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İmtiva7 sahibi : ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdUrU 

HAKKI OCAKOÔLU 

ABONE SERAİTİ 
----

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için 
nPllcJik....... 1400 2900 
Altı avlık........ 750 1650 

Gü'1i.i gei,;miş nüshalar {25) kuruştur .. L T E L E F o N : 2697 

Erzurumda valiler 
toplantısı 

Er:ıunım. 16 (Hususi) - Umumi ıniifettiş B. 
Na~ifin riyasetinde dört günden beri devam • 
eden \•nliler toplantısı sona erdi. Vilayetlerin 
UDlumi. hususi \'e miişteı·ck i~leri kararlaştı .. 
Ka:rsla Erzurumda hayvan panayırları ve geniş 
bir fuar kurulması muvnfık göriildü. 

·-----' ilan münd rccatınqan gazetemiz me~uliyet kabul etmez Ctimımnyetttı 1'e C4lmhuriyet e•erir•ift bekçbi, Mbahlan çıkar aiyad gtUetetdlr YENt ASIR matbaasında basılınl§tır 

INGILTERE, KAVANTRY TA· 
ARRUZUNU NEFRETLE 

KARŞILADI 

Alm a.na awn mıi 
kabelo edelim, ig rı~ 

Bu müthis hava ben; .. .. 
kını hakkında vere. 

len tal' sil at 
Londra 16 (A.A) - Fransız aj11 1sı 

bildirjyor: 
Di.işman tarafından geçen gece Ka

vantriye yapılan hücum İngiliz matbu
atı tarafından nefretle kaydedilmekte
dir. Bu, Hitlerin İngiliz maneviyatını 
kırmak için yaptığı bıınca neticesiz te
şebbüslerden. ı;onra şimdi kiitle ha1inde 
Jnsanları katJHim~ yiirüdiiP,"ünü. fakat 
bu çılgınca hücum!, rın da akamete ug
nyacagını, bliti.in İngilizlerin darbeye 
daribe ile muk.1belede bulunmak husu
sunda müttehit olduklarım bildirmekte
dir. 

Deyli Ekspres gazetesi di.ism<ına clir
miyle mi.itenasip bir ceza verilnıC'sini is
temektedir. Bu ~azete Kavantrinin cc
sw· halkını hiiıınet ve takdirle c:elam1ı
yarak ciyor ki: 

- Alınan tayyarelerine Bitlerin ver
diği emiı-le'J: kat'i olmuştur. H"tle>r onfo
ra <lemi.5tir ki: 

Vmınıı .~clıirlcrinc1e kadınlar t·e çocııklcrr arasında telt>fr.ıtan bııska hir ııetice 
ı·enııi11eıı bomhal'dınıcı lardcın llir ııınıı~·atcı 

«Sanayi me-rkezlt•rine hi.i,.uınunuzd~ 
eğer bombalarınızı hedeflerinize isabet 
ettirmı k imkanını bulamazsanız bunla
rı ra!"tgele atınız. Evleri yakınız. Evfori, 
kaclınhırı ve cocukları öldüri.inliz.> 

llutmıııımııııııııııımıınııııııııııııııııırıııııııııı 1 iT AL y AN 
Bu kış mevsi-

- SONU 4 ündi SAHİFEDE -
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minde lnv;ilte
renin hazırla
dıiı plan 
ııal31ayı denizde, 
harada ve havada 
uurmaııtır ••• .... ~ . 

SEVKET BİLGiN 

Orduv.ihı şid
detle bombar
dıman edildi 

Görice şinıalinde bir 

/tal }'anın askeri ha. 
zır/ığı yok mu ·idi? 

- -----
· ·Atina A iansı 

-, --
BiR 'TAL YAN GAZETESiNE 
MUKNi CEVAPLAR VERiYOR 

}fa/yan motötlü kolu Atina. 16 CA.A) - «Curnale Ditalya 
gazetPsi taıafından ncsredilen bil' mrıka-

f aarruza Uğradı le mi.iııa.-,ebetiyle Atina Ajansı sunlaı·ı 
_..__ _ bildirmektedil· : 

it 1 1 b• y Curnale Ditulya, Yunan ccphesindeld 
Yunan - İtalyan harbinin, R.oına i~in, ft gan ar ır onan italyan mağ!Ubiyetini mazur gö::.ierınek 

taşırtıcı bir siirpriz teşkil eden inkişafı. icin garip ınasall::ır u:ı. durmaktadır. Bu-
Avrupa harbinin bütün seyri Ü'Lerinde hastanosı·nı· bomb~ r na göre Italyanın askeri ha7.ırlıkları 
lnıv\·etli tesirler :raı>ucağa benziyor. U A • Yunanistana harp ilf111 eti.iği 28 ilk te:;i~ 
l:Jenlcr. istikla1lcrine gö:L k<:-yan mağrur dıman ettı·.ıer rin tarihinde başlamıstır. Yunanistan İS\' 
diismanlarımn nrnksatlarım öi:;rendikteıı vakit ve zamaııi~le hazırlanmıştu·. 
Soma istiklalsi:I. ya~aınayı öliimdcn he- -~- . Halbuki büti.iıı dunya pek ala bilir ki 
ter telakki eftiklet·ini Riisteren mehiı> ve MANASTIRI BOMBAROIMAN Italyanm askeri hazırlıkları, Arnavutlu-
roşkun hamlelerle bir istiklal .;u\·aşına ğa asker çıkardığı l!l3!l senesi nisanında 
ıirişti]el'. İmanln imansızlığın, hiirriyet EDiNCE MUKABELE başlamı:: ır. 19-10 s..:ııfSİ ilk tcşrininde 
Kevgisi;\·le esaretin. r-.tiklal aşki)·le zor- İtalyanlar Arna\ uthıkta 300 binden faz-
bahğın boğnsmac;mda üstünlüğün Yu- GÔRDÜLER la askere malikti ve bir çok tayyare 
> ınlıJarda kalacaj:!ından ~üphc edilemez. meydanlnrı, deniz üsleri. isiihkth1lar ve 
ltorna bu nni harhin hir haftadan fazla Atina 16 (A.A) - Yunani.standaki ::ısk1,;ı-i yollar vücuda getirınişlcrdı. 
f>İirıni;·ccefine kani idi. $imdi hesapla- İngiliz hava kuvvetleri umu.mi kararga- 28 birinci teşrinde İtalyanın Atina el-
tında fahi<o hir -.ekildc aldandığını görii- hı dün ge~e şu tebliği neşre1miştir: çisi Yunani.stana harp ilan ederken Fa-
l'or. Ve hu halanın tamir kabul etmez Cuma günü hava kuvvetlerimizin ta- şist kıtaatmın sabah saat 6 da Yunaııis
a\'akthım kar .. ıhınıak hıı~tısunda, İtaJ- arruz e1tikleri h~ldler arac;ında Göri- tana girerek tası·ilı etmediği füfoı·i \'C 

~an milletini kaııatlanmıs haYal ufukla- cenin şimal mmlakasında hareket ha- topraklan i~gal edeceğini ve her tüı·lü 
~dan ntl'YUsin-t uirdabma. siirilkli,·e- lincle motörlü bir İtalyan kolu da var- mukan~metin İtaly:ın kıtalan tarafından 
bile<'ek kadar İıiij ifk bir sa~kmlık . ve dır. Bu kol muvaffakıyeflc bombalan- kuvvetle kırılacağını bildirmi~ti. Bir 
•sahiyet izhar t•di~or. ınış ve mitralyöz ateşine tutulnmştm·. buçuk sene devam eden ve Yunanista-

'Vunanistan i ... til:i edileııll'di. Haı·p Ar- Büyük zayiat verdirilmiş ve biiyük ha- na karşı yapılan taarruzla neticelenen 
ıla\•utluk topr.ıklarıuda ~ apıbyor. Elen- sarat yapılmıştır. hazırlıklar, İtalyan gazetesinin bugün 
lcr:nwdcni;\et \l' msanlık davasının şc- İtalyan ordusunun karargah kur- uydurduğu h::rzırbksızlıkla nasıl telif 
tefli n:iidafileıi ar:ı~rnda. tarihlerinin en duğu bir çiftlik binasma ve buntn edilebilir? Bilakis Yunan seferberliği 28 
~tılı s:ıhife~ini '\ n:znıak a;cmiyle, bütün d d ki k ab l d ilk tC'şrinde saat 3.30 dan itibar .. •n bac: 

h · · 1__ "k ı•arııın a aı eri u a ara a ta- • " tep ede, llalyan ordusuna tı.ar&ı ı ·i gün- :r laınıştır ve ancak iki hafta sonra nina-

YUN N 
Toprağında·· e 
ltalyan askeri 

kalmadı 

G8riceye lıdlıim ba
ıiin tepeler Yunanlı· 

lar elinde 

lTAL YANLAR RICAT ESNA· 
SINDA KONIÇAYI ATEŞE 

VERD1LER 
... o--- --

MuJıabil Yunan talll'rli!"' 
zu çoJı müthiş oldu 
Atina, 16 (A.A) - Cepheden Atina

ya gelen haberlere göre, Görice nunta
kasıncla Morav.nın cenubu şarkisind('ki 
bütün tepeler Yunanlılar taı·afından 1 ... ıp
tedilmiş ve bu suretle Göricedeki İtal
yan1ar, burad::ıkı mevkilerinin tutulmaz 
bir ~ekle girdiğini anlamağa başlamış
lardır. P.irnlils cephesinde Sınolucaya 
doğru ilerliyen Yunanlılar evvelce İtal
yanların ele gcçirmi~ oldukları bütün 
Yunan köylerini geri almışlardır. 
Bunların sonuncusu ~lan ve hudut 

üzerinde bulunan Koniı;:a ricat eden İtal
yanlar tarafından yakılnuş, yıkılmış ve 
harabe halinde teı kcclilıniştir. 

Atina, 16 (A.A) - Atina radyosu bu
gün şu haberi verırıiştİı' : 

Bugün ö~lc üzeri Yun~ topraklann
da, esirler hru'iç, hic biı' Italyan askeri 

- SONU .f iind\ SAHİFEDE -

Lcmdranm bir hava hiicunıunda projektörler altında gece ınan:a•a 

Alman tav yar el eri mııım1111111111n111111İıımt1111ıııırrnm1111111111111 

Londra ~fakında ln2iltere _____ ._.. __ _ 
in ilizler bir gü .de 20 
taguare düşürdüler ----INGILIZ TAYYARELERi HAfr.· 

•••••••••••••••••••••••• 

Sov ?etlere . 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

ir anlaşmaga varmak 
için bazı teklifler uaptı 

---·--
Moı ova, bu t"klif

lere henili ce ap 
vermemistır . 

BURGU, iŞGAL AL TINDAKI 
FRANSIZ VE NORVEÇ ARA· 

ZISINI BOMBARDIMAN 
ETTiLER 

Londra 16 (A.A) _ Hava ve dahili Londra 16 (A.A) - Royter ajansına 
emniyet nezaretleri dün gece Londra nazaran lngilterenin Mo~kova hüyi.ik el
Uzeı·ine yeniden şiddetli biı· taarruz ya- çisi tarafından 2:~ ilk Te~l'inde Sovyet
pıldığını, fa.kat !ngili:ı müdafaası tara- ler birliğine bütün :ihtilaflara mani o?
fın<lan iz'aç e<lilen düşman tayyareleri- mak ve iki memleket arasında bir su t·et1 
nın çok yüksekten uçınağa mecbur ka- tesviye tesis etmek ve bir Modüs Viven
larak hedeflerine nişan almak imkanını diye varmak için çok mühim teklifler 
bulamadıklarını ve ondan sonra da şeh- yapılmış olduğu Londrada teyit edilmiş-
rln muhtelif mahalleri Uzerine fark gö- tir. · 
zetmcden taaJTuz ettiklerini bildiriyor. Bu . ~kli.fler aı·asınd~ .1:~ltık. memle-

Evlerde, mağazalarda ve yazıhaneler- k~tl~rının .~vyetler bırlig~e _ıl;h~kın.ın 
de mühim hasarat olm~tur. Bir çok bilfül tas~ki, Sovyetler bırlığinin bu 
yangınlar çıkarılmış ve bu yangınlar harp sonunda to'I:>lana~~ak s~lh konfe-

. müşkiil şartlar içinde söndürUlmUştUr. ransına kabu~ ed~ece~ İ~tere ~anP 
ölü ve yaralıların miktarı, taarruzun fından garantı edılmesı, b:1yük Bntan
şldCetine nazaran 87.dır. Diğer yerlerde Y?nın Sovyet Rusya aleyhıne her hangi 
dilşınnn faaliyeti ntsbeten az olmuştuı·. bır devlet ve de~Iet~:1' gru~u tarafından 

. Dün düşürül..,.,.. d~n t"yyarolerinin - SONU 4 uncu SAIDFEDE -

Ymıanistrmda mc {Jliı İ:jetl' 1ığnya11 1tal
yan onlusmmn ye1ıi bcı~kunıandanı 

ge11e·ra1 Soddi 

IAiilliŞd'i-;;- ·t 

\FOTOGRAFLARINI TAŞıYAN 

1 

BANKNOTLAR ÇIKACAK 
Ankara 16 (A.A) - Türkiye CUm· 

hurj~·et Me:rkez bankasından tebliğ 
t eodilmiştir: Banknot emisyonuna da
- ir Jtanun hadleri dahilinde bulun-
mak ve halen tedavülde bulunan 
banknotlarla birlik~ tedııvi.il etme-k 
üzere yakında Milli Şef Re:isicüm- ı 
huru."lluzun resimlerini taşlyan 
banknotlar p<>ydcrpey tedavüle baş
lıyacaktır. Ehad, tertibat ve renk itl- ı 
bariyle bu banknotlar halen teda
vülde bulunan yeni harfli banknot
laı·ıınızın aynı olacaktır. 

~.s&yısı virmiyi bu1mt·~tur. ımıınıııımmmııııııııımıııımmııııııımnııımt 

Mklf.ens'te bi,. çol~ yerleıe "oombalaı· FRANSA 
atılnuştır. Has.a"at ve zayia\ 1lzdır. Ce-
nup ı:alıili açıklal'lnda 1, Londı-aya gece 
hilcunıunda 2 di.işman t.ayyal'esi daha 
dilşilrülmüştür. Cemal' 20 tsyya~'\' dll
şilrdük. 

HAMBURG üZER1NDE 
Londra 16 (A.A) - Dün gece Ham

burgtaki havuzlar, petrol tesisatı ve di
ğer hedeflerle di.lşman işgali altındaki 
ara?.ide bulunan tayyare meydan ve li-

- SONU 4 Undi SAHiFEDE -
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. !ONDAKIKA 
.. . .. . . . . . . . . . 
Amerika Al

miınya ile siyasi 
münasebatı 

kesecek 

Bir 2lu'1ranın bafın
da bulunu yor 

Fransız filosunun esrar. 
enuiz hareketi ve diğer 

meseleler 
PETAlN FRANSAYI BASİT 
BiR EYALET HAl iNE GETiR· 

MEK ISTIYENLERLE 
ANLAŞAMIYOR 

- ....... ·~-
Mareıaı Peten, filonun 
lngiltereye lıarşı kulla
nılmasına aleyhtardır 
Londra, l 6 (AA) - Tjmes gazete--

____ - sinin Nevyork muh11biri önüırı.ü:1df'W 

Almanların Amerfkada günlerin Vişi hükümeti için buhranlı ge-

istihllarat şelJeJıeleri çeceğini ve Fransada dahili siyaset ınüc-,, ıı --• ti ,u, külatına bijyiik münakaıaları mucip olan 
u annuoarının nu• yeni meseleler ilave edildiğini bildirmek-

ne geçllecefı tedir. Fransız filosunun esrarengiz bir 
Londt-a 16 (A.A) - Royter ajansı temte hareket etmesiyle Lorende 

Vaşin.gtondan istihbar ediyoı·: Fransızların Almanlar tarafından Fran-

den beri tet·aviizc get:nıis bulunu~·orl~U'. arruz edi!mif ve ağır bombalaı: ahi- yete ermistir. Bu iki hafta zarfında Yu
llö:vlel'e İtalvaıı - Yunan harbinin ılk mııhr. Bma yıkılmı;hr. Vzerınden nanlılaı· cephede üçe kaı·şı bir derece
~iinlerdeki ~anzar:ısı lamaınen altüst İtalyan kıtaahnm geçmekte olduk- sinde bir kuvvetle savaşmışlardır. Haki
olınustur. Günlerden beri J-'azdtğınıı:ı lan müh' mı' bır' ko"pru" tamamı'y)e ki vaziyet. İtalyan gazetesinin bugün 
lazılarda italnmlarm hİ(' talvnin edeme- d k Id v d lill ak d • ··-·-·-·-·-·-·-·-·-----. 
dikleri bir ~aziyctlc ka~ılaşacaklarını tahrip edilmittir. uy urma ta 0 ugu e erin sine ir. ' 

Siya.si ıtemayülla· hakkında hükl\ni ~aya. te~idi mesel~s~nin ~ar.eıal_ Petain 
vermeğe aa]ahiyetli müşahitlere göre ıle dntikam prensıbıt telakk~. edılen La
Ameri.ka hMiseleri yavaş yavaş, fakat val ~e D~rlan . ~r~sında munasebetleri 
katiyetle. AJmanya ile siya.si müna.sebeıtr ger_g!11leştiren ıhtı~aflar çıkardığını gaze-

Ya:aıu!)bk. $imdi rliişüncelel'imiıin bi- Kalabalık ltalyan kıtaatma ini bir 
!'er lıircr tahakkuk etmekte olduğunu baskın yapılmt§br. Bunlann uğradı
~Ö~ii)oruz. ğı zayiat muhakkak surette mühim 

ltal~a. Yumımstana taarrm; etmekle olrnu .. tur 
llsik l .. k .. k 'k' h :r • . o oJ: .'·e ~tl'atcJı ı ı muazzam a· _ SO?\'U 4 .. .. SAJill,EDE _ 
ta ·~Jcmıstır. uncu 

Psikolojik lıcıl:ı, ınihwrin muka' cmet ~·ıımmmııııımnmıııııııımmmıtıİİİİİİı~ 
ilabul etmt•z ~ cni1mezliği hakkındaki - -

ıı.Urafenin )ıkılmasına yardım etmesi ve --~== Ber ıı· n · ~== 
tal~·an askeri prestijinin ağır ~·aralar 

alhlasmn ı>ebchi~ et 'cnniş olmasıdır. _ 
Stratejik hat~\a ~clinrc, bu laanu:ımı :; -,,.-

doğurduğ'u bir cok neticeler İngiltere- b .. .. k / · A -
rıin Akdcniulel{i ,·:ızhetini bir kat daha uyu e Çlnt'f Z • n- : 
kıı\r\ietlcndinnc .. inc ~aik olmu:ştıır. Hiç - kara ya gitti : 
bir hudisl! inı::iliz arslanını İtnlyan ya- -
!'un ada~mn hu kadar ~·akla'itıran bu te- - İstanbul 16 (Hususi) - Berlin bii- : 
tavijz kadar Rom~ınm taliini kıırarta- Eyük elçimiz B. Husrev bugün Ber- 5 
lnazdı. Harbin basından beri, İtalyan do- ~]inden geldi ve a1~am Ankaraya ha- E 
~ac:ı, nıü t:-hkem ~ic;lcrine sığınarak :: reket etti. B. Husrev gazetecilere E 
denizlere hakin1 olan lngiltcrenin ezici Ehe} anatında demiştir ki: E 
dlll'belerille kar~ılaşmaktını kat·ınıyor- : Hiikümetin daveti üzerine ge-ldim.: 
d~. Fakat işte İn~iltcre bu üslerin. ha~j: ~ Ank:ırada iki, tiç gün kaldıktan son- E 
~e. ya~~mı , Jtalynn harp gcınılerını :; ra Alnıanyaya, vazüemin başına dö-; 
endı nrnstahkcm YU\alannda a\·.lamak : nt'~eğiın Almanyadaki talebelerimi- E 

\: vurmak imkfmını bulı~uştur. l~ . bu 
1 
~ zin vnzl~etlni çok iyidir. ~ 

fi darla ~~~ı~o~. ~k~eB? ':c Adrıya- ;g Ti.irk - Alman ticaret anlaşması te- ~ 
,.~e İngıfü h:ıkı~~u~ etı şundı ~c.~ z~- E Ye.ssü edrcek:tir. Alımınyanm Anka· E 
•ü ndan dah~ ka.t ıd.~r. Ve ~u. hauısc'!ıı~ g r:ı sefiri Fon Papen de bugünlerde E 

selsel tesırlerı ~ geç~~e kcndını -:: Ankara~a avdet edecektir.> = 
SONU ı inci Sı\HIFEDE - 5.mııınmunmmmmmuwwımmmmmmii 

Jq.s//1S8 

o 1 1 

Y ıman harbuıın merkea ve cenup c'J,lhtılm 

lerin lnkıtaına doğru gitmektedir. Mü- te Üave etmek.~edır. . 
şahitler bu hükümleri verlııken söylenen . Ga~eteye gore B. Lavalın tekr~r P~ 
bazı nutuklara ve alınan bazı tedbirlere nse gıtmekten maksadı Almanya ıle bw 
istinat etmektedir. Dün bahriye nazırı inkıtaa ve .i1ş~i:li~i ~!anının suya dü~me--
Knoks ve harbiye D&%J.l"1 Stimsen tara- - SO'I' · •• "' SAHİFEDE -
:ı• dcU'I ~nylenen nutuklar g&teriyoı· ki 
Aı, eri'<:ırun yilksek ~etleri Alman
yayı her giln bil'az daha fazla takbih 
ediyorlaı·. 

Diğeı· taraftan, hariciye nazırı bay 
Kordel Hull ecnebi faaliyeilerl hakkın
da tahkikat yapınağa memur edilen ko
miteye tam .s~lahiyei vermiştir. Komite 
Alman konsolosh klarında ve is1ihharat 
ajanslarında ara-ştıı maJara ha7.11lanına'k
tadır. 
Müşahitler bu husu"tı nazarı dikkate · 

alarak hariciye ne.uır +·!1in siyasetinde 
asaslı de~er göriiyorlar. Bir mUd
det evvel hariciye neuu:eti bu gibi tah
kikatı eline elınağa mütemayil değildi. 
Amerl1ı:adald Alınan faaliyetine karşı ' 
takibat iş1:nl tahkikat bürosuna bırak- , 
mak isterdi. Bunun aebebi belki de, tah- , 
kikatm Ahnanya ile Birleşik Amerika 

- SONU ' tindi SAHİFEDE -...... .. .. _.tı_O_~-·-D• 
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• G. Veııuat1d Fas Sultaniyle göriiş'ii.1JOf': 
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• ŞE 
.. 
1 HABERLERİ 

Bu kış mevsi-
~ 

minde Ingilte-
CELLAT. 
ARA ALI 

Yazan: Şahin Ahduman 
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- UAŞTARAFJ 1 inci SAUfı~DE -

- 2 - miyerek geriye döndü... Aziz Mahmut Belediye hudutlara d hilinde resmi 
VAHŞi HAYVAN OYNATAN Ç.tNGE- efendinin yanına varıp annhtnn Şeyhn daire ve müessC3elerde ma~ veya üc
NE ERKEKLER% VE FALA BAKAN uzattı .. Ve yalvaran bir şeSİe: retle çnlı~~m memur ve müstahdemlerin 

On bef günlük ihrücatımız Japonya ile 
ticaretimiz - Hariçten ._on günlerde 

mal talepleri arth 

gösterecektir. Halbuki .'\-lilıvu bu k14 
nıc\"Siminde iogiliı. donanmtiına lıir 
ülüm darbesi hazırlamakla mt!.\iguldii. 
Kiğıtlar üzerinde hazırlanıwş parlark 
plfınlnrla Cebelüttankı zaptederck. l\b
~ın istili ederek İngiliz donanmasırı1 
Akdeı.üzdcn komıny.ı düşü.oüyordu. Hiç 
bir hayal bundan daha ünıi"-+z lıir şe
kilde söncmczdi. 

KIPl1 KARILAR - Şeyhim, dedi.. Vanp mübarek eli- yapacnklan yardım mikdan lzmir bclc-
On dördilncU Osmanlı padi:ınhı bi- nizle bu Allah binasının kapısını açınız. diyesi daimi encümenince teabit edil-

riııci Sultan AhnıM 1stanbulda altı mi- Yaptırdığım bu caminin knpısı, ilk önce mistir. x4x 
~ lh b ı:ı.1. t.A bi B y ··-··'··'- .. :..ı..,..; Adriyatiktcki İtalyan deniz \'C bava narcli bUyUk camisini ynptırmağa b~ .. ıft_ sizin t.cı.rafınızdan açılmak suretiyle ebe- nelediuc' encümeni knmrına <>Öre me- rncatçı ir i.ıut:r umumt =ti · ı unan vapun:wu.ıı;. ~~ Yunruıista- üst • d · • h ~ ı.;ı ~ "' A ıf 1 h .. ermin gece gün Uz lnglliz ava , •• mıstı. Bu binanın hem çabuk bitmesini, di bir şeref iktis:ıp etsin... mur ve müstahdemlerin ldıklım mnas, t nanın riyasetinde üç kişilik bir e- nın harbe girmesi dolayıslyle seferleri- d • ku I . . . . :ı.: 

1 
da 

• - d' ~l.... Tr._,_ liyl .... _,__ _,_._ 1~1..+.ı. enız vvet crırun ezıcı tazy ..... n tvı hem de yanı başında duran Ayasofya- Knpı Aziz Mahmut efendi tarafından ücret veya aidatın ita mikdan esas tutu- yet ıin ~c;arn .n.a.nuı;.uyu yo · e AU&a· nl teııK" ey~OM· olmnsı Yunan ordusunun İtalyanlara 
dan daha gösterişli ve daha gllzel olma- açıldı. Ve şeyh ilk olarak içeriye girdi .. larak 60 liraya kadar olanlnrdnn yiizde raya hnreket eylemiştir. Heyet Ankara- Slovnkyadan bir finna memleketimiz- karşı muzafiernne mücadelesinde kuv-
sını Jstiyen padlşah hazineler dolusu al- Arkasından padi.şn.h \'e devlet adamları, yarun, 15 O liraya kadar ol nlnrdan yüz- da bir kaç gün kılncaktır. den kuru meyveler, yün •. pamuk, derl vctini nrttırmıstır. Şüphe edilemez ki 
tın sarfetti ve cam.in1n temeli atılmasın- dahn sonra da binlerce ahali, muazzam de bir ve 150 liradan yukan olanlnrdnn Gaybubeti esnasında ihracatçı birlik- 'o/C ynğlı tooumlar istemiştir. mücndcle de\'am ettiği müddetçe İngiliz-
dnn itibaren geçen sekiz sene zarfında Fil ayaklarının üstüne- istinat eden hey- yiizde iki niabetinde tediyatla iştirak et- ler muamelat mlidürl.i B.Osman, B. Atıf Yunanistandn bazı fımuılar pamuk is- lcr bu tazyiki en yüksek hadde çılınra-
bu koca blna ikmal edildl Öyle ki At betli kubbelerin altına dahil oldular. melen lazım gelmektedir. İnana vekAlet edecektir. temişlcıdir. Yunan milli bankası bu iır- rak itnlyanlann Ama\'utlukta kendılc-
meydarunda, Osmanlı mimarlığııun bi- Başta Sultan Ahmet olduğu halde her Bu mikdarlar fü:erinden alınacak yar· ON BEŞ GÜNLÜK 1HRACAT malar içkı her tUrlQ iyi referansı ver- rini toplamalnnna imkiin vernıi:rccck-
hakkm CSğUnebileceği bir .sanat şaheseri kes derin bir huz<i ve huş{'t içinde bu- dım paraları makbuz ' mukabilinde Son on beş gUn içinde lrmirden mub- mektedir. lerdir. Artık knt'iyctle anlaşılmıştır, in· 
altı mevzun mlna.re51, zarif kubbesiyle, !un.makta ~er. Caminin içinden baş- 1 llkkfınundan ;tibarcn her yın üçüncü telif ecnebt memleketlere 497,437 lira Almaııyada bir çok fimıala.r muhtelif giltcrcnin bu kışta h:wrladıi:,rı en büyük 
Ayasofyanın yanı başında ve oı:ıa tefav- ka, dış avlusunda bile bos bir yer knl- aksnmınn kadar belediyeye teslim celile- kıymetinde 2088 ton muhtelif maddeler maddelerimize talip olm~. ~lr Al- darbe itnlyayı karada, denizde ve hn\•a· 
tuk eden bir rakip vaziyetinde birden- ıruımıştı... celctir. ihraç edil~tir. Aynca 54209 lira kıy- man firması yeni mahsul tütUnlerimb:in da vurmaktır. l\lilıverin zail tarafı ital-
bire yükselmi§ti. Namaz kılındıktan sonra, o parlak gü- Vilayet maknmı daireJere gönderdiği metinde de 3643 baş hayvan ihraç edil- :Üatlerlni somı~, bD: ~ firma da yadır. İtalyayı \'Unnnkla İngilizler za-

Sultan Ahmet 1027 senesi Zilhiccesi- nün hatırası olarak her kese 99 luk r.n- bir tamimde kanun ve talimata müstc- diği tcsbit edilmiştir. 500,000 kilo orta kalite tü'Ulne talip ol- ferin büyük kısmını snğlmnlaş1ı.rncakla· 
ne ~dilf eden bir Cuma gUnU bu muh- yet kıymetli mercan te.sbihlcr tevzi ecltL nit olan bu yurt borcunun ifasında dn MAL TALEPLER! muştur. rıiıa kanidirler. 
teşem escrinln açılma törenini yapmak di.. ~ bütün mesai arl.:adaşlannLn en iyi misal Nevyork ticaret ataşcliğfmlzdeıı alınan !sviçrede bir firma taka! su;etiyle pa- Dnha mühim lıir nokta \'ar : 
Uzero muhteşem bir alayla sarayından Sultan Ahmet o gün Karunun serveti olacaklarından emin bulunduğunu bil- bir yazıda birleşik Amerikada Signla lamut istemiştir. Bu harp bilhassa bir Akdeniz harbi 
'sıktı. Yol üzerinde blriken ahaliye avuç derecesinde bir mala varis olan zC!llnin dirmiştir. yağlarımıza taliple:' mevcut olduğu bil- TO'RK - JAPON T1CARE11 olarak c:ercynn etmektedir. 
dolusu nltınlar serpe serpe Aya.c;ofya ve bir mirasyedi gibi hareket etmişti ... Ca- - -·-- dirilmiş ve adresleri bildirilen b~ flr- Tüıkiye - Japonya tionrct anlaşması- Akdenizde İngiliz bikimiyetinin git-
At meydanlarından geçti. Caminin ka- mide namaz kılan halka daT•ıtılan tes- Lı• k maya ihracat tacirlerimiz.i.n tekliflerde nm merlyet milddetl 7 tkinclt~rinde nl- tikço daha tam b.ir şekilde kendini güs-
PIS1 önilne gelmeslııi mUtenkip atından bihlcrin toptan değeri her halde yüz. bulunmaları tavslytı ~Um~tir. bayet buhnı.q ve bu tarihten it.ibaren. iki termesi on iki adalarda İtal)•anın mev-
indl. binlerce düka a11.ını tutacak derecede Birleşlk Amcrikada tasfiye ~dilmlş memleket anımndaki ticari miibndelele- küni tutulmaz bir hale koyabilir- Bu 

Yüz binlerce imandan mürekkep bir müthiş bir yekun teşkil etmekte idi... ?.eytlnyağlarmuza dıı talipler artmışt:Q'. rin 15-1-940 tarih n 2/12669 sayılı Jca. adalar belki <le yakın bir istikbalde 
blabalık genlf meydanı ha tan b:ışa Yavuzların, Siilcymanlnrm Osmanlı Birleşik Amerikay• şimdi Basr~ yoliyle rarname hUknrnlerlne tAbl tutulm.~. kendilerini bc.kliyen iı1rlbctten kurtula-
kaplamış görilrıilyordu.. O c:bkikada At hazinesine yığdığı say.ısız altınlar, henUz - ·- ihracat yapı!maktadU". KeyfiJ'et dün. T'ıcaret veklletinden mm- mıyacaklıırdır. Nilıayet Libyadaki Grnç-
meydanmın hali fırtmah bir denizin va- tamamiyle hnrç ve israf edilmiş değil- Mac;larma bu Amerikaya ~ler yapznaSiıP. elan.taka uearet mOdUrlil!lln• bUclirU~. yani ordulımwn denizden beslenmeleri 
rl.yetlıü andmnakta idi... dL.. ft ikmalleri de imkimızla~bilir. Bu 

Başların Uzerlnde dunm besap.!ız ka- Sultan Ahmet. dedclcri tarafından id- B 1 ı~ •ı t .. k 1 K ••ıd•• takdirde Mmr seferi suya dOpeJde kal-
vulclu, bin bir tUr!il renkte serpuşlar, hnr edilen panıların o zamana kadar •• b 1 ııa . " n aı ~ır . ansım o O· ~İtalyan 1!1~· impara.~u.ıu 
Yeniçeri OskQflan ve keçeleri mütema- her na.cnlsa harçedilemeyip elde kalan gun aş anıyor 1 ·~ .. daha y~ neticeler baş cösterır .. 
Cbyen dıılgalamyor kalabalık harekete en son kısımlarını da ortaya saçmak su- B .. Al cak tad da 940 ıareıı·ne gldlgor d Butun ?u ihtimaller, İtalJU matbua~-

, --..; 1 d"'rt d ed d' ugun san • yomwı . ren a am da tclılike --1---m ,.aJmasana mueıp 
ıelerek her bıl yanı başında duran ada- u:w.Y e, on ° sene evrun en pa ı- 941 yılı lik mııçla~a alb kulüp arasında ı t Ay~..... ~d ı•:, Al 
mm üstUne --'--rvor ve birbirlerini şahlığı umanının biricik muvaffakıyet- b 1 a ,_..,_ Kırklareli r--=--n· amidi~ne ta..n .. AXtır cezada 18 sar-, _- - o nıuş ur. nı zaman: __ wıynn - . . T~·J li · 1 b '\.<11ü b' ğ a.ş an cu..... wu.u..,. .... ~- 5 ,... •• • · mım başkunıandmılan ın:sbu.rkta bırle-
itip ~yorlardı... • • e..c:~ 0 n:,; u Sl mayı yapbrma •a Yeni lik me\ııimİne girerken lzm.ir k~- c~leo Emniy~t mü~ ~ua~ B. J~ şerek harbin SC\'k ve idaresi luıkkmda 
Padişahm attan inmesini miltealdp: mu\:af ak du.... , tüplerinin kuvv~~le~ ~ın~a büyük hır K~n~YI!1 tayın emn dun vilayete tebl.ii )'e mahkum alda rö~üşlcrdir. Bu g()rüşmelerde jıaJ. 
- BarekAllah, Aleyke Avnullah, S:S- . Sultan Ahmcd!n hayatında başardığı fark mevcut degıldır. Şımdıye kadar de- edılmııtir. _ . . _ yan ordusunun Arnavutlukta ve İtalyan 

lert yQz bfnJerce alızda,n fırlıya~k go"lt ~. sade bu ~~i ya~tırm:ıktan ibaret vam eden ,ilt ve Fuar kupası ınaçlan .. B. lam~ .~untay lzmır ~et mu- Tuhafiye~il~rde bir ba~akada kanın donanmasının Tar:uıtta uğrndıklan lıe-
~rilltOsilnil andıran UZUJl bir inilti ha- kaldı ~e cmnlin ıkmalinde? sonr:ı. ar:ı- gözönünde tutulursa Altınordu takrmı- dur. m~avinlıgınd~. bulu~dugu muddetçe Bn. Rebıayı d_oku:z .. y~den bıçakltt zimetlerin de gözden geçirildiğine sÜp· 
ünde boşlukta çınladı durdu. dan bır kaç sene geçmesini mUteakıp nm en ivi vaziyette olduğu görülür. Cöz· vazıfcsınde temayuz etmı~ ve çok muvaf- yaralamak sur~tiyle oldurmelı:ten ıuçl~ he yoktur 

Sonra ortalıkta seslerin, alkışlann vahim bir mide rahatsızlığına tutularak tepe, Altay ve Ateş takımlan da a~ağı fak olmuştur. lzmirden ayrılması Emni- v~ mevkuf !'lı lfı}dakın muhakem:-1' · <'EVKEr BiLGiN 
dinmesini icap ettiren bir hlidise zuhur hastnlandı .. Yirmi sekiz yaşında hayata yukarı iyi vaziyettedirler. Karoıyaka ta- .ret müdürlüğü teşkilatı için bir kayıptır. dun aabah agır ~e:ı:ada batlamıı ve dort ~ 
etti. Tasavvuf mesleğinde devrinin en gözlerini yumdu. k.unı, oyunculnrının tecziye edilmesi iti- B. lsmail Küntay Çargamba günil lz. ıaat deTam ctmifbr. - - --
muhterem bir şahslyeti tclukki edilen Sultan Ahmed'n öldüj'.,rU ve peşinden bariylc lik maçlannn kuvvetli bir kndro mirden aynlacakbr. Yeni vnzifcsiııde de Suçlu Te hadise ph.itlerinin ifadeleri Hakiın e .. arasmda .. 
Şeyh Ailz Mahmut efendi ilerliyerck de birinci Mus1afnrun tahta çıktığı sı- ile çıknmıyncaktır. Demirspor takımı ye- muvdfakır:rt temcnn.1 ederi%.. alınmıı ve suçlu cinayetini itiraf eyle· Torbalı hfıkimi B. Hüseyin Kalkayın 
padişahın yanma. geldi. Arkasına yem- ralarda Knra Ali on beş y:ışıı:ın basmış ni kadro ile çıkacaktır. -·-49-- miş~... . • . . . hastalığı do1ayısiyle Kemalpaşa h1lkiro 
yeşil blr cilbbe gıymlştl Başında Şeyh- ~ulunuyo.rdu .• Arlık tnm de~ı ~~- rakımlnnn oyunlarını ., .. oyuncuların BEl.ıEDİJ(E REİSİ Bu,.ük bır .al&J;ta ile !,8kıp edılcn mu: muavini B. Enver Ergül muvakkat sa. 
lett mahsus zarif bir taç bulunuyordu. gına dahil olmuştu. K:ıpknra yilzünun çalaşmalannı gördükten so!'r- daha kat'i • hakeme neticesinde agır ceza heyeti Jahiyetle Torbalı hfıkimliğine Çeşme 
Şeyh efendin.ln sUt gibi bembey~ sa- üzerinde yer y~r ~:ıfif tüyler belinn~ğe bir ifadede bulunabiH.riz. KARŞ!'iAKADA.. au.çluy~ 22 sene ağır .hapia ce~ı tayin hUkim.i B. Eşrefin hastalığı sch_çbilc Ur-

kalı, bal mumu glbt sapsan bir renkte ba~lamıştı ... Şımdl c:ın yakmak, ucız, Bugün yapılacak maçlar: Saat 13 de Belediye reisi dün refakatin~e mil- cylenut Te fakat hi.d.iaede tahrik kabul la müddeiumumisi B. Necdet Ozer mu-
görlltıen yüzil onun benliğindeki kibar- maz.liim hayvanlan iskencclere uğrnt- Altınordu ile Dcmirspor takınılan, saat hendisler olduğu halde Knrşıyaknya gi- edilerek cezanın altıda biri jndirilmiftir. vakkat !-ialufüyetle Çeşme hakimliğine 
lığı ve inceliği bir kat daha arttırmakro mak yolundaki tcmaylilleıinc bir takım 1 5 de Altayla Kar~ıyaka ve saat 1 1 de derek tetkikatta bulunmuştur. Suçlu Ali lşıldak bu suretle 18 sene ve tayin edilmiştir. 
idi. Yeşil cübbesinin uzun yrnforini bi- gizli hisler, hevesler, rşkm ve şehvetin Göztepc ile Ateş tnkımlan karvılnşncak- Geçen sene Alaybeyindcn Karşıyaka dört ay ağır hapse mahk\im ed.ilmi~tir. . --e-
leklerinden a._c;ağı doğru sarkıt.arak f'l- zevkine ermek nrzusu da imJmam et- lardır . iskelesine kadar in~ edilmiş olan rıhtım --·-- BiR KABiNi 
]erini açtı. 7.ail bir sesle arapça bir dua miş bulunuyordu Vt' Kara Alinin men- Tnkımlnrımıza muvnffnkıyet temenni hu sene deniz b~·oların~ ka~ uzalı- Cilt hayvanat alınacak K 6' m k - t diler 
okudu_ Müth~ kalabalığın çıkardığı sup olduğu kabile halkı, o senelerde ederiz. lacak ve bu h."lsım ınşn edilecektir. .• , . a~ıı: a .. l~ e .. 
(amin) sesleri ile koskoca meydan ye· Siroz kasabasına bir saat mcsclcde bir _ -•-- Bu sene Karşıyak~da b~ ~.ollar ?a Vil.Ayet isldin müdürü Dr. Ziya Fuat _ rıreıı~n lc~c .lwyundc. ot~ıı Bckta~ 
rinden oynndı ... Ve duanın bitmesini yaylaya konarak çayırlık bir mahalle y [ [ }:Upt.ınlacakt~r. Beledıye r~ı dun tur~ ile Veteriner müdürü B. Ntızım Bcrga- oglu Alı A~ı·ı·l ıle ~ekerıya. o~lu Şcı,;ki 
muteak.in Türk sruıntlne bu nefis eseri çcrgclerini kurmuşlardı... Unan • genç er t~ ~·ollnrın rnşaatıru dn gozden geçır- maya gitmişlerdir. Orada göçmenler için Yılmaz, ~u koy halkı!'1dan Ganııne adın-
lcazandırmıs olan caminin mimarı Meh- Mevsim ilkbahnrdı. Civar diz boyuna Memleketlerine mıştir. çift hayvanatı mUbayaa cdecekleı·dir. da dul hır kndıııı cvındcn zorla kaç.ır-
met af!a l'ılıı~c tuttuğu büyük bir annh- kadar yükselen otlnrla, b~t.an başa züın- mnğ:ı teşebbüs ctmiş~~rd~. . . 
tarı Sultan Ahmede takdim etti... rüt gibi yemyeşil bir örtiiye bürünmüş- d "nüyorlar... Kadının ~eryadı uzc.rıne ~anı:ııen~n 

Genç padişahın göğsü, duyduğu sc- tü .. : Schrimizde askerlik çağında bulunan Bugün herkesin gidecel!ı ver m:ıcası Halılw Çıt~ık <l:rhaJ .Yctişmı.ş, ha-
vinç ve öl:<iinmek duygulariy]e birdenbi- Arbk yaşı küçük hi7.mctlerde ça1ıc:- Yunan tebaalı gençlerin askerlik ınua- T ın~ hul~n~~~u ç~~ ıxf~}?'bl~ n~cş ede-
re kabarmıştı... ınasma müsait olduğu i.çin, Kara Ali melelcri konsoloshruıece ynpılmı.ştır. Bu ayya re sı·nenı asıdır r~I· suçtıu aırı an'k' çlıru ı el n len dyli~-

A hta • ~ U1 lk~ - babası Memo •a demir dö\'lllek. oca!hn gen,.Jcr hu!!ün İstanbula gidecekler ve r.uamış :· . eı; 1 1 su u tutu aru t n -n~ n camıyı yapan u sana u . . :Y •• •• • • .. " ~ yeye vcrılmıstır. 
rın clmden aldı.. Sooc.f tertibath kanat- nt~mı hızlandıran buyuk dcmırcı ko- oradan Yıınanistarıa sevkedileceklerdir. ------"'----------
larla örtülU duran büyük kapının önü- rüğünü tnhrlk etmek gibi i~lcrdc yar- _ -•- - TELEFON~ 3G - 46 ........................................... . 
ne doğru bir kaç adım ilerledi. Fakat dımlar yapmağa başlamış bulımuyordtı.. Fakir halka kömür Bütün İstanbul n Ankara halkmuı şerefle gürdüğii E .-ı.rasıra ~ 
her nedense 'kapıyı kendisi açmak iste- - B i TM E D t - Çanakka1~ e Geçı· ·ımez ........................................... . Belediyemiz, fakir halka kış mevsi-

minde tevzi edillnek üzere otuz bin kilo Müsp~t aile 

ELHA MRA odun kömürii salın alacaktır. Yalnız tatil aylannda nczdine el öp-

sl•nemaSıDda --·--- Milli film.i lruıirde büyük alika ve rağ• ~ 

BVGVN MA'J'İNELERDEN i~iBAREH 
HÜTON izIUİRİ GOl.&IEKTF.S KIRIP GEC'.İRECEK Ol.AN' 

rVRKÇE SÖZLV 

ZORLA TA YY ARECI 
Göriilmemiş komedi ~bcse.ri, ·eşe menbaı. kahkaha tufanı • 

PROGRAMA İLAVE OLA.BAK : Cürnhuriyetin On yed.inci yalım kutla· 
ma vesUesiyle ANKABADA 19 ma)'b slııdmda, l\lllli SefinıUiıı, bükümet 
ric:alimizin ve Kordiplomatik önünde K..o\HRAMAN ORDUMUZUN ıöüs
lerimizi iftihar ve rururla kabartan Te ~öuerimize SC\'İnÇ y~ları döktüren ~ 

mtihc.c.em ve muazzam ceçit reJimi mera.simi.. r 
FOKS JUKNAL'cla ea son ve ea n1ühim haberler_ 1 

SEANSLA& : Der ciira: Z.45 - 5 - 7.1$ - 9.lO da ha 1:ıı_ 
J 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ ~ RUYUK ı:iKAYE ~ ~ . . . . . . . ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umulnnyan ·Saadet 
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Gülen hiç bir zaman bu kadar Iitif bir 
fatile başlamamıştı. Bir kaç gün evvel 
S msundan, yağmurdan ıslanan elbise
leri iç.hı kederlenen kızın kendisi mj ol
<l ujhınu tayin etmek güçtü. 

Bugün. Cazibe teyzesinin kendisine 
tahsis ettiği ışıldı ve güneşli odada, gUl 
çiQe)di bir örtU altına ın.anmıştı ve bir 
kaç saat evvel neler olduğunu batırla
m$ çalıııyordu. 

Galiba Cemil onu öpmüştü. En son 
hatırası bu idL Bu iş salandan ÇJ.kt.ıkla
n .arada, mukave:rcet irnkinı olnuyan 
hir in.da olmuştu. Galiba. şöyle bir kaç 
.:;z de mınl~<:tı : •Si7..i ilk ~ördü
l • ~ umandan beri, bu Anı bekliyor-

dun1 .. • Böyle demiş ve sonra dudakl.'.ltı· 
na dndaklarını değdirmişti. 

Bu hadiseyi unutması belki mürcccah
tı. CünkU bunu hatırda tutacak olurs:ı 
.:cyahaU güçleşecel:Li. Sab::ı.hın ışığı al
lınd:ı bu tasavvuru tetkik cc1ince. pek te 
nkil!ıne bir teşebbüs olduğuna emin de
gildi. Cemilin ailesi, yabancı bir kızın 
bu suretle gelişini nasıl knrşılıyacak, ııc 
Jti.~üneccklcrdi? Belki de, zevahire ka· 
pılnnlk. sevgili oğulları ü:te.rindc bir 
emeli .olduğuna hükmcdeceklerdi. 

K.ah\·nltı esnasında Cazibe teyzeye 
sordu : 

- Bilmem. bu tclclil1 hbul etmekle 
çına bir~ :yapmadını mı? 

En· ı· kullard bet görmü tür.. /··"'.".''"\ miyc gittiğim ihtiyar ninemi bu tnev-
liıtmen l 0 a Biitiin iz!\IlR halkı TAYYABf<~ sinema· ~~-~ .~mde epeyce dertli ve ciddi surette dü-

Eğitmenli okullarda okutulacak al!n- sına koşmaktadır.. ~ şüuceli buldum. Bıı yeni ve biiyü1; der-
beler maarif \'ek!tlctinden maarif mü- k /. di onu epeyce çükcrtm~. 

Tür iin kahramanJık destanı olan bu ı K ı d 
dürlüi:<ilne gelmiştir. Bunlar kazalara filimde Türk orduswmn cennverı::ıw ve awcı en iği İf şu: 

.. d ·ı kt' ,.- ..._, Orta Anadolu ka.sa1-alan11dan birindc-~on en ece ır. Hiiyük Atamızın .luyınctli nutuktan ~- " 
- -•- yircileri coştunnaktadır 

EVLENME TÖRENi Bu rmm için bestcgal' Sadettin Kayna-
Cümhurİ.> et Halk Partisi kaza idare ğtn hazırladı'rı ınilli şarkı ve ma~ 

heycLi reisi n. Tahir Borun kızı Bn. Nilü- pe.k ruhnuvv.chr 
fer Onr ile lnebolulu tüccardan B. ibra- • Bugün O:;un Saatleri 
him Göl.:crin oğlu Dr. Şevket Gökerin 11.30 - ı.:ut - 3.30 - ~.:o 
diin K rş1ynka belediye dairesinde akid- 7.30 - 9.lO DA 
leri yapılını,tır. ıki tarafın ynkmlan ve YaJnız JJ.JO ue J.JO da Talebe ve aslıerlere 
bir rok :t.e\iat akicl mera!!imindc bulun- tenzil~ ••aPdll'-
muştur. l'urnfcyni tebrik ve saadetler 1 1&• .,. dileriz. .... .... ___________ U'll _______________ ,, 

ki evimi.:e, kı§ nıev.simini ho§Ça ge~r-
11ı.ek için kardeşlerim bfr ,.advo makine
si almı§lar. Saba.h, al.:ştım havadi.9 din
lcdilcten bll§hcı geceleri de AnlaıTa ,.ad
yosımda miizik neşriuatını taJ.dbe lıasltı
mqlar. 

Sek.senlik ninem ünceleri radyo ha
be,-lerini zevkle dinlcmiye 00,lamıı. 
Avrııpa harbı şiddet bulunca ~n rengi 
değişnıiı:. Tayyare bomba,.dımanlan. pi· 
ke taarruzlar. maktuller, mecnı1ılar, 
'binleri aşan ..ölii.m 1uıberleri, miUetlCrin 
birbirlerini söviip sa11maları ?ıinemi f e· 

1 le h . . B"C b h~tl· 1 d k d' ken- - Pek ftla! Dedi.. ö ..... ·ıe ise her SC'-' na 1talde manen yanılatınycı bQ.flamış . 
C.17.i .ıc· t '.} -ıe n ve cczvcsını masaya ı - u un · u a ısc er c en 1 " • " Beni giirii nce dcr<lini apaçık dükmek-

cl..•.\ ndı. ~ampanya ona daima bas .ı:ı~nsı dimden pek memnun değilim. yolundadır. İki aspirin almağa mutlak ten r.ddnmcdi: 
verirdi. Fakat bu içkiyi müthiş sever ye Cazibe te}"?.e kahve fincanını rn.1sa· ihtiyacım var. Basım çatlayacak gibi nğ~ _ - Bu insanlara ela. ne oluyor, dedi. 
muka\·cmet edemezdi. Bir gün evvel, } :ı J>ırnktı : l'lyor. Bu yaşa geldikten sonra ihtiyatlı k _..ı, lk l 
diinytınm hütün baş a~nlnnna tahnın- - Dinle beni : Eğer canın sıkılı_vorsa, olmaklığırn lılzımdı. Şampanyanın hiç S!traetktcı otu,.up ta ·er.u.i ü e erinin 

otomobilini pek tıla satabtlirsin.. Bunu zararı olnıadı!!ını iddia edenlere imreni- iyiliğine çalışacald~rma boğazlafıp du-
mül cd cclc kudrette olclui<unu umnet- · · -·yoTl"r H- ni' n t•• ,,_ g"c• ,.adv- 'ar .. neden düc;ünmiyorsun? Eminiıu ki İ'-·i .vonım .. Beni ba" ııj!rısınclan kur•ft~•l1ı '... .. · "" .,.ı .. ... " .. (}( 
miş '\'C hır a'--am!ık zevk irin buna knt- " .., " ...... ""46 ··ı"m habc-'·n.· '"e""' ••• ,.,.., .. • .:Jı'uorlar ~ ,.... bir Iia11e alıcı bulursun .. Bu parayı ban- yoktur. 0 u ne .. .... ""' ı.u •• cu · 
lamn::ı"n razı olmustu. Bu sabah mesc- E I kad -'- ·ıt ~,, men1ıııs ,... kaya yat1rır ve istikbal iı~in bir cnuıiyet Aspirin aramak için odasına çıl.:tı, ur.e ce ne • ar rana ını. •ı 
leyi. hiç 1e ayni znviyed;n görmiyor<lu .. kazanmış olursun.. ~nra tekrar sütlii kahvesini içmeğe gel- m.ıı1:ine geleli ııy1mlanm 1ctu;tı. 
Sakın sabnhlnr~n bususıyeti olan ba:i- * d' * 
re:ıe t:ıyatı daıma muh~~emc. e.tmeı;ın Cazibe teyzenin bu telkini yaptığı ı.. * Ben, ninemin Tadvo için ktı.llaııdı{jı 
muınkun olmamasına mutecssiftı. Eger kars•.smda C:ülen lşılclııktan ayrılııuığa Cemil, kahvaltıdan sonra . otomobili menhus tabirini kullanmıyıs pek cesaret 
öyle olsaydı. insanın iş1l'ılıği hatalar bir hiç tc lıc\'cı;i olmad1ğını kat'i olarak his- evin kapısına getirdi. Daha uzaktan: ge- cdcmiueceğiın. amma, her Türk ailesine 
hayli nz:ılabilirdL · setti. Onu kazandığı vakit ilk düşiincc- !işini duymuşlardı Muzi.kalı Klakson ve bahusus aile reisine te-rettiip eden 

- Peki amma, <ledi, ,:.;.ılnız gidemez- i, hu otomobilin değerine tekabül ede- bir işaretti. ırlşıldaka ın giineş altında bir bir 1ıoktadan bahsedeceğim. 
din kızını .. Muhakkak güçlüklerle karşı- cc ı: bir p.trıımn daha çok i "ine yarıya- pırlantn gibi parlıyarak lc!ldmm kcruı- Rugiinün şian mii,gpet aile esasında 
laşfrdın .. Cemile itimat c-clcbilirsin. Oto- c~u!• ınc>rkczimle idi. Fakat otoınobil aı'- rında durduğunu görünce. Gülenin bü- toplanıyor. Kendi ct>tniyetimizi k'1ltn:et
mobili idare için ne lazmı.c:n sana ('grete- bk kalbine ı::innişti \'C bu sayede, .:ılc1U- tün teı-eddi.itleri uçtu. lcndinnek ve sini?" buhranlanna nımıi 
ccktir. Onun ailesi yanına gıtn l'k iste· cJ liktrn c;ıkmı bir tatil gcdnncğe kat'i- Teyzesinin küçük hizmetçisi onun ofnıak için miispct ııifoye ihtiyaç vard ·~. 
mezscn, nereye gidcccksm?.. ~·~n k>P:ır \'Cr>nlştL Mol·0raya atılmak, b:tvulunu indirdi Vt: arka sandığa yer- Miispet aile, J.:endis& ve insanlık ii1<'1" 1 

- Yalnızca wdehılirclim.. ı · liini dC'nt" n ·~ istiyordu. Cemili rdı- leştirdi. Giil • • l:asaınnğa sıcı-.ıclı ve CL- icm miispC't düsüncn ailedir. Rer (P'to 

- Sakın kızım .. Biiylc Jrndrctlı bir lr•r o1m ıık :~. ı}ul etmek ve böylece yola milin vanına ) er leşti. .,.~ishıin ctıim.lc genç vatırusttmt ıunlıi 
oto:nobile alışmak lfızıındır. il: banın çık.ır .. k ansv n tnnıın:ı<lı~ı hir kimsele-

1 
- Allaha ısmarladık teyzecı:gım. de•· buhranlardım korumıı.c:ı için mutld:a 

tm•ş:m arabasiylc bu otomobil :ırasında rin ' nırm 'arnıak budafalık olsa da. bu 1 di .. Benim için sakın merak etme .. Her "ü:İ17~di. ma1 i11etlm mnMm olan ecnebi 
hiç l><'nzerlik yoktur. Bil çıraklık dc\•re- hudnlalıj!ı yapacaktı. 1 şey çok iyi geçecek .. Varır vanna7 sana rndvalar nesriıJatmı dinleımernesi ı:tırl• 
. i geçirmen zal'uridir .. Ccmıil de dün ak-ı Cazibe teyze. otoınobili satrno.k fikri· telnraf çckeccğiın. t•r. I\1iispet ail<-•, Ttıcnfi ~ropagıınclcılar• 
şam siiyliyordu yn •. Yalnı'T. gid<;-cck ol- ne knr ı \'i.ık !'len ili.r.ız tufanını duyun- Cemil <le iliı.ve etti : kulaklannı kapıyan ailedlf'. 
san, ben çok merakta kalaeaktım. ca: - Bİ1'MEDJ - J .. NERiMAN GVRSA 
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Selinikteki Yüksek ziraat enstitü- Borsa 

Alman kotonısı Alman- _._. _ 
gaga dönmektedir sün de and içme mera- 1237 Y. t Tall~ 

Belgrad, 16 (A.A) - Se1lnikteki Al· e e ll12 Özüm Tannı 
man kolonisini teşkil eden 131 kişilik sımı yapıldı 873 

Abekl Ban. bir kafile Almanyaya gitmek üzere bu- 818 Kl. Taner 
' raya gelmiştir. 756 S. !Uza Ha. 

Yazan: FUAT EDtP BAKSI Dobricadaki Almanlardan Almanya- ·~ 388 A. R. Uz0.mc& 
----------· ya hicret etmekte olanların ilk grubu Ankal1l US (HUıl\lll) - BucOa atı.. tuk1annda töYle demiflerdi: 119 il. B. Nuh 

da buradan geçmiştir. dm &ıoe yüksek ziraat emtltOd 1mnf. «Bı11•ie pl•peat w Jetfııeek aııtar. 256 Awl Mnı ıe6!it 
Melu.ııct Akifin «Şehitleri> .Mehmet- Kqından da1uı. çok bıyığın vokken, xcıı:ıcu:ıc:ıcıı:ıooı:ıcıc:ıc:ı :ıc:ıaaı:ıı:ıı:ıı:nıacıcıcıac:ıcc ran.s salonunda ziraat, nııedaer ,,. ... Jar )'Unla ... mm.ta JıJımet JçlD ....._ 1.81 & SOleJıiiWDiMI 

çiğin asil ruhuna okunmuş kuvvetli bir Döri.ştüa 11eleU ula·n.lar gibi... Ankara radyosu man fakülteleri talebeleri.niıı ·--'-- n maz bir mmle mUcelabe.sir.> 178 P. VjNılef 
fatihadır: Türkfin akıncılığım anlatan Yahya ,.~ 128 p Klark 
Bnmha şim§ek[m beyninde mip ht!1' Kemal: :md içme merasimi yapılmıştır. Me1'o Gençler, mi bekliy~ senit ldtkfwl 97 j. ·Koh. 

siperin, Ak tolgalı beylerbe11i 1ıay1...--ırdı ile-rle! · 8 U Q V 1f simde Ziraat vekili MuhJt, Edcmesa, M.. dilş(lııllnılbr.. Vnlfeniztn bU:yUık}(l~ w 
Srı1&üyor göğsünün üstünde o ulan Bir yaz giinü geçtik Tunadan kafilerle... 9.00 Program 9.03 müzik marşlu ve arif~ Ba.!an ~ ~~ c.ıt~ kudsiyetl &ı.Uncle ne kadar derin d1Q'- ~t!t~ 

neyerin. Şimııek gibi bir semte cıt:ldık yedi hafif program (Pi. ) 9. IS Ajana haber- ~ilyUk =Meclisi . t etıcilmeni gulu olursanız, s1D beldiyen ~ 57 Hilmi Uyar 
Top tiifckten daha sık, güllr, yağan koldan, leri 9.30 müzik programının devamı 1 gaz.et i b ~ Ma- !ere o kadar fazla hale kazanı:n11 oluna- 44 Kaptan Ahmet 

menniler Şim.5<'1; gibi Tfrr1: atfomun geçtiği (~.) 9.50 - 10.00 ev kadını yemek lis-- :f"f a~~kMetl: =-~ MilD m~ nuz. Millet kendisine yapılan hlzmetleri 35 M. İzm1r otlu 
Kııhrmnan orduyu SC1Jf"et ki bu tehdide yoldan. tesı 12.30 program ve memleket aaat .k!J . eteri .... J..!.ı ~ı...ı Ankara- unutmaz. On.un hUkilmeti de aynı evsa- 39 M. Beşikçi 

giiler. Birden dolu clizgin boşanan atlanmızla. ayarı 12.33 .müzik muhtelif şarkuar ve . etı .~ ner 'i......,..,,. ~.,,...,.., fa mali1rtfr. 27 D. Arditl 
Ne çelik tabyalaT ister, ne MTıcr ha.$. Yerden yedi kat arşa kanatlmıdık o hda. 12.50 Ajans haberleri 13.05 müzik halk. dtı.kı fakulte~7r .. ve yüksek mektepler ~ gibi ha,yatmm da has- 6906 YekOn 

muıdan Bin. atlı akınlarda çocuklar gilıi §endik türküleri 1.3.25 - J 4. 30 müzik radyo sa- d.tı3? ~e m~df lerl, l~uat milmes- sasiyclle tak.ip eden gözler vardır Buıı- 103673 DilDldl yekb 
A.lımr kal'a mı göğsii~ kat kat iman. Bin atlı o gün dev gibi bir orcluyu lon orkestrası ( violonst Necip Aşkın sı erı azır u unuyor 1• • • • • • 110579 Umumi yekQa 
Ey, 'bu. topraklar için. toprağa düşmüş 11endik. ida.-eainde) 16.00 program 18.03 mü- Merashn rektör Stircyye Genwlun lar ~tin vıooanının. sıze ç~ No. • 1' 

C1$1~! Demekte ve gözümüzün önünde canlı zile radyo caz orkestruı (lbrahim Özgür İı.utkiyle başladı. Hatip misafirleri se- h~. det?ek.tir. Şlmdidcn emınım ki No. 1 
Gökten ecdat inerek öpse o p(ı1c alnı bir tablo çizmektedir. Yi.n.c aynı sair, idaresintle) 18.50 müzik fasıl heyeti larnlayıp k.endilerhıe teşekkür ettikten ep~~ vehria ve fenı8e No. 1 

değer __ Mehmetçiğin ağabeysi olan Ycniçeı'.lııin 19.30 mepılekct aaat ayan ve Ajans ha- sonra enstitUye y~ alman talebelerle oraya . ece · No. 10 
S4M dar gel11Uyeeek makberi 1:im!e-r ok atmnktaki tneharetini de s<iyle anla- berleri 19.45 müzik kan~ı.k şarkı ve mezunların aynı aile efradı 01.duldarmı Bunu müteakip Ziraat vSill Muhlla No. 11 

kazsın~ tıyor. . • türk.üler 20.15 müzik .tnema orgu ve ifade etti ve şunlan söyledk Erkmen JdlısUye gelerek bJr bnupm lNdll 
<Gömelim gel setti tarihe1o dı?$C?n sığ- Rünk4r dedi : Kocp.! pc1e yaman sal<,lın.. piano jJe caz parçalan (Pl.) 20.30 ko- Ensti«l ve hunu teşkil eden mtl~ yapmqbr. Konuşmanın mevzuu. Vek&- 635 Jıl. B. Nuh 

ma.zsm. Eğ~ belli.~n benim katımıia. nu§lJUl 20.45 müzik az ~eri ve oyun lcr Cümhuriyet TUrlciyesi.niıı bapnian let miltebasmlarmm. emıtftl1 talebe1ed- 259 S. Galemidl 
llercümCTe ettiği" edvare ek yetmez o Bir sır olsa gerek bu i!k atımcla lıavaJarı 2 J. J 5 k.onUfma 21.30 müzik. üstesinde şerefli bir mevıki tu:tmaktadır. nin iJtlrakfyle yapılan bayOk kay anb- 235 K. İımJr otla 

lcitııp. B• silı.Hii ob ftett<İ4?n aldın?... MaacaKni ltavallarlyle Rustikana (Pt.) Bu bqarılarm rm, Millt Şefin. san mıt.- tinbl ~ mt'cded baklanda 225 A. Kanko 
S'efti ancak ebediyetler eder ı.tfap. 22. 30 Ajanı haberleri, Ajam spor ser- kunda ifade ettiği gibi, telcmtt yurdu idi. 168 S. Rıza Da. 
Bu tafındır, di.yerck Mbeyi dü~cm t1ıtiyar dini bağrına soktu visi ve Ankara Sonbahar at yanşlan ne- dünya önünde bugOn.ltU şeref payesine Derin allb ile takip edilen~ 153 Tanm . 

bll§Ul4, Dedi ki: İstanbul muhaaanuı ticderi 22.55 müzik dana müzi.ği (Pi.) var..dıran hislerin ve fikirlerin tl kendi- dan 80llft, derece alarak t.erfi eda taı.. 1ZZ B. S. Alazralı:l 
Ruhumun tıahyini duyıam da geçirsem 18~§Tdarken ,a.z'!;?ım,_~a.! yara;ı 23.25 - 23.30 yannk.i program ve kapa- sidir. Vazife, hls w ~ birliğidis. belere mülifatlar te\fl'J edilmit n _. 110 AlbQrak 

ta cm en r.r :1 umı uu a tm. oı:tu. 
1 

n~ ReisicUmb.ııruniu enstitü __ ,_ "til f atından birer .eri 1.....u-. -MI 75 Pol MibW 
S şına; ~ ~A-ir Enis Beh;c-in cSt:>hitliktc> baslıkl1 · <IT""9 nu- ~;·..N n .. ep 1 ~· - ı- .a. ""--"'-onra gükJa.ı.bbeyi alaam da rüla ttami1e. "i4 • ~ .. ~~ Vll' J .1.a.nuuu 
l<tma11ania1ıdfne çek&em biifü" ecramile. şiirinden parçalar: • • ·· • 70 Remzi GOndır 
M°01' lıulutlarla tu't.k türbene ,.,,t~ınn da Ey, §imcli köyiindtm pc1c çok ıızakfcr~ Tabiattcn ırilz&lli~ aşktan kuvvetini alan filimleri YALNIZ And ,içme t.örem bwıu takip eCmlf ft 53 $erif Rami 

-r r F:y, şimdi bir yığın kara toprakta 1.Aı.E ile r AN talebeler ~ suretle and iç:mfflerdlr. 2212 Yek6D 
Yedi 1.:ancU11.i $i1Teyyayı u:atsem or: UyattTnıız tı~kııya datmı~ otnnfor, Sinemalarında görebilirsiniz cEnstitilde çalıştı~ mtıddetçe eutltt1 16427 Dt1n1dl yUa. 
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Seıı lnı aviuııin alımda bürünmüş .Şt'lı.itlüe ~mı almı1 okınlar!." B U G 'Ü N LA L E D B kanunlarına ve nham1a.nna riayetle aza.. 78639 Umumi J'elam 
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ilrtıcdann gibi t4 feer~ 1cadat- be1det- Ktnıdili cHildl> dir bu türbP.'lti.:i-ıt... BEK 'Oç Fiıhl lıE İZMİRDE İLK DEFA ...,1:1~~~ ~~ &.:.m~ 670 tan J3ıW!a:r 'I 
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8 50 nindü..."'"ii fecr ile avbmi lebriz "etsem; Yıldınmlı bir ummam=. u.ğulduyOf'Uz· r A. N D A ıçln 52 orman fakillteai için 6.1 Ye ziraat 84 çuval Nohut 

1'illfonen mağribi, abaırnan snr.sam ZulTM 1cm}ı Tann hıncı oldıı ~um~. 1 - EDVİG FEUİLLERE GEORGS RİGAOD ŞABFSERt fakültesi için 104 ~ olarak oemaıı 219- 63 ton Swıam 
ııamna Fcl4ke~~ ~izde oyuncttk olUT, YIKILAN MABED dur. 33 ~uval Börülce 

20 
u 

Gene bi.r §eti yapabildim diyemem. Yangınlarl« lıiitii11 vatan al~ımcak olur. 2 - İSA MbtA.NDA ·RAY MİLLANDIN Merasimden sonra davetliler ve ':tale- --·-----
htttırana!... YARATfIKLARI FİLİl\I beler enstitü avlusunda toplanarak hep Bir yangın baflangıcı 

. ldris Sabili. asker kardeşi için ya7.dığı Tayfunlara yolda§ oldu nara salan 1'ilr1c! O T E ı. E M P E R i Y A L bir ağmdan tstıkW marşım söyl.emişle11- İkiçereltkte Deve Ç1krnımrıda Bo. 
bır şiiri şu mısralarla bitiriyor: Ey koca T1irk. Trınnsı"dnn · 1mvvct alan :; - TÜRKÇF. en son 11ARP HABERLERİ dir ve şeref dire~ bayrak çeldlmiştlr. Fatınanm evinde yanguı c:ıbıılk bir YCJl'o 
.Sir çı1e ipekten yumtı§ak sinen, Tiirk! .,. SEANSLAR : 10 - 13,15 - 16.40 - 20.. • Bu merasim şerefine enstitü bayraklarla gaıı ve yatak yanmq. ondan sonra sön-
·~et-haddi tuı.tu sarp balkanlar gibi. - BİTME n İ - r=I<· ,... süsle~ bulunuyordu. dürülmilştilr. Ev 500 liraya sigortalı idi. 

~ ................... lmf?:aiml .. BHil!ll! ................ lilli!Zb*mME!iiZ!llAllll»•~~ Emıa.ıı 11e Eytam Ban asından : 
No. laıı. 

Kendinizde 
mzda 

veya çoçukları
~ördü.~ünüz 

Y l!ri 
A." 1046 Kara1ns Sayfiye sokak 

r:ski Yeni Taj Nevi 
Nısıf evin 
3/8 hissesi 

93 Deponun 

Kıymeti Depozito 
200.- 40.-

Halsizlik, Kansızlık. Haumsıdık, Karın ağ-rılan, Karın şismek ri. Hımın 
lnakad k:ışanmosı, Oburluk. P.aş dönmesi, SaJyn nknuı,;ı. S:ır'aya t><'n7l'r 
sinir halleri. Gtte korkulan, Görmede. iıı:itmedc hcn1l<Juk ı!il:i enni 

tahii haller; 
Bunlar yeyip içilen şeylerin temiz ve saf olmamnsmdan dol<wı barsak

larda yetişip Ureyen ve kanlarımızı emen solueanlann tesirirlir. Bunlarılan 
kurtulmak için eczaneden bir kutu Santa alınız.. Ve i~ndeki tarife mucibin
ce kullanınız.. Derhnl kurtulursunuz .. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTl"R 

1 A. H67 Drğaç Şehitler caddesi.. 121 119 
1321 M2. 123 

ı 
A. 1318 Kar~ıyaka Aiaylıey Mah. "- 20 

H.ığbct - yeni 1G63 üncü So. 
A<la 16 parsel 51, 156 M2. 

A. l.332 Güzclyalı Müstccabi 7.adc 2 -
ı veni 40 ıncı sokak .. 

Adn 874 parsel 27, 471 M2. 
A. 139~ Köprü Malı. Türkoğlu So. 

Ada 35! µ<ı.rı;el 1, 747 1\12. 
A. 1457 İkinci Karantina BüJbi.il 

yeni 235 inci sokak .. 
Ada 789 parsel 1, 55.50 M2. 

A. 1458 İkinci Karantina Bülbül 
yeni 235 inci sokak. 
Aaa 789 parsel 2. 68 M2. 

55 

A. 1464 Bomo• a Fıdc sokak 8 
A. 1521 Salhane M. Envcriye so. 1~5 

~-................. __ ~~••m~~-~-~~~~·~&--• .. •~' . Ada~t~·~lll,2~~M2. 

Aydın Erheylt incir Islah ls
tasyonua.üdürlüiünden: 
Katip ve mutemet aranıyor 
Müeueaemize ayda 75 lira ücretle katip ve mutemet alınacaktır. 

Sıraaiyle Ziraat, Ticaret ve Maarif liseleri mezunu olması ve devlet 
d~i'felerinde veya nim reımi ve hususi idare ve müesaeaab mali
Yelerinde bef sene hizmet etmi• olmaları •arttır. Müracaat fazla 
olursa seçim yapılacaktır. tstcklilcrin kendi el ya1...:l ... t'i~le tercümei 
hallerini muhtev: vesaik suretlerini müessesemiz nıüdüT"lü~ne gÖD· 
dermeleri ilin olmrur. 14, 17, 20, 23 4889 (2313) 

İzmir Liseler 11e Orta olıullar miilJayaa Ko· 
hli$~onundan : 

ikinci t:rkek u~iııin l.esil beddi 1541 lira 13 kurus obn kru.ıaliı;asvonu 
ll<ı"larlıklR Ynptınlacütır. İ"tcldiJeriıı keşif ve ~vi ~iimtek iizerc. Lise 
~Üdüdüjfüoc. Vt' ke:tif t,(-deli:ıiıı y4l2de 15 i nisbetind~ kıninatL-ırmı Gazi 
utdvaımda tzınir mektcıılf"r muhasebeciliği veznesine yatirarak bnna ait 

. '-'akbuzla •'hiİ)~t ~e!-!rfui himilen ih::ıle ı:iinü ofon 1~ '11/9~0 !'alı p,iinü 
saat IS te Mel.."tt>pter m••ha~ebttili~iıtde topla•ıarak olan komi..;yona müraca-
ıttlcri. 14 - ı:; - lG - 11 4!117 (!311) 

A. 156;} Birinci Karntas Hadi Sok. 17 
Ada 614 P.'lr"Sel 8 .. 51.50 M2. 

A. 1577 Karşı~rakn Bo::;tanlı M. Şeref -
yeni 1809 uncu sok. 216.50 M2. 
Ada 1338, parsel 2 

A. 1578 İkinci Aziz.iye Kadiriye M. -
Ada 1316, parsel 9, 300 M2. 

A. 1579 İkinci Azi7.iyc Kadiriye M. -
Ada l:Jl6 J..<lrsel 10, 538 M2. 

A. 1580 İkinci Aziziye Kadirive M. -
Ada 1316 ı:.arscl ll, 5xo M::!.. 

A. 15Bl İkinci Aziz.iye Kadiri»c M. -
Ada 1:!16 parsel 12, 5ü0 l\lZ. 

A. 1582 İkinci .A7.izıye Kadiriy~ 1\L - -
Ada 1316 parsel 13, :m11 M~. 

A. 158:~ İkinci Aziz.iye Kadiri ye M. - -
Ada 1316 parsel 14. J2JO .M2. 

A . 1586 Birinci Sülcymaniye :M. 
Demir kazık sokak ~S.i . lUZ. 
Ada 587, p&.rsel 7 

A. 1597 İma.l"iye ıruilıalle!>incle · 4!10 
.l\ı12. Ada 1635, parsel l:! 

A. 1594 Aban.:?ak Hacı Bekir sok. 
109.74 M2. 

A. lS!lS iınaıiyc ıruıhallesindl! ~~tiO 
~· Ada 1648 par&.•l 3 

A. lGOl L.nar.iye mahallesinde 
225 M2. Tarla 
Ada 1627 parı.cl 26 

A. 1609 İmariye Mah. 994 üncü sok. 
Z AY t tZMtR BELEDiYESiNDEN: ~da ~635 parsel~- 127.50 M2. 

l~ınir Emniyet müdüriyetinden istih- - tldçe~elik caddesi 929 sayılı 80• A. 1610 I~arıye: mahallesinde 99.SO 
~I eyl~mi~ oldui:"llm 32/25 70 No. lu kak ile polis ~arakolu. arasındaki parça- . ~I2. ~d~ 1635 P~e~ 8 

llrnet tezkeremi çaldırmış oldubrumdan da hası) olan bozulduklann tamiri ~ biT A. l(ıll lmanye mahallesı 730 uncu 
t''niııini çıkaraca~ımdan eskinin kıymeti ay müddetle pazarlığa b~rakılmıJtıt. Ke- sokak 204.5_0 M2. 

20 Ev 

Aısa 

Arsa 

Aı-sa 

Arsa 

10 Ev 
Arsa 

13 Arsa 

.'..rsa 

Ar_ .ı 

Arsa 

Arsa 

Arı:;a 

Ar.sa 

Aı"S<ı 

7 Ar..;:a 

Tarla 

28 Arsa 

Tarla 

Tarla · 

Arsa 

37 Arsa 

36 Arsa 

•l\lrnndığı ilün olunur. şif bedeli 4 735 lira muvakkat teminatı . Ada l6J5 parsel 9 
355 lira 15 kuru~tur. Taliplerin teminatı A. 1613 İmariyc mahallesi 993 tin- :;4 - 83 Arsa 

Hü eyin Ce ... ·rak C. M. Bankasına yatırarak ma.kbuzll\Tiy- cil sokak 140 .M2. 
• ..___ 494o (lJ29) le aon pazarlık günü olan 18/11/940 , ~a 1636parsel1 · 

____ Z_A_Y_l ______ Pazartesi gÜnÜ aaat 16 da encümene A.1664 Guzelyalı Mah. 40 mcı sok. - -

ıı: müracaatları. 23 5 10 17 4566 (2183) Ada 874 panel 15, lSG M2. 
Arsa 

3791.66 758.33 

200.- .40.-

1G5.- :!3.-

75.- 15.-

11.- 2.20 

·14 __ 2.80 

50.- 10.-
26.- 5.20 

10.- 2.-

49.- 9.80 

9.- 1.80 

16.- 3.20 

17.- 3.40 

17.- 3.40 

12.- 2.40 

a7.- 7.40 

25.- 5.90 

!l.0.- 2.00 

329.- 65.80 

25.- 5.-

5.00 1.0() 

13.00 2.60 

10.00 2.00 

20.00 4.00 

H.00 2.8'() 

55.00 11.00 

.1 :J / l 1.'940 tarihinde bükümet ka.pm ' ' ' + __ 
~ 7 kışla lcapı:n •ar11.sında İzmir malaandı- tZMtR SICILt TtCARET MEMUR- ~_batı ~~kaı:da ~·~~ ~rayri mcnlrull~rln ~ bedelle .. satışlan 3/12/1940 
~ rıdan aldığım tekaüt maaşıma ait maa, LU""UNDAN. Sa 2869 tarıhine musadif sa11 gwıu saat ONDA ıhalelen :rapılmak uzere arttınnaya ko-
cii7 •W •• '-- • • • yı nulmuştur. 
\ dnnımla bernt kttt..,dı, nufus tezkerem (Ra,ıt Yılmaz ticaret matbaası ealıibi 1 _ fstekU olanların L: __ , ..ı 1 d •t _,_ "' • · • 
'!! ın .. h ·· ·• d .. - '- • ı · t p k" y 1 ) . .. . 1 , uu..aıarın,ı:ı yazııı epou o <ıö.<' ,1enn.1 \'('Zil<!mıze Yatıra· ti " rumu U!lıUrmcK !!Uretıy e zayı e - a ıze ı maz tıcaret unvanıy e h:mir- rak arttırmaya f!irmeleri.. - · 
tn. .. - . W• de Gazi Bulvarınd~ Yeni tuhaf~!~ilerde ~ - Mü.zay~e sırasında verilen bedel ınubıdr"·r l:ı'l.-m.'.'ti g(!Çtif.1 takdit'de 

iiıdllııl.anlara ?'ukaf.at. verilec:e~ıo.den ,-- l O /9 nu~ar~Jı m~g~zada her turl~ mat- tulıplerin depozitolannı uisbet dairnsin le tezyit eyl~melcri ve mühür lmlla-
t\ akı ndresıme getırmelerına ınsaruyet ba.acıJ~lt ifleriyle ııtıgal ed~n R~t Yıl- nanlann mühürlerini Noterden tasdik e ttirmelcri.. 17 _ 27 499? (2325) 
it ~ına rica eder ve zayi olan ~u evra- rna.z tı<:aret matbaası aalıibı Pakıze Yıl-
~!~rıın .renilerini nlrıcağımdan es!Ulerinin ~~~~n itb,u ti~ret ~.v_anı ticaret kanunu . •• •• 
Ukrnn olmadığmı ilan eylerim. hultümlenne go~e aıc:ilt~-~~~9 mım.aruı- .ızmır v~~nar NiiclurlüRüaden : . 

Al na kayt Ye tescil eclildiği ilin olunur. lstiklll MallaUe..run Kltip Çelebi sobğınd~ -kam ve Mirkado Cemile ıtak-
\ nncak 1_~49 No. lu sokak 13 No. lzmir sicüi ticaret memuftaia ram! hndu S8 No. la ldndık aile eTİniD wnd.ilc ican 660 Jira üzerinde - ed 

an<'de Sc··t ,..:ıbnğu. mühiirü Ye üz-! _ _ıe F. T - !L :-....... k _,,_ .__ • .__, • 1 • 11 9"'0 . d Tn muzay eye 
~.ma c:a-. - ODuunUf...... 111111em u. • "' pazzuteı11 pnü eaat on adır. alip olanlann 

4989 (?330) 4987 (ZJZ7) nbftu iduuioe müncaatlan ilb olıcur. 7, 12, 17 4766 (2275) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OUVIERVE 

ŞVREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

Karşıyaka 
Biçki • Dikil ve Şapka 

ÇtÇEKYURDU 
A'J'ATÜRK CADDE'Sl Rees binam 

'!'ELE.FON: 240 Müessis \'e müd.llrü : 
Londra ve LiverpoJ ballan lçl.D MAKBULE KEBARB 

plyaSMrun ihtiyacına göre vapurı. 3/1%/9-10 aalı gilııü reni dene tedria-
nmız Sf"fer V&nAMllr)ardar. tına baş~ kayıt muameJeai kapa-

••••••••••••••••••~••••••••••• •••••• nacaktır. Bee ayda DMMlan•n biitüıa in-
i.ZMıR iK.i.NCI SUUI HUKUK telikleri ve yenilikleri öireti1uek M.aa-

MAHKEMES!NDEN: rif müdürlüğünden müsadclak diploma· 
lar verilecektir. Yalım bu ıılevre için 
ders ücreti .. -üzde 0 lli t--!l~flı.J-. 'Ali Kemal , ·ekili avukat İbrahim Halil "' .. cauua U&.I' 

tarafından Alaancakta Karaoğlan ibra- ADRES : Karşıyaka Rayegan so-
him bey ma~azuandn tütün i~ Lutfiye kak No. 39 
aleyhine ikame olunan davada muma- 14 - 11 - 24 
ileyhaya il.inen davetiye teblii edildiği tZMtR MINTAKA tKTISAT MO 
halde mahkemeye yint: gelmediğinden DORLOCONDEN· • 
hakkında gıyap kararı verilmiş olmakla • • · 
t,.nsip kılınan 2 7 / l 1 i940 günü .aaat O~maı:ıye kaza~mın Da~utlar v~. lımz.. 
1 O da mahkemeye yine gelmez veya bir ca koylennde Talat Kdcıoglu ve dort aı
vekil cöndermnse muhakemenin gıya- kada.§1 ta.rafmdan 11/6/1937 tarihli ve 
hında devam edeceğine dair ~u gıyap l /2 numaralı ruhsatnameye müsteniden 
kararı ilanen tebliğ olunur. aramakla meydana çıkanlıp 1/7/1939 

· 4968 (2331) tan1?li dilekçe ile uhdelerine ihaleaini .&.-
tenuş olduldıın krom madeninin ihale dj. 

tZMtR B!RiNct iCRA .MEMURW. lekçeai ile fen . raporu ve haritaları iı;ah-
~UNDAN: namelerine göre tanzim edilmemi~ oldu-

Emlak ve f.ytam Banla&ana ipotekli ğundan kabule şayan görülmedilderi ,.. 
olup arttırınıı~.<ına knrar verilen lzmirde bunlann iııbu ilao tarihinden itibaren altı 
Güzclyalı tramvay caddt"'$indc 9 J 3 nu- ay içinde izalınamelerine göre ycnidea 
mnrıı.lı ve 4000 lira kıym~ti muhammc- ta~z~m ;~ verilmesi lfüum.~ iktısat veU
neli ve yine tnam,•ny caddesinde q t 5 let:nın ı ann~ atf~n teblıg makamına 
numaralı ve3500 lira kıymeti muhnmme- lı:aım olmak uzere ılin olunur . 
neli 863 adanın 6 ve 7 parsellerinde 4971 (2326} 
kayıtlı ilci ev ile Akdeniz mahall~inde --------------
'1imar Kemalettin Cllddesindc 976 ada- Birinci ~ınıf mütcbassı. Doktor 

rıın 1 parselinde lcayıtlı 41 /2 sayılı ve Demir Ali KAMÇIOCLU 
1 Q,000 lira kıymetindeki vesair lüzumlu Cıi"J• T .. 1 '--•-• Lt-
• _L ı ''c enm.u _....._.. ızzınatı 939/ I 1071 sayılı dosyasında 1 n 
mevcut gayri menkullerin mülkiyeti açı1c ı-;r.t:KTRİR TEUAVlLERI 
arttırma sureti}·le ''e 844 savılı kanun Birinci Beyler Sokaiı No. 55 .. fmıir 
mucibince bir defa> a mahsus ~lmak üze- l::Uıamra S~ •rkasauda 5ababı.a 
ıe arttırma~ı !9!12/940 tarihin<Je Per- aksuma kınlar hastalanın kabul eder. 
şcmbe giinli saat 1 1 de yapıtmalt üzere ,.,CI ___ .... ___ .. ____ _ 
bir ay müddetle sahlığa konUldu. Satış 111 
birinci icra .;faire•i içinde ytıptlacaktır. 

Ru arttırma net~e.sinde sl\lıl! bedeli 
lıN ne olurıta olsun en solt arttıranın üı:e
rirn- ihalesi yapılacaktır. Satış peşin para 
ile olup mü,teriden yalnız ~·üzdc 2 bu
{llk delliliye 1'esmi alınır. ipotek sahibi 
alacaklılarla diğer alac.akldann Ye irtifak ;-..: 
bakin sahiplerinin ~yri menkul üzrnn-

KAR$1YA.KA 

1'11elek sinemasında 
Bugün iki fevkalüe filim hirden 

J •• LOREL HARDi 
(ZAFER nö~tİŞÜ) Tür'kı;e sÖ7Jü 

<leki haklarını ve huııusiyje faize dair 2 KOVBAY A ~.,.. 
olan ;ddialııınm itbu ilan tarihinden itib&- •• ~-... 
ren 15 gÜıı içinde evrakı mü.UiteleriyJe ~ " Tİ Koı·eria şaheseri 
birlikte memu.ivctimi7e bildirmeleri icap ~ SEANSLAR : Ht>r ı:ii.a 3.~.15 
-der. Ak.i halde haklan tapu mcülincr. 9 DA .. Curııart<'si, pazar 12.30 da 

malum olmadıkça pay~"dan hariç ıt~~~~~i~li~,-e~se~·nın~~~~~~~ 
kalırlar 8/ r 2/940 tarihinden itibatt -
§tlrtnamem bcrlce.c açıktır talip alanlann 9 39 / I l 07 J dosya .numaruiyle lunir bi
yiizde 7 buçuk teminat akçuı ıreya m.Üli rinci icra memurluğuna müracaatlan 
bir b&Dka teminat mrkaabu wc il&o oluııur. 4990 (l326) 



YENi ASIR 
&±3 4 :aıu 51&! NA E!Wt!C 

ITALYAN VE AL~1~N BAŞ Yunanlılar müthiı 
KU ~ANDANLARI NELER ganaim elde ettiler 

KONUŞTULAR? YUNAN KUVVETLERi ŞiMDi Daha üç senelik 
ımaı ga Yunan işine GORICE~.~KIMDIRLER . bir harba hazır 

ÇiN 
™ 

...,,_..-.. -·-·-·..-..-u-..···- ·-·- rı • 

REiSICOMHURUMUZ 
-~ 

ITALYA KRALININ YILDO· 
NOMONO TEBRiK ETTiLER 

k ? Atina 16 (A.A) .!-. Cepheden gelen ha- Ankara, 16 (A.A) - RelSicUmhur a ışaca mı • berlere göre Görke etrafında diln bao- Çin, 'aponyaya harfi İsmet lnönü ll 1kincJ teşrin tarihin-
. .. Al lamıo olan muharebe bugün de bUtUn J 1 de İtalya kralı S ünci.i Viktoı· Ema-

Ank Rad:ı:o gazetesın~ go{e - şiddetiyle devam etmiıtir. miicadele&İRf! de• nüele doğum y11dönümü münasebe-
m. n ''~ 1t. 1.~·~n haş~um::ın ~~ ~rın;n 2000 metre irtifaında olup Göriceye ta· tiyle bil" tebrik telgrafı göndermişler 
İnsbtır d-ı fOl"l.l-;m lerı çok mühnndır. mamiyle hfıkim bulunan lvon dağlan bu vam •d•cek ve buna bir tt!şekkür cevabı almış-
B·ı m'T att r. ı üsi.ilm · melhuz me- _ı h b . . h _ı fi · k'1 ~ .., lar.ı .... • c- meyaan mu are esının eae nı teş ı wı 

fiC'l 'er "Un1Mdır: . . etmektedir. -·- Ankara, 16 (Telefonla) - BugUn 
1 H rl ın ., 'k v ıdaresı. Diğer taraftan Yunan ordusunun düş- Çunking, 16 (A.A) - Milli Çin hü- Ankara hipodromunda sonbahar at 

........ 
19ıtO 1"1 so 

t 04 WWSC! Eti 

Ticaret vekilimiz muh
telif mevzular hakkında 

beyanatta bulundu 
2 - Tan ntod İn. J ~ d?nanmasının mandan zaptetdiği ganaim sayılmakta· kümeti merkezindeki kanaate göre, Av- koşularının yedincisi büyUk bir kn

ll. h. r.lon~n~ na ındırdığı darbeden dır. Bu sayım jşi henüz bitmemişse de son rupa haıbJ daha uzun bir müddet devam !abalık önünde yapılmıştır. Milli Şef, 1 8 )ardan ikinci bir anlaşma 
mütcv 'lıt va ıyt t. . yekCinlara göre bu ganimetleri şu suret- edecektir. Binaenaleyh Çin, daha üç se· reisiclimhurumuz İsmet İnönü bu 

3 - 1ngıl_ t. yarelcrının bomb~:~ı- le tasnif etmek kabildir: ne Japonya.ya knrvı harp etmek için ha- yarışları yüksek huzurlariyle şeref-ı • o t kJ•f aJ d "' •ı• 
mı>nla 1 ne nde İtalyan sanayıının 14 ağır top 182 ağır mitralyöz 260 zırlıklannı tamamlamaktadır. Yiyecek lendinnişlerdir. çın e 1 mış egı iZ 
ul< :ıi ı tah ib. · . . hafif mitrnlyö~ ve otomntik tüfek, 

1

9000 ve hnrp levazımı stoklan vücuda getiri· Koşulaı· başından sonuna kadaı· bü- x~x 
4 - İt 1 nın Yun n tan scfcnnde tüfek 200 harp levanmı dolu kamyon, Jecektir. Çiftçiler verdiği borçlarını yal- yük bir alaka içinde geçmiştir. Satış ... ----

içine irdn ~tmazdrn kurhı.r~mn, kın 300 .'.nuhtelif silah dolu sandık, 1750 top nız para ne değil. pirinç vermek suretiyle koşusunda birinciliği AI kısrak, ikin- ı Rt:1nuını,:adan petrol geliyor. Elimizde stofı ta 
ıılınar 1 tf'dbırler haiıra gdebıllı-. güllesidir. de ödemektedirler. ciliji Baskın ve UçUncUlüğU Tunca vardır. Hususi otomollUlere benzin verilmiye· 

ttalyn Yunanistan .meselesini hasara- 1'i Ruzveltin yeniden intihabı, lngilizle- kazanıruşi.Jr. I 
mıyncaktır. Almnnyn bunclan memnun ,.,.,,.,,,, -..,,., rin Tarnntoda kazandıkları zafer, Jn- -----·-0.,. __ ._o_o_ ----..; ceJı Yunanıııa .. a iyi şartlarla IJlr çofı maddeler 
def.ildir. Binaenaleyh kendisini milda- Yenı· Mısır Ba~- ponlann cenubi Çjnde yayılma ümitleri- veriyoruz .. Birlilılerln ltiğvı mevzuubahis değil 
hale ile mUkellef sayabilir. Y ni mahvetmiş ve onları oralardan çekil- • - · ·- .. · x•:ıc:-----------·-- k·ı· F meğe mecbur etmiştir. ınasyon A • • • • • .. • • 

ITALYAN RESMi TEBLIGI ve 1 1 ve ransa B. Molotofun Berlini ziyareti Milli • • • • . !ıtanbul, 16. (Hususı) .. -Tıcaıet ~&<•mucibınce ~ıcan ~u.nas.cb tımız ınk~ş?f 
Çin efkfm umumiyesinin nazarı dikkatini Heyetının verdığı kilı B. Na:r:mı Topçuoglu Ankaradan eylemektedır. lkmcı hır anlaşma ıçın 

Romo, 16 (A.A) - 162 numaralı 
Jebliğ: 

Vişl, 16 (A.A) - Havas ajansı Kahi- lb t · t' geldi. Şehrimizde Vekaleti alakadar teklif almış değiliz. 
reden dUn şu haberi a~Ştır : Hasan ce Şid:J:~iırCin mukavemeti, Alman ta· dört karar eden bazı meeelele~ tetkik ederek yan • Harp _dolay1Siyle .Y~nanistanla m.~vcut 

Dün kareılıklı topçu ve piyade müfre
llesi faliyeti olmuıtur, Hava kuvvetleri
miz dU§man ıkıtalannı ve tahaşşlit yer
Jerinl bombardıman cderok işbirliği yap-

Bns:ri paşanın vefntı üzerıne kral Faruk k ı ilt · mukavemeti Ankaraya dönecektır. ticari mUnasebetlennuz kısmen mutee!lle 
tarafından başvekil tayin olunan Hasan Trruzu;a ·ı;rıı~ ngy erenı.nt doki ozim: . A~knrn, !6 (Telefonla) - lora V~- Vekı1 beyanatında bu hafta lavlçreden eir olmuı;tur. Bununla beraber Yunanis· 
Sadri paşa 6teden beri Fı·ansanm dostu k!'rnn okzn erı ve •. unanıszl an 1 tmı killen {ıeyeh eon toplnntısında koordı· hh· ticaret heyeti gelec~: .... ; !ngillz.lerle tıına mutad ihraç ettiğimiz maddeler ha-
l - 'L t bir il t ur mu avemet mytaarrı ara on o ş. nosyon heyetinin kabul eylediği dört kıı --~, d .,_ "---1 1 h 1 0 nrl:Ll\. anınmış a ~ye mensup ur.. tır ki lfır'1arı kola ca tahakkuk edemiyc- . . . .. - cereyıın etmekte olan ticıırt müzakerele- rlcin e KUru &e!.U.t: er, can 1 ayvan ar 

mıştır. 
Larisa tayyare meydanı ile Kavaris 

Yunan deniz üesU bombardıman edilmiş
J)T. 

Babası gibi o da tahslllnı Fransada yap- '" . p y rnn tetkık etmı~tır. Bu kararlar yukeek • .. .. •. deki haft t' 1 V• • ve taze balık satacagvız. Tediye hususun-
ce~tır _ıik d"lmi . nn onumuz a ne ıce enecegını, 

mıştır. . ~ tasa a orze J ~ÜT. .. • .. • da Yunanlılara azami kolaylık gö!';tPTİ• 
Salnhlyeüi kaynaklarda ooyan edil- Eğer mütolanızların. planlan muvaffak Benzin tahsisatı ha'k'kmda'ld l{araı·m Jnponl~~l.ıı. muzu~eıc!erın henuz netice- leccktir. 

d"nine göre MıSlr bitarnflık siyasetini ta- ols~?dı Akdcni~~ hfık_ı"? olacaklardı, C~- da bunlar . ınsınd<1 o1ması kuvvetle len~edi~ını,. gumrukJerdekl. malların ttalya ile mevcut klering anla'jması 
kihc devam edecek ve ancak hilkümet beluttarık •ve Suveyşı ı,gal e~ec~klerdı. muhtemeldır, çe!ülme~.ı içın. t~c~rl.ra tebligat yapıl- dahi1inde ltalyaya lisans verilmeğ,., baş-

--·~-F r anıa bir buhranın 
merkezinl veya · Nil vadisini doğrudan O r.amnn Japonya Hollanda Hindıstanmı Dört karer a3a1ibl ihtimal ıesmi gaze· dıgını ıoylerruı;t./ · - 1 t 
do~ruya tehdit cdc.>n bir tehlike halinde ve Singaporu işgale kalkışacaktı. tenin Pazartesi nüshasında neşredilerek~ B. Nazmi T opç1.~~lt.ı bh euale uvap a~~1~yadan muntazrım surette pC'lrol 

baaında bulunu yor bu siyasetten ayrıJacnktır. BerHn konusmalnrına dair dolaşan meriyete girecektir, 'lf;• ıek ithal&t ve ihracat birliklerinin l kt d' v gelmekte devam cd,._ 
~•~ · şayiala~ı ~?lile~ doğru ~elakkl etmel:te .I:;/>-_-- l.Bğv1 hakkında~i haberin tamamen asıl- !:~; Bu~rün e memleketimizde petrol 

ALMAN VE INGILIZ TEBL'ft. t~~~dilt 8?,!lterıyor~ar. Bınaenaleyh Çın. R d sız olduğunu, bu birliklerin lağvı dcail, ve benzin etoku geçen senelere nazaran 
lJ buyuk mucad~lesınde muvaffakıyetle Omanya 8 bilakis takviyesi fçin tedbirler alınmak- iki mislidir. Bu hafta içinde yurdun her 

alne mani o1mutır. Vu.iyet karlnlıktır. LERINE GÖRE VAZIYET devam edecekt~ılc-"" • • • ta olduğunu aöy~emi§tir. . tarafına ihtiya~ı k~_rııla;:ac~k nisbetle 

.. 
- BAŞTARAF11 lncl SAniFIIDE -

maamafih Mareeal Petain Fransayı Jıtik- ~ . . ikilik var Almanlarla ticaret münaıebetlerlmlz- peuol ve ben:.c.ın gonderılm1' olacaktır. 
lAldcn mahrum, basit bir eyalet haline Lho",.frrad l 6 ~~-A~ld',::- Sa!iJuyd~!h ALMANYA VE ITAL YAN • YU· den Ticaret Vekilimiz ,öyle bahee~ ıkoordinasyon heyetJnin verdiği karar 
getirmek isteyen Alman gayelerine he- ma 8 1 er en ~re~ı ıgme g re un Londı·a, 16 (A.A) - Royter ajansının t.irı mucibince hususi otomobillere benz.İJ'\ 
nüz inanmam1tlıı. Mareşal Almanlann gece Hamburg ü~enne yapılan taa~ruz NAN HARBi Bclgrad ınuhnblri bildiriyor~ Bükreşten «Almanlarla bundan evvelki anlaıma verilmiyecektir.> 
mütareke ile deruhte ettikleri teahhütleıi pek ~u.vaffakıyetlı ve çok ~~~nuıuyet Berlin 16 (AA) _ Yan resmf bir nlınnn haberlere göre Demir muhafız- H••••••-·-·-·------···-·-···• , .... ~--·- ----·--~-
namusluca tatbik edeceklerinden .tlphe vericı bır tarzda olmuştur. Butun hedef- b d ' bild" il.· lar tt!>rfisinde hilkümet aleyhinde nü-

v- 1 r_ b 1 k d d') • • Ask ~ h men a an ır ıyorı I"" etmektedir. Laval • Peten ihtilafında ere uıa et er ay e 1 ml§ür. erı e- y . . d hl"k mayişlcr yapan bazı fıznnın partiden çı-
1 b . p d k 1 L L • k ,. deflere isabetler kaydedilmi~ ve bütün unanıstanın en zıyn c te ı eye ma- k ima üz . ikilik he-1 lm.,.,. 

ga e erun eten e a aca11:1 ~anaatı at ı . . ruJ: mıntakalannda ve ezcümle Sclnnik- arı sı erme, u::.ı o uq~ur. 
dir Mareşal Peten hAll Fransanın bü- tayyareler UslerJne avdet eylemı§tir. b 1 Al 1 1 

k tl . Başvekil muavini vo parti reisi B. Hor-
k. k rl . l u . d k ·1 ' te u unan man arın meme e enne s· u·~ı b" . il 

yü e ıe yetin n zenn e ço sevı en B 1· l 6 (A A) Al ~ dönmesi münasebetiyle bu hareketin ha- Y.a ıma neşre ıg ır cmırname e par-
Verdun galibidir. et ın, · - mnn resmı h"' 1 d k t 1 k . 1 tıden ç1kar1lım muhalefet eı·kanı arasın-

Aynı mahal.il, bazı Aftika limanlarına tebliğinde Alman tayyarelerinin Lond- va ldc,.um ar~n an.
1 

uk u ~a gayeıııy e da tanınmış bir çok şahsiyetler vardır. 
gitmek suretiyle Franm filosunun bu li- raya ve lngilterenin merkezine taarruz yapı ıgı tasrıh edı me tedır. Partinin ga:wtcsi Romanyanın mmdi· 
manların İfg~l altına dü§memesine ça- ett~~eti bildirilmektedi~ .. Aynı tebliğde Anla~ıldığınn göte ııimdiye kadar 6000 kl harici siyasetine muariz olanların pek 
lltacağmı sannetmelctedir. Jngılız hava kuvvetlerının Ham~urga Alı~nn bu mıntakalardan hareket etmiş- ç:>!; olduğun 1 itiraf ederek şunları yaz-

Lava1 ve Darlana rağmen Mareşal taarruzda bulundukl~n, tersa~cde bır .de- Jerdır. ıruştır : 

Yeni Iran ve Japon ~ li;let i Atatıirk'ün 
mdnevf lıuzurlaı ııida eğildiler 

.-~~-----X•* . -~~--~ 
Anluıra 16 (A.A) - Japonyanın yeni A1i!nu•a büyilk elçisi Şukuri Hara bu .. 

gün saat on birde ve yeni İran bilyük elçisi Amu Şirvan saat 11,15 1e Atati.irki\n 
Etnografya müzesindeki muvakkat kabrini ziyaret etmişler ve Ebedi Şefin ma
nevi huzurunda eğilmişleı-c:Ur. Merasim esnasmcla bir polis müfrezesi. 
ihtiram ı-csmini yapın.ış ve protokol er.kanından hir znt ile f'.mniyet ıniidiirti 
merasimde ha1..ır bu1unmuşlaı"<lır. Peten Franaız filosunun lngilteıeye kar!Jı poda yangın çı~ ı= cdılmektedır, .• Bu mU~aecbctle Alman hüküm~t.ini!' Bu muarii!l.~ ıki kısı~a ayrılab~··ı\ 

lullanılmaaına ıiddetle aleyhtardır. * Jkı Akdenız yarım adası arasındakı ıhti- Eski demokrası prensiplerınden kendile- ıı,.;: 
Londra, 16 (A.A) - Lorenden bat- A "k Al lfıfn kal'§ı olan vaziyetinin (bir kelime rini kurtarnmıynnlar ve salahiyet sahi-

----x*x- -

h Palatinada oturan ve Fransız liıaniyle merr a manya okunamadı) olduğu iH\ve ohınmakta- bi olup mihver siyasetine di.\şman olan-
ionupnlarla Rendeki Alman yahudileri i/e siya•f mÜna•ebatt dır. . lar.. 1 
de Fransaya gönderilmektedirler. -•- ~-

- -·.- kesecek Yunan toprağında tek Parmte kütlevi 
INGILTERE, KAVANTRY TA· -BAŞTARAFillnclsAHİFEDE- Jtalyan askeri .. • l 1 

ARRUZUNU NEFRETLE arasında siyasi münasebetıerın kesilme- k l d numayış er 
KARŞILADI sin1 ıntaç edecek bir talebe sebebiyet a ma ı b I d 

., ...... ~... vermesi endişesi ~dl. ÇUnkil şu takdirde - BAŞTARAFI 1 inci SAHİFEDE - 8Ş 8 ) 
- BA$TABAFI l incl SADll".r..vE - Almanya ve Alman ~gali altındaki top- knlmnmıştır. . , . . 

raklnrda bulunan istihbarat kaynakla- A1ina, 16 (A.A) - Yunan orduları Zı\r~~1ı 16 (A.A) - Isvıçı·e gazetele-
Berlln propagandası Kavantri taarru- riyle Aınerlka temns edı:miyecekti. Şim- başkunumdnnlığılım tebliği : rine gore Lorende Fransızca konuşan 

iunun hava harbı tarihinde şimdiye ka- dl ise vaziyet değişmiştir ve bundan asıl BütUn cephede hilyük bir piyade, halkın meınfoke.~ten çıkarılması Fran
dar misli g~nıemfş, bir hücum olduğu- mesul de Almanyadır. Son haftalar znr- topçu ve tayyare faaliyeti devam ediyor. s~dn Peten hUku~eilne kaı·~ı muhalef; 
nu kaydediyor. Bu iddia gUzel, fakat İn- fında Almanya ve işgal nlbndaki arazi- Yedi yilze yakın c>$ir aldık. On top iğti- tı nrttınnıştll', Bilhnssn Parıste bu mü
gillz milleti bu cehennem içinde bile ay·, de bulunan Amerika memurları kendi nnm ettik. nasebe~e bUyük bir infial hüküm sür-
eynı cesareti muhafaza etmekte, Hitlerlz- istihbarat knynnklariyle temasta mil§- Hava kuvvetlerimiz harekette bulu- me~~e~ır. , . . .. 
mi yıkıncaya ve Nazi iheyul!sını ortadan kUllita maruz kalmışlar ve hemen hemen nan düşman birliklerini bombalamış, .~urı~t~~ı 1:rnnsı:' m~ill~rıne gore, 
kaldırıncaya kadar mUcadelesinde de- hiç bir haber alamamışlardır. Bu yi.izden bir hava muharebesinde i.iç dUşman 'V_ışı hükümct.i. Parıstekı ~azıyett~n ~n
''am azmini taşımaktadır. artık Almanların Amerikada serbestçe tayyru·esi düşill'ınüştür. İki tayyaremiz dışe. ct;:ne~tedir. Pariste ıaşe vazıye~-

Deyll Ekspres Knvantri halkına &öyle istihbar şebekelerine malik olmalarına geri dönmemiştir. d~kı .guçl!Jklerd~ dolayı çarşamba gü-

Zon~uldakta •• •• 
~unu in önü 

------x.x 
Zonguldak 16 (Husu.si) - Milli Şef, Reislcilmhuruınuzun Zonguldağa ayalC 

bastiklnn tariht gUnUn yıldönUmU, bugiin Zonguldakta milli 'bir bayram ne· 
şcsi Jçlılde, bUyUk J:ıeyecmıla kutlandı. 

CUmhurlyet meydanında 5000 yurttaşın iştirakiyle yaınlan bir toplantı esna
eında parti reis vekili ve halkevi :reisi heyece.n'Jı bir hitabede bu1unnms vo 
milteakiben halkevi salonunda yapılan 1oplantıda söylevler ve1ilınl~tir. 

Zonguldaklılar Mtlli Şefe tel'!t'aflrı ta7Jmat ve bağlılıklarmı :nzetn1i~lerdir . 

lngiltereden 

Ankara 16 (Telcton , 
arasında temaslar dı:\ 
clrlerine !ngilteredeıı , 
derilmesi kararlB§mıştır. 

Bugünlerde 1ngilten~> ' 
laşılmaktadu\ 

t! auır-atura eşyaıı gelecek 
--·-X·X 

ııgıliı. ticaret bidiği mümessili ile hükümetimlıı 
~. nektedir. p son yapıl~ bir anlaşma ile Türk.~· 
, m liraya yakın lkıymetlı manlfatura eşyası gon .. 

rı•uh 'ı ö bette incir ve üt.i.iın satıı4 ı yapacağımız an .. 

----------------·· -----------------
h 'tap ediyor: bir sebep yoktur. Mezkur mUşahitler si- Dü~man hava kuvvetleri dahilde şe- n~ kitl.cv~ ı<:uıhUrler vukubulmmı 'le 

- Londra a1zl hümıetle seltunlamak- yasi hftcllselerln in'1t4afı neticesinde ya· bir ve köyleri hiç bir fark gözetmeksizin nfunayışçılenn ask~ ~talar tarafından "anada müdalaa nazırı 
tadır. Sizin geQirdtğinh inıtihan bWm- kında Almanya ile birleşik Amerika bombardıman etmiştir. Hiç bir askeri dağıtılması icnp etınıstır. 1\ Rumen Başvekili 
kinOen dahn ağır olm~tur. ÇUnkU ııizin ara5ında milnnsebetlerin kesilmesi llıti- hedefe isabet olmamıştır. YaraWaı az- --~-
§Chriniz Londraya nlsbetle çok kUçi.ik- malini belirten işaretler gördüklerini dır. lnoiiterenı•n 
tilr. Ve siz toplu bir bakle yaşıyorsunuz. söyliyorlnr. Londro, 16 (A.A) - RJytc,. ajansı 1 l!!J 
Orada hep birbirlnhi bilirsiniz. ~•~ ' bildirlyor : Görke nuntakasında ceı·e- l lt k ~ , ı:, . L) k 
Şunu da bilin ki Kavantr.inin intikamı yan etmekte olan muharebede İtalyan- 2.0 ';!01 ~ DCJt} U• 

bütiin bir milletbı telt blr adam gibi sarf- Alman tayyareleri lar dün sabah Yunan taarruzuna bil' m ndanı be YQ1 atta 
edeceği gayretlerle alınaca'ktır. mukabil taarruzla mukabele etmişlerdir. • ., ~ 

Karşın17.da insan! hislerden tecerrüt Londra af akında Öğleden sonra _Yunanlılar tek~~ taa~· bulundu 
etmiş soğukkanlı, btr zalim millet var- BAŞTARAFI 1 in 1 SA.HIF'wE . ru.ıa geçmlşlerdır. Muharebe buyük bır 
dır. Eğer insanları katllAm ederek za- - t - şiddetle akşama kndar devanı etmiştir. Rangon, 16 (A.A) - İngilteıenin ye-

Ottava, ld (A.A) - Kanada milli mü- Roma, 16 (A.A) - !lumen b~şv~kill 
d f . K d ;_ ailt il d General Antonesko, ItaJyan ı·ıcnlıyle 

a na nazın ana anın .ulp; ere e a- .. k tl b" · · b ü . . . . . yaptıgı mUla a arı ıtmmş ve ug n 
ha ıyı teşrikı mesaı edebılme11l için, İn- Roınadan BUkı·eşe milteveccihen hare-
giltere ile müzakereleı·de bu1unmak Uze- ket etmiştir. B. Antonesko haı·eketindeJl 
rek yakında İngiltereyc gidecektir, önce Papa taufından kabul edilmiştir .• 

MakDneye 
~ eı·ilirken 

ispanyanın 
fere vnraca~na emin olursa, ~ulilmden man1ar İngiliz tayyarelerlnbı çok fld· HarekAt bugün de devam etmektedir. 1 ni Uzak şark başkumandanı hava ınare
asJa çckinmeı. Bl7. onu yeneblliriz ve detll hUcumlanna maruz kalmıştır -.ıx- . ı ıralı Bruk .Kofbnn Londradan vazifesi 
yeneceğiz. ' /ta/yan ordugaht çid. başımı gelınceyc kadar Malta, Mısır, , 

Gilndüz hUcumlarmı nasıl bırakmış HA VA ZAYİATI 
1 

ı Irak ve ~distanı zJyaret ebnis ve bu- ı•uı: 11 D 
ıae.k gece hilcumlarını da 8yle akim bı- Lo. ndra 16 (A.A) - Hava nezareti ıa. detle bombaraıırıafl ! rnya gelmiştir,. . : r: ,,. b d 

Hariciye nazırı Ber ... 
Jine harelıet etti 

rakacağız.> tihbarat bürosu, dün 17 düşman tayya- • ~ . Mareşal demışUr ~ : l .i . aff.ö urg 8 
Deyli Ekspres mah1.eainin aonunda· in' dUşUrUld.UğU cak l tngillz edıldı •Her yerde askerın ve halkın mane-1 

Kavantri hucumunu idare eden Görin: ~~=esi ve 1 pilot by~~ildiğini bil- . . wriT.O vfiyatmı .md~~cmmel buldum. Bunlar za-j mu•*thı·ş tahn·bat AMERiKA TANCA HAKKINDA 
ge kl"lldisine yakışan blr tanda muka- diri - BAŞTARAn 1 ıncı SAD.ll"EDE - ere emın 1l' er. Ve Ulfer kazanılıncaya 1 I O I I IR 
beİe edilmeı:inl tavsiye etmekte, ve İngi- ~·biten yedi gUnlUk devrede düş- Atina 16 (A.A) - Yunan başkuman- ka~kgefti~cok muv~kat güçlükleri 1 J •ı• B R l T MATOM VERM ŞT 
liz hava Mareşalinin buna muktedir ol- man tayyare zayiatı artmış, bizimki ise danlığı bugUn öğle üzeri şu tebliği neş- ğ° antmJı l ~~ emnıyetle karşılama- V8p8D Dgl iZ - e-·-
du~nu yazmaktadır. . . • dikkate değer 8Urette azalmıştır. retmiştir: Saat 22,50 ile 23,16 arasında 8 

azme S ~ __:: .. ._. 1 "" · Vaşington, 16 (A.A) - Hariciye ne-
. ~avnntri bombardıman edilirken İn- Yedi gUn içinde İngiliz avcıları 68 İtalyan tayyarelerinin bazı faaliyeti kay-

1 
•ı · bombardımam :tareti Madriddeki Amerika büyük elçi· 

gı~ız hava kuvvetleri Berlin üzerinde düşman tayyaresi dUşUnnUşlerdir. tngi- dedilmiştir, İtalyan bombardıman tay- n~ tere sinin Tanca entemasyonal mıntakasnı-
idıler. Uz zayiatı 8 avcı tayyares.l ve 3 pilottan yareleri Yunan araz.isi dahilinde olarak .liit, • Londra, 16 (A.A) - Hava nezaretinin daki askeı·i kontrolün teııisi meselesine 

ibarettir. FlA>rlna ve Belset Uz.erinde uçmuşlar ve SO ti tebliği : Dün gece İngiliz bombardıman dair İspanya hükUmetine bil' nota verdi-
MERAKLI ŞEYLER bunu mUteakip Yugoslav arazisine da- vye ere tayyare filoları taıcıfmdan Hamburga ğini biJdirmektedil'. 
• • • • • • • • • • • • • • • NORVEÇE VE FRANSAYA hil olmuşlardır. ltalyanlar Yugoslavya- BAŞTARAF1 l. i SAHİFEDE yapılan hücum e~mısında yapılan tahri-

TAARRUZ da Manastır ve civarını bombardıman - mt - bat hakkında ~·· mütemmim malumat Ankara_ Radyo gazetesine göre AJ. 
Güneşe gitmek bahsi Londra 16 (A.A) _ Perşembeyi Cu- e~leroir. Yugoslav mU?afaa tertibatı yapılacak bir ta:rrruza hiç .~ır v~t iş: alınmıştır : . . ınan hariciye nazırı Fon Ribbentropun 

He ap etml.şJcr: Saatte yüz kilometre mnya bağlıyan gecede Norv~eı ve işgal hücuma mlikabele etmiştır. tırak etmiyeccWne taahhut edilmesı Hqmburg şehrinde gcını ve ın.~aat tez.. d t• .. . t h .. azıtl 
sUrat1e ilcrliyen bir otomobil GUneşe altındaki Frnnsa limanlarına hava hU- maddeleri vardır. gahlarına ve uruwni bhmetler servisle. ave 1 uıcrıne sp?nya .~ru.•ıyc n 
gitmek istese ve bu mUmkiln olsa, hiç cumlan çok şlddetll olmuştur. Atina 16 (A.A) _ Umumi emniyet Bu son teklifin daim~ bir ademi teca- rlne kaTşı ynpılnn geniş mikyasta hare- B. Suner Berline gıt~ek uzere yola c;ılt-
durmaclan nynı silratle tamam 170 sene Blenheln bombardıman tayyareleri neznr~i 15 Sontep·lıı günU dii§man ha- vüz pnktllUI iştirak davetini mutazam- kflt esnasında infilfıklaı· meydana gel- mıştır. f:;panyanın ınilıvere yanaşır gib! 
yol nlmnsı lfizımmıs. Briyen - Yaka tnyyare üssilne taarruz va kuvvetlerinin memleket içlnde bir min olduğu kabul olunabilir. miş ve büyük bit bina berhava ormuır görünmekle çok şeyleı·. knzan:ıcağı mu-* etmJşlerdlr, Tayyare dağılma meydan- kaç şehri, ~asa.bayı ve köy mıntakala- Anlaşıldığına göre Molotofnn Be.din tw-. hakknktıı·. 
Yült~eklerde hararet lal'ında bir çok yangınlar çıkarılmıştır. rını fark gözetmeksizin bombardıman et- seyahati mevzuubnhs olmadan ç:>k za- Rhenivn petrol tasfiyehanesi ile Blohnı Mah'hn oldugu i.izeı·e İspanyollaı· 'fan-
derccesi Tayyare istasyonuna giden bir tren mi§ olduğunu tebliğ ediyoı·. man evvel, mblatiyle vakıf bulunduğu ve Voss tezgôhlanna şiddetli hücumJar cayı ilhak etmişlerdir. İngilteıe ise Taıı
Arzdan 15 bin metre havaya çıkıldığı mitralyöz ateşine tutulmu..,crtur. Arnyen- Epirdc bir ikasnbada dlişman tayyare- bu tekliflere şimdiye kadar hiç bir cc- yapılmış ve buralarda çok bUyük yan- canın İspanya taı·nfından tahkimine m\l"' 

zaman hararet derecesinin sılınn altında sin şimali şarkislndc Sen Lnzar tayyare leri evlere mitralyözlerle taarruz etmiş- vap vcrilmemiştir. gınlar çıkarılmıştır. vafakat etmiyeceğini Madrid hi.iküın•'" 
7o olduğu tcsbit olunmuştur. meydanına kısa fasılalal'la hileumlar terdir. BUttin taarruzlar neticesinde iki Moskova 16 (A.A) - Halk komiser- Şehrin şimalinde Sernbek ğaz fahri· tine bildirmiştir. * yapılmıştır. çocuk öhnUş ve Uç kadın yaralanmıştır. lcr heyeti reisi ve hariciye komiseri Mo- kası mUkemmel neticeler almak sureti-

Norveçte fena hnva ~artlarına rağmen Hasarat hiç gibidir. 1-0tof diln ~ ynrısı, beraberindeki ar~ le bombardımana tabi tutulmuştur. İspanyanın harpten kaçınmak istiye· 
Oyluk kemitimizln Stavanker tayyare meydanı bombalan· ttalynn tayyareleri Yenişehirde aske- kadaşlariyle birlikte Moskovaya dön- Altona mıntakasındaki elektrik sant· ce~i muhakkaktır. 
kudreti nıştır. Bulutların nlçakta bulunması ri hastaneye de taarruz etmişlerdir. Ha1- milştür. Hudut :istasyonuna kadar B. ralına hilcwn edilmi ve bir çok yan- Berlin 16 (A.A) _ İspanya hm·ici~• .. 
İmmılmı,ncak biı şey gibi görUnüyoı hasebiyle bombardımanın tesiri anlaşı- buki hastane üzerinde Kızılhaç işaretle- Molotofa Alman protokol şefi Rozenberg gınlar çıkarılmıştır. nazırı Sumnerin Paristen Berlinc ge1e-

&mm:ı oyluk gemi~ınin bin kilo~nm yü- lamam1şsa da 1 
• tayyarcmizin attığı bir ri tamamen göriinilyordu. ile Hitlerin muavini Rodolf Hessln, kur- Diğer tayyareleı·imlz Kiyel mıntaka-

ke kırılmadan tnh. · ı et1iği tecrlibe- sUrU bomba, lı.r mühimmat deposuna Baz.ı hasarlar olduğu ve bir kac ı.: i- may başkana ve bir deniz yüıbaşısı re- sma Ostand ve Kale limanlarma bir hü- c<i,1 ve Ribbentropla görii§nıeler yapa• 
lı:ır neticesinde J{i.ınıhmı~.ür. isabet ebnlştir, nin öldUiü bildiriliyoı'. fakat etmı,ur. cwn yapmışlardır. c:ı~ı bildirHmekted'• 


