

1: Mukavele 
Bu~ün bin dokuz yUz kırk senesi ikin

ci Te~r!n 11~r1nın basincl Sah gi.inüdür. 
5-11-940 

Deniz Gazino 
VE 

Restoranı. 
K1$LIK SALONLARI 

4Çl!..DI 

Nens ~e ucuz yemek tabldot 

İzmir ve taşralarda her türlü düiün OTEL EMPERİYAL 
'l'VRKçE en son HARP HABERLERİ 

SEANSLAR : 10 - -13.15 - lG.40 - 20 .• .. Ben Türkiye Cümhuriyctı kanunları- \'C ziyııCet servisleri kabul eder .. 
nın bahşettiği salahiyetleri haiz. İz.mir .,, ~ 
birinci noteri Reşat Köyınen 1zmird "" il&!:._u:www...,. 
Bahçeliler hanında 12, 14 numaralı da

Yenişehir Ankarada: 
ir~ vazife başında iken yanıma gelen 

Müdafaai hukuk cadde- ve kanuni ehliyeti haiz olan: Bir taraf
sinde Türkiye İş ban- tan İ7.mirde Fevzi ~a bulvarında lla 
kası karş1sınd ı: Tele - sayılı Zeybek aparhmanında altıncı da
fon 3949 ~ 1 irc-de oturan Salih Zeybek ve diğer ta-

PALAS l raftan bmirde salhanede 269 numaralı 
Beyoğlu Tepcba ı •l'hir sokakta 1 numaralı evde oturan Alber 

lstanbulda ı tiyatrosu karşısında : ~ukurel takrir edec~lerl ~~h.ile bir 
ı Telefon 41300 ~ ı;ırket mukavelenamesı tanzınunı iste

- diler. İzmirde Fevzi paşa bulvannda 

T ürkiyenin en modern ve en konforlu 
oteller;dir. Fiatler mutedildir. 

Mayus Abajoll matbaasında Yusef o~lu 
1 

; Yako Matarnso ve kilçUk Kardiçalı han 
23 numarada oturan Hilmi o:r,lu Necati 
GUltny .. 

Da şahit ve muaITif sıfatifo hazır bu-
lunuyorlardı. 

G.A YRi MENKUL MA.LLARIN lrnM' «· •5ClUM'W7?MRM"-"'CXlll 
AÇIK ARTIIRMA U . ..A.NI: KARŞIYAKA 

1ZMtR BtRINCI iCRA MEMURLU- M 1 k . d 

Bu sabitlerin şahadet.e mani bir hal
len olmadığı sorularak anlaşıldı. Bu-
11un üzerine her ikisi Söze ba.5lıyarak 
mcvat ve şeraiti atiye dairesinde a1cdı 

~UNDAN: r e e sıoemasın a 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 

IPlyri menkulün ne olduiu: !zmir birinci 
Kordon 418 e9lci ve 266 yeni taj numa• 
ralı italyan komoloaluiunun tahtı iıga
lindeki evin nmıf hi.ai. 

Bugün iki feôalicle filim binim 

J •• LOREL RARDİ 
(ZAFER DÖNÜŞÜ) Türkçe sözlü 

mukavele eylemişlerdir. Şöyle ki: 
Madde 1 - $üreka Salih Zeybek ve 

Alber Çukurelden mUrekkcp olup her 
birjsinin kanunt ikametgAhı yukanda 
giislerihnlş olup bu şirkete dahil b~kR 
bir şirket veya şerik yoktur. K 

SARJFEJ 

Aydın Erbeyli incir Islah ls
t&syonu Lüdürlüğünden: 
Ki.tip ve mutemet aranıyor 
Mie11aemize ayda 75 lira ücretle kitip Ye ... temet alınacakbr. 

Seruiyle Zinat, Ticaret Te Maarif liaeleri mezunu olması ve deTlet 
clairelerinde ~ mia resmi ve huu.si idare ve .mii~ata mali
,..._~.ne laizmet dmif olmaları şart:tır. Müracaat fazla 
ulma -cD ,...lacelrbr. ı.teklilerin kendi el yazılariyle tercümei 
hl ıiai '' ıi T!ll•ir earederini müeueaemiz müdürJüğüne gön· 
el ıleri illa ....... 14, 17, 20, Z3 4889 (2313) 

ıada ABITBBD•Rt.IODfDMf: 
Satq 
.No. 
11' İkinci lt:anmtina M \'e~ !!!Ob'k 1141 Ada 2 p rsel 4"1 taJh 

sos il. M. Ana 
ın Wnci KarantiDa M.. Veysel sokak 1741 Ada 3 ~rscl 41 taılı 

1"-'15 M. M. Arsa 
l'll İkinci Kanmt.ina M. Veysel sokak 1741 Ada 4 par-el 39 tajh 

156 M. .. Ana 
1'19 İkinci Karantina M. \'eysel .sokak 1'141 Ada 5 parsel 37 tajh 

156.58 M. il. Ars3 
ı.ae tkmc:i Karaatina M. v~ aokak 11u Ada 6 parsel .as tl\llı 

157.50 M. M. Arsa 
ıaı İkinci Karantina '!ıı( Veyse-1 ~kak 11.ıı Ada 7 par;;el 33 taJ1ı 

J.58.50 il. il. Arsa 
182 1kinci Kwantina M. Vf')'Sel ttokak 1741 Ada 8 parsel 31 taJ1ı 

159.50 M. M. Arsa 
W İkinci Karantina M. \ıevsel ve Yeni yol sokak 1741 ada 9 

parsel 29 tajlı 266 50 M. M. Arsa 
1M Ikiı:aıı:i Kanntina M. Bülbell sokak 1141 ada 12 parsel 2/46 

tajh 149.50 lYL M. Ar~ 
185 İkloci Karantina M. bülbül sokU 1741 ada 13 parsel 3/46 

tajh 10.50 M. M. Ansa 
186 İkinci Karantina M. Bülbül sokak 1741 ada 14 parsel 4/46 

tajlı H9.50 il. JI. Ana 
187 İkinci Karantina M Balbül rokak 1741 ada U parsel 5/46 

iajlı 119 50 M. M. Al"S8 
188 tJdnci Karantina M. BaJbiiJ ookak 1741 ada 16 parsel 6/46 

1-ih H9 50 M. M. Acsa 
189 İkinci Karantina M. fiülbill aobk 1741 ada 17 parsel 48 

tajlı 139.75 M. M. ~ 
190 İkinci Karantina M BaJbül sokak 1741 ada 18 parsel 50 

tanı 90 M. M. Arsa 
191 İkinci Karantina M. Bülbül sokak 790 ada 3 parsel 39 tajh 

297 ,75 M.. M. Arsa 
19! Giiztepe M. Şahin .JOkak 934 ada 8 parsel 2121 No. 82.SO 

M. Arsa. 
193 Güzeıvalı M. Ferah ~k 911 ada 6 parsel 12 No. 128 M. 

M. Arsa 
194 Göneµc M. Şahin ~k f33 ada 4 parsel 31 No. 21 '.M. 

M. Al'Sd 
195 Salhane M. $etal"'et 5-r) 686 ada G parsel 18/lO No. 172 :M. 

Lira K. 

12 50 

5 19 

6 24 

6 26 

ı6 30 

G 3 ı 

G 38 

10 65 

7 50 

1 so 
7 50 

7 50 

7 50 

7 00 

4 50 

10 35 

21 eo 

3840 

70 00 

~~ n~ 
Yukarıda yazılı emv::tlin mülkivetlerl peşin para ~cya ikinci tertip tasfiye 

vesikasiyle cedelleri öcbnınek iizP.re açık arttırma w.-uliyle 9/11/940 tarihin
den itib.-ırc:ı 17 gün mücB.t"tJc müzayedeye konuhnl.1$lur. İhaleleri 25/11/940 
tarihine milsadif pazartesi ~il sact 14 tcdir. Taliplerin muharrunen bedel
leri ilzerinden yüzde 7,:i depozito aJ çesi yatırarak ycwmi meikftrcfo Milll 
EmlAk mildilriyetinde mlt'!"#kkil svtııJ lcomi..yomma ve şartnmneyi g<.irmck 
istlyenlerin de ayni daire satış mCll"urluğuna müracaatleri ilan olunur. 

4817 

İzmir Liseler w Orta olıuJlar müllayaa Ko· 
misyonundan : 

İkinci ffkek lise5inin. !kl"Şif beclcli 1541 lira 13 lıaırwi olan kanalizasyonu 
pazarlıkb )aptınlncaktır. 1 tddilerin k if \"e şartnameyi görmek üzere Lise 
müdürlüğliııc, ve ~if booeJinin yi:zde ıs i nisbcliııde tcmiııntlnnnı Hm 
Buharında İzmir mckteplrr muhasebeciliği \emesine yatırarak buna ait 
makbuzla cıd.iyet bclgcforini hinıilen ih::ılc !:"Ünü olan l9/11/9f0 sah giınü 
saat 15 tc Mektepler m•.ıha...;ebeciliğinde toplanacak olan homis3ona müraca-
atleri. 14 -15 - IG - 17 4017 (2311) 

1ZM1R S1C1Lt T1CAru:.r MEMUR- MERSJNLt FiDANUCI MODVRW· 
LUCUNDAN: CONDEN: 

(R.Babrak ve Ferruındo Fantasla rad- Mersinlide Menemen caddesi üzerin· 
yo evi) 1icarct unvanlle İz.mirde Gazi de Palaloğoaa ait arazinin Mersinli fidan 
bulvannda 13 numarndn radyo satı~, lıl;ına ilfı.ve edılmek üze.re istimlakine ka
montaj ve tamiri işlerile iştigal etm~k :rar venlmiı olduğundan sahihi arazinin 
üzere t~ckkül ed!:n !§bu şirketin tica- tarih ilundan itibaren on beş gün zarfın
ret unvanı ve .sirltet mukavelenamesi ti- da nrnzinin bedelini almak üze.re müdü
caret kanunu ~hükümlerine göre sicilin riyetimize müracaat etmeleri. Ak.si hal-
2864 numarasına kayt ve tescil edildiği de istimlak. kararnalllC9İ hükümlerine 
ilan olunur. göre muamele ifa edileceği kararname 

İ7.mir sicili ticaret memurluğu resmi ahUnurun on yedinci maddesine uyu]a-
mührü ve F. Tenik imzası rak on üçüncil maddesi hükmü dahilinde 

1: Mukavele tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 'takdir olunan kıymet: Tamamma 
Jtonan ıa,.met yirmi Mkiz bin l.ira. · 

Arthrrnamn yapılacağı yer, gün, aaat: 
7I12/940 tannine müaadif Cumartesi 
wlinti saat 1 1 de. 

2 •• KOVBAY A~KI Madde 2 - Bu şirket mukavelenn- arşıyaka 
~ mesinin tar1hi tanzimi 5 Teşrinisani 940 

K -"l'i KoJJerin şaheseri Sah günUdür. Biçki• Dikiş Ye Şapka ŞIRKft MUKAVELESt 
SEANSLAR : Her gün 3.3~.lS Madde 3 - Bu şirket kollcktif nev- ÇİÇEK YVRDV Aşağıda imzalanınız bulunan Rahmi Z A Y t 

olunur. 4832 ( 2294) 

9 DA.. Cumartesit pazar lZ.30 da ind~ndir. M.. · Udü . Babrak ve Fcmaııdo F.ıntasia berveçhi Dün sabah hava gazı fahrikaaiyle 
ilave seansı M d.ı- .,, B . k k uessas ve m rü : . b' . ~- . 'k K .. •••••••••••-ı- a ue 'k - u şır etin mer ezi tica- MAKBULE KEBARE zır ır şırKet tesıs cttı . ültürpatk arasında SS tek yük ve 82 

1- i§hu gayrimenkulün arttırma ııart- __ _ · rcti 1zmii'de mimar Kemalettin cadde- 3/l!/9fO sah günü yeni de\·re tedrisa· A - Mukavelenin tanzimi günü: Rozet nwnaralı arabama ait ehliyetim 
~aıncııi 15/.1 ı l~~O . !arihin~en. i~1>aren 1ZMlR SiCtL T-lCARET MEMUR- sinde dört numaralı mağazadadır. tına başlanac:ık, kayıt muamelesi kapa- 8-11-1940. . . . . ile !hayvan sağlık kağıdı, kazanç makbuz-
4875 No. 1Je bınncı ıcra daıreaırun mu· LUCUNDAN Madde 5 - Sirkciln unvanı: (Salih nacaktır .• B- ayda modanın bütün in- B - Şeriklenn iltam .. etglhları: İzmır- lan. kazanç karnc:si, araba defteri, yol 

"YYcn numanwnda berkeein görebilmesi z - .. . . Zeubck ve oı~-'ih) olup •n"t·k ..... ı· 1zn1ır· - -"' de Ç •-' k nd 16 1 • • -'-b -'-İçin ar.lı::tır. Jllnda yazılı olanlardan faz- .- Mehmet Gu~an • unva~yle lzmırde dir~ ""b' ~ " "" ccliklcri \'C yt?nilikleri öğretilerek Maa- aı.ou çeşme mev ·u e numara ı vergm rn1&& uz.uırı. içinde on iki buçuk 
1 ,,. Mimar Kemalettın caddeaınde 5 6 nu- · rif miidürliiiilnden mli~dak diploma- evde Rahmi Babrak ve aym mah_nlde lira da olmıık üzere bir cüzdanla birlikte 
n: nıalumat ali .. m

6
a
7
k
5 

isdteyenler, i§bu ~r1t- maralı mağazada manifatura ticaretiyle Madde 6 -Bu .~irketin mevzuu: Elek- Jar verilecektir. Yalnız bu de\rre ~ 20 numar:ılı e\·de Femando Fantasıa. düıürmek suretiyle zııyi ettim. 
ıneye ve " osya numarasıy e ı"•t:-ı eden M-Lmet Cu .. r'-anın ;•bu ...:_ trik lcvazunatı ve radyo makinaları ve de- il-"" ._..1..-..l_ euı· t--'"a~thdır. 1 - Şirketin unv.anı: (R. Babrak ve J b ,., _ _ı bu anl l'rıemuriyetimize müracaat etmelidir. v ._.., an ~ .... ...,.. b Ü efe &"" '"'"""u ,..-uzue ıı:su.n F ---.l F d .ıı_ ~ u cıuaaru l ara içindeki para 

caret ilnvanı ticaret kanunu hükümlerine una m t lTi emval ve eşya üzerine &DK~ : Karşıyaka Bayegin 1o- erıMIUUO antasia - Ra yo evi) ui.r. müklıf at olıırıık verileceğinden yukarıda 
2 - Arttırmaya iştirak İçin yukarıda göre sicilin 2865 nurnara61na lcayt n icrnyı ticaret etmek-tm ibarettir. kak No. 39 2 - Sirketin nev'i: 'K.ollektiftir. yazılan evraklarımı aşağıdaki adrcaime 

Yazılı kıymetin yüzde 7.5 niabetinde pey tescil edildiği ilan o}unur. 4916 (2314) Madde 7 - Bu şirketin sermayesi H - 1'1 - U 3 - Şir.ketin merkezi: 1zmirde Gaz.i getirip vermelerini insaniyet namına rica 
beya m.iJli bir bankanın teminat mektu- cem'an 10.100 (on bin yüz) liradan iba- --- '.>u1varında 13 numaradadır. eder ve zayi olan itbu ehliyet, makbuz, 

il tevdi edilecektir. ( 12 4) .... ............... ......................... ret olup bu sermayenin on bin (10.000) IZM1R AHKA.MI ŞAHS!YE SlJllf 4 - Şirketin maksadı· Radyo satış, vesair~!erin hükmü olmadığım illin ede-
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diier 01.JVJER VE • lirası şeriklerden Salih Zeyhek ve (100) HUKUK MAHKEMF.SıND.ENz montaj \'e 1amiri işleridir. rim. 

11lıikadarlann ve irtifak hıJtlu sahipleri- yüz lirası da diğer ~rik Alber Çukurel izmirin ikinci Karantina mahallesinin 5 - Şirketin temsili: Şirketi alakadar 
hin gayri menkul ~zerindeki haklarını $1JREKASI f,TD. t.ırnfından nakden vaz edi~tir. Hatay caddesinde 207 .. yılı evde cnu- eden her tUrlil ukut ve muamelatta fir-
I UsUaiyle faiz ve muraf a dair olan iddia- VAPUR ACENTASI Madde 8 - Her iki şerikin fİrlceti kim iken 11/t0/940 tarihinde ö1en lb- ma He birlikte ser.iklerden her biri miln-
.'-rını i~u ilan tarihinden itihar~n l 5gün ATATÜRK CAl>Uffit Rf'e! bına.sı alakadar eden bilumum muamelat, uku- rahim Yünün alacak ve borçlaruun ilin •,.riden hnza ederler. 

Kestane Pazannda arabacıba~ı 
Abidin \•uatuiyle arabacı Belcir 

4820 (2315) 

ıçinde evrakı müabiteleri_yle birlihe me- dat ve taahhüdat ve aairede unvanı ıir- tarihinden itibaren bir ay içinde malıke- .6 - Sirketin :sermaye.si: Yalnız Fer-
ll_luriyetimizc bildirmeleri icap eder. Ak- TEU~UN: ı44:i keti istimal etmek kaydiyle ancak müç- meye müracaatlan ve bu müddet seç- muıdo Fııntasia tarafından konulan 300 IZM!R BELEDtYF..SlNDEN: 
31 halde hakltm tnpu siciliyle sabit olma· Londra ve UverpoJ hallan lı:ID temian vaz edecokleri imza şirketi il- tikten aonra vaki olacak müracaatın üç yilz Türk lirasından ibaret olup Rah- - Fen J,eye.timizde ayda 45 lira üo-
d k ,_ d 1 1 piyasanın ihll}'8Cllla ~öre vapurla· d k 1 •

1 ·ra satış ae e inin pay a~maaından ha- znın e ece lir. nazara a uunayacaiı ilin olunur. mi Babrak yalnız çalışması ile i~tirak et- retli dosya memurlug~ u münhal olduöun• 
~ k rımt7 sPff'r vanacaklardır. --s .. 

alırlar. ........................................... .M::ıddc ~ - Her iki şer.llcin kar veya za- 4919 (2.3 ı 2) m1~tir. dan &Jağıdalti şerait; haiz jateklilerin mü-
. 4 - Gösterilen günde arttırmaya iş.- rnrldak; ~ıiss~i iştirak.iyesi yarı yarıyadır. 7 - Her ay sonlarında tlrketin yamı- saaakaya jJtirak etmek üzere 20/ 1 l /940 

tır,.k edenler arttırma şartnnm" .. ini oku- mezsc ihale yapılamaz ve satı~ t.ılebi dü- Madd .. 10 - Şirketin mllddetl on dört lerl Uzerlne bu mukavelename altını -cağı muamelatın hesnbı görlilerek kar tarihin.de aaat 9 da vesaikiyle birlikte fen 
juş ve lüzumlu malUınat almı~ ve bun- şer. nydan ibaret olup 1 Teşrini sani 940 ta- hepimiz imza ettik ve mühürledik. Bin veva 72rar yan yarıya paylafılacaktır. i~leri müdürlüğüne müracaatları. 
llrı tamamen kabul etmi. .. ad ve itibar 6 - Gayri menkul kendisine ihale rihindc.."l. başlıu- ve 31 Kin~u evvel 941 dokuz y& kırk .enesi .ikinct Teşrin ayı- S _ Sirketin müddeti: 1-11-1940. tari- ı _ Türk tabiiyetinde olmak. 

olunurlar. • olunan kimse derhal v~ya verilen mühlet tarihinde nihayet bulur, run beşinci Salı günü.. 5-.11-940 hinden 1-11-1943 tarihine kadar üç sene 
5 - Tayin edilen znmnnda gayri içinde parayı vermene ihale kararı feah- Madde 11 - Şeriklerden Salih Zey- Akitler; im.zaları. .,Jup tarafeynden her biri .kanun1 ve bu~nm~tse \•eya orta mektep mezunu 

111cnkul üç defa hağrıldıktan sonra en olunarak kendiainden evvel en yüksek bek, müddeti mukavele zarfında istedi- şahitler: imzalan me:ııru ma7.eretlere müst1'niden bir ay 
Çok arttırana ihale edilir. Ancak arttır- teklifte bulunan kimse arzctmif olduğu ği her hangi bir §Wt kendi namına ha- lzmir birinci noteri resm.J: mührü ve evvel ihbar §altiyle feshini talep ede- 3 - AakerlikJe ilifiii olmamak. 
rn" bedeli muhammen kı} metin yüzde bedelle almaia :razı olursa ona, razı ol- rek~tle temsil ve unvanı şlrlceti isthnal R. Xöymen imzası. bilirler. 4 - Sıhhat Tapanı ve hüsnühal va-
fl"tmi, b~ini bulnuız veya satı~ isteyenin maz veya bulunmana hemen on beş ve di~er §erik Alber Çukurel ile milçte- Genel sayı: 2383 Rahmi Babrak: imzast ralcaa ibraz: etmek, 14. 16 (23 t 6) 
blnca~ma riiÇhanı olan diğer alacaklılar '-.\in müddetle arttırmaya Çlkanlıp en mian im7'A etmek kaydt1 '8rliyle vekil 1sbu mukavelename suretinin dairede Fernando Fantasia: inızaaı 
J: ulıınup ta bedel hunların o gayri men- çok arttırana ihale edilir. iki ihale ara- tayin ooebilir. Şu takdirde vekMetna- saklı 5-11-940 tarih ve 2382 genel sayılı Umumt No. 6252 Huswd No. 9161 rede saklı 8-11-194<> tarih ve (G252) 

"I ile temin ~dilmi~ alacaldannın mec- ııındaki fark ve geçen (!Ünler için yüzde menin tanzim ve tasdikinden sonra sir- tı.51ıııa uy11un olduğu tasdik olunur. Bin t:ıbu şirket mukavelename.!i altına umumt numaralı aslına u~·gun oldu•!U 
n·uu.-;t.,ıı faz.11\ya ı;tkmazaa en çok art- 5 den hesap olunacak Faiz ve diğ~r za- killer tanziın edilerek vekilin inwı nii- dokuz yuz kırk .senesi ikinci TE!"'rin ayı- ~onulan imzalann şahıs ve hUviyetleri ~k kılındı. Bin doktu yüz k1rk senı ... 
hranın 'C":ıhhüdü baki kalmak üzere art- rarlat aynca hükme hacet kalmehmn munesi orada gösterilmiş bulunacaktır. nın beşinci Salı günü. 5-11-,940 ~rufum Rahmi Babr.tk ile Femruıdo si Tqrlnisani aymın snldzinci Cu ı.a 
tı~rna on gün daha temdit \'e onuncu gü- memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Akitler b~ka bir diyecekleri olmadı- 30 kuruşluk damga pulu üzerinde ~ .... nntasla'nın olduğunu :t.udik ederim. günü. 8-11-1940 
~u ~Ynı saııtte yapılacak nrttırınada, be- Madde ( 1 H) ğını beyan ve ikrar etmeleri Uzerjne ve- fi. Te~rin 1940 tarih ve hmir birine: "3in dokuz yüz kırk sene.si Teglııisani 30 kuruşluk damr.ta pulu üzerinde 8 
d~Jı satış :etcy"nin alaı:afımı rliçhanı olan işbu gayri menkul yukarıda gösten1en rilen bu takriri ben yemJnU noter bir noterliği rc.sml mühür ve R. Köymen "\yıuı.n sekiztnci Cuma günil. 8-11-1940 II. Teşrin 1940 tarih ve İımir ilçüncil 
t 

1 :r al~cn!tJılann o gnyri menkul ile 7/12/940 tarihinde İzmir birinci icra nllJha olarak resen taıız1m ettim ve tım.ası. bmir üçUncil noter.i Süreyya Olcay .noterliği resmi mUhrü ve Süreyya Ol. 
ferrun erulm~ ııl:\caklan mecmuundan memurluğu odasında i~u ilan ve gö.te- muhteviyatını kendilerine ytıksek seale Harç pulları dairedeki aslına yap11tı- resmi milhril ve ~L cay imzası. 
htlaya Çlkınak ,:ıniyle, en çok arttırana n1en arttırma ııartnamcsi dairesinde M- okudum ve mealtnl anlattım. Tamamen ~tır. Umumi No. ~ HusıW No. 9161 Harç pulları aslına yapqtınlmı§tır. 

1 3l~ edilir. Böyle bir bedel elde edile- tı)ac,aiı illıı olunur, 49 IS (2 310) istediklerl gibi yuıldJbp.ı tudik etm.. 4919 (2308) llbu alr'ket mub~-eleli .uretinin dal- 4912 (2309) 
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Büyük Milli Şefimiz 

i.R AŞK FACIASI 

almumıından 
sevgilisi ile 
yaşıyan adam 

öldü 

.Dört ıaotten lazla 
aüren gör'iifmelerde 

bulundu 

ltalyan donanmaaına 

Jtalyanlar Yunanİ•· gayet ağır bir dar. 
tanda büyük bir be indirdi Dil, Tarih ve Cogvrafya Fakül-

&rıın lS (A.A) - Hitler bugUn saat - BAŞTARAFJ 1 ittti SAHİFEDE -

Sevgilisi ile evleneme• !~: v~ı:ı~~:e b~~l~~:ı~~~~cı= taarruza geç, tiler İngiliz donanması İtalyanların Trab- tesı•ne dı•rektif)er Vermı•ş)erdı•r 
~ " YUNANLILAR GOR CE BOL· lusgnrpteki orduları ile olan muvasale- x.x l?ince IJaJmt mundan fine hususi bir dyafet vermiştir. Bu :ı.1- leıini de ciddi surette izaç etmiştir. .------

he"m..eı:nı· ''0 tırmı •ta yafetto Molotofun maiy.eil. erkfınından GESI DE BAZI' NOKTALARI 9 lk . d a •• 
.;K • .:1 .,.~, bazı zevatla Alman hancıye ;nnzırı, Al- - ıo inci teşrin gecesı onanma, Tetkikler tam dört saat devam etmiş ve .. ,tıyaç-

on rafa 30 sene YClfOmq. man b~umandanı, propaganda nazırı ZAPTETTILER ~;!~~~~~i~~ 1~~r~a~~;:~~.:;~1~~= lar üzerinde uzun görüşmelerde bulunulmuştur 
-•-- ve Hitlerln hususi kurmayı hazır bu- Atina, 13 (A.A) - ltalyanların, kabelesine raŞmen gen;il .imiz ne m~.d- Ankara, 13 (Muhabirimizden - Tele- Coğrafya enstitüsünde, nok ansız bir 

lunmuşlıırdır. Yunnn cephesinin şimal bölgesinde top- dete~, ı;ıe de ınsanca hıç bır zarar gor- fonln) - Milli Şef, reisicümhur İsmet Tüı·kiye coğrafyası vilcudn getirmenin 
Budapeşte timnrhanesinde on beş e- Berlin 13 (A.A) - Bugün Mo- çu ve tayyare kuvvetleri himayesinde me~ştır. . . . İnönü bugün saat 16.30 dn Türk dil, ta- kaı'i lüzumu üzerinde duınn Milli Şef, 

noocnbe~i tedavi altında bulunan Miha- lotofun Hitlere yaptığı ziyaret dört olarak yeniden büyük bir taarruza giriş- Dıger tnı·?ftan ~ır denızaltımı~,. bır rih ve coğrafya fakültesini yeni açılan enstitüye de~erli direktifler vem1islef'-
el Kolo 1 adında bir hastn geçen hafta saatten fazla ıürdüğü ve bu müd- t'kl . b'ld .. 1 kt d. destroyer hımaye~ınde seyı·eden ıki ge- binasında şereflendinnişlerdir. dir. 
ölmU tür. Koloslnin hayatı bUyUk bir d t' .. tt fazl 1 ı yerı ıl lırı mbe b~'lır.d İt l 1 en miden mürekkep bir iaşe kafilesine ta- Milli Sef fakültede Manrif vekili bay Yaşıyan diller, klasik diller ve felsefe 
rom n olacnk kadar meraklıdır. Ticaret- c. m. , uç 888,, en asmın ev-ye .~e. unan 1 nr u 0 ge e a yan arın ~ t't .. l · d t tk'kl d b l n Milli 

b ld il k ı h ed ld - "h. .. .. 1 c·· . . d b nrruz etmiş ve çok yüklü olan 3000 toıı- Hasan Ali Yücelle fakülte Deknn ve pro- ens ı u erın .. e e ı er e u una . 
le u~r. an bu adam, aşk yüzilnden has- .. ~ ır. en. "'!uza ere ere a1r ı ıgı muk~?11 ussu okanl orıce cıv~rl d~ azı luk gemilerden birini babrmıştır. fesörleri tarafından karşılanmışlardır. S~f uz.un mudde~ kalmışl.ar v~ talebenın 
talanmış ve ömrUnUn sonuna kadar aş- ogrenılmıştır. sev u ceyş no ta arı zaptetmış er ır. Dirrcri de agır hasara ux...amı..+ır Bat R . . .. h lı h liı d kıtap ve not ihtıyaçları üzerınde dura-

Berı ~ ) Hitl af halyan dağ fırkasının son hezimetine '"'ı d ht ld?' 'il' • - eısıcum urwnuz ça .şma a ı e . • . l kınn sadık kahn•d•... in la (A.A - er tar ından mış 0 111ası a mu eme ır b 1 f k"lt . ht ı·r ı·t·· rak millı neşrıyatın arttll'l masını ve 
Kolosi bundan~~ sene evvel, Melvl- Molotof şerefine verilen .ziyafetten son- sahne olan Pindus bölgesinde Yunanlılar Lo d 13 (AA) 11 . 12 t .· . du unanl ~ .u cnın ınu . e ı tenst ı ~l ve talebenin rlaha kolaylıkla calışmalarının 

Al h ri 1 Rlbı.._ t mevzilerini muhafaza etmekte ve İtalyan . tarn.hrt~' !'tal , t -bliği T- . etsıılirnı;ıısa-_ ersaııe erını ayrı ayrı zıyare e mış er, t . . . . b şl. d 
a:ı.a adında blr genç kızı .sevmiş ve genç ra man a c ye nazın ııt:n ropun .. . . . nı 1 1 yan e aıan 0 a .. . . . anzımını emır uyurmu ar ıı-. 
kızın ailesi arasına girmi§, onlarla dost ve ~~etler birliği hari~fye komiser mufreıelerını tcmızlemekle meşgul bu- d b" h hl lddi tt profesorlerın ve talebeıwı çalışmalarıyle ReisicUmhurumuz Türk dil ve edcbi-
olmuı:: ve nihayet izdivaç teklifinde bu- m~ıavını Dekanazofun ~tırak.iyle siyasi ~~n.maktad~~~r .. Yunanlı!;:: ld·~~m~n:a~ ~a::a ;:ğra~~ıı·it~ı.rıı:t~iştir.~~yn~ r~~dan. ~lflknd~~ oldfı:ak fakUlte kü- yat enstitUsUnde bilhassa Türk gı·amcri 
lunımı tur. Fakat al1esi, kızlarını ver- nnizakerelere clevam edılml~tır. lıgtına~ etb len tol p vde mıs· ab~~ı··kenA u - tebli~ dokuz tayyaı-emizin düşUrüldUğU- P ru!esını gezını er ·. . . Uzerindeki çalışmalariyle aHiknlı tctkik-
memi lerclir. nnmnga aş amış ar ır. ır o u rna- nü idd"a tm'ştir Millı Sef bu mUessesenln mesaısıne Jerde bulunmuşlardır. Okullarda tnlebe-

---~ vut askeri muhar~b.e etmeden Yunanlı- HnıJkn~te ıya~ız iki tayyareıniz. dön- k.a.rşı pek y.tiksek ve yakın bir alaka ye okutulncnk ~ı·runer ldtaplarının en 
M lvina bir kitapçı ile evlendirilmiş, ı t f t t ek IUtfu 1 b 1 la uh d h ı 

bu suretle artık hiç bir ümit beslememe- A J •k ar ara ınn geçmış ır. meıniştir. İtalyan tebliğine göre bunla- go~ erm .ne a u un~uş r, m - kıs~ bir zaman_ a ~zır anması arzusu-t anti te . . ~ rm mi.irettebatı esir düşmüştür. telıf sahalard~kı c~lışm~laıı hakkında nu izhar eylemışlcrdll'. . 
•i lazımgeldJği anlatılmtc:tır. ınoııız Alman harbının '4i- etraflı izahat ıstemışlerdır. ReisicUmhurumuzun bu zıyaretlcn 

Kolo i bu a~ır darbenin te irlylf!' ser- ı·r im n e kru azo" ru'" • lngı"ltereue uardımlar .. ~~kültenin arkeoloji cn:nıtüsUnde ı·e- dört s~~t sürmil!':tilr. Milli Şef saat 20.30 
uımle miştir. Aradan biraz zaman geç-

1
.. ısıcunıhuı um uz bazı hnfrıyatla alakalı da fnkulte talebe ve profesorJerının can-

tikten sonra aklına garip bir fikir gel- 1 ançosu 1 1 o u sualler soı·muşlar ve profesörlerin ce- dan tezahürleri arasında te yi edilmi -
rnişfü. Melvinanın bir resmini götUrerck a ıgor AMER KADAK B TUN TAY. vaplnrını dikkatle dinleın}!=:lerdir. lcrdir. --- - -- -

~;ı~1 b ~:::ıu;!;~ı~:ü :~i.~~~u:~~ itaı11an ·hava bombardıman- YARE FABRI ALARI INGIL · ----·----·-·-·- --··-·-·---
:~~rm;ad:.,;;ı~~ ~\:':~.:;u;::~:::!~ ıerillafı ındain ilze· larında 14957 TERE iÇiN ÇftLIŞIYOR Ecnebi amaline h·zmet 
:rnk b"tün vaktini bu mankene hamrl- rfn Verdiği izahat ingi/iz öldü Vaşington 13 (A.A) - Los Ancelos 
mi ti. Londra, 13 (A.A) _Bir muavin L d 13 (AA) D h·r • tayyare fabrika ının neşrettiği bir ista- d •k• k J d 

Melvina ilk çocuğunu doğurunca Ko- kruvnzörl himayesinde Atlantikte 011 _rn, • : . -. -. a 11 emnıyet tistiğc göre, bu fabrika şimdiye kadar e en 1 1 casus ya a an ) 
losi de balmumundan bir bebek yaptır- tef er eden Alman korsan gemisinin bir neTre~n.den ~ıldmlmıştt d · l il İngiltereye ait olmak üzere Kanada hü
mıştır. Bundan aoma Melvina daha dört cep kruvazörü olduğu anlaşılmıştır. .. ~şrınıevvc ayı zar ın a ng tere küınetinc 1748 tayyare göndermi;ıtir. 

k d x. b db ht K 1 · d b 1 Londra 13 {AA) - 1 ondra bahr· uzenne yapılan hava akınları esnasında Bunların 945 ~bombardıman tayyaresi-
~ocu oliurmuı. e. 8 0 osı e 8 

- . ' •• • • ..~ •• 
1 634 sivil ölmüş ve 8695 sivil yarnlanarak d. ~ d · 

mumundan daha dört çocuk yaptırmış mahfıllerde ingılız deruz cuzutnmlannın h h 
1 

k ld l ır. Bundan maa a 100 bombardıman 
'Ve bir kadın dört çocuk heykeli arasın- Tarantoda İtalyan donanmasına indirdiği asEtal~lnde e6ı9e54ak' 1.n .. ml ı~~ır. 

1061
,. k' tayyaresi Avusturalyaya gönderilmi~ ve 

• "' d b .. b • ] 1 1 . y u e ışı o mu ve , ı- ·· d A ust _·ı • nl da yaşama~a baelamıştır Koloei bunla agır ar e munasc etıy e ta yanın yem . ~ 1 yuz tane e \' urnıyn nnmına un e 
hn bulundukları odaya kimseni~ girme - inşaatı hakkında a§ağıdaki malumatı ı Aag~r surette ydara la0n7m5ıştkı~. . "l .. başlanmL;ır. 

- k d' l gusto& ayın a ışı o muş ve Lo An l siak' Lotlao t , · alne ınÜ!laadc etmemiştir.. ve~me te ır er: 126 I k" . ... l s ce o ı e ayyaıe ıına-

Suçlulardan Ekrem Istanbul 
Filips radyoşirketinde memurdur 

s· .. h. t •. h I k ıtalyada Vittorio sınıfına dahil cüzü- ... ışı agır aurette ya~a. a.~mı.~tır. lfıtı kumpanyası 589 bombardıman tay-
ır gun ızme çısı, er nası sıı "P~- tamlar en yeni zırhlılardır. Vittorio geçen . ~ı·~stos ayında 258 kıııı olmuş, 32 1 yaresi İngiltereye ve 100 bombardıman 

tılmnsı unutulan bu odanın anahtar delı- M v· . V hl d b. kışı agır surette yaralanmı tır ta . 1 .. d · · 
x.· d . . b k f d. . . k. ayısta, ıttoroı enetto zır ısı a ır 18 H . d k d · 

336 
k. . yyaresı Avusturn yaya gon erın~tır. 

İSTANBUL, 13 (Telefonla) - Kadıköyünde oturan ve c.a:;usluk suçu ile ya
kalanan radyocu Ekremiıı c.;ok şayanı dikkat görülen vaziyeti hakkında valimiz 
Dr. Lütfü Kırdaı· ~aıetecileı·e izahat vermiştir. Valimiz diyor ki : 

.,.ın en ıçerıye Ma ıln~a c en ısının ~ ı- hafta sonra indirilmek suretiyle bahriye .. .. nzıran il?. so,?a ·a ar 1 1 Douglas tayyarn ıkmnpanyası iki mo-
tnpçının kan ı e vınayı kucnkladıgını t" • .1 . I d. B olmuş ve 476 kışı agır surette yaralan- tör] .. D B 7 A ti • d 286 U yya e ile 
görmü tür. Mclvina mahallede çok dü- nezare ı emrıne ven mı~ er ı. u sı- mıştı u . . - pın e . a . r . 

nıftan Empero ve Roma zırhlıları o ta- · . . . Fransa tarafmdan evvelce sıparıs e<lılen 
'rÜst ve namuslu bir kadın diye tanın- rih e te:zgahtn bulunuyorlardı. Mussoli- B~ ~uretle 18 Hazırnn 94o ta.~ıhmd~n 100 tayyareden ~tmişini lngiltereyc 

•Yalnız Kadıköyünde Philips radyo ~rketi memurlarından Ekrem adında biı· 
şahısla nrkadaşı, ecnebi funalinc hizmet ettiklerinden tevkü edilmişlerdir. Ca
susluk yapmak suçuylc zan altına alınan bu iki kişiden gayri tevkifat yapıldığı 
hakkındaki şayialar tamaıniyle asılsızdır.ıı 
N.-.o~-o~ __.._o_ı_r_u_•-•-a.-.o.- -~--~o.-~ .. .-..-o- --tı.-~.-.. 

mı tı. Hizmetçi, kadının hiyanetine kız- · • "'ft h. b 1 d ... b f hl Tcşrınıevvel 940 sonuna kndar olenlenn teslim t . ı· 
nının mu e ır u un ugu u sını zır ı- d d. 1495 7 k' . ... e mış ır. 

mış ve derhal önüne gelene efendisinin lar on beş pusluk, yani 38 santimetrelik a c 1 ışıye ve agır su:e.ttc yar~,: North Lorent kumpanyası Kanadaya 
eaki sevgilisi Mclvina i1e gizlice dilşüp dokuz ve altı pusluk 12 topla müceh- lannnlnnn s ) 1 1 da 2 1368 kı,.ıye balıg 100 tallın tayvaı·csl tc:slim ctınis ve her 

Dayinler Vekili Istanbula döndü 
.. alktığını !!Öylemeğe baıılamı tır. hezdirler. Oç buçukluk 12 dfı fi tnyyare olmuştur. - giln muntaza~ teslimatta devnm etmek-

Koloei bu dedikoduları duyunca sev- topu ve 40 dafi mitralyözü havidirler. _...*_ te{lir. 
ıilisinin fena vaziyette kalmaması için Bunların sürati 30 mili mütecnvizclir. Alman JBblig"" ,. Pontans fabrikası İngiltere için 144 
~mnı m~ydana çıkarmağn mecbur ol- Her gemide üç tayyare vardır. ilk ikisi nvcı tayyaresi .imal etmiştir. Aynı fabri-

İSTANBUL, 13 (Hususi) - Paristc bulunan Dfiyinler vekili B. Zekfü ailesi
Je birlikle bu ~abah Konvan.siyonel tre ıi~ le ehrimb·e ~eldi. DUyunu umwniye 
meeli-.:inin lıüküınetimizcc lliğvedilmesi üzerine geri c:ağmlımş bulunan B. ZekM 
bir kaç güne kadar Ankaraya gidecektir. 
~~--~-·- -·-t._.-ı_O_D_I_ ,_.., .... _...._ ~._G_ ._,.._..._ _.,_.._ ,._. .._,,.__..._, 

muştur. Fakat iı bununla bitmemi . po- 1934 de ve diğer ikisi 1936 sene inde Berlin, 13 (A.A) _Alınan resmi teb- ka gelecek ny, evvelce Norvcçin sipari 
lis, TUhiyat mUtchn ıslan faaliyete geç- tezgaha konmuşlardı. Kral ve Kraliçe ın Almnn tayyarelerinin İngiltereye ettiği t: yyarelcrdcn yirmi dördünü tn
~i lcr ve tüccarı tedavi edıl~ek ~zere denize indirme merasiminde hazır bu- taarruz.lan.la d"vam etlikle.rini ve İngi- giltereye teslim e<lett'ktir. 

Büyük Millet Meclisinde 
bmarhaneye kaldırmı lardır. Kolosı ço- lunmu tu. liz tayyarelerinin garbi Almanyada bir KA ADA BA'VEKILI ANKAUA, 13 (Hususi) - Bilyilk Millet Mt!clı:;i bu1'(Ün Şemsettin GUırnltaym 

b. şkanlığında toplanmış ve ruznanıede gfü-üc;ülecek ınevat olmndığından cuma 
günii toplanmak Uzere celseye nihayet vermiştir. 

c:uklnri~le yirmi eeneden fa~I~. ya .. a~ış Emperioya g~lin~e ha,.a muhalefetin- çok yerleri bombardıman ederek ve bir y 
ve halınden çok memnun gorunmuştur. den dolayı denıze ınmcsı 1939 Sonteş- çok insanlann yaralanınnlarınıı sebep •• •• iT: 

Nihayet geçen hafta ölmU§tUr.. rine bırakılmışb. Govou~ tipi zı~blıları olduklarını bildirmckteclir. Uçlu paktı ıflas 
•~e-•...,.-o._._ ........ 14119~~-...- .- ..._,~_.11.-..-~ •- •.- _.,_ ~...,. 

'J'ARİHI ÇİZGİLER 

haJ?tında a af:ıdakı malumat verılmek- Airikada carpıcmalar 
tedır: · ~ tt• v • • •• ı• 

C J 1 S A d Roma 13 (A.A) - İtalyan tebliğine e JO'J01 SOY Jyor ntep fıstık piyasası 
·-·--·········· 
Çemberlaynın 

hayatı 

ovour, u yus ezar, n reya Dor- .. b .. ki Af 'k d K l ~ 
ya zırhlılan 19 3 3 ile 19 3 4 arasında ta- goı c ugurı; şa~ rı 8 a assa a mın- -
mir edilmişlerdir. Her biri 23600 tonilu- takasında 1lerı unsurlar arasında çar- Ottava, 13 (A.A) - Avam kamara-
to hacmindedirler, Bu gemilerin mür,.t- pışmalar olmuştur. smda bir nutuk söyliyen Kanada baş-

b 798 -f:r vekili Makcnzi Kiııg İngiliz imparalor-

GAZİ ANTEP, 13 (Hususi) - Antebin fıstık kooperatif birliği, Fıstık piya
sasını 40 kuruştan açmı::ı ve mUbayaata başlanmıştır. Bu suretle öteden beri 
yabancı unsurlar elinde olan fıstık ticareti tamamiyle millileştirilmiştir. 
:ıccıcococccaccl:)OCOQOCCCCCCCCCCCC 

te atı 1 kişidir. Süratleri 2 7 mildir. - luğu bakımından İngiltere _ Amerika ve 
Aynı sınıfından Leünar Dö Vinçi zırh1ı- Molotof Kanada jş birliğinin Ü"i.izlü pakttan da-
sı 19 36 senesinde bir infilak neticesin· " ha müessif oldu""ınu sövlemistir. 
de berhava olmuştu. Bunlarda ikisi l 2. 6 • • • .... 1111• ıuı •••u 6

' .J • 

Ş f • $imali Amerika mm takasının KanaCta 
pusluk 1 O top, 5 .3 pusluk 12 top, 3. 5 ere JDe ve Amerika tarafından mtidafaasınm 
pusluk 14 tayyare dafi topu ''e 29 diıfi 

71 d f ed bık ı ili •t ı ·· d ·b tf ...... 111110110 ......... alelacele ynpılımş bir plan neticesi ol-
yaşın a ve at en sa ng z mıra yoz en l are iT. Berlı"ndıa resmı· kabuller mayıp uzun zamandan beri takarrür et-

Bn Vf'kili Mr. Çem.berlayn ailece devlet --·-- U tirilmis bir µlann istinat etmektedir. 
adamı idi. Babnsı Jozef Çemberlayn de •İngiltere, Alman tehditlerine karsı 
müstemlekAt naı.ırlığı yapmıstır. öveyi Çemberlayn ve zı·uaf etler verı·ıı·uor koyduktan sonra Amerika halkı İngilt;-
ltarde i Osten Çemberlayn Buldvin ka- ı-enin sarsılmaz. bir kale olduğunu anla-
blne inde hariciye nazırlığında bulun- mıştır. Amerikan sahillerinin muhtemel 
mu tur. Hakkında Avam Ka. - BAŞTARAFI linci SAHiFEDE - bir hücum~ karşı ~ağlaın kalması icap 

Kend'si başlangıçta Birminghan1 şe- ediyordu. Üsler 187.ımdı. Bu zaruretler-

-·-
Makineye 
Verilirken 

Amerikadan 
lngiltereye gizli 
tay yare aletleri 

gönderildi 
hlr meclisi azası olmuş, aynı meclisin maraaında yapl• bazıları ile Fon Ribbentrop, Alman baş- den doğan netice fuerinde, parlaınento-
Alnar komitesi reisliğine seçilmi , bilaha- lan cel•• kwnandaru, Dr. Gobels ve B. HiUerin muzwı tatil yaptığı aylarda tetkik edil- Vaşington, 13 (A.A) - DUn Vaşing-
rc belediye reisliğine yükselmiştir. o~ husus! Jı:.uımay heyeti hazır bulunmuş- mistir. tonda iyi haber alan mahfillerde bildll'il-

1914 _ 18 harbi bidayetinde clçki tica- Londra, 13 (A.A) - Avam Kama- tardır. Filhakika K. nadanın muharip vaziye- ~i~ne göre ısluh e~iş 11Uçan kale• 
ret merkez kontrol dairesi> faal azası rasının toplantısında reia, eabık Baıvek.il Londra 13 (A.A) - lngillı gazeteleri ti, Amerikanın bitaraf olması itibaryile tıpınden. 13 Amerıkan bombardıman 
arasına ginniş 1916 da Lord Co:rç ken- Çemberlaynın vefatını bildirmit, bunun B. Molotofun Berliıı seyahatine en rnii- müzakereleri güçl~ştiriyol'du. B. Ruz- .~a~yar~sı ?ormnl o1a~·ak. daha bu ay 
dislni «Milli hizmetler rnUdUrlUğtİ> ne üzerine Başvekil Çörçil müteveffanın na• hbn yeri tahsis etmişlerdir. Taymis ga- velt başlıca hedefinin bir milletler cami- ıçınde Ingıltereye verılımş olacaktır. 
getirmiştir. ?1ını hür?1~' ve sitayişle anan bir nutuk zeteslne göre dUnkU millfikatta Rus mu- &sı olduğtınu söykmeklc samimiyetini Bundan baska Ncvyorkta temin edil-

B if d k ri 
. il ırad ctmıştir. rahhasları üzerinde kuvvetli bir tazylk göstermiştir. diğine göre bombardımnn tayyareleıi-

u vnz. e esnasın n as e ve sıv Ç" ·ı ç b 1 bü "k n yapılm~tır. Sovyetler kendi heyetlerinin İnrrlJiz hükümctinc Amel'ika ve Kana- nin atışlarının sıhhatini temine yarıyan 
memuriyetleri mezcetmek hususundnki • orçb1.:.A:kemd elr aynde yulh vek aa .ı_ d ,... k k d 11 • la b" ük ıh lef tl !k ıla ınsan, u,.u ev et a amı, ıu Atı 1 ve udısa ive aınai a.:z:a1arından bahsediyor- danın müdafaası mUaakeı·eleri hakkında tiki gizli Ameri an ma inesi mo e erı 
P ?ı, u~ . nn a e c arş mıs, hfıdimi olarak haiz olduğu meziyetleri lar. Alnıanyanın en büyük arzusu ipti- malQmat verdim. 12 eyJlilde B. Çörçil ngılter~ye gönderilmiş bulunm~dır .. 
netıcede istıfaya mecbur olmuştur. kaydettikten sonra, müteveffanın Bri- dai maddelerle ıınai maddeler kopar- bana bir telgraf göndererek bu hususta- Bu ınakıneler her halde halen İngıltere-

Mütea k·p s n<.>lerdc umumi intihabat- tanya tmparatoruğuna yaptığı hizmetleri maktır. Alınan aanayi bölgeleri İngiliz ki gayretimden dolayı teşekkür etti. de tecrübe edilmektedir. 
ta Birminghnmdnn mebus seçilmiştir. cayml§tır. tayyarelerinin daimi hUcumlarına rna- Mihver, Uçil21U paktla Amerikayı kor- -•-

]!)22 senesinden 1923 senesine kadar Avam Kamarasının ıempati tezahU~ ruz bulunduklarından son aylarda Mos- kutmak istiyordu. Bu pakt ne Amerika- ( •ı• ı 
Posta nazırlığı etmiş, 23 sene.sinde sıhhi- leriyle karşılanan bu nutuktan sonra kova Almanların bir çok taeyiklerine yı korkutmuş ve ne de İngiltereyi tecrit ngı iZ er 
ye neznret:n" gPçm· tir. müteaddit i~i ve liberal nnmma da müma maruz kalmıştır. etmiştir. Amerikan - İngili7. - Knnada iş D J l 

Bu ikinci va7 'f si esnasında dskfın ,,e sil beyanat yapılmuıtır. B. Stalin B, Hitler tarafmdan teklif birliği, hüsnU niyet bakımından da üçlU Ön ÜÇ fa yan IJ.'l• 
kiralar· t hd·· k nunu> nun çıkmasına eclilecek muahedeyi imzaya hazırdır. B. pakttan daha kuvvetli esaslara istinat b d / 
hiz'll t ım· tir. --·-- Stalin bu suretle Uç senelik bir zaman etmektedir.• puru atır l ar 

Bald ··n, b v k·ı olunca maliye na- YUNAN koparmak emelindedir. Almanya ve ~ Londra, 13 (A.A) - Re:;ıni tebliğ: 
ı.ırlıv n getir'lm ti Fakat bütçeyi tev- Rusyadan hiç biri ipleri koparmak iste- MaJtaya 'ıııBpl)&D Bugün bil' İngiliz pilotu Otrant kana-
d0 b 1 d n kabine dUşmUş- mezler. .J lında dört İtalynn t~cal'et gemisiyle bu 
t.. HARBi Rusya Almanya il~ hiç bir vakıt harp kafileyi himaye eden iki torpidoyu ya-

etmeği ls1emez, Almanya ise Rusya ile taarruzlar kalaınış ve ticaret gemilerinden üçtini.i ·- şimdilik harpten içtinap etmektedir. batırnnstır. Dördlincü ticaret gemisiyle 
_ BAŞTARAFI l iıtci SAHiFEDE _ Almanların İngiltereye karşı tnal'l'uz.- - BA$TAR.AFI 1 inci SAHİFEDE - bir torpido ınUhim hac:ant uğrnmış ve 

]arı neticesiz kalmıştır. Birlesik Ameri- hava tehlikesi işareti. verilmiş ve bUtun diğer torpido ile birlikte kacmağa mu
sWe.re sel~mlarımı gönderir, cesaret ve kanın İngiltereyc yardımı bir hakikat tanrruzlar İngiliz avcılariyle dafi batar- ,.affak olmuştur. 
az.im tavsiye ederim. haline gelmistir. yaların parlak müdafaası sayesinde tar- in 1·ıı·z Te ıı·"" 1• Bütün mllletin yaptığı mücadeleye, Yunanistan İtalyanları durdurmu - dcdilıniştir. H sar mahdut olmuştur. 

Y• 
Jl"' 

şahsen iştirak etmekle kadın ve erkek tur. Türkiye İngiltere ile tesanUdünü Bu hava taarruzlarındaki İtalya~ za
her kes iftihar etmelidir.~ teyit etmiştir, General Franko nazikane yiatı, İngiliz zayiatına nazaran muhak-

tavyare ile Almanya- Londra 13 (A A) - İngiltere kral ve ve kat'ı bir surette Alman askerlerinin kak surette bire karşı 14 ve muhtemel 
t vah· bir vaziyet lll- kraliçesi Yunanistana yardım listesinin İspanyadan geçmesini reddetmiştir. Por- surette bire karşı 25 tir. 

Londra, 13 (A.A) - İngiliz tebliği, 
Gelzen Kırşen, Kolonbo ve P.ttsınuttn 
petrol tesi atının, Rohı:da demiryollnrı
nın Lorynn, Flesing ve Dunkcrktc bah
ri tesisatm ve bir çok tayyare meydan
larının bombardıman edildiğini bildir
mektedir. Bir tayyaremiz dönmemiştir. 

et 
et 

1 
1 mesaili müzakere ba ına kaydedilmişlerdir. Başvekfılet tekl.7. İngiliz. dostluğuna sadakatini teyit Taarruz eden düşman tayyaı·elerinden 

bu ziyareti tekrar Lordu Con Saymen, Yunanistan teca- etmiı::tir. Bunlnnn hepsi Hitleri endişe- yirmi sekizi muhakkak ve 24 dti de muh-

Çem b n 1938 s~neslndcn son-
r. ki h nam"'ll H tlerizmle mllca-
dele ·1 <' • tir. O sulhu kurtarmak 
için • C i çalıcmalar nrrunndn ken-
disini ihmal ttiği için, sulhu kurtarama. 
dığı gibi sağlığını da kurtaramamıştır .. 

vUzU mUnasebetiyle diyor ki: ye diişUrmüşt.ür. temel olarak tahrip edilmiştir. 
«İngiliz milletinin muzaffer bir barış DeyJi Heraldin fikrlnce Berlin Sovyet Muhtemel olarak tahrip edilenlerin 

elde etmek için yapmağa karar verdiği Rusyadan Avrupa üzerinde Alman nU- de ekserisi o kadar ağır hasnrata uğra
·etlerin hududu yoktur. Yunanista- fuzunu tanunasını istiyecektir. Buna mı!;lardır ki üslerine dönepilmeleri ih

n n son haftalardaki harekatı kendisinin mukabil Sovyetlere nüfuz mıntakası timali azdır. Hava muhnrenelerinde yal
kıymetli bir müttefik olduğunu göster- olarak Tilrkiye, İran, Efganistan ve bel- ruz {i~ tayyare ve iki pilot kaybedilmiş-
mştir.• ki de Hindistan vedl~e.ktir. tir. 

44000 ESiR 
Londıa, 13 (A.A) - İngiliz harbiye 

nnzm Eden Avam kamarasındaki bcyn
natında İngiliz harp esfrleri adedinin 44 
bin olduilunu -ı;övlemistir. 

Japon 
imparatorluk mec/i. 
ıinde Çin meaeieai 

g6rüfüldü 
Tokyo, 13 (A.A) - Domci ajan:sı bil

diriyor : Bizzat impaı·atorun :riyasetin
de imparatorun sarayında bugün saat 
14 tc biı· toplantı yapılmış ve içtima iki 
saat sürmüştür. Başvekil, donanma ku
mandanı, harbiye ve bahriye nazırlaıı, 
kurmay başkanı bu toplanfıya iştirak 
eylemişlerdir. 
Toplantıdan solU'a impnratorluk mec

lisinde Çin muhar~besine ait meselele
rin hepsi hakkında mutabık kalındıjı 
bildirilmiştir. 

* Söz ::;öylemege "salahiyetli bir ::;ozcu 
Japonyanın Moskova bUyük eJ~isinin 
Sovyet haı-iciye komiseri B. Molotofu 
ziynret tarihi olan 30 ilk teşrinden beri 
elçinin Moskovada hiç kimse ile görüs
mc yapmadığını öylemiştir. -·-Alman tayyare

leri lnu-iltere 
Üzerinde 

Taarruzlarda hic bir • 
hoıar olmamıatır .. 

Londra, l~ (A.A) - Hava ve dahili 
emniyet n zııı !'tl!'rinden teblig edilmiş
tir: 

Dü 

. ıdı nan 

Anton c;ko 


