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Alaybeye oto-

Osman, Neredesin? büs işletilmesi 
--->C~X kararlaşh 

Böyle baial'an deU padl şah hal' edilm.iş, yerine --•-
Dördtblctl Nar at çıkmıştı... Belediye Meclisinin 

Devletin batacatmdan zlynde memu- Genç Osmanı.n yerine, saltanat t~htı- dünJıü ~lmaı • Beledi• 
rıyctlerini cllarinden kaçıracaklan kor- na kimi getirseler beğen·rstnlz?. "e"e borcu olanlara 
kusiyle akıllan başlarından giden softa- Sakalına inci tak"n havuzda b-.lıklara ., -' 
lal' ve koca kavuklu vezirler heıntm söz altın ntan deli Must f ) ı kaf ten cıka- dair-
b rliğj ederek saraya koştular ... Hacı rıp tekrar O.snuınlı tahtına gçirdı!er. --e--
Mu:.tafnnın tertı"biyle, dell Mustafa, hiç Birinci Mustafanın bir buçuk sene Bclcdivc ınecli. i dün .snal lG.30 da 

Soıı ticari vaziyet 

Uzüm ihraç fiatleri 
yeniden tespit edildi 

-----------~~---x4x~----------~----
AlmanlGI' üzüm, incir ve ıöıiin aJıyorl• • Köy-

fUden möllayaaJar • Romanya 11e Fin· 
landiya ile tk'areflmlz •• 

1 d il .. d b' ka ıca.:ı- d d b "k · d fakı· P" toplnnarak encümenlerden geleıı evrakı bir sızı tıya mey an ver m" en. ır Ç \ütr evam <' n u 1 ıncı e .. - r ru etrı e ihr...,.a•,.•''-- birligv i ida s,ai"' bulunmaktadır. 
dişahı ğ ""'"""'"" Osmanlı •-rihinde en tetkik eylemistir. ~u m .r ·' .... ~J4ill. - r--ay evvel içinden çıkarıldığı kafese -tek- 1 ı ............. ı, w re heyeti -dun yapbgv ı bir toptantıda çc-- Bu anl"<:maların tatbikatını ~kip ve 

ıd k.a ani k k k b. d · dir KABUL E.DıLE.N HESAPLAR ~ rar kapatı ı... r ı ve en· or unç ır '"ır · kirdeksiz kuru ii.tilınl rin ::\..-- fi.:ıtlcri- :"ı"'"""esinl temin etmek maksadi'<'le .bir 
l tah da ik · O D li k b. ta •- O d Evvela ..;..,asetin, masraf bütçesinde ..... -,. ~.. .r Ve Osman ı tına , · incı sman e ·uyuya ır Ş awr.. nu ora an .. ,, nl tndilen tesbit eylemiştir. Yeni ihraç muhtelit komisyon teşkil olunacaktır. 

rıami~Je, on dört Y8Jmda tllysilz tozsuz kırk akıllı adam bile çıkaramaz. derler .. 10 bin liralık münakale teklifi bütçe en- r:at.ıeri ~yledir: Komısy· on lüzum old··lr-a toplanacak, 
b ···1-- Os nl .. _ _.,_, · B" b ,..,,, ı1 • · d d 1 t "şl · ka cümenine haYa\e edilmiştir. r- ~ lr genel oturttw.ıu-... ma ı laCUunın ır Uır ...... Y ın ıçın e ev e 1 en ° - 7 numara 23 kuruş, 8 numara 26 ku- fakat daim! surette muhabere ederek 

_.,___ .._,.._.. _.:ı f }] da b l -~ bed ka Rundan sonrn belediye muhasebe mü4 

bundan SOnrAM&C~.uı nuu1ye "--uen ası a- r ozu mus. 0 m= .e e nşm~ ruş, 9 numara 30 k11M"'• 10 numara 35 bit"birleny· le temu edecektir. 
'·-~ '--- h il le-1 tü 1 · :ı.......... b 1 rd k. b l ·d · dürü B. S;,.mi Kutluğun 939 yılı zamanı --.-n ~tan ~.. a e ı;&e, Yen .... ~- u unuyo u ı un arı ycnı en nıza- ku~ ve 11 numara 40 kuruştur. Tediye anlaşmaısma gelince, bu anlaş-

~n en korkunç fAcialarla doludur... mına koymak öyle r t.gclc her babayi- idare hesabı tayin esami.ile kabul cdü- YENt SATIŞLAR ma ile iki taraf ticari mübadelelerinden 
T·ı Osm ti Zeki 1.~ ~·din h d y } ibl öril. • ktc ·d· mİ!tir. Belediyenin 939 yılı ka.t'i hesa-a ız an genç ··· ve çauŞ- gı arcı egı g g nme 1 ı. · A 1---1-- da bir miktar incir ve üzüm mUtevellit alaca.kların tesviyesi için iki 

.knnd D 1 t1ıı.e ·ıı t• hlzm t- a· M •-L- '1 lt tmak batı da ayni seklide kabul edilmi~tir. ~~ 
L. ev e • mı e ıne et e ıçare USl.alil. '~vuza a ın a • satın almak arzusunu izhar et.ilkleri hal sureti tesbit edilmiştir. Bunlar, kll-

mek istiyordu... sakalına inci takınak gibi eski marifet- ALAYBEYE OTOBOS habc.r altnmı~. $(a1ı hafta içinde bazı ring ve hususi takastır. Hususi takas 
Kanuniden sonra gelen Osmanlı pa- lcri.-ıi göstermekte devam etmekle be- lm f lan incirlerimi,.. iki taraf b ihra mad 

A:sahları de 1 t .. ek • . • raber, bu sefer yeni bir Adet daha pey- Kaqıyakanın Alaybeyi semtini" oto- A an irma üzüm ve mevzuunu . . m ütün . ç -
~rlere ~:X,l~ke=ri ~~ dahlamıştı. büa işletilmesi hakkmda cereyan eden z"n İstanbul teslimi ihraç fiatlerini sor- delerinin heP.6i ~şkil etmekted~ ve i~ 

la da S k ık 1.. 1 ı·· · 1 müzakereler neticesinde bunıya otobüs muşlardır. • Uırafın rızasıyle takas yapılabilece.ktır. 
ve safa içinde saray nn yaşamağa ı s , uzumu uzurrumz yerme en . . . . ' ._,_!!_ "-be Almanlar piyasalarımızdan tütün sa- Klirlng tesviyeleri ise malum olan klA-
kol' ulmll:ı,"1amı ... Naiina tarihinde işaret kalkıyor, sarayın }o,, d lılizlcrindc dola- ıc:lctilmcsıne ve ıhtıynca llTUi.illl rus - l in v b Ia.-·~1 ... rd Bu tütil 1 ik ı..u .. :_.. "d.Mn" •• ıla kt 
olunduvu veçhile Topkapı sarayından şıyor, birisini arar g·bi hE"t' tarafı yoldı- tinde cevap verilmesine karar vcdlmi'"-

1 
ın a lagal aş ~~11~.ı-.:ı:_ :. er 5 

......... J.Ufi SJ.~~ gore yap ca ır. 
. geçen sene er ınaıı.:;uut:rwucmur. ...,ım-

nksedcn çalgı iniltileri, billılr sesli ha- yordu. Ta~ o!laltınn knpısını açıyor: tır. dilik takriben iki milyon liralık tütiln ı · / • 
nendelcrin kopardıktan chey hey> sa- - Osman, Osman ... Neredesin Os- YENi DUHUUYE KARTLARI mübayaa edeceklerdir. Almanlarm sa- Jngİ ~z fay yare err 
::~İ~~~~~m::1:r~~ ç:ı:~: ~i~t~~Y~ua~!~~~X~··kub- Kü.l.türpark ?ah~ind~i ~por k~lübiı un aldıkları tütünlerin 556000 liralık /tal yaya iddef[e 

belerinde husule gelen sada akislerinden ~e mucs~e~lerı mudavı~erıne ven!mek ilk partisi sevkedilmiŞtir. 
U~~-Melnnedin yaptığı Eğri sefe- başka bir cevap veren bulunmıyordu. uzere Kulru~ar~ duhulıye. ~artl~ ihd~- KöYLUDEN MOB.'..YAATI'A hücum ediyor 
rind(!,n sonra padlşahlar muhnrebcye git- Bu hal Mustafayı bir kat daha. sinir- 81 hakkındaki nyaset teklıfi tetkik edıl- BULUNULA~AK . . .. AŞTAJr.Al'l l ia.d SABİFBDE 

/ Mihverin yeni 
Nizamı içinde 

----· - BAŞTARAPI t ınd SAHİFEDE -
rene yaşamak bir kıymet ifMk eder. 

itnly:ın ;:-.ıT.CtPlerı. \' uıı:ınlıbı·ı uuııt
sizlil{e tfü~nnek ha~ ıtli) ic :\ ptrkları 
)>ropa~andıılar :ıı-a•uu)a dhurl:ır kİ : 

nYuı;:o-.Jınyıı\'a bakıııız .. Ne k:ıdar !..ı· 
kin .. Ne kadar muti .. A\-rup:ıda kurula
cuk yeni niwında la~ ık olduğu mc,•kii 
:ıfac::ıkhr .... 

Fak:ıt ih' \:rin kikük railkllcrc la
yık g-ördü~ü mevki nedir? 

Simdiyc bd:ır Jıaııgi küçiik millet, 
mih\'cr tarnfmd.an haklarına hünııd 
cdild~iııi gönnü titr? 
Yugosla~·a ınilı\·er ııizammda mC\ ki· 

inin ue kadnr za\ alh bir scy olaenf..uu 
bilmez mi? 
Bımu habra getirmek bile hatadır. 
Yugosla\'~ nda miiictin içinde bulu~ 

dui:'ll haleti ı-uhiycyi ifade udcn b:m kii· 
çük tc:zaiıürl<'r ınihıid:ır olmaktan kur
tulnnmzl:ır" 

Belgrad radyosu kalırumanlık 'e mii
cadcle duyguswıu bcslemt-k mabndi~ le 
tertip ettiii ordu saatlerinden birinde 
tanklara brıtı müdafaa toptanrun mU
cadek-.sini tasvir ed"ttken şunlan söyle· 
mistir: 

allalmaçyn sahillerinde çıplak bir te
pe fnsan'lır cdini7 •. D~m:ın tankları bu 
tepeye hücum ediyorlar. l\liidal:ıa lw~
vctleri de şiddetle mfıcLıtanda bulunu
yorlar.. (284) rakımlı tepe dayanıyor
Bu ha.rı>tc tanklara karşı müdafaa topla
rıı,un tesiri görülmüştür. Tepe düsman 
eline ~e~memi'i, tanklar geri dönmü ter
dir. Bo farazi harp bir ,;in gelir, haki
kat halini alabilir .• 

Siyasi tezahürlerin nıabiycti ne olur· 
a olmn Yugoslav milletinin. iç urlığua

da müstakbel tehlikeyi sezen bir hal 
vardır .. 

mck udetinden artık bOsbütUn vnz rreç- J a· . ror sesinin perdc~ın· bir kat da miştir. Doğrudan dogruya miistal--·lden mu- - B -
L> en ırıl' ' 

1 
- Se d b · ut b lacak olan bayaatta bulunulması için hükümetÇe Evvelki gece Draçta çıkanlan yangın- Yugoslav radyosunun Dalma~)·a sa· 

mişlcrdJ... ha yi.iksclterek bar bar babtınyordu: b knel e on?
5

•
0
r ~Y m e_ ~~h~ı'-d K .. l Ti kaleti emrin .ki il lira- lar dün gece tayymelerimiz tekrar git-

Memurlarda ahllk sukut etmiş, yeni- - Gel Osman... Sırtımdaki bu ağır u tırt nnn ... .outU§ mw= wu c u - ıca?"Pt ve e 1 mı yon tik) . vaki hali d ediymdu. Rıh hillcrinde bir hayal gibi tas,·ir ettiii 
çeri ocağı ise temelinden bozulmuştu... yükU çekmeğe artık bende takat kalma- türpark dahilindeki spor kulüpleri aza- lık tahsisat verildiği diln §ehrimlzdelci lımlerı .. ~ d e;ım 1 d bir bo - hıtrp mizanseni Pindas da!Jannda ~ 
Osmanlı imparatorlu~. rUzglr estikçe clı •.. Gel de bu halden beniJturtar... sına verilmesi kabul edilmi~tir. ala~~~:lara .?• ~~!~~~~· Haber ba :;tl\~Z::. e;Ja: ~üştür.m- ~ir ~kat şeklinde tece~ ~~· İlal-
baştan başa sarsılan çüriik bir bina J;tibi, $üphesiz Mustafa bedbalit yeğeninin vçrildigıne gore hükw~etim~ ya~a Adri atikte Bari İt:ıl •an limanına ta- ~an dağ fırkasına \: motöıuc kuv\'ctle· 
esımndnn sallanmakta ,.e anbean göçüp o feci fıkıbetinden hW ~1berdar d~il- BBeELE.DI d ıYEYE Bı?ı.RCU.O~~RJ d~~hrudant do~~a kmti~stahsilden incır nrruz ~en uzan mcsaf~ tayyareleri bil- roUJrokrşılYunaıt ı azıDnı ,.c.kdka~ ~oplanlm}1-
yıkı1mnb mahkdm br vaziyette görün- di. Odaları her yoklayışında ona rastla- e iyeye ipotc.- ı ve rpote&arz o a- •nu ayaa ına gırışece r. yUk bir tasfiyehancye tam isaı.etler 'li.n a ~ mu~ ur: eme ı ~ nsama ' ı : 
mekte idi.. mak ümidiyle yüreği hoplıyOTdtı. rak borçtu bulunan eşhasın borçlarının ROMANYAYA SATIŞL~ ka}·detmi,lcrdir. İlk boinba salvom be- tıycn bll' ınıH?.tm yıl?mz .mukn_v«:ı:~ctı 

İkinci Osman, genç şahsiyetini takvi- Ah ona bir rastlasa, ha-andaki bu ağır tecili hnklc.ındak.i nizam encümen mazba- Ro~anyahlar y~ında pıyasamızdan defe isabet eder etme:& büytik alc\rler ka~ŞlSlnda .ınucadclc~ın ~ıısbetsızligı~ıe 
ye eden tek bir silAhla, çelik gibi b!r ruh padişahlık tacını çıkarıp hemen onun tası müzakere edilmi<ı ve münakaşaları "am~k ~un ~lmaga bac;l~yacaklardır. Cı...~tır. Çıkaıı büyük yangın tayya- raı,:nıcn mma.CC~ olmak \C şerefle ):ı-
salabetiyle hemen meydana atıldı... kafasına yerleştirecekti ve bunu ynp- mucip olmuştur. Neticede borçlular için Teshıt edilen fıat 51,5 scnttır. Fonu da- el . . . üsl . a- il 1 . d k şnmak ta kabıldir. 

tlk önce, eski pad.lfahlann muharebe- makla ne müthis bir yükten kurtulmuş tatminkar bir karara vanlmıJtır. hil olmak üzere Romanyaya kilosu 95 ~=eler~:do ~~ı-Jı~~iu e üz:e ,ŞEVK Er 3JLG!N 
ye gitmek usulUnU yeniden ihya ederek olacnkb!.. '<.urustan pamuk satılacaktır. süratle tevessü etmekte idi. Bütün bu 
işe glr~mlştl... Aklının hafifliğine r::ı.(hnen, bu yükü ':AMANLAR .sUYUN.A ~AIR F!NLA~f:V A tLE TIC~~ETtMtZ harekattan tayyarelerimiz saliınen dün· 

Genç Osman, illc .iş olarak LehJilcrle biitün ağırlıqiyle sezmekte idi. Karşıyakaya ısale edıl~ı~ olan Ya- ., Fınlnndıya ıle yapılan ~·enı ~carct ~- miişlcrclir. 
savnş yapmağa karar ver~rek ordusunu Kafalarında akıl ve ~önüllerindc manlar suyu ~ayn~ldanıe hi~a~e mınta- aşrnas.ı hakkında aşagıdaki tafsılAt Kahire, 14 (A.A) - İngiliz havu kuv-
hnırl ala lıtoyu1d memleket aşkı ta.c;ıyan devlet ricalin- itasında bel~ıyenm me.v~ut ırtifak. hak- lınmış~ı~: . . . vetlerinin tebliğine göre 11 _ 12 ikinci 
~ (Gotyen u~) drye anılan den bazıları hem Mustafanm. hem de kına ~ukah~ suyun ~ıhı ~lan hazmeye Her ıkı m~lckct a:asındakı tıcarctı teşrin gccese Draça yapılan ve büyük 

ITALYAH FILOSUKA 
INOl.ılLE~ DA3BE 

bu muharebe romanımızın pllııına da- meml ketin haline acıdılar Mustafayı senerun hazıran, temmuz, aguato• ve ey- "l.rltıracak şekilde tanzım olunan anlaş- bir petrol deposunun tamamen imhası 
hD olmadılt için. ondan uzun uzadiya padişahlık yükünden. meınl~l:et! de çı1- lül aylannda 200 ton su verilmesi hak- rna biri ticaret d~eri tediye olmak üze- ve diğer depolarda basarlar ikaı ile ne- _ BAŞTAKAFI ı inci SAHİFEDE_ 
bahsedecek deitiliz. Yalnız şu no'ktaya gın bir padişahın elinden ikinci defa lundalci teklif kabul edilmiıtir, .. c iki kL~ımd.1 r: Her iklo;i ~e ~ B°:incika- ticelencn muvaffakıyetli akından sonra nanmasına mensup hava kuvvctlc-
işaret etmek lhımdır ki genç Osman o1arnk kurtardılar. SON iÇTIMA BUGON nuı:ı ~940 tarih~en 30 ~cıte:mn 19~1 İngiliz hava kuvvetleri yeniden bu lima- rinin Taranto zaferi Yunaniıtanda 
bu muharebede Yeniçerilerden umdu- Bu sefer de genç Osmanın knrde~i Meclis bugün saat 16,30 da son top- ıarihine kadar hır ~ene muddetle mcrı- na hücum etmişler ve atılan bombalar büyük bir sevinçle karşılanmışhr. 
ğu derecede yararlık görememiştL Bu- Murat padişah ilnn edilmişti. lantısını yapacalıttır. ve~tc ~~aı;aktır. Tıcarct anlasmasına rıhtımdaki antrepoJnr ve vinçler arasın- Sö. ·• 1 - t h" eti" y 
nun için artık kocayan bu ocağı kaldı- Dört seneden az bir miiddet içinde. --·-- lmglı ~~1 lıst~ bulunmak.tadı~ .. ~unlar- da infilak etmiştir. Diğer bombalar şeh- z soy emege sa i ıy 1 unnn 
rıp onun yerine başka bir teşkilat ika- tıpkı dönme dolaba biner gibl tam dört / L • • • dnn. bırınde l~ns ver~bil~egımız m:ıJ- rin cenubu şarkislııde bir clcklrik sant- memurlarından biriai bunun en 
me etmek kahil olup olmadıt:'Ulı düsün- defa padişah indirilmiş ve bindirilmiş- Ri demir facırımız 1ar 1.Ie kon~nJanlan. diğc:nnde de ~ın- rnh üzerine ve etrafına düşmüştür. ~lak bir zafer tqkil ettiğini.ve t~-
m~e başladı. ti. J k •d • lrındıyanın ihraç malları ıle kontenJan- Draçta bir keşif uçuşu yapılmış ve fo- giliz donanmasının ananelerine la-

Çok genç bir yaşta, tecrübeden malı- F:ıkat bu dôrdüncü Murat cidden çok ra a gı l }'Or hın yaz.ılı bulu:1makUıdır. ~u anl:sma- toğraflar alınmıştır. . yık olduğunu beyan etmİ§tir. 
rum, toy bir delikanlı olan Osman Y8il· yaman çıktı. O da kardeşi Osman gibi Ticaret Vekaletinin tensibi üzerine n_ın _akli dolayı~ıyJc 29 Hazıran. t') ... G ta- Londra. 14 {A.A) - lngiliz bonıh:ır- ~ 
nın te iriyle, bu büyük işi basarmak için çok genç bir yaşta tahta çıktıi!ı için sal- yakında Iraka İzmir ithalat birliğini rihlı anlaşma ıle 1938. de t~atı olunan dunan tayyareleri yeniden Avlon}n, lTA.LYAN RESlVıl TEBLlCt 
tertib tını gizleyip el altından faaliyete tanatın ilk zamanlarını nnası Kösem vn- tem ilen iki clemir tüccarı gidecektir. notalar mefsuh addcdılecektir Yalnız Draç, Ayasarandayı bombardıman el- Roma 14 (A.A) - İtalyan teblı : 
koyuhcak yerde niyetini acığ:ı. vurmak lidenin vasiliği altında geçirmişti. Bunlar Iraktan memleketimize demir Tür~ ınalla:ının ha~ıln~~nın F~land!Y?- misi~~: Akınlar bu sahalı devan1 et- İ~ynnlarnı Yu!U\n ar~z.is·~de b~ı Ye:
gibi azlm b·r hatada bulundu. Sonra sinni rü§te vasıl olunca devle- mamulfıtı J!ctirilmcsi hususunda temas- ya .1!11nllc:-ınde gumruk rcsı~erının ınektc ıdi Bu taarruLİarda düşmruuu lcrı bombardıman etükle.rı. 1ngilız!e · n 
Yaptığı bu müthiş gaf. onun jçin çok tin idar~ eline nldı. O zamanda dev- lar ve anla.c:ma!ar }'npacaklardır. tenziline aıt eski nnl8imanın iki numa- askeri hedeflerine büyük tahribat ika Avlonya, Dr:ıç Taranto, Bardiya V"' D r-

korkunç bir akıbet hazırlamakta hiç ge- leti idnre etmek, daima saha kalkruı, çok --•- - ralı ptotokolli meriyettc kalac:ıktır. edi~iştir. .. neye h:ıvn hücumları yaptıkları. Avlon-
cikrnemişti. Genç Osmanın, ocaklarına azgın bir ntı zaptelmckten daha mü kül Evvelhi gece Berga• ~eni ruılaşınaya bağlı listelerde ynzı- DÜŞtlRULEN i.TALYA~ va h!:ırruzunda Gölü ve 30 yaralı oldu-
incir ağacı dikmek tasavvurunda bulun- görUnüyordu. I old lı ihr.?ç ınallanmız arasında ~uhte:l~ T~~~RI ğu, Tarantoda ölüler, yara:lılar H h:: sa-
<luğunu se,zen Yeniçeriler ayaklandılar. Dördüncü Murat bu sert baslı atın mada zeJze e il nebatı yağlar, kuru meyveler, tütik, tU- 7 ildnci teşr•clc Avlonyaya lliicunı rnt bulunduğu bildiriliyor. 
Onu tahttan indirip Ycdikule zındaruna dizginini kuvvetli -elleriyle öyle" metin Evvelki gece Bergaınada orta şiddet- tü~, taneli maddeler, deriler, barsak ve eden İngiliz tayyarelc~inc dönüşte. taar-
kaoadılar. Bi<>.arc Osman orada üzerine bir surette kavradı ki ondan evvelki sü- le ve ilç saniye devam eden bir zelzele sa•r? bulunmakta.dtr. r1;1~ ~d~ !~~ ~ruz ta~ınden YENİ NEŞRİYAT 
çullanan katiller Uırafmdan b~ulmak vnrileri sır.ısiyle iistilnden atan bu ser- olmuştur. Hiç bir hasar yoktur. . Fınl~ndiyanın ~raç malıarı arasında bırısı .duşürülmu.<ıtür. 'C~ ~otörlu yan-
suretiyle, ;pek fecl bir şekilde öldürU1- keş at onun elinde ndeta bir lcuzuya - -•- - ıse selüloz, muhtelü kağıt. ve kartonlar, mı· hır İtafyan tayyarcsının cnkazt de- ANKARA SPOR - Bu h:aftalık spor 
müştü. dönmüştü. - B1Tl\1E01 - B. Galip Balatfyal' geldL kutuluk kerestl!, clektrlk ampulleri ve nizdc buhumı.._. mecmuasının 25 inci sayısı çıkmıştır. 

~-------------1·------------~~~~~~m~w,~ il 

ELHAMRA Sinemasında l:.::n.~~=.~~~~J:.BahtlyarGö- TAYYARE Sİ fı. EM AS I_N_D_A __ Tro:_ı:ı.y_o_N=_364_6 
Bir oıomollU lıazmı u u G ü N 

Wll!miO IWWW!CD1!11 •s t UJi 

BUGÜN MAriNELERDEH &'İBAREN 
BÜTÜN İZMİRi GÜLMEKTE.~ KIRIP GEr.İRECEK OLAN 

rURKÇE SÖZLtl 

ZORI.A TA YY ARECI 
Görülmemiş komedi şaheseri, Neşe menbaı, kahkaha tufanı 

Kemalpaşa belediyesinde kayıtlı on 
sayılı otomobil, şoför Ethem Taşın ida
resinde Camdibi mevkünden geçerken ~ 
12 ya,,C\Uldn Huriye adında bir kıza çarp- • 
nu.ş. kızcağızın sağ ayağından yaralan
masına sebebi_yet vermiştir. Huriye İz
nıirc getirilerek memJeket hastanesinde 
tedavi altına alınmıştır. --·--BELEDİYECE 

PBOGKAl\IA İLAVE OLARAK : Cümhuriycün On yedinci yıbm kutla
nıa vesilesiyle ANKAJlADA 19 mayıs stadında, MiHi SeCimizin, hilkümet 
ricalinıizin ve Kordiplomatik önünde KAlınA&IAN ORDUMUZUN göüs
k-riruizi iftihar \'e prurla kabartan ve gözlerimize sevinç yaşlan döktüren ~ezaJandırdanlar TÜBlt(E S!>ZLtJ. ŞARKIU ASKE&l FİLİM 

AYRICA : :l\DSIJIDA iNGiı.iz . İTJiLYAN HAKBİNt~ İ1 SİNEMA GAZt~r İ muhteşem ve muazzam ge-it resmi merasimi .. 
FOKS JURNAL'da en son ve en mühim halterler_ 

SEANSLAR: Uer «fin : %.45 - 5 - 7.15 - 9.::8 da başlar .. 

Sinemalarda sigara i(tikleri göriilen 
üç kiei. asidi yüksek ve acı zeytinyağı 
sa~ bir bakkal belediyece tecziye edil- ı 

MATİNELEa : UI - 3.38 - 5.30 - 7.38 --9.31 : 'ı'ALE6EY:~' HER GÜN YALNIZ iLK ___ _ 
Cmnaıtesi, PAZAR GÜNLERİ : 11.30 ~ iliıve seansı S MATiNa:ı.ERDt; SALON 15 KURUSTUR 1 

mıştir. 7 WMMr il L 111"'~ 1 D ~-™Af<4'.iCia2'YLZZ:r~,mzy_z:,....,I 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ ~ BUYUK l~İKAYE i i . . . . . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l!mulmıyan Saadet 

dar mevcudiyetinden bile haberi ol mı- ı 1ı olmuştu ..• Cemil Şudan da kaqısm- den bir makinenin başında yapyalnız. 
yan bir delikanlı ile böyle bir macera- da bir bayii değildi. Etten ve kemikten yola çıkmasından ve her virajda ~ı
ya atılmak akla sığar bir şey değildi. sahici bir adamdı ve bu akıllara sıimaz nı patlatmalt tehlike:1iyle karşılaşmasın-
Mutlak biraz aklını kaçırıyordu. Yahut teklifi pek clddt olarak yapıyordu. dan o kadar enclişe etmişti ki, Cemil 
ta muhatabının tahtası eksikçe idi, O, - Haydi, kabul delil mi? Şardan1i birlikte hareketi ihtimali en 
itirazı siildmetle kaqıladı: Böyle bir fınatı kaçırmak akıl kin iyi bir karar halini alıyordu. Kalbi ba

- Annemi tanımıyorsanız ne çıkar? olmıyacaktı. Delikanlı için, Çığırtkan yağı rabatlaınqtı. 
Sizi bir defa görilnce, annem evinde mi- yerine l§Üdab idare etmek ne büyük - Hayırlı seyahatler, çocuklarım! de-
safir olmamzdan son derece memnun bir ı.evk olacaktıl Şimdi~ hayalen, di. 

~AZAN : CIÇ YILDIZ • olacaktır. Bu hususta hiç ilzülmeyin.iz. bu muh~ geçifl gözleriyle takip Yemeğe başladılar. Mönü itma•ifo 

16 Eğer isterseniz, ona telefon eder, olup eden kimselerin hskaoç bak~.ı gö- tertip edı1mişti. Gülen Sa.ımt:nda, Kara-
- - bitC?ni anlatırım. Ailem pek kalabalık rür gı'bi oluyordu. deniz dikiş yurdunda iğne kutulariyle 

lunch. ı cenuba doğru inerek 1z:mire ge- te hareiket edebiliriz. Ben sizin yeriniz- değildir. Annem; babam ve kız karde- - Fakat böyle ikimiz haşhaşa mı gi- kumaş parçalan arasında günl~ ge
çebilir& Belki o da, Ulu dağda, çiçek de olsam ona qıldak adını takardım. §Un Rezzan.dan ibarettir. Onu sevecek- deceğiz! ~ olan kızm kendisi mi olduğuna 
yüklü bir arabanın arkasına düşerdi? Yolda, otomobili kullanmasını size öğre- siniz, modem, sporcu bir kızdır ve enıi- _ Ah yavrucuğum, nereden ~ıhyor- bizzat şaşıyordu. Hayno, bu ba,.<tka bir 
Rasimin anlattık1annı habrladı. Sonra, tirim. Bu i§te oldukça ihtisasım vardır. nim ki sizinle ~ğına çok memnun sunuz? Bugün bu tamamiyle tabii bir aleme aitti. Onun ll1emi bundan haber-
Ege sahi11erine inecekti. Çığırtkanı hAll ~ yarar bir halde kul- olacaktır. şeydir. Umacılar ölmii§, defnolunmu.ş- dar değildi. Nasıl ki Pertev de ve S:o..-n-

- Cenuba doğru ineceğim, dedi. lanabiliyorwn. Halbuki zavallının der- - Fakat ne de olsa, en az üç gün sü- tur. Bana itimat ediniz, pek iyi vakıt ge- sundaki bütün lıaynb da hatırasından 
- Ne AJA! Ben de cenUba gidiyorum. manı kalmamıştır. Anneme misafir olur recek olan böyle uzun bir seyahat yap- ·receğiz. .silinmişti. 

Hem de Akdeniz kıyılanna kadar. Ai- ve civarda istediğiniz kadar gezintiler rruı.k için sizinle böylece gitmem imkan- Garson şampanya kadehlerini getir- Kadehini kaldırırken: 
lem o taraflardadır. yapabilirsiniz. sızdır. mi§ti. Gülen gün~ renkli mayia dudak- - Mesudum! diye düşündü. 

Projelerini tahakkuk ettirmek için pek Gülen, vaziyetin hakiki manası gö- - Neden iınk.answnış? lannı dokundurdu ve birkaç saniye son- işte tam bu esnada Rasim görünüv"r-
az zamanı kaldığını anlıyarak ili ve etti: zünden kaçıyormuş gibi, ona hayretle - Ne bileyim. çünkU. .. ra, her ne istenirse kabul etti. Hayatı di. 

- Baksanız a, aklıma bir fikir geldi. baktı. Nihayet: Düşünüyor, kafa yoruyor ve bir se- gül güliistan görüyordu!. Çığırtkanın g:ızinodan uzak} ttwı d:ı-
Bizlm evi, seyahatinizin hedefi olarak - İyi amma, dedi, anneniz benl ta- bep arıyordu. Fakat bu sebepte hiç gö-, Cazt"be teyze yanlanoa geldiği zaman kiknff·tn •t:hnren onu hiç dü ünmC'micr 
1 sıyin edemez misin.iz? nımıyor. zükmlyordu. Zamansız olan hiç bir şey muh:werelerinl ona anlattılar. 1nanılmı- il. Halbtı!d makinesi elinde, müstehzi 

- Sizln eve mi? . Genç bahriyelinin sözleri beyninde kalmnmıştı. Bu otomobf1 gercektcn yacak şey, o da bu projeyi tasvinle kar- tcbe .. süı ·· dııdııld:ırının ucunıla, j~te 
l<;vet. :varın sizin otomobille birlik- zcybC?k oymyordu. 48 saat evveline ka- mevcuttu. Değil mi? Hem de kendi ma- sılastı. Gülenin cehennem süratiyle gi- burada :Ji. Gözleri parıldıyordu. Bu 

gözler siyah değil, fakat koyu mavi idL 
önccclcn hiç farkına varmamıştı. 
Masalarına yaklaştı. Gillerek sordu: 
- Beni ektiğinizi S.'lnıyordunuz. degil 

mi? Fakat ben pek o kacfar kolay ckıl~ 
cinsten değilim. ÇektPim hususi foto -
rafa ne der.siniz? 

Filhakika bu resmi gözle kaş ara~ın
da çekmişti.. Genç kız kadehini elinde 
tutu~ ordu. Onu bu haliyle görmek yal
nız ona müyesser olacaktı. Ga7.et cil:k 
mesleğini ona karşı tatbik cdeczğiııi ev
veldcm hnber vC?rmcmiş miydi? 

GUlen Cemilin ka,Jarmı çattıg.ını 
farkctti. Delikanlı: 

- Bu ~<:craltan hi1r kurtuluş ohm. 
yaw! diye mırıldandı. 

Muhnbirin ısrarını pek takdir ~tnıi
~onlu. P...ıkot Rasim bıınu görmemez
likten g<!ldi. Yakın bir maşaya sükUnet.
le <>turmustu. Sanki, Gülenin onu tek
rar gör"'lckle ne kadar sevinç duydu
jlmu bffyor gibi bir hali vardı. Bu da 
ona Hfi gliyordu. 

- ~C;)•i bırakıyorum dedi, cenuba 
doğru ineceğim. 

- BİTMEDİ -
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Böbrekler ne işe yarar? 
vermeaine dotru zaltere/eri bitti 

Zafer Ver-megw e n·amzet -UAŞTARAFI!inciSAlltJ."EOE- -BASTAKA·n linciS.AııiFmE-
keleri karplamata amadedir. 1.aa·uli7ada&i 'bahwclı1mcai. So'V)"el .. ya .. 

Beynelmilel f&rtlar ne oluna ol ... o, dan levmrun ft tnilat .ın-.n.. 1118t'• :ır:•x 

h · h • A f • k emniyet ve bütünlüğünü idame kararile zutlbahis olması ınnbtemelclir. Böbrdtlcrin en meıhm :ifinden söz aça· du, kimse bilemez. 

arp . sa nesı: rı a hadişeleri taltip etmektedir.Milletin irade ~MI TKBIJtı cak deiilinı. O it de ~lı~ k~~ık ol- ~eket v~ .tabiat kenclniDiıı arla-
ve arzusuna uygun olan b. liyuetin en Berlin, 14 (A.A) _ Sovyetler birliği -.~la benıher ı.e.lcei bilir1ti o 1110 malt- lllM ın."'a~t? oğrenmceye kada~ . onlann 

-:s:•x İyi neticeler Tereceiinden ve milletin ar- halk komberleri rei!ti w hariciye komi- aalü olaa madde damla damla Luıl olur, çocuk gıbı harel.:cr edecddenm de he· 

.. . - ·· • d 1 zularun tahakkuk ettireeeiinden emia e · B Mo1otofun Berlini · aıeti mti- fakat~ aeıc- fazlaca dıa11M ı\IYU.JU.- •ba kattıimdan vücudun içiudeki cqi· 
ilauercilerln göz dUıtigJ ve ıızerın e empeı:~a- oldui(u kin hül::ümet hır .iyıtseri takip ~ :eıx:tiylc fU rmnt tebli! ~rni§- ı• dlımlalardan söl olur... lik ve alkaleııtik mu9'azeneııini pek :ziya-

.., lıasırgalar esınelde olan Afrilıa Jutasım etmektedir. ~ . Böl>rekleria ı>ek öeemli Wr ili de vii- de 'bozmakt... kanamak .İlin pyet mli· 
ldndeP lıelfetli' Harp yüzünden ikt..adi bayatta b&.l :ı2 ~c 13 ikinci teşrin 1940 t.rihlerin- cudummua ;._indeki~•• alkn1n'ik binmel bir cihu kmmuttuT. Şimdiye 

. •• . . olan bnpkltklara çare b.Jmak busuııu.nu de Berlini ziyaret eden Sovyetler Birli- muvaae11elılini temi. ..... ıuw. ~ Udu (fğrcnildiüine göre o ınuva~cne)·i 
(HarbtR sıkl..et mC1'kezi AJcde,U.u raporlan yazdı. Bunları bır arkadaşıyle da bu aiyH~tin tatbikinin her ıeyden iyi •. h 1k k . 1eri h eti . . har"· hiç bir vüit tam muvazene olmadı~ korumak iti kan ile akciier\ere ,.e böb-
t.ın.-- A4..:L-.H "n.tiJad d ...;ı.: ml-''-....:-- llad M kt :ıar İngilte- .-- gı a onu.ser ey reı.sl ve ı _._ • .. d !.-!-..1..:.t.! L__ 1· ue uu.ncıRll ı•-NU- ı c er~· me e&cw.aıc yo t. e up - • tahtı temine alacaiJ kanaatindeyiz. ciy komiseri B. MolOtof. Führer Adolf ~n. Yucu wnam ~ aıu miYW- relı:lere diiJer, fakat buuda en önem ı 

fJÖrünüyor. Belki de 1uu-bı.n dkıbcti, reye mrdıktrın ;onro (Park) tan hıç b~r Hiilriimet Mmna Wiyiik miittefilô -nt ımİ Almanya hariciy nazın y, n ne ele ..bit dcjildir. F'"d Wniiıdc oa iti boôrcklcr görür. 
Afrikada cereyan cdccel· Nlrptsmn- haber alınamadı. ~ada~ :·ıH.nr ~eçtı.; dostu olan tngı1tereden umimi Lir yar. Ribı::ı:o ile mülikatJanb bul 

0 ınüvuenenift vuatİIİlııİ 7.25 aym .ile Bir .kene. hemen her )emekle ).cdiği
Zıırtı bağtıdır. . . Bu ~·ıl!nr ~mda ogrenildi ki k •. yı1darı dım gÖrmÜflür. Yeni~ rekoltesinin tur. Bu fıkir teatileri karşılıklı l:'itl. gösterirler. Fakat tam bir adedinin yüz. miz tt:ZUn büyük bir kıımu vücudumuzda 

Bugün bn kadaT clı'!'nmıyet al~n nehirde hır kayava ~ <;arparak )>a~- büyük Britanya tarafından sabit alınması mat lta\·a 1 içimle ~reyan etmq ve iki de bq, on ... ğuanda yahut ,.ukarı:an• klor ve radyom halinde ayn ayn bulu
tıc üzerinde çeritli illt nısltırm esıp U:ış ":~ kurtulma~ uzc.relcrk~n ~·~ı ıle- için hususi bit anlapna ya~tır. Piya- ~mlcketi aliıkadar eden bütün mıescl.e- da d~. O sayının aşaiımıda oluna nurlar. Bımlann biri uit öteki allı:alendir. 
durduf.JU. Afriktıyı medeni c!i"ny<ıya nn huc~ınuna ~~a!°ı.şlar. für ıkı ar- sa milUefikimiz!e birl"kte tetbit edimit- forde kaıı?iliklı bir iliWa müncCI' o\- vücut ekPıneye doğru gitmiJ, yuknnsm- Yemekler o müvazeneyi bozmıya.cak ibal-
tanıtml§ olanlar, Afrikamn 1:e._c;fi ~~ ı~~ k.:ndısınocn ~n~ada:ını vah- tir. mıt.şhu. da olursn alblcnliic doğru yol alını! de- de olunca twwn iki parçası .ela kalır. fa-
uğrunda bin bir eziyyetc katlanan- ruer oldurmuc;ler .. ~e~d_ısı ve ıkı arka- Ticoret muamelderinin miWM:ar bir it.ES lİ KABUL melctir. Muvazeneden aynlmamn iki tür- kat ycmilleı müvazcneyi bouu:al; gıbİ 
lar ve lıattii bu uğurda 1uıyatlanm daşı do. kurtulmak umıdıylc nehre atla- d-L~=-..:a _.__: L-~-· : . lüsü de vücut j...n. pek tehlikeli otur. Me- olunca b~breklcı hemen =•e b--1·~-urak 

ış] bo" 1 k .. ::"ı esas ;vuınıu.e cereyan cuın... •e uanıı::ı Bc.rlin 14 (A.A) - D N B AJaDSl _.. -s ı;qu ... 
feda etmiş ola:nlar kimlerdir? B:ıTıu m ~· gu ara olıntcfeiio LENDEC bi.diadcrden müteemr olmanMP ba sa- bildiri 

0
' • Sovyet büyük. el~ M lotof 91Cli: normal sayı 7.2S olduğu balde fC- lüzumuna göre ya aait tıuafmdan ya al-

bilrnc1;;, 1ıer halde fa.ideden hali dr.- HUCır K~ER~{ RÖA"AT " !'etle temin edilmistir. şcre~ ~ir kabul resmi tertip e~ lı:er huta1aima tutulmut biriode muY•· kalen tarafından fazlaca çıkararak mü-
üildir. işte bu düşünce ile, Afrikn "'nk.i ~~ R

1
. A~1. • 

1
1\l l• d '"k Bu nutuk, parJ~me.ntoda kral tarafın- Bu kabul resnıin;:ı_ Alman harı·cıy· e na: zene bozulmuş ve 7,05 olursa e1t,ilik pek yaz.eneyi tekrar düzeltir. 

1--..l· a.t hak1 _.:ı_ ı.. __ _.. • • l·. · r ..>lr ngı ız o up sonra aıı yu - ue L-'- L__ h _1..,,ı__..1 Onl b' · · d ı ___ _ı_,_, f f ·'- -
IÇ(,"~ı~V ı .:ıı~ ~anmış. ~ır selen (H KJa o) Ni'cr neluinde dan irad edilen aÇJlış nutuJdannın en kı- zn-1 Fon Ribbentrop, parti ve ordu er- .._ ,,. wtanm ayatı tcnıı&CQC .. ,,,... • ana ır Jfl e Mana~. os nuan 
t.e.tkık yazısını karillonmı e takdım k '"' ugkm ~aka ~ ru h" b" 8381nı teşkil etmektedir. k5nı ve Molotofun maiyeti ile elçilik er- lar. İkiye ayınnalı:tır. Bunlarda muvazene de-
c>diyorw:.) c~.ıvata çıff k lnn. dı tB uraka a 1

1ç du.· Kahire 14 (A A) - Parlamento top- kanı hazır bUJ.un ..... ,,•lardı?'. Ba ektilik n alltalenlik yecliiüniz aı- ..._ ettikÇe hem uit, bem alkalen halio-
şcyc .ınuvn n o ın • aş yer er e • • • 04

•..... • dala t.edcib. d bal adenl • d kal J M "" bozul onlar 
-~~kaya ilk d~n yahat eden Avru- ise pek ço_k ınuvaffokıyetli keşifler yap- lanırken, Mı!llr: başvekilı Hasan Sabn pa- MOiotof dün aJrşam Bıöbeııb:opb bir • -·~~..1-- ~-~• ,_~anbirm __ &!__e_;~ .ı.~ .,""" ır ar. 

1 
u~b _Lı ı·· unca _ 

"""1 lrigiliz (James Bnıcc) isminde oir l B .. .· İngitl h""k"" ti şanın ,.efah haberi verilmiştir. bç saat süren son bir millibt yapınq IYuruaTIDCIAD lloS9ll oıau ueuccıaır. Oll ıugye ayn ır, uu rauer ummana go· 
~ntdır Bu kAsif Bnbeşist.am gezmiştir ,~· ·rıun~ uzed .ı:ıne d bilıncrc - • ~ uuıe Kahire 14 (AA) - M.- 1-Jyekili ve bu -hah Berl.inden hareket __ : ... :. Onun için gxlalann "YÜc.udu beUiyen uz- re iki taraftan birini (azla çıkarır, müva-

0 · "'-< ... • .. eşı erıne evam E c csı ıçın ona . · ..,.. • ~....a. ~ d..1_1__ b_,_____ d ~-~-'ib"nd l -
uımanki Habeş kralının Hazreti para gönderdi. Hasan S b'! pep bugün parlamentonan Ne1'J'Ol'k, 14 (A.A) - Dün gece Mo- .-ı ~ ~ • a&.JDUD IUl u:no 1 ~ zeıw: Y0 una . gırer. .. . .. 

SiUeYmanm sülalesinden olduğu rivayet S ·ah d h2. 1 aşk c1aml d . f- açıı., cebe.inde kral F~ Kraliçe lotof tarafından Alman ricaliDe bir ziya- ve vitaminlerinden baolca madenlerinin Böbrelderm daha onemli amoayak 
edilılıektedir. Habeşler o ,'akitler çok kelet·t·ınte Ba dJ _,a a ard a HL~ 1 

Feridenin, ...Jide ~ Nulmm .eda- fet v-...:1..1:~ esnada ın..;ı:...1- tarafmtla de birer birer miktarlanna •e arala~ yapmakbr. Dünyaruu her tarafında İn· 
'1ı>l.... ra ı er. u a anuar arasın a ug • -~· ıs.....,... dali ru.hetl h d d 1 rd ı kınekl pirinçle ah 
dı~ı idiler. (Bruceı <,."Ok akıllı olma...~y- Klapcrtonun uşağı (Ri.şard Lencler) de hıa bir çok zevııtm hmurile lmdm açdıf Beri.ine havadan hilmm edilmqtir. Mo- b . . bir~: e'!' .e o

1 
m;k;ın~ en ~~ar. ya ıd e. ~ . , _ '~-!cı~ 

i .. ~~hakkak ki vnh ·ıer 1nr.nfmdan ~- dahildi.. nutkunu olrurken ydn!m~ Ye ölm~iir. lotof- miafırleri Jna saı.la nihaJd epauun ·- ~e~~-o_ aıı _ e Ye- T-:ua• yer. er e .. ~• eu~1e • -
\~.~1il:-dil. Fakat Bnıce halkın t veccli- Bunkır bü\ iı ~ bır St'ynhnt yaptılar. Bu Royterin husu i muhabiri vaka hak- tnWm a1ann işaretinin sonuna kaıdar ya allca~enlıge oımdı buyuk onem .Yeril. muvazeneyı ekfiliie doanı .. fazlaca ~Y· 
~~t 1 aznnmak için evvclü kralın ve ~cy ... lı.ıte L~ ··""' cdenlcnn Çoğu öldü, kınd arıfdoıki t f iliıb "·eımektedir: Sol'Yel büyük elçiliğinde .kal:mağa mec-- ~ef:!edı~. Gıdalarırnızd~ .mad~ n~ dırdıliarmdan ~ony~ mu•~ al
\i 1ccnin sarny]arında_ki ~nstalan teda- nııcak iki kic;ı kalabildi. Onlar da Kla- Bnsın Joca!lnda bulunuyordum. Nut- bur olmuşlardır. tıcesı .ikı ta.ı:,~n ~aııg~e gı~rse ~- ~alen tarafına dogru duzdtmek açm çok 
~dcrt-1t kral ve kralıc;e ılc dost oldu. peı--.o ve Lcn~cı: idı~cr. Diğe.derinin bir kun ortnl nna doğru ba~ekilin se"linin Roma 14 (A.A) _ Stcfaııi ajansmın cudumınun ıc;ındeki muvn.z:eneye tesir 1fC yarar. 
. rn ( nları memnun etmek ~çin çok gn- kısPnnı vah~ller öldürmüşlerdir. Bir değişmekte oldu.-;"Unu gördüm. Bir akik.a Bcrlin 'muhabirine göre, İngiliz hava eder._ . ·- • Böbreklerin b~ maddeyi, dört t~r!ü 
~<'ylrr y~pıyor, ~kl gclmıvccck bok- kı mı da sıtınar.an çöçüp gitmişti. oı~n_ra hnwekif mikrofonun üstüne düt- kuvvetlerinin dün gece Berlin üzerine ~uvazenenın 0.20 derecede e.Qı1ıge ki_mya ~~~esıyle ba..ı e~ açın 

• zlıklar ıcnt ediyordu. msard Lenden lugiltcreye dönmcğc tu. Ha~ım ~bri p.-~a. nutkun yazılı ol- yaptiklan akınlar neticesinde bazı yan- dogru kaçmasından hayatın tehlikeye gosterdıgı en ıncc şuur en usta kimyoge.r-
titı ~~hayc~ 1!ir ~m kr.ıl,. {Er:ıcc)c mille- ,.e b."lsmdan geçenleri anlatmnğa muvaf- ~uğ~ ldtl:"ltlnn elleri arasında sıkıyordu. gınlar ~mqtır. • gimıeai de gösterir.ki o müvazeneıü.? faz- lere bayret v~: ~ele 'f(!ker lıaıı<a:lığUül 
~ıdarcsını bırn~nk. ı~.cdı. . . fak )!da Sourn kardeşini nlııral Afrika- K.tlHne n:ı:n:n ve hnl hanedanı, kendisini Berlın l .f (A.-;\) - Molotof bu ubah la ~~~· te~.m ~tmelc gayet ~~- tu~nlara en büyük zuar v-:ecck f~a 

~ akat (Brucc) un ~ıncık cı~e~ı kcşf ı- ya ) eniden gitti. Bunlar çok faydalı ma- kaybetmiş olan ba~eb1in yardrmma saat 1 1 de Berlmden aynlnken Alman lu ~ Jfbr. Bu 1fl 1ro.rmelc yalıur:. b~ ekwı1i~ m~daa •ermemek UUTe böb
~a devam. etmekti .. Onun ıçın bu luın:ıt topladılar. Fakat İngilteı·eye de>- lı::oşmu,Inrdrr. Hasan ~lni pap. ~~a ha~iye nazm tarafı~~ ~tcl~en alı.nmış kendi ~llllUZll ':-'ımş olsaydı. fmtdıye relcl~ ~a fazla amotlY~ .. bual ~-
ll~k vazifayı reddetti. neccklcri \"akit yerliler tarafından ikW salonunun yanında bır odaya göta.riif- ve nta.,.ona kadar goturulmÜ§tür. Dev- kadar dunyada hıç adam Jcalmamş ofUT- mem, ıekerli Dut•lana k.eodi böbrelden· 

tı.eh ~~ün M.ısınn ~ daman .olan .z:ın de_öldlirüldü. m~~ "'"e kralm açılış nutkunu ayan meclisi let. parti ve ordu crki.m "da i.taqonda ~ d~mek mübalağalı .söz olmaz. Çün- ne. miıın.et .. ba~a~~~a~na sebep olmıya 
la ~run ıı.ıcnq:unı kesf ~~~\..~re li o- Ingiltcrc hükü[ll(!ti Rabcr Mofat is- reısı tamamlamşbr. hazır bulunmuftur. kü. bılfarz. fazla ~t >:'Yenler elqı1ikt.en dcger ~ b~ .iyilik~. . 
tadç ktı. Bır ınenb? ke •'· L:UO.n sc::ı- mind.e bir bahçcvmu Misyoner olarak Bilahare bqvekilin kalp sektesinden fazla.~~ ve yt:mış yıyenler alkalenlilc- Onun IÇln böbrddermuze me kadar 
l>rQ an ~nı!asmın N~lın.: • -..nb:u dc~ıl, Afrikasa göndcl'di. Bu adrun vah~ileıin öldüğü bildirilmi~r. kral Faruk baıvekilin yanma gitmek üze- ten co~UJ olurlardı. Hele 7,50 derece saygı gö~k fazla olmaz. Onlara~-
tı. c dol.ülen l\Yavı l ı ıbaı oldu..,u- eıı cok ~aşadıklnrı Afriknnın ortasında BA§vckilin ölümüoli niüteakıp çok re derhal içtima salonunu terk etmiş, fa- de ekşı olan ekmekle karm doyurmayı oı en büyulı.: aaygmzlılc da. onlım en zı-
llıu k<ı?l.ı lı: Cok 310 ulnıu~1U. ge? .~o?,- yeri tı. R. Mofat yerlileri hıristiyan ncıklı sahn"' er olmuş ve kraliçe- Feride. kat geç kalmqtır. idet etmiı olan inaanlann h&ü nice olur- yadc gücendiren alkolü içmektir. 
ll.Qt! b~st ~1• !nkat yolunu kaybettı ... ~u- ;yaparak oradan JyrJldı. Mofatın yanın- valide kraliçe ve bayan Hasan Sabri pa- Hasan Sabri pasa bugün ilk defa ola
llı.t!k ~r ·uru v~hşılcr ~tı. Onu o~dur- na kızı ve bir de (David Living.ston) ~- 'la hınçkıra hınçkıra ağlamağa ba~JJ- rak bu sabah kral Fıırulrun n~ ol
fesin~ tcdıl~r. (Bru~e) bir kurnazlıgı sa- mindc fakir bir İskoçyalı vardı. Bu Is- lardır. duğu Mehmet Ali ni~anmrn büyük kor-
~-1 e .ılımen _sah~le vardı ve buradan kocyalt seyahat esnasında .Mofatm kızı Açılı~ nutlı:unun okunmasını müteakıp donunu taııyordu. 
rq 

1 
lcrc·yc t:tcçti. Bır sene sonra ınace- il'"' ~e\iş• tek evlcndh. - · . _ _ ,...,.._ -·-·-·-·- _, ...... .._.... -·- -·- l---~ ··-·- -·-a-

~c s~y:.ı ntle.rine dair büvük bir kitap DAVİD LİVi GSTON vid Living,tonu iı:ine koydular. Ertesi vnrclığı zaman para sayesinde ~kça 
m~ti. .. . . . (Da• id Llvingstou) 'l'rans\ aldc mis- sabnb hu lıUyük kaşifi kulübesinde ölU ~elam toplıyarak D. Livingstonu arama-

lilad u<;,e) uu hu bıwlmı. ~1 ı:.c rn ı~- ~oncrlik yapmak ıstiyordu. Mu,;a.ffak buldular. ğa koyulcf..L 
~~ l\.ıtabında.~·~gı m ... l~erJe hır olamıyaıak MqfaLın yanıııa gitti Mofnl Auaınlan büyük k."tşifin DAsını bir Nihayet C' .. ici) ismindeki yerde 
~ t Y;1P~k ıçıu ~k ~n~ son::ı o1dı.iktcn som-a (Nigami} gölünü ke.şfot- sedye ikı Zcngib ra götürdüler. Maksat- Struılcy aylarda-ı d aradığı k:3şüi bu
tiıh a bir adrun Hab .. s~ruı gıltı .. Bu- lL lliraz yorgun düştUg"ü irin bir müd- ları bu h .. "' k ··ı·· ··· t---ü•- · öt" •• - lunca pek -t. ""vın· di Bır' bır· 1 --me· ken-..,.,,-... Y~l '-- d - ld - .. rdil . "' • uyu o U)'U ı.ug ....:n!\le g ur ~..,.... lt:.{" 

{'!'ak illlllll:U. ogru 0 ugunu go . · det lngiltercy~ gittı. Döndüğü vakit ka- mekti. dill!rlnl tanıtınca - 'll'fuq dolaş öpüştü-
<Jaı:~ bu lın • tlcr anla ıldı ı_ vakı~ rı!:iL Afrikada öldü. Bu ölüm onu her ne Bir ülünün memleketlerinden geçirir- lcr w gilnlerce bir kenarda birbirlerine 
l~l>a Brucc) çokfon 1 a)nt.: go:dermı dar sarstıysa da kcşif'ıcriııd"n menet- linac kendilerine felaket getireceğini mareralaruu & •-• ..... Stanlcy İngilte-
iSl{~~~;;u6~~İt '"'U:\'Goı•ı\m~ ıncCi. Dir ~k :.>eyaha:te.r y:aptı. Bu ~- süyliycn yerliler buna müsaade etmedi- rs?ye gitroec:i için Davidi ikna edemedi. 

CJa • " 1 
• • ' ' yah. tler saycsındc bır Çl)k mühim ne- 1 •ı-. Davidin adamları yollanna devam So1u-:ı ona bir çok yiyecek, giyecek 

~~ Bruc:c) tc..r~ sonra bu salıadJ hirl r. dcııiZ:: •r, göl!cr ve meçhul kalmış C't nek için l'ir paket yaptılar ve ölünün 1 bırnkn.rak macerasını ve keşfini bütiin 
~kt ıy(~!lt bır kc ıf ~ • pan Iskoçyalı toprnl:lar!a ye."li yeni kabileler keşfet.ti. iç"nde olduf,'Unu söyliyerek bu paketi düuynya ~aymak i~in İnğiltereye dön-

-.~ or 1•ıun•ıo P<ı 1.) tır. Sorutı tekrar İn·•:1ter"'·c oitti. vn1 .. ilerin "ÜZu·· ··n·· d g- dül" d"" D L" •· t d "'lmck ·• Afri-öıungo E k Afrika b-; ilk . _ ~ •.. -~ o- ~ h o un e om er. u. . ınııgs on a o uzcre 
l'alı,,tt 

1 
~ . r Y~.?-a~ ii· se- Afrıkaya döndugu zamnn sıtmaya tu- Asıl cesedi yiyecek sepetlerinin ara- kada kllldL Stanle.y. I" T ivingst.onun 

huı..,.rak '· 1 
. rı~ e ıne ~':1· ır ~t tuldu. Bu hastalık D. Livingstonu gün- sına s:ıklamışlardı. Böylece Zcngibara keş.fiyat ve macerasını cıunyaya yaydı 

~i Y ' va.hşilcnn kcndisını ı:npsettik- den güne ölüme sürükl.iyordu. İngilizler 'Zcçtiler. Ve nihayet Davidin cenazesi \'e tekrar Afrikaya döndü. Bir çok yer
~ı:urdc1h ~~tr. Fakat ço~ a!f r h.f!-3- bu CÜ} ük kaşife yiyet'ck ve giyecek İngiltcreye nakledilebildi. Bu büyük ki- led dola,,ı;tıktnn sonra Afrikada knybol
deı-ece : d F ere orman ar a 0 u 11 öı•derirorlardı. D. Livingston biraz iyi- sif halkın coşkun tezahürleri arasında muş olan Emin paşayı bulmağa gitti. 

Cok s.ın. e ~ .:rattL . 1 'şı. ·• e b::ış.bıymca tekrar ~ başladL ebedi istirahatgi\hına götilrüldü. DİCER ıtAstn .. ER 
hile g .:r.ı ~lplı hır ycıh onu alarak sa- Bir :r.' "iddet sonrn ıstirnhat etmek iç.in iL l\IORTON STANLEYİN Bu •kaşiflerden .başka Afrikayı tnnı-

l!ir ~-ur ·· .•• \\clce 1<eş{ett.ği bir mahalle döndü. SEYAHA'fİ mak ve tanıtmak hususunda büyük hiz-
~r .aç sene sonı.ı anına 40 - 50 ~şı . Burnda dehşetli bir hastalığa tutuldu. David L:vıııgs on &ı.ğ iken İngiltere- meller görmüş adamfor da vardır. Mese-
l._ ~ij!,ardım~ ala_l°• !t y::krnr keşfe ÇJI' .Jlıı.e~ üzereydi.. Yrınınduki adamlarına: deki dostları kendisindeh bir haber ala- la Speck ve Grant isimli iki adam Afrl.. 
~ ~e .gıtliği z~ ~kadaş- - Içinde ölmek için bana bir kulübe m::ıyınca hayatından ~ye düşmüş- Irada çok tehlikeli güri'ler g~k ke-
li 1.-1 - d&-tte uçü mtmadan o1dulcr. Ge- '-'C ısınmak için de bir ot yatak ":tpın,..,. Jerdi Bu bü·.::ı.. Lr..":ı: '--·1--L • · Af "flerd bul ··-1---1·--utn kadaşl · ı bü :a ... _ b" k J • .., • ,.w. a.GVLU uu..uıN&A. ıçm • şı c unm~. 
~ ~ ar an~ e Y~ ır a- dedJ.. rikaya bir misyoner (Banri Morton Beykc.r isminde bir İngiliz de kansı 1 
'l\tk aptı ve yola çıktı. Yolda lılungo Davidi çok SC\'cn adanılan derhal iıle Stanley) i gönderdiler. Kendisine bolca ile Afrikavı kesif için dolaşmıştır. 
-.. Ingiltcreye mektuplar ve seyahat koyuldular ve bir k.ulübe yaptılar. Da- para ,•erdiler. H. M. Stanley Zengibarn j L B A N 

ııt::a:: WWCUSE 

IZMJR BEi EDIYESlNDEN: 
tiyıl -:- itfaiye memur ve müstahdcmlc
ti e sıhhiye ve q vesaiti nakliye t<>förl~ 
ltl ile. 58 adet kaput satın nlınması, yazı 
-!>ktı nıüdürlüğündcki prtnancsi veçhilc 
bı:~ e~siltmeye konulmuştur. Muhammen 
30 elı 1044 lira muvakkat tcmuıatı78lira 
lla lcııru tur. Taliplerin temin.atı C. M. 
lttrı~a ın yatırarak makhuzlnriyle ihale 

1 1 ol n 25/1 f /940 Pazartesi günü 
~ 1 6 da encümene müracaallan. 

~ - Beledi.> c znbıta Amir ve mcmur
IQ l'lrıa 85' takım kı.ot!ık efüise satın, alın
~ : .> zı i eri müdürlüğündeki prtııJt-, 
t 1 ~eehile açık dtailtmeyc konulmut
ka ~'~ıh.mımcn bedeli 2<MO lira muvak-
1\a 1 t"rni~!ltı 1S3 lira9r. Taliplerin tcmi
lıt ~1 C. M. Banko.sına yatırarak makbuz
q_tıy]e ihale tarihi olan 2S / 1 1 /940 Pa
ı:.·/ e

1
si. günü saat l 6 da encümene mS!ra-

llt 1\n 10, 14. 18, 23 4833 (2295) 

• . ~ .. ~ ~ ;.. . . ': ' .. :1:- .. ; ' • ~ '. . r _.... f' 

IC<ihrcklcrden idraı turha,.ına kadar yollardaki bastabklarm aüktoplanm kö
L'iinden femideme.k ieia HELl\JOBLÖ kullruunn 

lıiibreklerin çal&ŞIDAk kudreünı arttuv_ Kau.ın, erkek ıdraı zorluklarını, cskı 
\'e !t't•ni bclsoğukhıi:uııu. mesane illihabrnı, bel ağrısını, sık sık idrar buımı.ık 
J>01"r~n yanmak hallerini gidl•rir. Bol idrar temin eder .. 

idrarda kumlunn , mesanede taş!urın teşekkülüne mini ohu
OIKKAT : ın:uuomi} idrarınm temizliycrcJt mıl\·il~tirir. 

'ıhbal Vekaletinin ruhs:ıtmı bai7.dir_ llElt EC7..ANEDE BULUNUR 

~i:: B~~ediyema zabıtası kadrosunda İZMİR DEF'J'ERDARLIQJHDAH ; 
lııJı:ı munhal bulunan zabıta memur- y E -ı O t Şü"k ·· - B d k L __ , 1 · ·ır lik t b deli 

aru,a memur alınacaktır. usu og u avu • nı?un . ~' ~ra tuocaıne o a~ ~ ı em · .. aa ı~ e . 
l\Jii .. h 1 · ih 21 J T 940 - .. Lorcundan dolayı hacız edılen ak:incı Karatq mahallesuun l 693 ncu Munar Si-

l ... -:ta ımtı nnı I I gunu k • d k~· 40 · 1 1200 r k · d ıt· . ili "d he-
()~ tt\ca ~•ından ruıkerliğini bitinnİ§ 'VC na~ k a~I a 2 ~ın .. ta1 d~yıl ı ve.. ed ıra ·ımeltın e ı -T::U \ !et ;O aı& . 
•i( a rtıcktep veya muadili derecede tah- yetı. ~~Öyç.e gbn ı~u _ ete Ts~Y ~~e ç .:" m~ır. . P ~nn tl ü?. 
ı...l~ôtrnüş bulunan İsteklilerin vesaiki ile tep'll n ~21',! a 3gul nu7saatl S e vı ayet 4' 5a7r9e e;>(·c2tlın9c5 )muracaa an an 
"tt ıkt - ih - - b -d··_ı··-·- o unur. -Y, , • 
ile .': ımtı an gunu za ıta mu unugu-

rtıuraeaatlnn Jüzumu ilan olunur. 

r. 1 KAKŞO'AKA 

M~l,.-k sin~ına 
Bu~n iki fevkalade filim birden 

ı ·· LOREI.. HARBİ ~ 
(ZAFER DÖNUŞÜ) Türkçe söilü 

2 •• KOVBAY ASKI 
K Ti Koı-erin ~ 

. SEAl Tsr.An : Her gfin 3.30-6.15 . 
9 DA •. Cumartesi, pazar 12.30 da 

ila,·e seaası 

' i 

OOK'JOR 

CELAL YARKIN 
iÇ HASTALIKLARI 

tzmir memleket hastanesi dabill has
talıklar seririyat şcli. 

Pazardan maada her gün hastnlarmı 
k:ıbuJ ve tedavi eder. 

TELEFON: Evi: 2!>t5 
Muayenehane: 3956 
l\fUA YENEH • .\NE adresi: !kinci B ey 

!er sokak numara 25 

9 
s. 15. 19 4794 c2283) İzmir Liseler oe Orta oııuııar mülJayaa Ko- ........................................... : 

d~k,04 ncü sokakta 16/28 emlak sayılı ınbvonıından: 01..IVIER YE " -: 
l-ı~ ~n ile 6S7 nci sokata 21 sayılı evin SV.,rı:"K Si LTD. : 
~4~1tılrn11•: alnna ait olmak üzere ve İkinci erkek lisesinin J..-si( bedeli 1541 lira 13 kuruş .ıaıı kanamasyonu n.&J- ; 

tcvr O sayılı kanununun 51 nci maddemne pazarlıkla nptmJacaktı.r. İo:kklileriu ke.'?if n şartnameyi cönaek fi7.tte Lise VAPUR ACENTASI :. 
<t·· 

1
ikan cnknzının aatı!lı yazı işleri mü- müdürlüiüne, ve keşif bedcJinin yi.:zde 15 i ııisbetinde teminatlanw. Gai ATATORK CAl>l>~l R~ hfrwıı ~ 

a~t Ü~ündeki ~rtnamesi mucibince bir Bulvarmda İzmir mcktcp14'r mnhnscbec:iliği vezoesine yatırarak buna ait • 
~ l'lludd l ı w b k 1 K makbozl• ,.JıJiyet belıell!rİDİ hinıilen ihale ıüoü olan 19/11/MO ah günü TEl.Efı ON: 24.C:i :. 

tif h et e pazar ıga ıra 1 mıştır. c- saat 15 te Mektepler m•ıhnc:cbccili~inde toplanacak olan komisyona müraa· f..on<fra ve l.h•erpof harlan lçi.rı : 
li edeli 7 3 lira muvakkat teminatı 5 Pİ.\ .ı"anm ihtt~·acına ~lSre V1lpurla : 
f'flı. 50 kurusıur. Pazarlıgwı 22/J 1 /940 atleri. 14 -15 -16 - 11 4917 (2311) -
'-\1 • rıı 11 <ıı •fpr varmrnk PRrdır ~ 
tıf rrıa cünü sant 16 dadır. Taliplerin te- • . .. . ! • , •••••••••••••••u••••••••••••n••••••H•••• 
)- ltıatı Cümhuriyet merkez bankasına le yapılmaaı açık ekınltme ıle muteahhıde 17-1\UR SiCıLl l lCARET MEMUR-
t~tırarak makbuzJıniyle t~~n edilen verilecektir. Mub~mmen be?eli 2160 _li- LUCUNDAN: . . .. _ . 

ıtrı2 ve saatte encümdte muracaatlan. ra mu•akbt temınatı 162 lıradır. Talrı>- (AYram Leva) üC&ret unvanile lzmır-
S, 5. 15, 21 4621 (2212) lerin teminab Cümhuriyet merkez ban- de Osmaniye caddesinde Mirikelim ba-

te}~e~cdiye tnrafmdan yaptmlan muh- hınna yabrarak makbuzlarile ve bU işi nmda 1 numaralı mağazada her türlü 
t ,ıf uı§aatın mahallerinde tehiı ve mü- yapabileceklerine dair makine müben- emval ve emtia alun •e •tmıı ile iştiğal 
lia .. <ı,~ ve diğer i lerin takibi ve iş ye- disliğinden alacaldan ehliyet ve9ikalari- eden Anam l..eYinin it1Ja ticaret ünvanı 

';- ıidecek memurlarla fennt ilat ve le birlikte ibale tarihi olan 29. 1 1. 940 ticaret kanunu hiikümleriae göre sicilin 
ılİ;.~atın nakli i~lerinin, yazı işleri müdür- cuma günü aaat 16 da encümene müra- 2867 numanaana kayıt Ye tacil edildiği 

"r:delri ıartnameşi nçhile bir otobüs- caatlan. IS. 19, 24, 28 (2320) ilin olunar. -491.2 (2319) 

. UOK lOH ot••mATÖR 

SAMI KIJLAKÇJ 
Kulak. burun. Rni!az bast.alıJdan 

MütcbaSSlSl 
Mwıye.ehanesi : Uirinci Beyler 

Ne. 4'? . TEJ..t;FON : Z'JIO 
Evi : Göıtew Tt-amvav Cad. ~ .. iS8t 

Tl!:ı.~1''0~ : 3G68 

Borsa Ankara radyosu 
8 u 6 o " tiz OM 

384 Y. İ. Talit 
266 inhisar idaresi 
264 Ş. Remzi 
244 $. Riza 
167 M. &şkçi 
148 Üziim tanm 
112 Sidya K. 
150 :M. H. Nazlı 
84 Remzi Güııgör 
77 Hilmi Uyar 
73 D. Ardiü 
61 j. Koht?n 
50 Akseki Ban. 
26 Faik Soydan 
22 Fadıl Özyurd 

2128 Yekfuı 
96171 Eski yclrun 
No. 7 
No. 
No. 
No. 
No. 

8 
9 

10 
ll 

İNCİR 
291 M. İzmir ofUu 
255 B. S. Alazraki 
182 B. j. Franko 
158 M. j. Taranto 
105 j. Tnranto 

. 
13 50 18 8.00 Program ve memleket saat ayan, 
13 375 13 50 18.03 Mütlk pl. 8.15 Ajans haberleri 8.30 
13 25 !Müzik pi. 8.50 - 9.00 Ev kadını - Yemek 
12 '15 18 listesi 12.30 Program ve memle'ket saat 
10 50 l 7 ayarı, 12.33 Müzik . Saz tabimJeri ve 

7 18 50 saz semaileri 12.50 Ajans haberleri 13.05 
15 25 15 25 Müzik : .Şarkılar 13.20 - 14 .. 00 Milzlk pL 
12 50 25 18.00 Program ve memleket saat ayan, 
17 50 18 18.03 Müzik : Radyo Sving kuarteti 18. 
11 25 ll 25 30 Milzlk : Büyük Fasl heyeti 19.30 
16 17 75 Memleket saat ayan ve ajans haberleri 
14 50 21 25 19.45 MUzik : Geçit. halinde şarkı ve 
15 50 17 50 taksimler 20.15 Radyo gazetesi 20.45 
l~ 13 Temsil 21.30 Komışma (İktısat saatL) 
23 27 21.45 Müzik : Radyo salon orkestrası-

7 25 
6 . 
7 
6 75 
6 50 

22.30 Memleket saat ayan, ajans haber
leri, borsalnr fiatler;. 22.~5 Müzik: Rad-

13 25 yo orkestrası programının devamı 23.00 
14 75 Müzik pl. 23.25 - 23.30 Yarınki program 
l 'l 25 ve kapanıs.. 
21 
26 

8 '15 
12 
10 

7 50 
7 

48 s. Riza ha. 
38 P. Paji 
24 Albayrak 
14 Öztürk 
10 H. Levi 

1125 Yekfuı 
74817 Dünkü yekUn 

7 
13 75 

7 
12 25 
17 50 

7 50 
13 75 

'l 
12 25 
17 50 

••• • •••. , ~ • •. ... .. ~.r-?- • • • ._ ......... ~.· ... -. -:.r-;.. • 

Jzmır Pamuk Mensucatı 
,Şırket: n;n Kabot bezı 

Türk Anonim 
sauş f iatleri 

36 Metrelik Beher 
Topun Bedeli 

KunJf Tipi Eni. Sm. 

D 85 818.-
E 90 916.-
E 85 879.-
F 85 874.-
t 75 800.-
G 85 778.-
G 75 710.-
H 85 749.-

Jşbu Eiatler fabrikada teslim beher topun satı~ fiatidir. Beher 
balyada 225 kur~ ambalaj ücreti müşteriye aittir. 

Karacabey Harası mlU:lürlüğiinden : 
1 - Hnra uıah ve yarL.şla.l'a angaje sai kmı İngiliz 939 doğumlu erkek ,.c clişi 

on dürt baş tayla rof kan Aı-ap beş baş tay açık arttırma i!e satılacaktır. 
2 - Arttırma lı 12/940 pazar günü Sht on üçte An!mrn Hipodromunda yapı

lacaktır. 
3 - Muvakkat tc:uılııat hepsi için beş yüz altmış beş liradır. 
4 - Tayların Pcdiğrilcri Ankara, İstanbul. Adana, Bur.n, İzmir. Samsun. 

Kon): a. Balıkesir vc.tcriııt!r müdürlilklcrine gönderilmiştir. 
Taylar hakkında iz:ıh.-ıt almak isfu·enlerin bu müdürlüklere ve haraya müra

ca.-ıtlerl ve ist~klilerin arttırma gün ve saatinde Ankara lI!PQdromunda bulun-
1<.rı ilan olunur. G - 15 - 25 - ~O 4715 (2252) 

..._.l_J_J_l_ - · - J - - ll_ P_ I:!_ - .-..-----·---·---··---·---· --·---------------
u. t<;u.A l'OR UOKTOR 

Al:~!E'l' CEMiL ORAL 
Fr.ın.~ na.,•nesi Operatörü 

r ı:-üe ölleye lu.oar Fnnsa ~tane
inıie. öi!-ledea svora Birind Ucv~r so
ai!ında.. No. 42.. TELEFON ! 2310 

Tı :l.Ef''ON : :un 

ASABiYE MUT AHASSISI 

Dr. CARIT TUHER 
Her ciin saat üsten •onra Şamlı 

« Oçiincü Beyler » .okak No. 19 da 
basta kabul eder. 

TELEFON : 3559. 

Birinci smd mi.itehassıs Doktor 
Dr. Siilevman Coruh 

Çoeuk hastnhlilim mütehassw 
n:J .. EFON: Z3Ut Demir Ali KAMÇl0CL1J 

Cilt ve Teoaiil hastahldan we 
EU!KTRtK TEUAVILgt 

Kirinci Be\·lu Sokatl No. 5L lumı 
Elhaıa,. Sine- arkamda •bahlM 
alqaana kadar~ llaW e9. 

Mwn·ene hanesi 112 Birinci bev&er Se. 
~vi: Göztepe h.arakol k~ 834/1 
l..ondranm CThe Hospital f'or Sim 

hildren) ~iade ikmali tahsil et· 
ir. 

• 

• 
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---------------------~~~--""""!m!--!!!'!m---.ı!!"S~------------~~l!mlm--...:;::~==~~------~l&~JJ---IXi~Z~i~&~ ... ---kBH~tı~s~s~o~N!!_:!T!E~S~R~bl!!.!C~UNA!!!!....ll~9tf!~~ 
~a_v_a_c~·~~ _,,_a_11!~·~~~ INGILIZ TAYYARE Alll- lJsalı Şarkta Ba,ku- ALMANYAYA JEll YAPI-.' 
Tayyarecilikte LARllll DEHŞETi mandanlılı ihtlaı edildi UN HAVA BISllNURI ··- -·-

SON HABER 

Petrol tevz,iahnın tanz,imi ıcın • rol oynıyan üç Hamburg şehri Ingiltere Uzak Berlin ve diğer 
müh~ unsur. tam bir harabe Şarka bir çok · can damarlan Dün· lstanb~lda ırühim 

Bu unsurlar sürat, irtila haline geldi takviye kıtaab bombalandı · 
kazanma ve silahlardan -·· .. d d• -·- b• • tj kt d•Jd• 

ibarettir.. 'J'allPlpten lı8"'ala1Jllen gon er ı Berlinde yangmlar. Bir Jr JÇ ma 8 e ) ) 
YAZAN: Mül'tı~Az FAİK FEN~ fabPUıalGI' pPfjsya ue çoJı endüstri merJıezle· x.:11~----
inııiltere ile Almanya arasındaki hava Polonyaya tcqındı.. UZAK ŞARK BAŞKUMANDANI rl tahrip edildL.. . HER YERDE İH'J'IY ACA GORE VE SÜRA2'LE 

harpleri, kah şiddetlenerek, kah yavaı- Londn, H (AA) - Almanyamn Londra, 14 (A.A) - Dün gece inai& PE'J'RO .. GOlfDE-*LE"EK 
Jı,.mık. sistemli bir tahrik harbi halin- ildncl bUytllr ~hrl n enelee btlyiik bir VE KURMAY REiSi hava kuvvetleri Berlinde buı hedefler . ~ _. .. -
de devam etmektedir. İngilWer, Londra- denb ve .... y1 merkezi olan Hamburı de dahil olmak üzere Almanyada mUt• talanbul 14 (Yem Alır) - Petrol tev- İçtimada petrolün her yeı·de ih-
ya yapılan akınlara, Berlin bombardı- İnıfJls tayyarelerhıhı boınbardıma~lan TAYIN EDiLDi sddit hedefler•hjicumlar yapmışlardır. z.iatırun tanzJmJ için J*rol kumpanya- Uyaca gfüe tevzi edilmesi ve bu 
maniyle cevap vennişlerdir. Öyle göril· He o kadar tahrip edibn.iştlr ki fabrıka- Londra l -4 (A.A) _ lngiliz hükü- Londra, 14 (A.A) _ 1ngili% hava ne'.. ları direktörlerinin iştirakı,le bugün tevziat jşinin biı· in evvel yapılması· 
lUuor ki bu harp daha bir müddet lkl lar, ~at teqahlan \'e muazzam dok- . üd f k d" 1. . d h' zareti şu tebliği neşretmiştir ı T.icaret mıntaka mlldür1UAünde blr iç· na ehemmiyet verilm('Sİ karar altına 

., • • J b ..ı:- t bl h be h 1. d eli metı, m a aal!ı en 1 me11u ıyeti a ı- t kd dil I tiı ] ,..,.., taraftan biı-i ihraç hareketi yapıncaya ar u....... am r ara a ın e r. li d b 1 k k . . .. d E Gayri n~iisait hau şartlanna ralmen ıına a e m ş ·• a ınm~ •. .ı·. 
kadar böyle tayyare akınlarma mUnha- Nuller bile artık bu şehirde calışmak n 1t1· u .unan b~.z?, şa~.d a;azısı ~~ a aa <!ün gece lngiliz bombardıman tayyare- ··- ·-·-·-·-·---·--·----·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·--·- --·-

k 1 kt V b d h _,_~- :ı-. lmUnı olmadı-..-· teslim ederek tahrip- te~ ı atı ıçln,. utun mu a aa terli atının leri Alnınnuada •enış' mikyasta hareket- 1 b ld b• k d aır n aca ır. e un a, avacı.uaUl ws ..... K d' t.. d·ı b" k k .,. ., ., • t 
tiin olan muvaffakıyeti elde edecektir. ten kurtulabilen fabriblan şarki P~s- oor ınaayon maa~ 1 e ır uza !ar terde bulunmuşlar, Berline karşı hücum- s an u a ır a ın •* ya n Polonyaya nakletmek mecbunye- baı kumandanlı~ı ıhdaaına karar ver- larmda Şlesvirer garını ve Gutapuk 

Havacılıkta öç mühim unsur vaı·dır ı tinde kalını lardır. miştlr. Malnya, Bfrmanya, Hong Kong marşandiz ıarı ;ıe diler askeri hedefle- d 
BunJaı·dan blrinelll tUrat, diğeri irtifa, B1;1 ~hiı'deki işsizlerin sayısı müte- ve Singapurda bulunan uzak ıark kuv- ri ağır bomba ateşi a1tma almışlardır.. rakı•besı·nı• vur u 
tı~UncUsü de 1Mf kudretidir. madıyen artarak bugün 1,5 milyona var- vet1erl ve eubaylan bu baş kumandanlı- Miiteaddit yangmlar ('.ıkmıştır. 

Bugün ancak klfi derecede bir ıüı·ate mıştır. Almanyanın en bUyük deniz tez- ğın emrine verilecektir. Çinde ve şarki Kolonya elektrik santralı, Duisburg 
nıalik bulunan tayyareler kendilerini gBhları, nebati yağ fabrikaları, tasfiye Hindistanda bulunan tleniz kuvvetleri nehir havuzu, Dara-ınund ve Düsseldorf 
avcıların hücumlarından kurtarabilir- fabrikaları, ııra sıra antrepolar bugün baş kumandanlıkları He Hindistan bnş endüstri hedefleri, bir 4;Uk yiiksek fınn· 
Jer. Aksi takdirde düşınele mahkfun- çatısız dört duvardan ibaret bir harabe kumandanlığı, uzak ~ark baı kumandan- lar bombardıman t"dilmiş ve tanı isahet

~--~-----------~.x:--~~----------~ 
1slanbul 14 (Yeni Asır) - Geceleyin tosunun içinde sakladığı bıçak\a böğrün-

Beyoğlunda kanlı bir hfidlse olmuş, bir den yara1amı§tır. Karmillanıri hayalı 
kadın rakioosini ağıı· surette yıırnlR· tehlikededir. durlar. Tayyarede 'ürat, bir hücum un- halbıdedir. Bütün raporlar, bütün bu fıfı He ı,birliği dahilinde Eaaliyette bu- lcr ıörülmüştür. 

auru• olduğu kadar bir müdafaa unsu- tahribatın yalnız sınat ve .. askeri hed~f- lunacak ve bu baş kumandanlık lngilte- Gelsen Kirşen, Hanovr, Len petrol 
• ~udur. ~Uratli bir tayy~, d~an tay- lere mUnha~dığı.;1!. g_ostermektedır. renin sair müstemleke valilerile temas tesisatı ciddi hücumlara maruz kalmış, 

mıştır. Samiye tutulmuş, Murat adlı sevgili.si 
Samiye adında bir kadın, kıskandığı ile Kannlllanın görllşm~sine 1ahammU1 

KannilJa ismindeki kadını takip etml~, edemediğlnf, bu s~le onu yaraladığı
sinemadan evine dönen Karmlllayı man- nı itiraf etmiftir. 

yarelerme kolaylıkla yetişebilir. Ve ya- •• • edeceği gibi Yenizc1and ve Avul'ltur .. Jya hii;\;ik yangınlar (ıknuş, şiddetli inli· 
hut onların hUcwnundan kolaylıkla ken- CemlJerlaynın cesedı İmparatorluk hükümetlerile de işbirliği li'ıklar vuku bulmuştur. Diğer bazı yer
disini kurtarabllir. Hücum ettiği zaman 31aJııldı.. yapacaktır. lCl'e, tay~·arc meyoonlarına taarruz edil-

.!':_a~~ tarafın mUdafafasını .şaşs~·t Uhzak- l..ondra 14 (A.A) - Dün eski basve- Baskuman<lanlık aynı zamanda uıak mi)!rrdcnc dcw·z tay."are u""sst·ı· bQmbar-
"-•-•-ır:-•-·-•-•-v-r..-..-. ... - •- ·- • ..... ~......_.,._ı,...._..-...-.....-a_._._"_._.. 

~Lıgı zaman, mesa e açar. .....a , . ava k"l ç b 1 d" ak 1 · k k" b" h""k"" t d" d b • ·' 
Clafi toplarından korunmak için de bir kıUll ~Ver aMy~ınt ceklse

1
. ı .Y kı mıs ve lar ta 

1
.
1 c~)~e 1 

•• u u~lelt elrl ned.z 1!' .eh u- dıman edilmiş, Kale ve Villıelınshafcn 
<l Ç,._,_.. h üd f el'} est ıns eı· ısesıne onmuş- unan ngı ız mumesııı er e e ırtı atta lıavUJ:lanna hil .. umlar yapılnıı"hr. İki 11nsur ur. ı.wAU ava m a aasının B .. b U ı1 • d b ı le u k rlı: i T b k " .. 

ateş sahasından ko!aylıkla kendisini çı- tu.~. u ınunase e e yap .an ~e:asım e u unaca tır. za şa ngı ız aş u- tayyaremi~ üslerine dön01emişti.r. 
k bT Duk Gluçester He haşvekı] Çörçıl, Lor<l mandanlığma hava mareşalı Sit Robert ALMAN RESMl TEBL1('}1 
~~J~aı~iıta fazla süraıin man vra ka- Halifaks, Lortlar ve avam kamaraları tayin edilmi3tir. Umumi karargahı Singa- Berlin 14 (A.A) _ Alınan ı·esmi teb-

bili:etini ualtmuı ~mdan oldukça azaşı, yüksk rUtbeli !Ubaylaı: hazır bu- purda olacaktır. Ordunua muhtelif seı- liğinde lngütereye bava hücumlarından 
mahsurları •ardır. Ji'abt tayyarenin sU- lunmu~lardır. ~:rasim, Vem. Minst.erde vislerine mensup muhtelif subaylar mu· bahsedildikten sonra Almanya üzerin
nti yilkMk elunca, pilot onu iatedili ,y~pılan mer~ en aadesı olmuştur. maileyhin emrine verilecektir. Yeni ba§ de-ki akınlarda bir demir fabrikasına 
aman i..tedtll .. kilde idare edebilir. • Yilzleree salibın araamda muhteşem bh• kumandanlığın genci kurmay reisi ge- bombalar lsabet ettiği, bir çok binaların 

Ahlak avcısı 
meydana 

bir şebeke 
çıkarıldı 

-----------s•»-------------
ıstanbuJ 14 (Yeni Aaır) - Zabıt• iki olan m6...caat ~erine yaptığı tak._ 

•* çelenk naı.an dikkati celbediyordu. Bu- ncral Doringtir. Uzak ıarka bir çok tak- hasara utradığı Berlin etrafında ve sair 
Beyoğlunda, bilhas.~ ~yollu ve Gala· bat ne\iceai.nde anlaml§tır. Bu ahlAk 
tadaki u111umhaneler cıvarında buı ka· düfküırlt avcJBı §ebeke n1eydana çı-

Havada üatUnlülUn ikinci unauru tay- nun ilHrinde cba§vekll ve harp karunesi viye kıtaatının vaetl olduğu timdi artık yerlerde yangı~lar çıktığı bildirilmek-
7arenin irtifa kazanabilmesidir. Filhaki- arkada§Jarı tarafından> ibaff.si yaulıy- beyan edilebilir. tedir. 

dın de11Allarınln faaliyette bulundu'kla- ve '-'-'-ilt d a·ı ek 
nnı, bunların ılk giyineftık kadın ilca- :kanlınışt.ı.r. T.,.A ata evam .e ' m • 

b tayyare ne kadar yükseğe çıkarsa dı. JV>. ~---
hedefi bulmakta o kadar mUşkUlat c;e- "Ô' ş• d• k d Af •k d t 

retiyle meşgul o1duklanın, tıdliyeye va- tediı-. 
--~ ........ ;.... ............................................................... ._....-~~--·-~.-. 

•er, hedefe isabet ihtimalleri o kadar lngiliz deniz zaferi . ım ıye a ar n a a a'"·ya-
azalır. Fakat o kadar da hava dafi top- J 
larının ateşinden masun bulunur. Daha ve Amerikalılar batan em·ıer re harplen· g~n haı·pte bwıun faydaları görUlmüş ~ 1 

Polonya Baş
vekili ve müs

takbel sulh ;:n6~~~e ~:~r::ı~:da1fa:~;le::;yy::: yükl~~~:n~A:Jy~~~~~l~~u~=~~a~arak INGILIZLER 16' 1842. MlH· ING\LIZLER TANA CIVARINA, 
::e{~.3~oe~ro~~ !~~U:y!s~;s~ın!:~: ~:~1~":: ;::i\~b:~1:;~,: r:~~aba bay VERCILER DE 1269000 TON· ITALYANLAR ISKENDERIYE· 
~. bu sayede topı·ak Ustünden yapıla- Nevyork Taymisin ba,lıiı tudur: cln· LUK GEMi KAYBETTiLER YE HOCUM ETTiLER 

ltalyaya mu
kabeleibilmisil 

yap.~lac.ak 
• Atine, 14 (A.A) - A4=ık şebhlelt.'e l.ondra, 14 (A.A) - Polonya ba~ve-
İtalyan ha\.'a hüeuınlan hasebiyle Elen kili jleneı·al Sigoı·ski şerefine verilen bir 
milleti nezdindeki umumi infiale terce- ziyafette şunları söylemiştfr : w ateşten kendilerini masun bulundur- giliz donanması vuruyorl:p Bu ba~lık al- Londı·a 14 (A.A) _ Amirallık birinci 1skenderiye 14 (A.A) ...... 12 Sonteşrln 

maktadırlar; Fakat tayyarenin yüksek tında gazete ~unları yazıyor: Lordu Alekc;andr harbın ilk on iki ay1 gecesi 1skendcriyedc iki defa alarm ve--
lrtifalarda u~abilmesi ic:in soğuğa ve ha- ltalyan donanmasını felce uöralacak ..r ı. d 'b 

b "' znnrncıc'l bütün deniz zayiatının 762 ge- l'ilcli~i ve bombalar atıl ığı ı·e~ms ir nsızlığa karıı hususi tertibatı haiz. u- kadar ağır ollln bu darbenin sesi bütün 
b b k k mi olduğunu, bntmlan balıkçı gemile- tebliğde bildirilmektedir. tnı;an :.wyintı Jumnası lA.zımdır. Sonra u gı i yü se dünyada ititilecelc kadar kuvvetlidir. En 

matı olan Vunan gazeteleri İtalyan taar- - Ruhi harpte yeni usuller muvaffak 
ruz ter:ımtt misli:1-·le mukabele edilmesi- olanıamıstır. Bu harbe nihayet verecek 
ui j.,.frmcktedirJcr. olan sulh bil' intibm sulhu olmıyacaJc .. 

E!'.tiya diyot· ki • Kadın \'C çocukların tır. Bu sulhun nesiller boyunc.9f millet: 
alçakca boınbardımnnı müna.,ebetile bil- }erin birbiriyle harp etme)erine maru 
tün medeni 51emin izhar ettiği nefret ve olacak adilane bir sulh olması lazımdır. 
infial yaluız :;özle ~österilmiyerek İtal- General Sigorski bir Polonya livası
v<ıya yakın olan Üslerde hava üslerini lllll OJ"la !'i;ırkta b\ılunduğunu , soyleınis
kurau büyük müttefikimizin milzahere- tir . 

c ... ual biı: -L~ d ·ı il ı·inin de buna dahil bulunduğunu söy- yoktur. Hasar "OK azdır . . ~w arın • mcuu.uru a pı o arı ça- kudretli ltalyan zırhlılannm Tarantoda " 
b k d H 1 ··k k ·11· • lem iştir. Bu zrıyiatın mecmu hacmi &iddetli harnj atesi ltnlyan iayynrcle-u yıpratması ır, e e yu se ı ıta- felce uğraması, en mümtaz ltalyan alay~ 
d ak ik t 2,855,.000 t&nilfıtodur. rini dönml'ğe ınccbur etmiştir. .Mermi an uçar • sonra P e yapan ayyare· farının Yunanhar tarafından imhası ve _L 

)erde ve avcı tayyaı·elerinde bu mahıur Taranlodan harekete hazır bulunan iaşe MillE>tlor itıbariylç tasnifinde İngiliz parçalarından pt:.K az yaralı vardır. Tay-
çok fazladır. Çünkü tayyareler, beş on nakliye gemilerinin batınlması ltalyanlar :t.ayialı 1,611 ,R42. touilatoluk 406 vapnra, yarelı.>rin gürülfüsii işitilir işitilmez prO· 
.aniye içinde binlerce metre bir iı?i~ ~e için pek feci olacaktır. Bay Muuolini ıe- müttefik :t.ayfotı 471,874 lonilatolıık 103 jektörlcr semayı aydınlatmıştır. Şehir 
~nra ç~ş yapmekta, hava taz.yik_uıın çen haziran ayında yaptığı yanlıt hesabı vapura, bit.-ırnrınrın zayiatı 769.212 to- ve liman müdafaası aynı Ulınanda 1ıııre
bırden bıre azalması ve çoğalması pılot- timdi kim bilir naul görmekte ve Alman- nilatoluk 253 vapura baliğ olmaktadır. kete geçmiş ve düşman deniz iıotikmne-

tiyle masum halkın merhameuizce bom- isutçrede bir Alman 
=~=~:!~~~;at1:he::i;ı~i tayyaresi dUJtii lan {. ik bir har ""' Uthi bir o Batan biitiin bu gemilerde ölen ve kur- tinde kaçnu~tı.ı·: fkinci alarm yar)ııı saat ız aoıye: m ş Y. r- yanın bir dirsek darbaile harba girdifi-

1 "' k t kt d İşt bu yüz tarılan mürettebat ve \.•olculnrm ı;ayısı- sürmüştür. · ıun u,..a .sev • me e ır. e - ne kim bilir ne kadar pİfman olmakta ve . . . . 
den pike uçuş yapan tayyarelerdeki p~ hal etrahnd ük l t l' d l na gelınce kayıplar 3327 kışıdıt. Kmta- 1NG1LlZLER TANA YA 
lotları muayyen bir zaman dinlendir- ya 1 k 1 a Y kt den tt:f ız h 1~.;' ha1ı- rılanlar 15635, esir e<lilen veya tecı·it HÜCUM ETTiLER 
n~ek ~e ondan sonra tekrar tayyaresine bnı nasd~ b arttı 1 ~'!'a a kır. • d~a a 1 

1 akr- kamplarına sevkedHenler 1100 kic;.iclir. ' 
" . .. tn e se ennı ancıt ,ım ı ıtn ama - A ""dd f d d"" • Kahire 14 (A.A) - 1ngUiz hava ka-

l>indirmek Ih.un gelmektedır. Bu yuz- t d ym mu et zar ın a uşmanın za- rargahı bildiriyor: Şarki 1ta1yan Ahi-
den yilksek irtifalarda uçac~ ~e pike a /~GlLıZ HAr-..lLE~ı yiatı 1,269,000 tonluk 261 vapurdur. kasında lrıgiJiz lıav.\ kuvvf:'tlcri Tana 

hedefieı• ~ilecektir. ltalyan şehir ve Loııdra 14 (A.A) --;- . J ııviç·~.e tJrdu.:u 
kasabalan üzerinde Yunan ve hıgiliz bat kumandanının tcbhame R~ıc dun 
tavyarelerinin gö:ı.ükmeai İtalyanlara aece lıviçrcnin ıukmd~ uçan b.~r ~!m.~ı~ 
şeflerinin kendüeı'ini hnngi yalan]arla bombardıman tayyaree.ı yere dut~ıu,tur. 
be lemeğe ~alıştığım göste"1"1ek imkfını- Tayyaıe parçalanmıııtır. Tayyarenın mti·. 
nı verecektir. rettebah bulunmamıştır. 

u~uşları ya~acak. t~yyareler ıçın fazla MUHTESEMDıR YUGOSLAVYADA gölii civarında ı>ikc hücumlar yapını'?-
9't~~,.,.. _...,,, ..... ._ _..._,_.,,_ _ .._. .. ..._. .... -..a_ ı _t_ ~··~--.-,fi.-~ ~ .... .-9- • 

mıkdrırda pılota ıhtıyaç vardır. Nevyork Herald gazetesi diyor ki: Bu !ardır. Büyük yangınlar· çıka~ılmıştır . 
• • ~ •• .. •. •. .. 1 Ingiliz hrımlesi, manzara itibrırilc muhte- Günün endfleleri Bir askeri hedefe isabetler kaydedilmi -

Havacılıktaki Ustünluğün uçuncu. un~ şemdir. Trırrınto drırbeııinin neticeleri bü- Bel~ı·ad, 14 (A.A) - Yeni iktı:-ıadi si- tir. Tana gölü civarında bir tnyyıırc 
ıuru da_, . tayy~eleıde ateş kabilıyct.i 1 yii~ olabilir ve ingilterenin orta şarktaki yaset hakkında bir nutuk söyliyen baş- mcydıtnına bir çok bon~halnr atılmı tlr. 
mesclesıdır:. ~kıden tayy~rele~?e mev- ni.ifu~unu çok yükseltecektir. vekil hUkUınetin en Acil üç iktısadi me- __,*_.__ 

Makineye 
·verilirken 

TARANlODA IAZANILAI 
DENiZ ZAFERi --·-c~~t olan kuçük .çapta _mıtral.youe~·· bBu- Deyli Mey} gazetesinin havacılık mu- sele ile meşgul olma,:;ı lbım geldiğini 8 . RUZVEL'J' 

guı\ uf.ık toplarla ~akvıye e~ılıı~lş~ı~. ,u harriri, Taranto hiicumu hakkında şu taE- beyan etmiştir. Bu meseleler şunl:ırdır : 
l~plam.1 ınenzlller~. ~.e ~üe~sırlığı h.15 silatı vermektedir: 1 - Fiatler.:? yeni zam yapılmasına SEY AHA'J'E ÇIK'J'I 
şuphesız. hava üstunluğU Uzerınde mu- z 1 d ğ •• 'lk .. 500 mecn1• olmak Va.sington, 14 (A.A) _ Stefani aıı·ansı . . ld. anno un u una ıore, ı once tt •• • 

hıJ!l hır an~~ ıhr. l k b .. k librelik bombalan hamil olan lngili:ıı 2 - Halka yiyecek maddesi temin et- bildiriyol' : Ruzvelt Birleşik Ameı·ikayı 
I~c .. bugun avacı ı ta, .. u -~1· n~ ta- bombardıman tayyareleri Taranto Uze- mek.. alfikadar eden dahili v~ harici mesele-

Berlin görüşme- Petrol depoları 
leri Sovyetler ve iskeleler de 

da ustun olanlar ve yahut ustun Uğü te- • 1 d Mal~ ld x... uz s _ Bu iki meseleyi lüzumlu iktısadt leri siikunetle tetkik edebilmek için yat-
min edenler kat'i neticeyi kolaylıkla el- rtıne v~:m1'd~ ır. d '!m_:!_,_~': • ~~ "-.lbirleı·ı"yle halle•-e.k 1 d"" t ·· l""k b" ah km 
d d b·ı cekJ di B h st Al ayyaraer utman enuıı llHINIFI lıÇDl ,._., wu ..., .• a or gun u ır sey ate çı ıstır. 
c e e ı e. er . ~· u usu 8 man belasıdır. Bunlar, hanın olduldan l»om- ~ ~ 

ve Almanya yakıldı 

hh?vacılıkltı ıle İngiliz halımvacılış~ di8!asınkda balan kimilen attıktan ve beterli milnJ. Sulhtan son a Japonyada bu·· - Geçen sene yapdan 
ır mu ayese yapnuya . ım ye a- "":ıl il mil " b. r nuialled lnlılf f eni 

d 1·1 t bl.wl b" t ·ı· t yo ene ae ere cehennemı lr •tet aç- e a • ar nesre< ı en e ıg er, ıze ngı 12 ay- tdcl ı· l!.tün'• d d-'----L 
yarcıerinin gerek sfüat, gel'ek irtifaa U:h'! ·~n'~iı ·~ i ekt • lan K;t; yapılacak bazı yu·· k kararlar rıırnest 1c1zım 9elen lf 
dayanımı, gerek ateş kabiliyetleri bakı- m 1J orpı en e ge m • • 0 0 

._, JfAln 1 1 fı 
nıındaıı ehemmiyetli bir tekfunUl arzet- bombar~unan tay~arel~nnin taamıa dal- • . ., r Pi e t eme o aca 
tii,tini gösterınektedır. Buna mukabil Al- ıaıını hn;~ıaye etm11lerdır. ışler bekleniyor diyOPJCll'... , 
manların şiiphesiz ::.det faikiyeti vatdır. Bu munaseb!~e ltalyan don;a~· ••• Berlin 14 (A.A) - Yarı Teı;mi bir 
F~k.at .. bu ade~ faikiyeti, her gün Ustüste da tayyare ıemm ~lmadıiı ve ıimdı lta~- BllPlfı Jroruyac:aJı polis Son imparaıorluJı lıon• ıuenbadan bildiriliyoı·: 
du ürtılen yıgınla Alman tayyaresi ve yaya çok .Y~ın ualerden ~ tnPis fı · f n nd ıJr B. Molotofun ziyareti Ue alt.kadar 
tnhrip edilen tnyyare fabıikaları yüzün- layyarelennm bombaı:dımanlarun k~J- uvueıı • Aç Aurupayı era Si an ne ç .. olarak aalihiyettar Berlin mahfillerinde 
den yav.ış yavaş İngilizlerle mUsavi bir ldcla Y~P~~·~ teb~ttür edilmektedir. dOYllPJllalı calı? • İntfHU'cdOrun ..... tebarüz ettlrildiiin~ tıöre bu &iyaret Al-
hale gelmef:e ba lamıştır. üstelik İngiliz h Denız ?ı8le.rı~c d~gınkı~ olad . ltalyan 1aaz1Plılıları... müldJıatL. manya ile Sovyetler birliği arasında 
tayyare fnbrikaları ve pilot

1 
aı;t~crunan harpbgedmı en k§~m ~yle _,~ ar Jl1 ~maanmlaua- Londra 14 (A.A) _ Dom!nyonlar na- Tokyo 14 (A.A) _İmparatorluk kon- mevcut dostane ınün.aıcbetleri daha zi-

knmpları da, Alman tayyare erının uçus are e en çe ınmış erwr ve ım r .. .. . . . f ,.,., ky hf 1 yade derinle.,tirm:.,.ir. 1k1• devleti alA-'- ı .:ı k uzaktadırlar kapanmıalardır. Bu sebeple italyan harp zırı <lun Oksfort unıversıtesınin muha- eransı .ı.o 0 ma i lerinde h::ıraretli "' "j• 
ıı:ımı aı,nuan C'O n • .. f ter . lere sebebi t ·sı· ş· d" kadaı· eden giinün me~eleleri ınüzakeı e 

Bu b' ... kınldan hava harplerın' ı·11 m· kİ"-"· gemilerini ancak hnva h:ırbile vurmak azakarları öniın." d. e bir nutuk söylemis- JSır ye Vertllli, ıı·. ım ıye 
" ~ N d k k d r toplamın s"'1- 1- i t 1 k k edilmic: ve bütün mühim meselelerin heı· fını biitün dün) a n!fıka ile takip etmek- mümkündür. tir. aur emıştır i: .. . a a ' ' "'ıuL mparn or u on- iki tnr~çn telnkkislnde tam bir anlasm:ı 

tcclir. Kara hnrbi ~ bi, bava harbi de ne İngiliz bombardıman tayyarelerinin, - Harpte.n so~r~ tee:-sus ~decek bil: fcransınm her birinde büyük lrnrarlnr mii ahede olunmu.::tur. • 
kadar u arsa İngılızlcrin bu sahada da- Italya~ ve Alman propag~ndaaı tarafın- tiln ba~ş sıste~ bır polıs ~uvvetı alınmıştır. 19 Ey~iil topla~tısını Uç~zlü Almanya geçen ~ene nktc<lilcn ademi 
L. b"" · k b" ·· t"" ı··k t · d k] dan hır kaç defa batırıdıgı vr.ya hasara olmak ıcap edecektır Umumi mıkyasta paktın imzası takıp etmistır. Buna bına-
ık'l t \ u. r u un u emın e ece e- • k f b d I . h ·ıef t...,..avU mu-Led 'sı"•,le ı..,slanan -ı·yasetı" 

· h· kk kt · uğratıldığı iddia edilmiş Ark Roya) tay- beynelmilel blı· kuvvet değil dahil ol- en on e-ransın u e a Çın t tı H ı me- "'"' 2 tuı e ., ~ ::. 
rı mu ' a 11 

• d ki lh ed • J • d br 'ik L l 1 b kl her iki devlet i"in menfaatli olan ve bin-yare gemisinden uı;muş olmaları çok u · arı teşekkülii i am en prensip- .se e~ın .e ıyı : .. srar ar a ması e en- ., 
1 ~, ektedir net.ice daha ziyade inkişaf ettirilmesi Ja-H••~ Fra t!'"'JZ Jıadınları muhtemeldir. Nasıl ki, bundan bir kaç ere işfüak edecek milleuerin malik ola- m · 1 1 w.ıı - ... • gün evvel Sardonya adasında Kağliyari eaklan bir kuvvet kastediyorum. Bu po- HARBİYE NAZIRI zım gelen bir ~ bir iği için sağ am ve 

l"/laıılWsı-da te~ .. ıı~t R TO dC'Vamlı bir temel olsırak görmektedir. -·-~ u ~" u •• üs•üne karşı yapılan hücum da yine Ark lis kuvvetinin harp sebeplerini bertaraf 1l\1PA A RUN NEZDİNDE 
Loı• ~ a l ı (A.A) - Hür Frnnsızlar Royal tayyıneleri tarafından ynpılmıııtır. için müessir bir teskilfıta malik bulun- Tokyo 14 (A.A) _ D.N.B ajansının Berlin görü!?mdcri Sovyctler birlığinin 

0 1 dınlardan mUrek- Şimdiye kadar 6 safı harp cemisi olan ması icap edecektir. Bu teşkilata dahil husus'i muhabiri bildiriyoı•: İmparator bu düsUnüşi.ine iştirak f.'ttiğini gôster-
t k"lat vücuda getir- tt~lyan filosu açık denize çıkmağa ce- olacak mHleıler hakimiyetlerinden mu- bu sabah Harbiye nazırı general Toioyu miştir. 

r. Bu teşkW t İnr,il- sarel edememişti. Bunların üçü tahrip ayycn tillıdidata muvafakat etmek mec- ltabul etmiştir. Si yas! mahfillerde impa- D "d J 4 Al 
t<'red<'1 n·n ~nı ohu:. ktır. Fransız te-- edildikten sonra ltayanarın bunu amk buriyetinde kalacaklardır. Bu tahdidat, ratorun riyasetinde dün ynpılmış olan Ün )'enz en • 
nis s. p yo u B'l Natya bu teskilôtın ıllnrına bile eetiremiyecekleri 4üphe- barısın temini için esas şarttır. fevkalndc 1op1antı hatırlatılmakta ve bu f · • d h 
basına P,L>cirilm. tir. Teşkil;ıta girebil- sizdir. Bunun neticesi olaraff, italyan kı- HARPTF.N SONRA AVRUPAYI m\ilfıkatfl 

1 
bliyiik bir ehemmiyet atfc- man ı: Y yareSl Q Q 

mı>k i in Fr l" ız ol ak ve 19 la 45 ya- taahnın gece karanlığından istifade su- DOYURMAK tŞt dilmektedir. Alınmış olan karar henüz JüsÜJ üldü 
şında bu' • rttır. retile Trabulusa nakli de daha :ziyade Londrn 14 (A.A) - İngiliz müstem- malQm d~ğlldiT j -*- cüçlqmİ§tİr. lekl\t nazırı Lord Loyd dün radyoda bir Tokyo 14 (A~A) - Japon İmpar•- Londra 14 (A.A) - Hava ve dahili 
İrıg:! eroenin bir günlülı nutuk söyliyerek muhasamat esmısın- torluk karargahuun tebliiinde Kuanr emniyet nezaretlerinin tebliği: Bu.gün 
masrafı 14 mil"On yevmi masrafı 14 milyon lngiliz lirasın· da nezaretinin gösterdiği faaliyet hak- Tunr eyaletinin cenubu 11arbisincle bir Alınan hava kuvvetlerine yniden ağır 
• • • ol dan apğı değildir. Amerikadan alınan kında l:ıaha't v~tir. Bu nutkunda kısnn japon orCluaunun geri çekilmesi İfİ- zayiat verdirilmiştir. Cenubu şarki a-
Jngdız lirası.. harp malzemesinin bedeli giinde takri- Lord Loyd tngilterenin mUhirn yiyecek nin ikmal edildiii, hafk& tarafta kullam- hili açıklarında her hangi bir oocum 
Londra 14 (A.A) - lngili:z maliye ben 12 milyon lngiliz lirasıdır. maddeleri ıtoku yapmakta olduğunu ve )acak olan l»a lutaatın plsİlme barel&«in- yapmadan evvel düşmanın 13 pike bom-

nazırı Kingsley Vud ıngiliz mükellefleri-, Jngiliz meat nazm 300 bin kadının bunları harbı kazandıktan sonn aç Av- de ~iat 'HIDMftl.t Wldirili,.or. bardmıan tayyaresile bir avcı tayyaresi 
nin peşinen 32 milyonluk vergi öd~ik- harp aanayiinde kullandmasına müsait nıpanm yar11ının iqeline tahsis edece- Ja..-. kun ..... iııık -..ltt Çinde .._. dUf{irülmil§tür. 
lerini söv lemieıir. ln~ilterenin eimdilik bir proaram hazırlamaktadır. tini ifşa eylemifUr. • rmw ... i'u.w.i ......... ,ktza. iki avcı tayyaremis kayıpbr. 

-·-llaJyanlGl'G ıayeı ağır 
zayiat uerdlrllıneslne 
ra(lınen lluıttn Jflfllllz 
tayyarele ri üs ler ine 
., salimen d öndüle r 

'Londra, 14 (A.A) - Orta .şarktan ge
len yeni haberler oün gece .lngiliz tay
yareleri tarafından Tararıto Italyan üs .. 
sUne yapılan hücumwı büyilk muvaf fa
kıyetle neticelendiğini bildirmektedir. 

Sahilde petrol depolarına ve tezgAh
Jarda torpido muhribi iskelelerine tam 
i.sabetler kaydedilmlıjtİı'. Büyilk infilfık 
kudretinde bir bomba salvosu torpido 
muhrip]cri yanında doklarm duvarları 
boyunca pntlanuştır. • 

İn~iliz tayyareler:nin hepsı \islerine 
dönmuşli.ir. 

Liman ve harp gemileri toplarının 
şiddetli baı·aj ateşine rağmen hücuma 
sonuna kadar devıım edilmis ve ~ç li-
manda esns dokhmn şark Kısmı bilyUk 
infil:.k kudretinde bomhnlru:1a ve yan
gın ooınbal.ıriyle <:ddetli bombardırna
mı tfbı tutulınuc:tur. -- ---
Mısırın siyaseti ve 

ölen Bosvekilin • . 
cenazesı 

Kahire 14 (AA) - Bawekıl Hasan 
Sabri paşanın merasimi yarın . abah yn
pılacnktır. 

Başvekilin vefatına rağmen pek ınuh
t.emel olarak kralın nutkundn bildirilen 
siyasetin devamı, teşekkül tarzı biı· kaç 
güne kadar bildirilecek bulunan yeni 
bir hUkiiıneı tar:ıfmd:ın lPmin edilecek
tir. . 


