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JliUi ş.ı JSJfET lNöNV, Büyük Mıllet Meclisi Reiai ve Başvelcille btteıber Ciimhtıriyet Baynımı meraaiminde 

Büyük Millet Meclisi bugün açılıyor 
• 

Milli Şef saat 15 te nutuk-
larını söyliyecekler 

Reisicümhurumuzun çok mühim 
Radyo ile bütün Dünyaya yayılacak 

Büyük Millet Mediai bugün top- gönüllere ferahlık veren aeaini do-•11111111111111111111111111111111111111111111111il111' 11111 

Bal2aristan 
Ne yapmak 

i7,etindedir? ----ŞEVKET BlLGIS 

lanıyor. yacağız. Mecliste İç ve dıı politik• 
Yine bugün rejimin yarattığı si- mızın açık bir izahJ yapılırken, ma

yasi ananaya uygun olarak medi- kac:ldes VATANIM, azi& MDIETIN 
sin ilhamkar kürsüsünden Milli Şef- emniyeti, refahı, saadeti için, geçen 
in senelik nutuklarını dinlemek bah- bir sene içinde saıfedilen büy~ 
tiyarlığma kavu!"cak, INöNtJ'nün - SONlJ 3 t>NCO SABIP'BoE -. -·- -_._ .. _ --$- ---·- -- 1 - - - - ···-·- - ---...... 

HAVA HÜCUMLIRI AFRlllDA VAZIYET 

YENi 
HARP 

Yunan miida
faa hatbnı 
yaramadılar 

T..........,,,. ınalıC11Jenaeı 
edlyorlaP ve naulıaue
naeı edeeelıleP 

A nada "4 k kralm acırayı on nele t 

Bir ihtimal 
ınınnım1111111111uımmmm11nm111mıııııtt1M11 

Zafer azmi 

• •• • gayn musavı 
mücadelede 

ezilmiyecektir 
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Ramazan Müsahabeleri 
.................................................. 

Ramazanın son gecesi 
nasıl geçerdi? Eski 

bayramlara bir bakış .•• 
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Buli{aristan 
Ne yapmak 
I\iyetindedir? 

- HASTAPAFı 1 ıncı SAIHn:rn .. -
Balkanlnrda yeni lıir harp cephesi 'lft• 

lzmirde telsiz 
istasyonu 
yapılacak Bı•r çok memleketler ratmak için sarfettakleri gayretlere Bal-kanlarm ne suretle karşı ko) up kendi· 

lcrini koruyabiltteklerindedir.• 
Bu yazıyı okuyanlar '11 sualleri sor· 

~!!!!!0;--n~.1ı1r yeniden naal istediler :t=.~~= 
----... -...- Sllll ihlil almJer 1:("8 ... ldmlenlirf 

Mübarek Ramazanın son günü, arefe - Çorbayı içecetiz. Kapldan ele al- emrolUR•• ••• BaJka ....... bant ~ atış' ııek 
g cc cDün akpmdan ba; l:ındılt. > dlk. Amma çorbanın içine bir şey sık- Nafıa vekaleti lzmirde üç k..ilovatltk 4000 t ytİD v 500000 ki) mesuliyetiai -..ı.te......,,.. kiadeuli.r! 
y~ ramazanı şerife mahsus teravih mak lazım. Bu sıkı1mazsa çorba tatsız bir telsiz verici ve alıcı istasyonu in§Umll OD ze yagı, o Biitiin Balba Mletlerialı sulh için-
nam.azı -Tann sağlık verirse gelecek yıl olur. Söyle bakalım çorbanın içine ne karar vermiftir. Bu buauııta hazırlıklara m•m•n de talep edildi .. y.,...kbm .... anaları eh...,_ 
ka\•• 1ak üzere - ehli lsllm üzerinden sıkarlar? batlanmı~hr. T el.m İM syonu. En k•a • &öre tun.. ft zodialak rah.- BaJ. 
sakıt oldu. _ Tabanca! bir zamanda ikmal olunarak faaliyete t ' n .................... 11111prista-

Bu akşam, bayram gecesi, bütün h- - Ne? .. Ulan çorbaya hiç tabanca mı geçirilecektir. s•• naa .. Wr nefret tbl)s- m..r ee.e.i 
mlriıı içi çalkanırdı. Hemen hemen cllm- sıkılır? --•-- içinde izndrll .taceaPlal'ın ınaJı lndanan 'J'eofD icap etmez ai7'1i? 

~~rl:ıı:: :t:~~'d:"~~ = ~d;n~urada tabanca sıkılır! Bay~am alış ve- Gotye IHlpura Pll•eden lleyrata ••• .:~ ~-::::.-:; 
oyunu>, tiyatrolarda, at canbazhanele- - Çünkü tmıir Efeler diyarıdır. Ta- Uzun müddet eYYel lzmir limanından Alman fırmalan yiyecek maddeleri. panlolmal Wr aetiee7e lllıilıYor. ••• 
rinde ıllh... bancaya çorba sıka•lar! n· •lerı· hararetıı· mal yükleyerek hareket eden Ve timdi- kuru fuulya. üzüm. İncir Ye cliier bazı tlnletJeri salna arza~ ....... 

Hele tulClat kumpanyalan, o vakit çok Çılgınca bir alkq ... Sonra tiyatro bi- 'ı' ye kadar Pire limanında bulunan Fran- yajh maddeler istemitlerdir. ltalyan fir- liitidleriae fedüirhkbırla vuılacapı 
meşhurdu. Hakikaten nUktedan, nilkte- ter. Her kes dağıhr. t• sız bandıralı Teofil Gotiye npurunun malan da her türlü yiyecek maddem al- llilmeli imişler_ 
plrfl ı~r ebesi, hazır cevap, kös dinlemiş * ı?"eç 1 Pire limanını terkle Beruta cittiii haber mıya talip olmutlardır. Fakat aym ~ Balbnlanla salbu 
bir • hli dil --.:.ı mahsus verilmiftir. Iraktan bazı firmalar yaptıktan mira- isteaüyen, .... ~ ~ llıevlet 

ç : ram~ ~ .... e Sabah oldu. Bayram namazını kıldık. En çolı lf yapanlar MalWıı olduğu üzere bu vapurda iz· caatta her türlü ihracat maddeleri müba- mncml ol•wbian söylemi)'• mtQ'ft! 
olara - bırer tublat heyeti teşkil ederler, llk masraf camiden çıkarken cSevindi- ayaJdıaJn, elllise ue mirdeki ihracat tacirlerine ait mühim deleane talip olmuşlar ve tüccarlanmı· Slovonua menu .. hahs ettiii fellaür.. 
baY!°8m son~ kadar - b~k şehirler- rin:. fulmdan başlar. t_:.__flye S_. __ 

1
__ mikdarda ihracat ....,ası bulunmakta idi. zan ... rtJannı bildinnelerini teklif etmit- bk Bu)taristanm diler llellrwn devlede-

de ıcrayı löbıyyat eyl.erle~t. . Cami kapısının iki tarafına bir çok ....u ....,.., ... - -..,., ..- · le · 1..: • .1:::.:--. • _._ !IL.&.."1.9..ır 
Bu ramazan tzmırdek.i tıyatrolar Tüccarlar bu mallann bedellerini henüz lerdir. ny ışvu._........, lll8DI - arazi ....._. 

. . · ' . . kiiçük seccadeler, hasırlar, mendiller se- Bayr~m mün~beti}l~ dün çarşıda nlmamif)ardır. YalnlZ vapurdaki fmdalt lsveçten büyük bir firma 500.000 kilo ~ bt'i surette halliden~ 4e-
ıçınd<- en ba;rt~ gele?ı s:ınatkan şehır rilmis•ir. Bunların her birinin başında har~re~la al11 v~ı.~ler olmU§tur. Per~ken- içi ve fuulyalar Pirede vapurdan çtkanl- iyi tütün talep etmektedir. iildir. Aynı ~·anda ha fedakirbk Mih
Klm l ef ndı ıd~ındekı cAkta~> 1u- sarıklı veya sarıksızlar vardır. Her na- decılcrın ~aptıgı ·~ hacmı pek. genış ol- mıfi ve oradaki firmalara satılmattır. Son )uaftanan en p.yaru dikkat bldise- ver. d4;vletle~ ~ Wr • u,..n.k Ye 

ltlat ~un panyası ıdı. . . . mcden irili ufaklı hağınrlar! rı:ıaaına rag?1~n: pıyasada her cana ve çe· Halen Berutta bulunan vapurdaki si cenubi Amerikadaki bazı alıcılann t~yet tavsıyesuu de ihtiva etmekte-
Bu ?ece en son ramazan temsılını \•e- - İmam efend·yi sevind·rin! Vaiz. ııı~ ~al~n layıkıyl~ bulunamamuı. d h- mallann oradaki tüccarlara satılmasına yaptaklan müracaatlardır. Cenubi Ame- dir. . • . . . 

recektı. ·~ktaş kumpanya::ı daha ra~- efendiyi ~evindirin' Müezzin efendiyi buyuk ışlere mana .ol~uştur. . . . tCJCbbüa edilecektir. Ticaret müdürlüiü rilta. tufiye edilmit 4000 ton zeytinyağı Y~taa bır köle silmiyetten ~ 
ıandan ~U: halta evvel Gon hanını isti- !:Cvindirin!.. Ayakkab1eı. elbısec:ı ve tuhafiyecılerm l,u iııi tetkik eylemektedir talep eylemektedir. Bu müracaatlar tet- tavsıycye cevabını şerefle vermışür. 
ear etm.~ti. . . Ne mUnMip görürseniz atarak sevin- iıleri iyi gİtınİftİr. Buna mukabil diğer iıı MAL T ALEPLERI · kik editm~ktedir icap ederse diier BaJbn ınemleketleri-

Bu Gt;n ha~n gen.ış bır ahırı vardı. dirirsiniz! sahalannda beklenilen al11 verit pek ol- Muhtelif memleketlerden yeni mal Şimdiye kada; devam eden bütün ça· Dİll cevabı da ~ INııtka bir şey ol-
Ram:ı?..anlarda üyatro kumpanyalan gel- Sonra bayramlasmalar ziyaretler ~ mamıftlr. talepleri vaki olm ...... •r. Ticaret oduına. l•-atara ragv men lav--1e henüz ticarJ ~yacakt• ır .. Btıaun. 1(81 Bulgar• •• ~le-di mi bu ahırın bir ucuna bir tahta per- lar • ' • '"T'- "T"·· çy ta i 1ıa1r-•-ti - al 
de k.1 k h 1 dev 1 · -- -- ticaret mıntaka müdürlüğüne, ticaret ve- mübadelelere batlanmam&fbr. Yakın rme \S .)emaz 11&11 gormege ( 9'-

çe ı ere ayvan ar; e er ve mer- Başta vali, kumandan, eşraf olmak T••t•• • kaletine ve mllhtelif firmalara son hafta günlerde İ•veçe büyük bir parti üziiın ve maSlanlo dır. .._'= . ~ llilıı 
kepler, buraya sıkqtıntır, öte tarafı se- Üzere şehrin içinde bir ziyaret yarısıdır u un pıyasası• VO ma-n111 ·-· ----yittllere tahsis kılnurdı!.. giderdL :çinde bir çpk müracaatlar yapı)ID1ftar. incir gönderileceii anlqılmaktacbr. dnletJeriniD tloi1I _ A;ı f 

--"1-~'L 1 - z Bu gece Ve~ - - ramuan tem- Bu bayram ziyaretleri hakikaten çok D a a a a bir lııarbe tanıfW' o-...mnm ....... 
sili kumpanyanın artıstleri menfaat!ne önemli, tamtıraklı, külfetli olurdu. ın çı m z m - 1 eniste Jzmir neden ürüncü oldu? ispat ettiklerini yaznuşbr. 
fevkalade bir mUsamere olacakb. Daha Evveli vali paşa. lki kanada atlı hu- •• T Valmyi şimdi bu Midede alay etmiyor 
sabahtan şehrin içi rekıam1ar1a. yatsı susi tındosunun içinde sırmalı resmı et- Dl ve zurra :ır•x mu? 

namazından evvel de tiyatronun içt se- bisesi. kllıncı, nifanlan ile. Sağında so- K 1 .. reı·sı· teknı·k fB_ !_".~ BtLGllf yircilt'rle dolmU§tU. 0 kadar ki ayakta lunda yüz başı, milJazim yaverleri; ar- Piyasanın ,,.,. an ellllel u u p -- --
bile duracak ~r kişilik yer kalmadıib~- kasında süvari zaptiyeleri (jandarma). açıl111an fdeniJhJOp f d 
dan sokaktakı biletçi sudılı erkenden Vali~ her selAmlıia konağa - Mtta B t·y ·· t h ·n ·.bu -1 tü ran 8 
kaldırılm•• ve banın kapm ka lılmak . . ] af , bil ha azı u un mua a aı en u sene - b 1 • J . ,. . pa arası ıyı o mıyan eşr a e - yram tün pivaYsının geç açılmamıunnı temin • t 
mecburıyetı hA.sıl olmuştu. tcbrikine gitmeğe mecburdu. E~er git- etmek ·makaadiylc ticaret vekaletine mü- se ep erı an a ıyor SeViaçll ldr ydclöaÜllllt 
Uutmıyalım. Temall başladı. Kanto- mezse iş dUdüktU. ÇUnki\ eşrafın gizli racaata karar vermitlerdir. Akhisardan İranın Veliahdının doğum yıl dönümü 

lar, dUetolar, milU oyunlar, pandomima, bir konferans kurarak mabeyne bir ari- bu hu.usta bir müracaat yapalmak üzere ıc•x bütün trand.a son derece parlak bir tar:z-
ve iki perdelik cAh! senin için can fe- za sunmakla valinin dei!~mcsi hatta azil olduğu tehrimizdeki alakadarlara bildi- İ . in fıad t fslel --•ffı IJuJ ,,. .. _ da kutlanmL<;tır. 
da!:. melodramı, sırasile vaz'ı sahne edil- wilmesi defterde vardı! rilmi,tir. ,. ıır lft en ~.ye DAN Uftmant-., Bir kimse İrana gitmedikçe, bu ülkc-
di.kten sonra .. en nihayetki ve en parlak Eşraftan arabası o1anlar arabalarile, -·-- otomatffı şelıiJde on llıl pauan fıaylJedllnteslne deki değişiklik ve tekamülün güzel sah-
numara... olmayanlar bayram c:rünl"ri için mahsu- Tepekö• • A ...... • sellep olmupUP nelerini yakından müşahede etmedikçe 

l§te her kes sustu Öyle derin bir sil- saıı kiraladıkları landonlarla... " '3--- .. ve bu genç milletin ruhu ve minevt in-
icat ki develerin geviş metlrmesl bile i~i- Cümlesi de rütbe elbiselerini giyer- NazllU lelelana Ankaraya ttiden lzmir teni• ekibi av- Bazı mühim müaahakalara ııelince: kılaplannı görmedikçe bu millet hal-
tilmlyor! BOtnıı lfiz]er sahnede ler, nişanlannı takarlardı. Rütbesi ol- 130 J.ılometrelik Tepeköy - Aydın - d~.etmi<ıtir: K.a~ileye riya~ ed~n kulüp ~rdo ... yapalan tenis mii!"ha~alarmcla .kının böyle mesut ve milli günlerdeki 

İşte sanatkln ıehir Kim.il efendi Us- mıyan eşraf yoktu. Baladan Sldiseye Na7Jlli telefon devıesinin inşasuıa ya- ~JSl Dr. Alı Hatam Bayer dün bır muhat binndUji alan Lohner rakipten Ankara neşe ve sevincini idrak edmez. Onun ne 
tad Hnde, komik 4eb1r tblş arkada sah- kadar. Hepsj d Utufetllı. Saadetlu. İz- kında başlanacağı Ankaradan şehrimiz- ıirimize şu izahatı venni~tir: . . bir~cüi Eehmiyi yenme.ine _ ~~· olduğunu ve neden tı~t ettiğini anla-
r.eye giriyorlar. Tufan gibi bir alkı-:. Nu- ~etlü, IGfatl(l idiler:.. dclri aüık.adaılara gelen malümattan an- . c -Ankar~ se~ahatn'ruz ~k ~ı-geç-,lzmırde çok•W• kolaylalda ve. buyük b':" yamaz. 
mara başlıyor: Yanlarında nnr ·1 lcrini, çubuklarını. lasılm 1 r ta. Beden Terb!Yt'.Sı Genel Dırektoru aa· farkla yendıgı Telyana galip gelemedı. Genç lranın genç Veliahtı bütün genç· 

_Ey lbiş! Gel bu akşam seninle veli su ~ürahilrrini tac::1ynn r· 1 rı. a)\"a7.lc-n -•- yırı ~ene~al Cemil Tanerin iltifat ve te- B.~nda .~ç şüphesiz ki Y.orau.nluğun bü- lik hareketlerinin ve bilumum gençlik 
nimet tiyatroperveran efendilerimiz hu- usakl rı ile bu hey. P- . ;;:ı <' r.-fm Cocuğan hiddeti veccuhler.me n:~zhar olduk, S.:. '?.· F. B:aı: Yiik: t~aın ol~uftUr. B. Cim Jıro ~ genç faaliyet ve inkılaplarının başında olarak 
7.Urunda son bir ramazan i.ftar.a edelim, sırmalı elb·sel r i hd .... n: ... 11 f"··.;.u.,,.._ • d Balk 1 k"" .. d kanı Kerım Bukeyden ve butun tenısçı rakıbı Karokı çok kolaylıkla ve ıkı sette son bir kaç yıl içinde kendi vatanının 
olınaz mı? rlni gere gere, sol rll ri' ltın ı::ü.-kü'Ji.i • O cim ~ ~ au~kk oy~n e o~ur~ a.rhd ~ıardan çok sıcak hissi kabul gör- tek bir aayı vererek yenildiği halde ken- gençlerinin ruhunda fevkalade bir heye· -

- Ollllaz olur mu, açlıktan kamım kılınclarını tutn tut<. ~n m·. ,..a·rlak yil- Karı r ıbm' u k. ı.Nd ~ a ınek diık. Gazetenizle alenen kendilerine te- diainden yine çok genç olan l.tanbullu can vücuda getirmiştir. 
.. l:? }'a ıı a u· cocı• O emı ın T e k' .. W• ı · ·r Süad ti b. ta 1 k . · 

dum.. belek rı:ılıyor! ruyii 1 ril İ5\•lr bir .dic;J Mi •·nrclı ı,;_ . h 11 . d M t fa K D şe ;cur etmcgı ıır vazı.e sayanın. a çe n ır maç n sonra yoru ara lranın büyük Şehınşahı böyle bir ev-
:r- ma a • ın en u a oca uranın A k 1. ld v •• .. ·ıd· G·d At· tt• 1 ta b ld V d t - Peki 1b"ış, iftarda sofraya en o"noe .J 1 k. . d tla b. n araya ma um o ugu uzere uç şe- yenı ı, ı o ıo ı • n u an e a ludı yetiştirmekle bin fedakarlık ve zah-

ot a ıyenn e me\cut o n ır kavga h. d · b. · Tw• ·· abak A k d Ah t T D w il 
ne gelir? • sonunda ateşlemiş, fakat yangın hemen 1 ır ~r:ısın. a.kte~a .ır~cı ı~6 m~~ b :· ve ~ ar' ~nd h m~k .. a.n d kgan e meUerle yHkselttiği memleketinin ufuk-

- Çorba! - Vre kalo !o Atı b :. mu! Ba•: :>m s<..ı liiı ülmu tur. Çocuk tutulmuştur. an bıçı~ gıt.tıd. .dc.r tBa ım. . muk~a a .. a Aoynı· att.ı.b zmdırf eV edr dı ısı!'ı ke azdan~n larmda saadetin en iyi tecellilerini ya-
b k C k 11 • mcc urıyetın e ı ı. u yarma se ız mu· ıo ı u e a e • ı yıne azan 1 ıse ralmı• ve cbedilcştirmış· tir. - Çorbanın etrafına ne dizilir? mü are . o yı .. a. U..,ur g tird;n - - d h d vl ld Ah T :r 

Ask ı mato teo. Buvur Al" b y, Bu "" nin! Ot 111.. • ... erk SP.bakanın on ikisi kadın oyunculara ait e A me e mag up o u. met an --· _ 
- er. M h Ou~se ill en di. lzmirin kndın tenisçiye malik bulun- D"oğanı lzmire nazaran hakikaten çok R 
- Ulan hiç sofranın etrafına asker mi ey anecj Ko ta. Ali b y·n ol koltu- A rk dd d bir ı.L · · b ı_ __ 

w b' k B .. .. tatıı ca c.esıu e şe • gazinosu mamıısı bize otomatik bar şekilde tam tera&Ai etmi~ ve revanıta IY• az&rıanaılf OD anyamn 
dizilir avanak! ~u arasına ır şey 51 ı"1ır•r u. gumuc; (inilnd otobüse bhunek istiyen F.mine 12 puvan kaybettiriyordu. Kadın müu- bulduk. Buraya kadar görülüyor ki Cim .._ -

- Asker dizilir işte asker! kılıflı bir saldırma (bir n vi biivük bi- &.d nd 2 l va!µllda bir kız belediye oto- bnkalanna iştirak edilmese de bu mü ... Jiro, Aliotti Ye Lobner ikiter •inkal yap- b• tek •b• 
- Neden? cak) tır. Ali bey, bavraı:n sabahı .Me,r- ı ·· ı d b. · · k ..ı,_,_ l h • d b" L b .._:..1 ır ZI 1 >us e n n ırının enui!suıe çarpma- bakaln ic;in bize sıfır puvan veriliyordu. maş ar, epaı e arer maçı ııı:ay eumıraer 

haneye ilk giren ınüslüm::ın müsterid·r. siy' du rek ~nralıanmıştır. Otobüs Ş>- Bu tekilde 'aybcdilen bu puvanlan er- ve birer maçı da kazanQUfiardD'. - _..-- Çorbaya geriden el uzatan olmasın 
diye! 

Halk tarafından fiddet1i bir alklf. Son-
ra devam: 

- Peki lbif, §İmdi sana bir şey daha 
soracağım. Çorba bunsuz içilmez. bil ba
kayım nedir? .. İ§te soruyorum: Ufacık 
fıçıcık içindedir turtucuk. Nedir bu? 

- Canlı mı cansız mı! 
- Cansız! 
- Tramvay beygiri! 

Ev t, bu da bi" ad tti' Ott•z rama ~'" foru S ni lkıkkı .da kam·ı i ınuame1c kek oyuncuhmn telifi etmesine esasen ()yuncularunız arasında en şanlı Vmit TU-RK LIMANLARINOAKI VA· 
işsizlikten sinek ~lıyan ha' la k, n Pğ· yapılın::ıktadır. iınkin yoktu. Saver olmuı ve hem ·lstanbula ve hem 
lıyan meyhan"cilcr; m vki n , d l<''"e- d A le w k b-L- d PURLARIN GERi ÇAlalftll · · b · b h • Bununla beraber lzmirin i~ mevsimi c n araya yaptıgı i İ müaa alUlYI a b • 
sıne göre ayranı ıçin ir~r <>diye ha- .... ,---__ ,,_, __ ----- ··ı" dol-.;ı iy]e bazı mühim o)·uncuları ela kazanrnJflır. Kendisini tebrik. ede.r v.e 
zırlarlardı. Bunlar da gümü5lü b·cak, 1 k k d h ._,._ b oıGI HABERi YALAN 

n1 • ~ırg~n k 1ırft 1t1flır ~ötiıremiyerek Ankaraya bir az zayıf ge ece .. sene ço a a te~~~"'~ etmıt ~r 
sava ı tütün tabakası, y .. ·mumlx koç, 1 '-'il tHI illi fUIHtl hdro ile gittik. halde gormek huauaundakı umıt ve azanı- k (A.A) - Rador Ajanın 
kuzu, hindi, horoz il"h . 'ihi ç şit ç it ı · · · h d · Bü reı. 31 

J 
_ ~ Müsabaknlarda ıahııi muvaffakıyetler ml2a ız ar e erım.> bildiriyor: 

tuhaf şeylerdi. Bu', ın keı bayramıdır. Uılal ec- ld . k d 1 w b 1 d -·- D-:- m=•te .. rı...=.. 1u~......1- lônanlann..1-
ey aneye ı a ımı un atarsa ıı zaı1esı tasra mu~tc-rı ermııı e o on- d 1 k h d'l 1 1• f' ed·ı bul R url bu limanla M h "Ik d k' b · ·· ·ı · d k 1 1 e ctmıfııe e an attıgun ae ep er en - - ,.._ _ ..-... ., .._ ____ u.. 

hediyeyi almak onun hakkı "di. Ayyac-1 y.a teminl..,ri içiıı ilç gün bavram açık 0 da!ı ·aıy ebı el n ksayı a.br .. -~ek ab~ 1 ke- Valimizin •zlmat unuı amen vap anmn • 
lar arasında bu hediyel 1; kazanmak , h c:-.kt r - me ı ve ııtan u ta ımı uyu ır zev - n terk etmeie davet eclildiiine dair s•-

da &deta bir şeref sayılırdı! Artık meyhane 

8
· • . 'T' k • I birinciliği. Ankara takımı bize nazaran telfll'alma NDJi 11l"eı=R1:m1111 zetelerde çakan haberleri kat'iyetle ya-

açıLncıyn kadar bütün g ce meyhann Jr 1 e Zlp t :kı puvan farkiylc ikinciliği aldılar. ceYaplaft lanla~tadar. R~ Yap~ tesltit 
sokaklarında nöbet bekliy nleri görme- ı t 0) unculanmızın baz.ı maçları kaybe- Cümhuriyet bayramı münasebetiyle ~ odelan aeynatm~~:iucibince faa. 

- Ulan ne münasebet? 
- İnanmıyorsan git Bahribabaya 

ör! 
c lbiş burada, o vakitki tramvay bev

girlerinin bakımsızlık ve açlıklarına ' 1-
nih etmiştir.> 

1.yd., Ilı 1 z.alrnn ınde ( Altınnıya ) ditlerinde hiç şüphesiz~i yol yorgunlu- tarafından .... ,," 111e Yam e eın er 
ı ı.. k 1 bol ool dır (Al i k 1 w k b -1t b. valuniz B. Fuad Tuksal JD1U& ROMANYA y A YENt GELEN Hecİiye alındı mı, ilk kadeh meyhane- Jll 1 vnr · tııııii-- wunun ve uy usuz ugun ço üyu ır $efe ve Büyük Millet Mıec1isl reisi Ab-

Halk tarafından yine şiddetli bir al
kış. Sonra devam: 

cid n kiras, yani tcz~fıhtan caba olur f •) 11 esansı hittiği hakkındaki şa- 1 esiri olmuştur. Ankaraya yirmi altı aa- d·'lhalik Rendaya çekilen tlzim telg- ALMAN KUVVETLERi 
sonra biitün bayram gündüz gece devam f l ı ı kat'iyycn yalandır. İzmirlile- ı :ıtlik bir seyahattan sonra yorgun ve uy- r~ verilen cevaplan aynen neşre- Belgrad, 31 (A.A) - Royter bildi-

- Peki lbi§, şimdi sana son suali so
raca~m. Buna da lAyık cevabını verir
sen, yokmu ya, ihya oldun gitti. 

cder g·dcr. ramazanın acı ı cıkardı'.. ıyoruz 1 
r ı \e bütün Türlciycnin bu sevimli 1msuz bir halde çıkan oyuncularmuz he- d' riyor: Moldavye civarında Yasai Bolo-
o !..I bitmemistir ve hıtmi~ecek- 1 men iki saat sonra ımhaya çıkarak oyna- B F d Tubal samiye Alman kıtaatı ile bava müdafaa 

- Sor bakalım. l 
t _1 1 mak mecburiyetinde kaldılar ki bu, her · ua &mir valisi topları taıımakta olli'h yeni trenler sel· 

Bayramınız. kullu olsun a~ ı ve sev- lliıal Ec:&abaıiesi t halde kaybeden oyunculanmızın verin- C _ T kk"·r " muhabbetle tebrik rniştir. Bir Generalin kumandası altında 
ıli okuyucular: • - - -· - ·-·- - - - -· ,. - --v de bir mazereti olmaııı la7.1mv,e}ir. cd . eşe u • bir •ubay kurulu ela aynı ı<ehire gelmit-

:·········:·······························································••\•••••••••ı 

~ ! BÜYÜK I~ İKA YE ~ ~ : . . : . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umulnnyan Saadet 
----------------x.x----------------

-
YAZAN : fJ~ YJLDIZ 

4-
cBu bahftiy lıler, ne şakrak ne ince 
Yazın gıyinc hepsi beyazlan 
Cıldırtıyor bütliq genç kızları ... 

Cazib tevze bu hayaU konseri su tu-
r rak: ' 

- Sana bay Cemıl Şardan'ı takd·m 
ederim Yeğenim GUlen ... 

- Ş refyap oldum bayan. Giiz.el se
vahat ettiniz mi? 

Dostça, sevimla bir tavırla konu,uyor
du. H r hangi bir g nç kwn tatil zama
nını söyliyebUecek bir tip olduğu belli 
idL 

- Çok güzel, teşekkilr ederim. 
- Pek fazla eşyalannız yok galiba? 

Mükemmel. Arkaya kolayca yerleşfri-

nz. Otomobıl eskic"e amma, hala yürü
Y r. En iyi havalar, eski kemanlar üze
rinde çalınırmış, diye meşhur b·r söz 
duydum. Kim söylemiş bilmiyorum. 

Güldü ve valizi otomobilin arkasına 
~ erleştirdi. 

- Zaten neme lhım, benim otomobi-
1" m olması klfL Adını çı~ırtkan koy
dum. Çünkü, hali tekerlekleri dönmek
le beral>er, pek o kadar se!!Siz d ;;.ildir, 

Gülen, Cemil Şardanla Cazibe te~ ze. 
si arasında otomobilin ön tarafına yer-
1 şerek tefekkür etti: 

- Beni alma~a gelmeniz 90k lütüf
karlık ... 

- Her kes yerleşti mi? Haydi yola! 

an> hınçkıraı, titredi, büyük hiss diyordu. 
ı e gtiriilttisil t~inde ileri atıldı j Cazibe teyze Güleni odasına çıkardı: 

ve Er nköy yolunu tuttu. Bütün bur~- - Bu .reyahat seni cok yormuş olacak, 
ları n :-dar <l ğ'~m~ti. Ercnki.lyde sa- Haydi biraz istirahat et yavrum. 
hicı bır köy g'bl sıkılacağını sanmakla Gülen dü ünüyordu: churada rok ho~ 
büyük haksızlık etmis i doğrusu. Plaj- vakit geçireceğim.> Uz:: k seyahatlerin 
Jar. z nol r c.I altın4a idi. ve maceraların hnbı ını dcıhal aklın-

Ar ha iki tarafı agaçlı dtiz b·r yola d n sildi. Gitmiyecegi yerlerle uğrac;mak 
saptı onra )a..:ruça durdu. Gelmis- neye yarardı? T Lil zam nını ze••Kli ge-
lerdi. çirme· e bakncaktı. Zaten, işte tahmin 

Cazil teyz • delıkanlı:va hıtaben: ettiğinden daha iyi bir şekilde ba~lıyor-
- Y r.m ögle yerne··ne bekl'yoruz.: du. 

dedi. Kol ca uyudu ı·e bu derin uykudan 
- T ür ederim f. kat kaptanım ancak hah ::ıat dokuz.da uyandı. Tey-

bunu p k ho görme7!. B ni beklemezse- z.ec;i knhv<'nltısım }·atağına getirmiş ve 
niz daha iyi olur. Buı(·n bir kaçamak rahatini bozmaması için israr etınisti. 
yaparak kuı tulmuş olmaklığım kafi bir Zat.en GUlcnin de kalkmağa pek ni~·eti 
muvaffakı~ ettir. Fakat, a •s2ma seı bes- yoktu. Ancak saat 011 bire dQ<jru ac;ağı 
tim. Suadiyede birlikte y('mcğe gelmek indi \'C t .:nı:esi, , nC'ak iiglcden sonra dı-
lütfünde bulunn.az mı<ı nız'> <ıarı ç k c • •nı anladı . 

Caz·be t<-yze: - B n de seninle çıJ,mak i terditn, 
- Memnun·yetle, dedi. kızı F at gecen sen ki ameliyattan 
Gülen gülümsemekle iktifa etti. Hava b ri J or nluğ:ı hi<' t hammülüm :ok. 

ağırlığını k~ b tmiş, esiri bir hal almış Buna son d rece sıkıhyonım! 
gibi idi. Cazibe t yzec;i en ıvi bir kadın- - Hele itiyadlannı h·ç değisfrıne·e 
dı ve böyle sevimli bir soföril olan bu kalkma, teyz.ecigim. Senin yanında, çok 
Nuh yılındaın kalma oto"mobille kendi- dlneş b:-rıyosu yaparak ve bUh::ıssa ısti-
sini ka!'flladıiı içi.il ona '1ftİaftettarlak -e~--

ertıı?· İSMET INONO tir. 

Büyük Millet Meclisi reisinin va-dik· 
1eri cevap: 

•Bilmukabele Ctimhuriyet bayramını
zı kutlular saygılarımı sunanın. --·--Bir laza taaft'llZ edllcU 

Ödemişın Kiraz nahiyesine baih 1i
deli köyünde Süleyman Yeşil lazı 13 ya
şında Hatice Yeşil,~ otlatmakta iken 
ayıu keyden Ali ojlu Hüseyin Sağlam 
tarafından zorla baçırdnuş ve taar.rma 

-·-Orta Şarktaki 
kuvvetler 
-- -·- -

SON AYLARDA INGILIZLER 
TARAFINDAN MÜTEMADi· 

YEN TAKViYE EDiLDi 
uğramıştır. Suçlu tutularak adliyeye ve- Londra, 31 (A.A) - Deniz ticaret 
rihniştir. nazın Kraıt söylediği bir nutukta ııöyle 

_....._ demiıtir: 

Şehir mecllsl toplwyor - Son aylarda lqiliz ticaret filosunun 
Şehir meclisi Pazartesi günil ikinci askeri sahada en ~. vazifesi Orta 

Teşrin devresi toplantılanna başlıyacak- prktaki lntaahn takviyesı olmUfl•· Ba
tır. Bu devrede halk için hayırlı bir çok nan için elimizde çok mühim mikdarda 
şehir meseleleri tetkik olunacak ve ka- vapur mevcuttur. 
rara bağlanacaktır. Haziran bidayetinden beri ordu, do-

••• nanma, hava kuvvetlerine ait olarak 
Tarlstlk yollarda yüz binlerce ton aevkiyat yaptık. Aynı 
VilAyetin yaptımıakta olduğu turistik zamanda Dominyon ve müstemlekeler• 

yollarda inşa faali}'eti devam etmekte· den pek mühim mikdarda kamyon, tay• 
dir. Bir k1Sun yoll :- yakında ikmal edi- yare ve mühimmat almaktayız. Bu mal· 
Jecek ve ondan sonra da asfaltlanacak- zeme filomuz için büyük ve çok kıymet· 
tır. Paralı köprü yoluunda da in.,,"'8at bir li bir hamule te§kil etmektedir. Bunlana 
iuı} li ılerlemiştir. hepsini nakle muvaffak olduk. 



YENi ASIK SAHiFE J 1940 ı ikinci Tesrin cuma 
!!- - A! EZ!WC :a:ıaa Si www:csc:z:::: ±!Si& Z2!!222 es 

vefatı yıldö-Ata türkün 
nüm ünde yapıaca 

tifal o progra ı ı .... 
Ankara 31 (A.Aı .- Ebedi Şei Ata-jbcyarn..wıcsl ,.c ~k. i '"ıi~utmda 

liirkfuı vefatının yıldönümü olan 10 Cümlıuriyctin 10 unc11 '> ıldöniıınü mü-
İkfucit~rin Pa7.nr günü halkcvlerinde ı nascbctiyle Atutiirkün :focl •«i okuna
le od larında. ;parti merkeilerinde, caktır. 
llı.ekteplerde :ihtiflU to~lantılan yapıla- O gün Anknrnda, halkevi merasimini 
C8.k ve Ebedi $clin azıx hatırası anıla- - k · A r· l ·· kk t k b · taktır. Radyo neşriyatında yalnız Ana- mutea ıp, ta ur :un mu,·a - a a n-
~lu ajansı hnbcrlcri verilecek. bunun nin lmlunduğu bin:: umumun zlynrcti· 
~icinde !32:31!.!'!F-r!tı~~ Ntllli Sef,!!1 .!~«;.. ~':_b~?~n<!,ur~!~:ık1!:. ___ _ 

Bir ihtin1al L.afer azmt 
- BAST KAl'J 1 inci SAllfft:Ot.: - - UASI AK..\fl 1 I t 1 SAHWl.l>I<. -
ka Mctnks.-ısı ziyaret ederek uzun müd- Atina, 31 (A.A) - Yunanistanın 
det görüşmüştür. Halk Kralı hararetle deniz müsteşarı Papa Vasilyos donnn-
alltışlamı!Jtır. mnyı tefti~ etmiştir. Miisteşn r ınürette-

YUNAN RE."Ml TEBLiôt bata hitaben söylediği nutukta şöyle 
Atina, 31 (A.A) - Elen orduları demiştir: Miyaolio, Zaınnris vesair dc

Başkumandnnlığı 29 Birinciteşrinde şu nizcilik :knhrnmnıılaıının hnlefi olmA~a 
~liği n~retmi tir: 28 - 29 Birincitcı- layik olduğunuzdan ve onlar ~ibi va
tı~ gecesi dü mania mahalli temas hare- tanımızın ıan "e tıcrcf ,. e hürr!yeti için 
~tı mahdut olmu§tur. 29 Birinciteşrin harp ederek znforler b:ıznnııcıı.ğımızdan 
t\inü Epirde düşman ağır ve hafif top- emin bu!unmaktay17- 1 !itnbr 11.'un al
~ ile l:uvvetli cüzütamları harekete ge- lı:ışlnrla karşılanmıştır. 
~l'rnİ§tir. Harekatımız evvelden tesbit - -·-- -
~ilıniş plim mucibince yapılmak.tadır. Gum·· w· dur·· köyu·· nde 

Carbi Makedonya cephca'.inde vazi-
rctte deği iklik yoktur. Düşmanın hava bir hırsızlık 
fta}l İyeli de pek az olmuştur. GUmüldür köyünde bir hırsızlık Ya-

T AL YAN RESMi TEBLıôı kası olmuştur. Bu köyde O.mnn Yıldırı-
tth "ft.~~· -~ ~- (A.A) - ~talyan ~i m~ dükl_tf~nına anah~ar ~\'dunı~ak su
~~: Cuzutamlanmıx Epırde ilen ba- retıyle ~ırık ·d• 5 kılo ı;ıgara. bır <}('c;le 

etıne devam etmiılerdir. Fena bava siyah kadın "-orobı, bir düzine erkek ço
~~arı .kıtaatmuzın hareketJerini yavB§· rabı, 4 kac1 n ,,JhiscS:, 4 baş örtfü;ü. 2 pn-
"...-ınaktadır. ket m:ıknra ç.alınmi~tır. Hırsızlık anında 

r Tayye1relerimiz Patraiı, Meçovo civa- dükkan sahibi Osınan Yıldırım İzmirdc 
lrıdıı f aliyette bulunmu,lardır. buhınmnkta idi. Hır<:ızbr 01r:-nm:ıktadır. 
..... ± Zfl±S •X:::± t E 

Ankara radyosu 
- BA$1'ARAf' I J İNCi SAHİFEDE - ~ 
\•etleri tarafından sah günü saat 21 den B U ; V N 
·onrn Be.rline yapılnn hücumlar hakkın- V 

da istihbarat servl<•i nşağıdnki malfunatı 6.00 Proğram ve memleket saııt aya· 
, rmektcdir. n 8.03 müzik (Pl.) a. 1 S Ajana b.aber-

AFRIKADA VAZIYET 
- BI\ 'l.Ut.. • ISt'I SAllİFEIJE -
ıni«tir. 

Borsa 
İNCİR 

81 Çu. i. z,. Talat 
60 • Pol l\'Iikalef 
40 ıı M. Beşikçi oğlu 
35 » Oskaregü 
25 • P. Klark 

9. 
lL 
13.50 
12.50 
12;5() 

9. 
1'1. 
13.50 
17. 
17. 

Derne lım.uıuıd ,i "'mıkrın <'İvarına 
yiiksek ku"ı.e li nfilak bom~' rı dlı..~ 
müstür. Burada ~ok mühim hasarlar 'ITU

ku bulmuc: olmıısı pek muhtemeJdir. 
Gazalcd0 iki büyiik yangın çıkarı1mıs 
Tobıuktn kı..şlalara isabetler kaydedil
'll:.stir. Flkt•lJbid büyük bir boınba bir 
'ıinayı yıkııııc:, Sollumıfa 1.11~"·nre inis ye. 
rinde büyiik bir yan .. ın çı!tm1o::Lır. Ma
na .. tırdn yerde bulunan tayyarcl~rin or
tasına hoınh:ıl~- düITTnilştür. 

Ağır bombardıman ilruvvctlcrinde.n lcri 8.30 müzik (Pl.) 8.50 - 9.00 ev ka
mütcşekkil hava filotillaları bir kar fır- dmı yemek listesi 12.30 proğram ve 
tınası başlamışken Berlinc varmışlar- memleket sııat. ııyan 12.33_ müzik ala-
dır. Kar fırtınasının sebep verdiği bil- turka 12.50 Aıans haberlen 13.05 mfi- ZAHİRE 
yiik müşkülnt hedeflerin tesbitine mani zik alaturk~ 13.20 - 14.00 müzik (Pi.) 537 Ton Buğday 

241 Yckön 

olan riiyc in fenn.~ı ve ba-r:aj ateşi tay- 18.00 prog~.~ ve memleket saat aya: 10 • Susam 2~25 
yarccilerimizin işini :zorlaştırmıştır. Bir n 18.03 _müzik radyo ~vınp kua!'_len Bakla 
ııilo uroın knra nıo~e:n. bir btıyük: dek- 18.30 muzik fud heyeti 19.00 muzik _ 5_0_· ___________ "5_.s_o 
trik santralını ~örerelı: hombalarıDJ. he- ıarkılar 19.30 memleket <Saat ayan ve 
defe muvaffakıyetle ;isabet eUlrdilinl Ajan• haberleri 19.U müzik ıradyo ince 
söylem.iştir. aaz heyeti 20.1 S radyo gazetui 20.4.5 

Ac:keri hedeflere yapılan bir g ruı; tn
nrruz si.s ve kum fırtınası arasıl"da ya
"'ılmıc:."fl da ika edilen hasaratın cok mü
ı,-.. ı c-1c'uf!ıı muhakkaktır. 

Dif!<'r Ct".Plı"f{'roc hava faaliyeti ha<:11-

c:ı isti!.. Onrn 'l1ünh r kaim?": !ak:.t 
F itl'f"t"1 ' 1 ' ha c" ün l ·u .'CÜ] 1:s-

• nı harck.1aan l ıy~ ... r 1 r:n ., 
1 n dönmli'5lcrdir. _.,_,._ __ _ 

Rıi yük /lif illet Mecı,·s; 
bugün açılı vor 

temsil 21.30 konuıma (iktısat saati) 
Londra 31 (A.A) - Hava ve dahill 2L4S müzik radyo aaloa orkest~ 

emniyet nezaretlerinin tebliği: 22.30 memleket saat ayan. Ajana h.a-
DUşmanın dün gece ~·apt@. hava hü- hcrleri: bonalar (fiatler) 22 • ..fS nıüzik 

.ırrılnn bilhassa Loııdra bölgesi ile şar- radyi salon orkestrası proinmuun de
ki v gnrbi lngiltcredc mahdut olmuş- vamı 2:3.00 müzik (Pi.) 23.ZS • 23.30 
tur. Muhtelif y<:r1erdc evlere isabetler yarınki pr9iram Ye ikapamı. 
kaydcdilm~sC' O<' hasarat ve insanca ur 
yiat az olmuştur. Bütün hücwnlar şa
fak sökmeden kesilmiştir. 

--·--Botazmdan kan 
akıyordu Londnı 31 (A.A) ...!.. Dün dokuz düş-

BASTARA Fl 1 inci SAYFADA man tayyaresi diişürülmüştilr. 
~flyreılcrin feyizli verimlerini toplu L'Ondra 31 (A.A) _ Fransız sahilln-

Y anguı yerinde anormal bir hareket
te bulunmaktan suçlu olarak sulh cez.a 
mahkemesi tevkiDlanesinde mevkuf bu
lunan Hasan adında bir şahsuı boğazın
dan kanlar akmakta olduğu görlllmüş ve 
keyfiyet hemen tahkika başl:ınmıştu-. 

bir t:ekifd gözlcdmiz önünde ya- deJçi uzun menzilli Alman toplan Duv-
atfr!Ek kabiJ olacak... ŞEF'in her re ate..5 açmışlnrdır. Bombardıman mad

sözü kar<"ınlıklnrı yaran bir GONEŞ di ha.ÇtTatı ve insanca %a}'iatı mucip ol
~ibi, diinya durdukça şanlı mukad- nuı.nu~tır. 

T. İş Bankası 
Küçük tasan&f hesaplan 

ıwı 

İKRAMİYE PLAMI 
KEŞIDELElt: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos. 3 İkinci· 
teşrin tarihlerinde yapıhr. 
••••••••• •••••••• 

1941 ikramiyeleri 
1 adet zooo Liralık 
3 • 1000 • 
z • 151 • 
4 • 500 • 
8 • 250 • 

35 • 100 "' 
80 • 50 • 

2000 Lira 
3000 • 
1500 • 
2000 • 
%008 • 
3500 • 
-4000 • 

300 • !8 • 6000 • ........................................... 
'l'ürki)'e İf banbsma para yatırm.akla 

deratımıza bizzat hakim ve sahip - - ------------
1 k . . . bu.'tu··n h yb .1 6 ıncı devresinin ikinci içtima yilma 

SEYDIKöYW BtR yalnız para Wriktimıq ,.. Cam almq ol-

o ma · azl)lımızı e etı e ba :ı;ıracaktır. 

~ksettir~cek. .. Celse acılınca RE1S1CUMHURUMUZ * tarafıruia~ memleketin iç ve dış mesele-
l'IR KA GRUBU VF: l\IFCLtS leri hakkmda irad edilecek mühim nu-

rt GU - 'l'OPl.!\" lYOR tule nlfı.ka ile beklenilmektedir. Bu nut-
.\NK. \R -\, :n (Yeni ." ır) - C. H. kun metni Ankara Radyosunca bütün 

P~rticıi .crubu yarın ~< 1-:ıh (Bu ~!.>.-ili) <liinvaya yayılacaktır. 
Sfl->t ond1'1 top':ınac..<kLr. MtLLt ŞEF'in nutuklarını müteakıp 
Y~nn (Btı ,;j.n) \iğlrdcn sonra sa?t 15 r~is ve riyaset divanı intihabatı icra 

d" d,. Biiyük Millet Meclbi toplanarak edilC'Cektir. 
Z!i2E! :ız_ 20 

TACiRE TEŞEKKOR 1D1l%, a)'DI zamanda tal.ünbi ie ılenrmq 
Seydilcö.r okulundaki fakir çocuklarm oJursunm. 

Jc:itap, defter gibi ihtiyaçlamu temin et- ---------------
mek ve okulun cam ve sair bir çok tamir O O K T O R 
masraflariyle yeniden bab~ye çepne Demir AH KANÇIOCLtJ 
ilavesi hasusundaki yardımlarını esirge
meyen Seydiköyün sevimli ııimalanndan 
tütün tüccan B. Ahmet JK.ah.raoğlana mez 
kur mektep Batöiretmdiiince alenen 
teııekkür edilmektedir. 

Cilt ve Tenasül bastahklan n 
ELEKTIÜK !l'EVA vtı.KBt 

Birbıd Beyler SOb,tı No. 55. lmıh 
RJh•mra Sioemw .,.k:uı.ada sabahtan 
aksama kadar bastalıınnı 'kabul e-dtt . 

ASABiYE MOTAHASSISI 

DP. CAHİ'J' 'J'llNER 

Ot>•:KAT<°,K DOKTOR ~..ııı--.. m;~l!lli:-ml ______ 1e9w _____________ , 

iLAN 
lier gün saat üçten soma Şlınılı 

« ÜÇÜqcü Beyler » sokak No. 19 da 

baata kabul eder. 
~ON: 3559. . 

--
KARŞIYAKA 1 

AH!tlET CEMİL ORAL 
Franım. Uastanesa Opcroefiril 1 

Her giln ~leye kı.dar l"ransıı tıa.slane· 

sinde. öğleden SöDra Hirinci Ue~ler so
luııi?tndıı •• No. 4% •. Tt:ı.f<:l"(lS : !31U 

Tt-:1.l·~FON : 3479 

............................................ 

OLJVıER VE 
SVREkASI L·ro. 

. VAPUR ACENTASI 

Bayramlık Fondan 
Jstanbulun en meshur fabrikalarının .. 

mamulatından ba vramlık nefis ve taze 
Çikolata, Fondan oe her türlü şekerle . 
meler gelmiştir ., 

lzmir Pamuk mensucah Türk 
Anonim şirketinden: 

Memleket ihtiyacına müm1'ü.n olduğu kadar gcaiı blr ölçüde c:eyap vere
bilmek iç.in fabrikamızın bir aylık (Kabot bezi, istihsalibndan btt knmı b
tanbul mmtakasma (Çanak.kaleden başlıyarak SuSıgırlık. Tavpnla. Kütahya 
l.'e Afyon karahisardan dcmityoluııu takiben Karaman tehir ve .kuabalarm
dan geçerek Ayaı'ta nihayetlenen hattın prk ktamı) ve diğer lwmıı da iz. 
mir mıntakasına tahsis ve tevzi cdiJmcktedir • 

Melek sinemasındal 
BAYRAMDA 

ÇALINAN TAÇ 
TÜRKÇE SÖZL-0 

Gürültülü Tiyatro 

Saman iskelesi Büyük Knrdiçalı Hanı Altında 
Şarl Sirey Mağazası. Nwnara: 8 ATATÜRK CAl>Ol<:SI R~ hina.'V 1 \\ 

TEi .F I• C ıN: 24 4;{ ~ lt-•--ıım•-------!SliB•a •WB!I _____________ , 

lzmir mü~terilcrimizden bazlları lzmirde aatJmak üzere aldı.klan bl>ot 
bezlerini fazla kar maksadiyle lstanbula göndererek lı:ın.ir mmtakast ihti
yacını tazyik eyedikleri vüi şikayetlerden anl~ılmaktadır. 

~ kıStJll ıüliinçlii kome4i . 
• -ean!ılor saat 10 dan itibaren 

Londra ve t..iverı••I hı:ılı.1rı tÇJD I" 
piyasnnın ihlivac-11111 •· r • v ı1•11r1a· • 

~- .... --. ,.. . . . ~· .;.-~~ ~~..: .. ~~ ........ : . . .• . .. .·. : . ,, .. -.. -·- .· .... / Fabrikamızın yapacağı tahkikat neticesinde bu yolda hareket ettikleri an· 
(aşılan kimselere kahot bezi sat.ilmıyacakur. 4692 (2240) 

!'1m11 <:pfpr vapnMıklRr•ııı :ı 
•••••&••··································· 

,.. ................................................ mıs~ 

YENi' de Şeke~ bavramı ~erel;ne ı• 
mustesna p11offrorrı 

iZl\fİRDE iLK DEFA TÜRKCE şözı..t' 1 

• ŞERLOK HOLMES 
KRALIN RAZİ 1ESİ 

Unıunıi nrzu üzerin~ TÜRKÇE SÖZLÜ - ARAPC.\. ŞAUKIU U~Vl.A 
MURAT ve YUSUF VEHBİ tarahndnn . 

LEKEL.İ KADIN 
SEANSl..AB; 8.30 - ıuo - % - 5.30 - 9 da 

TAYYARE SİNEMASINDA 
TEL: 3646 

31/18/1940 perşembe günü Mntinelerden itibaren .. 

BAYRAM.HAFrASI MVNA.SEBE'l'İYLE •• 
T

.. 1 .. Ü 2 
lTUKÇE SOZL l'RANSIZCA SÖZLÜ 

Sİİdİi ŞÔÔfüı 2 A~;~.y~~!~dın 
YARATAN MELVYN DUCI...AS 
FATi\IA RÜŞT(} VİRGİNİA BRUC 

Gerek mel'zu \ 'c gerek oy- Bir kadın .hem lıı:sız hem 
~~ış itibariyle FATMA BÜYÜK FiLM hafiye hem de sc\·en, ma-
llHşTONÜN kalplere hi- şu.ka c•Jabilic uıi? _ 
~I> eden yakıcı şarkılan 1'~E - MACERA - ES-
c~ircilerini hcfet.:anlan- RAR noı.u FİLİM 

dırncakbr_ 

8.\YnAM GÜNLERİ Matineler : SAADET YU\' ASI: U.30 - 3 - G.30 - 10 

{)ittR GÜNLER : SAADJo.'T YUV !~ ~~ KA6~31gl _: 
1j~~ - 5 

- &.
3

0 .. 

\.., AH NE KADIN : 5 - 8.30 .. 

*' , 
""-------~~~~~~-~~-~~-~~-~~~~~~~~-

g .. haı1111 c n yuksck kudretlerini .. 
t<ı. llnYanın en ınccıhur cse.rlcrini yara-

rı CECIL B. d" MİUJIN son eseri 

Atlas 
• Ekspresi 
LALE ve TAN 

Sincmnlarmdn devam ediyor 

İLAVELER 

l -SÜVARİLER ŞEYTANI 
• 2 - TÜRKÇE AKDENİZ İNC1-

• fTALYAN HARBi 
~~ve TAN SEANSLARI: 

!:Wi'.§JW k& 

11 - 14.15 - 17,30 - 20.45 

Bobr~~Jc.rllt·n idrıu tur~uıa kadar y-01lardak.i hastalıkların mikroplarını ko· 
kiindc.n U-mi7J<'mek içio Hl.:l.l\IOBl.Ö kullanuu2 ~ 

Böbrdderın ('alışmak kudcet..ıru nrthru Kadın, erkek ıdrar 2orluklannı, eski 
,.e wni belsogukluj!unu, mesane iltihabını, bel ağnsmı, s.k sık idrar bomıak ve 
hozttrken )'nnınak hallerini ~idt·rir. Bol idrar temin eder •. 

idrarda kumlarm. mesanede taşlıınn teşekkülüne mani olur .. 
HfKKAT : UEl.MOIU.Ö idrannı:n temizli~·erek mavile ·tirir. 

Sıhhat \'ekuletinin ruhsatını hi\i7dir ... HER ECZA ·ımE RUl.UNUR 

ro kamı: CMIJl&!llm J_j&QQ B 
~?.ii ~..V.A!'JZJtJ&d"' 

B eyoğlunda 
BRiSl~OL T OELI 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her ;ki otelin müıteciri 45 senelik otelcilik mütomaaııaı bay ömer 
üttü lleugü 'dır. 
Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve aıcak akar ~u1an, banyolar1 

e kaloriteri vardır. Dahili ve hnrid müteaddit telefonlara olduğu gibi 
asansörü ve huauıi lokantaaı vardır. 

Bütün a.ari konforu haiz olan hu otelin Haliç ve Marmara denizine 
e lıtanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatJar rekabet kabul etrni-

t
!'\}'ecek derecede ucu7.dur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebaasnı 

ay Omer l üttü Beugünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
'IW. eydana koyar. Bunur. için büiün Egeliler. !:sendinin tahtı iıticannda 
S..nnlnnan '>lr-l!e-rde bulu.urlar. 

Dl 11 USU lllft'FSJilllT f :SU~ 

SIHHAl Vt:KALE11NtN RJ."'=Mt RUHSA~INJ HAtZ 

KASE 

Şiddetli BAŞ, oış a~l'I· 
larmı R ATİZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız
bklaraıu derhal geçirir 
GRİP, I~IEZLE ve SOGtm 
algmlığına l{arşı mi" es
sir lliçtır. 

kabmdl'I günde 1 - 3 kate 
alııur. Her Ecnncde bulun•. 

İZMİR DEFl'BRDARLIGINDA.N : 
l:Ki saym ve muharrik kUYYct bakınu.ndan 384 3 numaralı kanunun 112 n

ci maddesinin birinci fıkrannda yazılı muafiyet dıJUlda kalan aınai müesse
selerden müessese sahibi de dahil olmak Üzere iKi aaym günde onu Ye mu
harrik kuv"·et kullnnnnlar da muharrik kuvveti de beş beygiri gcçmiyenler 
ile muharrik ikuv'\•eti on beygiri geçmiyen valam ve dddi .. :leğfrmenlerin 
f O ncu maddenin b~nc fıkrasında yaz.ilı munfiyct şoırtlarını haiz olmıyan 
vıılssiz ve elcksiz ve muharrik. kuvı.•eti on beygire kadar olan de,-irmenlerin 
sahipleri i tediklcri takdirde vergileri götürii oln:"'k ulh.aldtuk ettirileceği 
"·e götürii vergi talepleri takvim yl)ı başına kadar v~ı de '7aridat dairesine 
bildirildiği tnkdirde talebi takip eden mali yıldaı ibaren tatbik edilcce.ği 
mezkur kanunun 2 7 nci maddesi hükmü iktizasındandır. Götürü vergi tale
binde bulunan mül:ellefler, ihbarname ile tebliğ olunan vergi mikdanna ka
nut etmedikleri takdirde, tebliğ tarihinden itıbarcn bir a7 :r;.:ndc yazı ile 
varidat dairesine bildrmek şartyle götürü vergi talcbinder. V<t.Z geçebilirler. 
~ebliğ tarihinden itibaren bir ay zarfında talepten vaz geçtığini bildirmemiş 
olanların vergisj katilcşir. Tarheılilcn vergiyi fazla bulanık çötürü vergi ta
lebinden ''8Z geçen '\'C :keyfiyeti verginin tebliği tarihinden itibaren bir ay 
içinde }'BZl ile varidat dairesine bildirenler beyanname mulünde vergi öde
meğe devam ederler. Tarhi,-at bir mali yılı için yapılır. Ancak kat'ilqen 
vergi iki mali y:ıiı için mutebudir. Cötürii vergi talebinde bulunup da tar
hedilen vergiyi kabul etmİf olan mükellefler iki. yıl bu '·ergileri ödemedikçe 
götürü usulden riieu edemezler. iki yılın hitamında beyanname usulüne dön
mek isteyenler ikinci mali yılın hulu.tundan evvd gelen takvim yılı ba,ına 
kadar keyfiyeti yazı ile YJUidat dairesine bildircrelc götürü vergi de..-resi bi
tince tutmağa başlamak üzere defterlerini de ta.dik ettirirler. Böyle bir ta
lepte bulunmazlar ise müteakip iki yıl için ) ine götürü 11.•ergi usUlünü tercih 
ctmiıı sayılırlar. 

Kanunun t 2 nci maddesinin A ve B f.llı:.ralarında yazılı mücaeseler hak
kında götürü ''ergi usulü :tatbik edilemez. Götüri.i vergi usulünü tercih eden
lerin 31f12/940 tarihi nlqamma kadar muamele ve istihlak vergileri şubesi 
tahakkuk şefliğine bcyanl\&me ile mÜTacaatta bUlunmaları lazım gdcccği 
alukadarların malUınu olmak üı:ere ilan olunur. 17, 18, l 4441 (2137) 

Inşaat eksiltmesi 
IZMIR iNCiR VE OZÜM TARIM SATIŞ KOOPERA TiFLERI 

BiRUCtNDEN: 
1 - Birliğimiz tarafından Darağaç Şehitler caddesinde kagir bir 

depo inşa ettirilecektir. Muhammen kefif bedeli 19052 lira 54 ku
.. lJ!tur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile 5/11 /940 Salı günü saat 15 
de birliğim1zdıa vcııp11acaktır. Eksiltmeye iittirak edeceklerin 1428 
\ira 94 knrustult muvakkat teminat yatırmaları -tarttır. 

3 - F enn; evrakı görmek işleyenler her gün gümrük kaqısmda 
İncir ifletme ~fliğine müracaat edebilirler. 

4 - Mezkur eksiltmeye İştirak edeceklerin liakal 20.000 liralık 
bu içe benzer inşaat yaph~ına dair Tesika ibraz etmesi lazımdır. 

29, 31, 1 4GG6 (2234) 

Bornoua Be ediye Riva etinden : 
1 - Bcrno\·ayn ['ctirilen içme suyunun damaTcnnnlarla harice sevki \'C ev-

lere tevzi i i iki sene müddetle arttırmaya konulmu tur. 
2 - Muhammen senevi bedel 500 lirad:r. 
3 - Muvakkat teminatı - 3 7 lira 5 O kuruştur. 
4 - ihalesi 8/ ı 1 /940 tarihine rastlayan Ouma günü saat 16 da Bornova be· 

lediyesindo ) npılncaktır. 
5 - ~eraiti nnlamak Üiteycnlerin Bornova belediye reisl~ine müracaatlar: 

ilan olunur. 26. 29. 1. 4 4634 (2216) • 

DOKTOR OPEKA'l'ÖR 
SAMI KULAKÇI 

llOOTOR 
CELA.L YARR'.IN 

iÇ HASTALIKLARI 
Dr. ~tU~~r!nan Çoruh 1~mir memleket hastanesi aahm has- Kiralık ev 

Knrşıyakn<la Salih pnşa yalı cad
desinde {20) 1umarnlı ev kiralıktır. 
iç.inde Y ıımanlaı· 6uyu ve elektn1ı: 
tesisau ve bahçeyi hi,-idir. TALtP
LERiN içindeki aahipler.ine müra-

Kulak. burun, Boi!az hastalıklan 

MUtehassısı 
Muayenehanesi : Birinci Beyler 

No. 4'?. T•;U:FON : %310 
Eri : Göztepe Tramvav Cad No. 884 

rıı:ı.u·ofııl : 1111 

Cocuk hast:ı.lıkla.rı miitehassısı tnlıklar seririyat şefi. 
TEl.Jt:J.'ON: 2310 Pazardan maada her }Zlin hac;tnfarını 

1\tnayene hrınes; -4? Birinci bcw1er So. kabul ''e tooa\ i eder. 
EVi: Göz.tepe - arakol )anısı 834/l TELEF10N: Evi: 2545 
Londranın (Tlıe IJc • • ·1nı For Skk Munyenehane: 3956 

Childrca) basta.r.c,inck ü r•;o'li JQ1ı<:.i1 cl· MUAYENEHANE ndresi: ndnc! Bey-
... lu .aOkak mıımpg 25 

c-ıatları. ~ - 3 (2241} 
1u~ ... mu~ıaır11~11m:mııı•_. 
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: SİY ASI İCMAL : . . 
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Yunan istiklal 
harbı şimdilik 

mevziidir 
---·-

YAZAN: B. B. 

FRANSA - ALMANYA ---·----
Peten - Bitler 
temasları Ital
yanın 

hinde 
aley-
mi? 

Yunanistana .'ngiliz 
yardımları ---··-·---

En geniş şekilde 
ve sür'atle de

vam edİ3"or 
---~c-

RUZVELTIN BEYAHATI 
,,Amerika Dün
yanın en kuv
vetli devleti 

olacak" 
Yunan milletinin hürriyet ve istiklal ••• ITALYAN OONANMASININ -•• 

ı Ik.ine Tesrm Cuma 1940 

işçi sigortası kanunu 
Mecliste görüşülecek 

~~~-~~~~-x.x·~--~-~-~~ 

uğrundn, haksız ve mazeretsiz bir teca- Fransız donanmasının IHTIYATKARLIG- BIRAK p inglıtere yeniden 12 
vüze karşı giri§tiği mücadeleye dair olan hemen Alınanlara ' ' bin tayyare almalı Ankara, 31 (Yeni Asır) - Büyük kiycdeki bütün işçiler otomatik şekilde 
habC'rlC'r pek bol degild'r. Fakat bu me- teslimi ~üphe!i ORTAYA ÇIKMASI üzere Amerifıaya Millet Meclisi bu içtima. devresine-le işçi sigorta edileceklerdir. İş kazası veya c;a-

Kanun ha.bul olununca her işçi sigorta edilecelı 

seledl', haber olmaması iyi alamettir. ":r sigortası kanun projesini de müzakere lışamıyacak hale gelmek gibi vaziyetler-
Yunanlılar bir taarruz harbı değil. görülü310 BE LE İYOR mürac at etti edecektir. Proje mühim hükümleri ihti- de i~c;inin kendisine veya ailesine ıigor• 
müdafaa harbı ynpıyorlnr. Onların he- BcrJin 31 (A.A) - Yan resmi si:·pısi . . ~ Va.._c;ington 31 (A.A) -Amcrıka Cüm- va etmektedir. Buna göre ezcümle Tür- ta bedeli derhal ödenecektir. 
Babına yerlerinde durmak veya ancak rnahfiJlerdcn öğrenildiğine göre Hitlcrin Londrn, 31 (~.A) - iunilız .resmı hurreisi B. Ruzvclt Bostonda intihabat -·-·--- -- - - - -·-·---________ ,,_ -- -- -
kendi planlarına göre erilemek en bü· A\Tupada yeni nizam tesisi tcşebüsüııiin mak~an tecnvuze. l;arşı Yu~n!stanıı nutkunda şunlnrı söylemiştir: 
l ü uva!Iakıy tf . B'na naleyh Yu- akıbeti hala meşklıktur. Führcrin Fran- verilltllf olan garantinin tatbikı ıçın tn- - Filomuzu kuvvetlendirmek için in-

~ n k1arınd n sans, syone1 sız dm let adnmlnri:\ le miilakatında hiç g!ltcrenin yunruıist~a ~~limenil! ~n gc- şaatımız bütün sürntiyle ilerliyor. Do-
b r beklenemez. bir 1 afi onla maya vnnlmış değildir. nıy manasıyle asken muzaharetinı ver- nanmamız harici müdafaa hattımızdır. 
t taarruz harbı yapan, ilerlemek Ynlnız l•'rans,ı ile istikbale ait isbirliği ~ekte old~u bildirmektedir. Yuna- Şimdi dünynnın en büyük donanmasını 

m ·~etinde bulunan kar ı taraf, etrnfınclu görii iilmiistür \'C Fransanın nıstnnda mucadcle haılam~ ve bunun inşaya bşşlndık. 
um·· n n boşa çıkmadığını gösterecek bugünkü harbın m~terek mesulü bu- üzerine İngiliz garantisi derhal facliyete Ruzvclt son yedi ıene içinde donanma 
hab rl r vermC'~e mecburdur. ltalyan hmduğu esas olarak ele alınmıştır. geçmiştir. in cı.atı için yapılan işleri gözden gcçire-
propag ndasımn muvaffakıyet bahsinde Harekata saik ol,m hayaller değil, re· Şimdiye kadar ltnlyan filosu denizlere ı·ck şunlan söylC'ınistir: 

r a 
Islahı kararlaştı 

ı 

--~-x~x•~--~-~-

Pireyi nasıl deve yaptığını bildiğimiz klist bir zihniyetten doğan makul bir an- hakimiyeti şüphe götürmeyen İngiliz fi. - 1933 senesine nnzaran deniz tcz-
'çı·n, simdiye kadar ciddi hiç bir muvaf- la ma ve A vrupaya karşı taşman müştc- losu ile boy ölçüşmekten bazı çekingen- gfilılarında altı misli insan fazla çalış· 1 b b k ~ • l'k .. · · F k · d. y G h Ankara. 31 (Yeni A~ır) - Ankarn pılacaktır. BJ maksat a ir müsn a a 
fnkı"·et büdiremem;s olmalarım cesaret tek bir mesuliyet hissidir. Bu faaliyet ı gostermıştır. n at ııım ı unan ıa- maktadır. aycıni.z. her angi bir müte- k 

işe alaturha muslJıi neşriyatından başlan131or 

" -~ h·ıı · f d k I ,_ h. d. t ah ll _ _, k ld radyosu proğramlarında esaslı ıslahat açılmıştır. Bütün maruf musiki sanat nr-
vcr.ci, i'-' i bir nlfunct telakki etmekte Führcrin yaptığı sc\·ııhatin nltı bin kilo· ı erı etra m a vu ua ge ece~ n ıse er ca\izi s i criınh:.uen ınüm ün o uğu d 1 " · 1 1 f 0 l ·ı 1 b b. k d k ktır S ki d icrası karnrlaştırılmıştır. Evvela halkın lanmız dıı. teklif yapmağa davet e i -haklıy z. ıtal,,an _Yunan harbı hala hu- metrelik uzunluğuna münhasır değildir. tn yan ı osu ı e çarpışma ara se c ıyet a ar uza tutma . on i · ay için e " 1 k h 1· k 1 k 1 1 r· K 'd Ok ik dnhn fnzla alukasını celbetmekte olan mişlerdir. dut mü demeleri faslındadır. Kazanı- Mih\cr ngiltcreyc karşı mücadelesine verme ·ten a ı n mıyaca · ve ta yan ı- arnev en yanosun Amer· a ve k 
lrm her gün ise Yunan mukavemetini harici siyaset ~mda dahi devam ede- losu ihtiyntkur vaziyetini bırakmak mec- Asya kıtaları arasında dağıldıi:,11 noktaya Türk musikisi neşriyatının ıslahlyle işe Devamlı surette Ankarada bulunaca 

artt 
.......... g-a, y--_,ımın org"";.,ft edilme- cektir. Bu seyahatler esnasındaki görüş- buriyetinde kalacaktır. kadar İngiliz nrazisinde yeni üsler elde başlanılacaktır. Radyonun Türk musiki- maruf sanntkfırlnr yakında yeniden açı• 
........ uru ............ d t a· hük. ·· · y · t M tak t ·k si kısmında devamlı ve fasılalı çalışacak lacak olan 1stanbul radyosu için anga-

fine, dllşmanın kazanabileceği muvafia- melerde Führerin .!t'yled.iği cümleler en n~. ~ • ~eti ~.ana ~ - e tı -. . . 
t etlcıri teairsiz bırahcak üslerin ha- bazıları son altı n~daki lngiliz diploma- sas hükumetının talebı.~zer~e .. denız ~e ~mcrıka ~rdusunu lnt~'"\·etlend:nnek- :'!~~===P~:.~~r~;_:~.2,:-=:,~~- ____ ...._ ...... 
:ıanmasma yarar. sis~?ı c~tr~kalarınclan daha büyük şü- ha~a yardımı yapmak ıçın butun tedbır- teyız. A:?Icrilmyı. cmsalsız . tchlı~elere 

Y mill ti tarihin
. . h" bir h _ mulu haizdır. lerı alırken Yunan yamn adasına teca- karşı mudafn:ı lc;m, eınsalsız tedbırlere 

unan e ' ın ıç en Lo d d • .. •. A d. 1 tik • el • • 'ht· d p 1 h b . div• sfım d b anda ld ğu kadar b" 1 ik n ra 31 (A.A) - Lon r3nın sala- vuzun umumı ve ıp oma netıc ennı ı ıyaç vnr ır. o onya ar c gır gı za. 
bir ~a~~::ı arze~e~. Zat: ~şak ?,iye~tar m~llcri V~şi h.~üm~~nin de .çok büyük bir alaka ile takip etmek- manda~ine. ?~znr:ın. or?~:uzu~ mevcu-

flı il Ç
_,_ça ı ... ın .... _ _:ı_ oo· :'I uzerınde buy-uk ketuınıyet gosterdigı iŞ- tedır. dunu şımdı ıkı mısline ıblag ettık. Ordu-

me um e 8 lA ı:ı~ .._ eo1;:ll yıe b0 u-· h kkı d · hs b' be m d.. -k l t h. t . s bir taarruzun en uyuşuk milleti ır gı a n a vüzu uz ır yanna- A T 1 N A y 1 uza unynn~ en mu emme cç ıza t· 
rur'~·ı~ tirmes" tabüd·r Halbuki Yu- mcden başkn hiç hır şey söylemediğini nı vcrmekteyız. ı 

c ~ ~ . 1 1 
• kaydetmektedir. Fransız makamatı öl- BOMBALIY ACAKLAR MI? Ruzvelt Amerika askerlerinin ana ve 

Ankarada 
Maarıf 

. 
resım ve heykel sergıaı dün 

acıldı Vekilinin bir nutkile 
Ankara Sl (Hususi)- Seı·gi evinde heykel ve ı·esim .sergisi 

nutkUe açılın~tır. Başvekil, vekiller, pcı1.i genel sekreteri, 
açılış resminde hazır bulunmU§lardır. 

t 

Maarif vekilinin 
kor diplomatik 

••-•-a- •-•- ı _...,o~ ... .,._ _.._,_ ,_,_, • ....,_.,_ ...... ,._ - - .- ..,, __ • ._,....,....._ ... ,.. ~n mılleti. hiç bir zaman uyuşukluk memiş olarak teliıkki edilmektedir. Müs- Artistik ve tar~hi ~ı~metleri fevkala- babalarına şunlan söylemiştir: 
gostermemıştlr. Vatanperverlik duygusu t 1 k ,1 d . b.lh F • 1" de olan Elen şehırlerının bombardımanı - EvlaAtlannızın ,_.abancı har ]erde ı d •k• • • ı•k f b •k 1lks k mili tl rd bl .d. F din eme cer e -;e ı nssa ransız şuna ı 'h . r 1 t ·1 k ı. d IAk " ., P t 
en l c e e en n ır. er Afriknsmda muknvcmet fikri mevcut ol- 1 tımıı ıy e ngı tere _ço ya~.1~ an a a ~- diiviişmeğo sevkedilmiyeceğini söyle- spar 8 8 1 IDCI JP ) 8 rJ 8SJ 
camiaya ka1'§ı fedakfirlığını da en çok duğu umncdil"yo dar olmaktadır. Atma §ehrımn ~çık b,r mistim. Bu teminatı tekrar ederim. 
ı:ıısallerlC' t~d etmiş bh- tarllıe malik· Fransız üsl~r;lıı veya donanmanın ş~hir. olarak ilan edilmı:_sine. rağ.men • Birleşik Amerikada senelik tayyare ve stadyum açıldı 
tir. . teslimi hakkında şimdiden bir itilaf vu- f~m~ıy.e kadar he~ de~a alarm ışaretı ve-- unalatı elli bine çıkacaktır. Bu maksat-

~ab~rl;-rın alınma~a.sı anc:U c~~?~ ku bulduğunu z.annetmek doğru olamaz. rılmıştır. Fakat ~1~. hır •. bomba atılma: la gece giindüz (alışmaktal·ız. Geçen ae- 1sparta Sl (Hususi) - Şehrimizde yapılan deniz sanat okuluna tahsis edi· 
v~zıye.tının esaslı §ekılde .d;ğişmedıg~ Zürih 31 (A.A) _Bazı İsviçre gaze- m~~tır. Yunnn huk~metinın bu husustakı ncdekine nnznran Knlifomiya tayyare len yeni mektep binası ile şehir otel. gazıno ve lokantasının, stadyomun, jkin· 
gost<>rır. Yoksa cephe gerısmdeki terli- telerine ve aHikadar memleketlerin te- muracant ve talebıne Jtalyan mııkamlnrı fabrikalarının ranılımanı dört misline el iplik fabrikasının Ye d•rar !,ö l l"f' 21 ıtıl cnk su tesisatının açılış mcrasim
batın v~ku bulmadı~ del~et etme~; minlerinc bakılırsa aşağıdaki neticeleri henüz cevnp vermemişlerd~r. Bu. cev~- Kurtis fabrikalarının randımanı on ncl leri yap~. 
Bu tertıbatın gizli tutulması ıse en tabu istihraç etmek mümkündür. bın almmasııı.dan evvel Atınadakı İngı- misline çılmııstır. Diğer fabrikaların .. -·-·-·-· ,. ·-·-·--..... ..... - ......... - - - - ---- - - __ -- • 
bir şeydir. tngilizler ne yapı~oı:lar? Her ı _ Almanynnın Fr:ınsaya yaptığı liz tebaası tnhl° •e olunmıyncaktır. randımanları da aynı nisbct dahilinde 
halde ~ollannı ~ğlrunıs, seyırcı vaziy~t- yeni teklif bilhassa. İtalyan rnetalibatı ı:oi!nlmıştır. l\lotür fabrikalan imalatı 1 ACEBA NEO[ll? CEBELÜTTARIKTA te değıllerdir. lngıltcrc Yunanistana elın. bakımından ilk teklife ııımıran claba SC· tanda olduğu gibi burada dn biiyiik bir yiizdc iki ~iiz kırka çılonıştır. n 1 

den ~elen ~z~mi. y~rdım! aeve ııeve ya- ınihnnedir. itimat he lennıcktcdir. . İngilizlere mütemad!>·en tayyare tcs· • • • j · -·-• 
pacagını bıldırmı~tır. EJmden çok §ey 2 - Bu Fransanın mihver dahilinde Askeri mahfillerin fikrince B. Musso- lıhatı yaınlnıakt:ıdır. Uç aylık yıldmnı Ital anlann . Ko t c· T. 
geldiğini İs~ bilmiyen . yoktUT: Şu .h~l- kendi yeri~i alınası korku-.ıından dolayı lini bir blöf yapmak istemi~ ve böyle bir harbm~nn sonrn İngiliz tayyareciliğinin y n ıano ı-
de, çok ~~rınde olan hır sessızlık ıçın· italyada endişe doğurmuştur. mukabele gcfrece~ini tahmin etmemiştir. kuv\·etı bu h:ırbı~ ba-.Jadığı gündckin- ~ 
de, lngılız yardımının hareket nok- 3 _ Fransn şimdiki mu\"akkat sulhun Bu mahfiller ltalyanlann çok erken den ço kfnzladır. lngilizlcr şinıdi on iki torpilleme te• 1 rana aitti, 8. 
talarınn yerleıım~kte olduğu tah- bilaharn italynyı 1ntmin icin değiştirilip atlamış olduklarını beyan ediyorlar. bin tayyarelik bir ı:;ipariş Yenııek üzere · ~ • 
min ~dilebilir. Yunani-ıtanın büyük değİftirilmiyeccğini bilmediğinden dola- Böyle olmasaydı, Pazar günü ltalyan miizal<erelcrc ::irfomek için müsaade is- şebbu··sıen~ Mussoıı·nı· de 
kısmı sayısız adalardan ve adacıklardan l ı ·iphe içindedir. sefirinin tehdit makamında bildirdiği tem ilerdir. Bu talebin miimkün oldui:'U 
m~.ekkep b~r. me~leket oldu-,u düc:ü. 4 _ Frnnsanın pazarlığı ne dereceye taarruza derhal g~meleri icap ederdi. ~~dar siirntlc temi!'ini devlet. in~n~n 
nülu>ıcC', ıneılızlcrın burada kolavca dı- knd, r yapıp ynpmıyacağı tamamiyle İn- Huduttan gelen bir Yunan zabiti, har- ruçh n veren komısyonn tavsıye ettıın. boşa mfti aı• decekmı•ş 
prı çı.kanlamıyacaklan üsleri elde et- giliz mukovemetine bağlı bulunmakta- b·n ilanından c:vvcl hudutta Yunanlılar- Birleşik .(uncrikn dünyanın en büyük ~ • ~ 
melcri yalnız Yunan mücadele~i üzcr!.nde dır. la İtnlyanlar nr::ısında hadiseler olduğu hm·a kuvvetine malik olacaktır. Bu söz- • • - · ~ ··~- -
(lew,·ı. belki bUtün Akdeniz ve Avrupa Bu müşnhcdelerc nazaran Fransız _ haberlerini tekzip etmiştir. Harp başla- ler bir intihnp vnadı ~eğildir. Cebelüttarılı he~ ft(!~g· i İt!~ilizler Korfo~a 
miicadelesfade müessir olacaktır. Alman prensip nnlaşmas:ının tatbik şc- ınadan cvveJ, hududun iki tarafında YJKIT.,AN İSTIKLALLER bir taarruza I' çdımadı. l..ondradalıi 

Nihavet, ltalynn chimayesine> ancak raiti hakkındaki ınüznkerc1er pek muh- karşı karşıya bulunan İtalyan ve Yunan VE AM~İKA . 
top\'(' bomba tehdidi nltmda tahammUl temel olarak bidayette zannedildiğinden :.skerlcri kardeşçe geçinmekte ve arala- Ruzvelt Jsviçre, Isvcç, Finlandiya ve uzun müddet Türlı .. Yunan 
etmC'ktc olan Arnavutların fırsattan isti- daha güç olacaktır. nnda hediyefor teati etmekte idiler. Yunnnistan istiklallerinin yıkılabilmesi dayanalJIJecefı : efçJleJti §ÖPÜJtÜ 
fa<le ctmiyecekleri ve etmedikleri temin t? italyanlar şimdiye kadar havadan s~ karşısında dehşetle titrenmesi icap etti- Cebelüttarık 31 (A.A) - Dcıuı. ıra-; 'Berlin 31 (A.A) - Trans radyo• 
edilemez. ttalyn i til!sl üzerine Arnn- , - • h lfiniğe taarruz etmemişlerdir. Üç gece- ğini söylemiş 'e sözlerine şu ~uretle de- k~arının tebli.'ği: Bu sabah 1tal~1an ... fo:; nun Tiran muhabiri halyan harici-

-s k ruz su a~ arı ım~ a unan g.em:ıe ·ı .ve !ıazın Konit Cianonun Tıran' a vutluktan YunanisUına kaçını.• olan bin- i' enJ arp den beri şehirde büti.in ışıklar söndürül- vam etı.n. iştir : . . b 1 J d bul 1 
]erce' Amavudun şimdi kendi memleket- • . me tc ve mnskeler.ınektedir. Tayyare . - .:Soy lece harp teh~tlermc maruz hususi hır makanızma ile torpılleırck 'd•v .. bild' . A . . .. 
lerinde faaliyete geçmelerine_ Yunanis- BAŞTARA1''J 1 mcı SAYFAOA dafi bataryaları her an harekete geçme- bır dunya<la harp noktaı nazarından bil· için beyhude bir teşebbilste hulun.ııuş-ı ~eı ıgını -:r•r~r. yn! aıanıa .~o· 
tan tnra!ından _ mani kalmamıştır. kında hiç malumat yoktur. ğe hazırdır. Kahvelerin pençerelcri ka- yük efiemmiycti olan pamuk stoklarımız tardır. Bir torpil hiç bir tesiri eılmnct •• n re B. Musaolınının de bır kaç gune 

Kont Ciıınonun Tirana gitmesi. B. YUNANLILAR MUKA VEM.ET P?lı olup iç~ride. mavi la_mbalarla hafi çoktur. A??~:iknd~ eski kinleri ve Av- liman medhalinde patlanq, • igcr bır 1 kadar Tirana gideceği 4ayiuı dolat-
Mu~solininin de gitmek Uze:re olması EDİYOR VE EDECEK hır ışı~ teının edılnıcktcdır. . rupnda hukum süren kork~l~ kaldır- torpil de İspanyol topraHarınn ">pla.n-: maktadır. 
Arnavutlukta \•m..iyetin pek yolunda ol- Londra 31 (A.A) - Royter ajansının Sahillerde halk r,ruplan yıldıı.lı sema- mağa çalışıyoruz. Demokrasımızin yaşa- mıştır. Bu ikinci torpil dün ; !•~am Is- ı KORFOYA lNGiL1Z 
mndığına bir işnrct telIDi edilebilir." Sclanikteki hususi muhabiri bildiriyor: ya bak~~ta ve ltalyan tayyarcler~nin makta ~lduğu0;u ve sı~~~te. bul.u?duğu- panyol makamları tarafından kcldırıla- ASKER! ÇIKARILMADI 

Yunan - Jtalyan ihtilafının mevzii ka· •Arnavutluk cephesinde , .e garbi l\la- Patras gıbı burada da halkın ınanevıya- nu temın ederım. İstedıgımız gıbı yaşa- nık· muhafaza altında Elcezi,·eye nakl- Lo d 31 (AA} K { 1 iliJ 
1 bil '-;· B r d Umlt edilin kted" kedonyada bulunan Yunan muka\·emet tını kırmak için hücum yapıp ynpmıya- makta, söylemekte v~ düşünmekte hü· 'edilmiştir. n ra · . .:-: or oya ?g 
~ .e~egı . e{ .m ~ddi bi be ~ ;· hatlan, bir iki mevziin geri alınmasına cağını araştırmaktadır. rüz. CEBELOTr ARIK kıtatının ihraç edildıgı hakkmdakı ha-
t enı yemesı. J:ın ~ dl ~~ ril yo • raiuıen, hiç bir noktada kınlmamıştır.• Limnndn 50 kadr.r açık renkli gemi Ruzvclt topçu kuvvetleri için ınun- MODAF AASI KUVVETU berl~~in asılsız olduğunu Royter :ıjall!J 
ı::ı~ıca u:tefik~~ardımlle Wy~ ~ Son haberlerden anlaşıldığına göre, harp bıışından beri muattal durmakta· zam siparişler '\"erildiğini, bu meyanda Cebeliittank 31 (A.A) - Fevkal&de b~Jyor. Ü t 
tiüısını durdurdukça, Balkan sulhuna İtalyan topçu kıtantJ bu mıntakalarda dır . . Antr~~~arda :rüz binlerce lira kıy· n~~himmatiyle birlikte tilfenkler, mitral· surette takviye edilmiş olan Cebelütta- Bı:~~~ HM 

k , uı bi hizmette bul l bulunmaktadır. Fnkat Yunan müdafaa metinde tutun vnrdır. Bunlar son $Clle· yozler ve tanklar sipariş olunduğunu nk müdafaası kara ve denizden bütün 
cnkt ıJ";~tiJAf r l esıı:;nmuı o a- hattının hakiki mevzilerini tayin için nin rekoltesi vlup Amerika veya başka söylemiştir. hanliyi himaye eden sayısız toplarla Londra ~~ <!1-.A) - Yunani~t~ııın 
~enırlamf ta ı~ g~~::. Atina~~r arzu İtalyan topçusunun yaptığı bazı endaht· memleketlere scvkl'dilrnek üzere hazır Ruzveltin katibi bu sipnri~lerin İngil- mUcehhe2dir. Bir h:arruz nld oldufu Londra elçısı .. S~oplo~ ~unan elçilığin-

ç 9 ' P • lar mUstema tutulursa, İtalyanlar Cjİm· tutulm~ktndır. ~ettye ve Birleşik Amerikaya ait oldu- takdirde garnizonun <;ok uzun müddet de Lo.?~ buyuk elçımız. Do~.~~ Tev-
. ---~ diye kadar mUhim hiç bir askeri hare- SELANiKTEKi gıınu gazetecilere beyan etıniıitir. dal·anabileceii bildirilmektedir. fik Ru.~u Aras1a u 7.un hır goruşmede 
lspanyaıun Lonclra ket yapmamışlardır. İTALY ANLAR VE ALMANLAR 'tr Subaylar ve erler arasında kaynağını bulunmuştur. 
seliri Madritte Yunan başkumandanlığı her taarru- Selônikt~ bu~u~n. (500) İtalyan te· B. Vilkinin bir nut- b'? ~enizden alan _itimatlı bir sükflnet -~-tr 

sun tardmı ve bütün mevzilerin her ne baası te\'kıf edılnu~tır. Fakat Almanlar hüküm sUrmektedır. Fransız Fası 
l\fadrit 31 (A.A) -İspanyanın Lonclra pahasına olursa olsun müclafaasuı.ı, fa- heniiz serbest bulunmaktadır. Araba, kana göre Sovyetler "f:.r 

bü~ ük elçisi l\ladnde relmiştir. kat bazı me\'%Ü muvaffakıyetlerin istis- otomobil ve hatta bisikletler müsadere . J ·ı · Jt / •h •ı 
manna teşebbüs edilmemesini emret· ~ilmiştir. . ~~ltımo.r 3~. (A.A) -Cümhuriyet par- ngı iZ' a yon Ve mJ vercı ere 

MERAKLI ŞEYLER miştir. Seferberlik sürntlc tekemmül etmek- t~nm. ~e~lcumh~ır namzedi B. Vilki Alman t•bJı.ğl•rı· 
Bir mıntakada, ıeri çekilen bir Yu- tedir. soyledığı bır nutukta batı yarı kürrcsin· ~ ~ t ı• 

nan karakolundan ilerliyen İtalyanlar Ahali arasında büyük bir şevk hüküm de; barışı idame etmeğe çalışacağım, ya- J;J.. eS im •••••••••••••••• 
Bir hırsızın başuia 
Gelenler -·-Peştede bir doktorun evinde garip bir 

hadise olmuştur. Bir gün, maruf bir ta
bib olnn bu adam alelade ıeyahate çık· 
mak mecburiyetinde kalmııı, trenin hare
ket saati yalcın olrluğundan çabucak 
apartmanına dönerek yol çantaııını ha
~ırlamıştır. Her tarafı sım ııkı kapattık
tan sonra otomobile atlamıştır. Sıkıca 
kilitlediği şeylerden biri de meşeden ya
pılma ağır ve büyük bir gardroptur. 

Halbuki doktor eve gelmeden bir az 
evvel buraya bir hırsız girmi~ Hırsız 
doktorun v,eldiğini duyunca 'korkusun· 
dan gardroba saklanmı . Doktor gittik
ten ııonra da ı::ardrobun kapısını açama
mış. Avazı çıktıl:'I kadar bağırmış, fakat 
bir türlü işitıirememi . Üç gün sonra 
doktor evine dönerek gardrobun kapısını 
açtığı zaman cansız bir cesedin yuvarlan· 
dığını görerek fena halde ürkmii tür. Ce· 
aecli muayene etmiş ve henüz canı çık· 
madığını anlamı~tır. Hırsızı tedavi edip 
lcendi.,ine getirdikter. sonra polise teslim 
etmiştir. 

* Batıp çıkan ada 
On yıl Önce, Avusturalya taraflarında 

bir gölde hiç yoktan bir ada belirmiş, 
Geçen sene de birden bire yok olmuttur. 
Bu yıl, gine ıuyun bir mdre üetünde 
ıörünmeyc ba§l&ml§tır. 

çok iyi gizlenmiş bir mitralyöz yuvasına sürmektedir. Arnavutluk cephesine gi- tışt.ırmak siyasetine müzaharet ctmiye- lNGlLtZ TEBL1C1 
düşmüşler ve adeta orak gibi biçilmiş- den Yunan kıtaatı alkışlarla u(urlan- ceğini .söyl~mi§ ve Sovyetl~ri Al~anla- Londra 31 (A.A) ~ 1ngili~ teb.~iği: olmıyacak 
terdir. Buradaki Yunan kumandanı 'bu maktadır. Asker, cephedeki siLih arka- nn milttefikl olarak tavsıf eylıyerek Havanın muhalefetı dolayısı!e dun ge-
nıuvaffakıyetten istüade ederek diişma- daşlannm dilşmana gösterdiği J11Uka\•e- Sovyetlerc makine ve filet gönderilmesi- ceki harekat mahdut olmU§tur. Belçi- Nevyork, 31 (A.A) - Nevyork 
m Arnavut arat.isine kadar takip etmiş, metten cesaret alarak yalanda İtalyan- ni tenki.t ~tmi§tir. Mumaileyh büyük de- kadaki havuuaı- şiddetli bombardunana Taymiı ıazeteai Madr'tten ald ... 
fakat bu muvaffaktyeti muvakkaten ku· lan Adriyatik denizine silreceklerini mokrasmın taarruuı uğradığını ve bu. tabi tutulnıU§tur. Akdeniz füsil de bom- • 

1 ıgı 
mandanlıktan azledilnıeklc ödemiştir. ümit etmektedirler. nun kurtulma.oıı için lngilterey~ muhak- bardıman edilmiştir. Şerburg limanına bır telgrafı nefrederek Franıı::ı 
Şimdiye kadar Seliniğc 50 İtalyan Dün bir çok dağlı insanlar SelAnik is- kak yardım etme'k !Azım geldiğini beyan ·bir taarruz yapılmıştır. Bir Alman tay- Faıı umumi vali ve Baıtkumanda-

harp esiri J?etirilmi~tir. ~imali Yunanis- tasyonunda gayda ~almakta idi. etmi,,tir. yarcsi düşürülmüş ve bir İngiliz tayya- nı General Mogueı'in Vi,i hükü-

' .,.. .. ,,,,,., .. ,, 

EL H AMR A Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 
Şeker Bayramı Şerefine, Şeker gibi Şaheser 
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resi de tissilne dönmemiştir. meti kendisinden ispanyaya veya 
1TALYAN TEBLtôt: 'h d 1 J • J' 1 
Roma 31 (A.A) _ İtalyan tebliği: mı ver ev.~~ erme. tes ım o maıı-
Şarki Afrikada K enya hududu civa- nı talep ettıgı takdırde mukave

rmda ilerleyen ynrı motörlü bir dUş- met etmeğe karar vermİf olduğu· 
man kolu telefatla püskürtülmüştür. nu hildirmektedr. 
Dii§man tayyareleri Kızıl deniz sahil MADRITfEKI FRANSIZ 
mıntakalarınn bombalar atmışlardır. SEFIRlNlN TEMASLARI 
Eluak ve Sarolo üzerine yapılan diğer Madrit, 31 (A.A) ispanyanın 
hilcumlar hiç bir hasnrr ve telefatı mu- Fransa hüyük f"'lçisi haricive nazın Su-
cip olmamıştır. ner tarafından kabul ediİmiştir. Nazır 

1 ALMAN TEBLtCl: daha evvel Almanya, İtalya ve İngiltere 
Bcrlin 31 (A.A) - Alman tebliği: büyük dçilt.:riyl~ görü~mcleıde bulun· 
Londra ve merkezi ve garbi tngilteı·e muştur. 

iiz.crinc ~üeumlara devam edilmiştir. Bir 
tayyare malzeme fabrikasına ve bir 
a.oıkeri tahaşşüt kampına büyük hasar 
ve.rdirilm~ür. 

trlnnda açıklarında beş bin tonluk 
bir ticaret vapuru batırılmıştır. 

Gilndüz miiteaddit hava muharebeleri 
yapılmıştır. 

İngiliz tayyareleri dün gece de Alman
yanın garbında uçmuşlar ve hali kırlaTa 
dilşen bombalar atmışlardır. - • 

DJltman dün on üç tayyare kaybet
mifUr. Be~ Alman tayyaresi kay'ıptır. 

--.......... ·~-
Eski~ehirde yeni 
iki müessese 
E."kişehir :u (lhısu!.İ) - Dlin devlet 

demir:- olu id:ıre:ı;i tarafından tesis edi
k-Jl sanat çırak okulu ile yol perw~l 
kurumunun a~ıh• törenleri yapıbniştır. 
Yeni Burdur 
hastanesi açıldı 
Burdur 31 (Hıı ,::ı;i) - Burdunla ~·•· 

111lan yeni hastaneıain eltin ac:ılı~ töttai 
)·apıhnı~Cır. 

' 

• 


