
r .._. -GAZ1 BULVARI lz1'1İR - 44 
İmtty87 sahibi : SEVKET BiLGtN 

BasmLharrir ve umumi nesrh•at müdilrü : 

FIA2'1 5 KURU 2'11R 26 SON TESRDI S.ALI 1940 1 
1-:::::...::.:::'4:!..::::.::::..:;:::::===-=;.;..~~~~~~~.;;.;.;;~..;....,;;;~--~~-----:.------------~ {(ızılay unıuıni ınerkezinde 

• Ankara, :?5 (A.A) - Kızıla3 umumi mcrke-
HAKKI OCAKOOLU 

ABONE SERAITt 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için 
~nelik... .... 1400 2900 
Altı aylık...... .. 750 1650 

Gü:ı\i ~eçmiş nüshalar (25) kuruştur .. 

• - TELEFON:!697 ,_, ______ . 
ılAn mündC'rccatınd. n gazetenuz mesuliyet kabul etmez 

Yunanlılar J'_ogradeçfa Akdeniz ve Alrikada 
zaptettıler ı harp vaziyeti . 

Elbasana da 
pek yakında 

girmeleri bek
leniyor 

Bir Italyan müf
rezesine büyük 

zayiat ver
dirildi 

ırindc .i(tima eden umumı merkez he,·cti ah\ali 
haz r:ının 7anıri kıldıiı b:ızı mcsclclc; hakkında 
kararlar ittihaz etnıi \ c sıhhi ahvalinden do
layı istifa eden Çorum ıncbıısu ve Kızılay umu
mi müfettişi Dr. Mustafa Dantekin yerine Er-
2.İncan mebusu eczacı Salih Başozanı, Ordu 
mebusu ve Erzurum C. H. P. müfettişi Vehbi 
Demirin yerine veznedarlığa merkez umum 

azasmdan ve Ziraat ''ekaleti müşavir==n ı 
Dr. Cevat Akermanı ittifakla intihap ey • • • 

YEN! ASm matbaasında basılmıştır 

-
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Bul~ar siyasile H g ve p-

al mali Y"l1Ul8a iis-
beklenmıyor leri 'bombalandı 



SAHiFE 2 YENi A&Jll 26 SON TESQJN SALI 1940 

CELLAT 
ARAA 1 

Yazan : $ahin Afıckım 

11 -

Kara Ali sersemleşmişti! 
1'4X----

Anlan yarabbi! Bu yüz Çerllenin yarım lıaranlığı 
içinde fllr ay gilJi pariıyordıı... 

ŞEHİR İIABERLERi 
Fiat mürahobt! kamis yonun un kararı ,. eni zeytin 

mahsulü çok iyi 1 ki " x.-kx l . ı ti 

ı·mdiden zeytinlerin şı arı mas e enıe eva-
toplanmasına batla- f• b• •ıd• 
n ldı •• Yabani zeytinler ZIIDJna Jat IÇJ } 
afıianıyor .... 

Acaba genç ve gUzel mi idiler? .. . Bu- lübesi. dedi, ayakta anlatmanız olmaz.. Ziraat Vekaleti tcıkilatı İzmirdı: zey-
nun Uk bakışta anlaşılması imkansızdı. Lütfen şuracığa oturmaz mısınız?.. tin mevzuunn büyük bir ehemmiyet at-

--...... .----~-%··-----~-~-
Fazla fiat isti~enl~in derhal poli& lıaralıoJuna 

haber oerllmesl lôzımdır ... 
Kadınlardan birl narin vücullu ve kör- Her iki kadın da oturmakta tereddi.it feylcmektedir. Bilhassa harp zamanında 
pe görünüyordu ..• ötekisi ise biraz şiş- eder gibi görünüyorlardı. Falcı kndmm zeytincilik dnhıı büyük bir ehemmiyet 
rnan ve hantalca ... Eğer yaşmağın ara- yanında iki 34lhancı erkeğin bulunması kazanmıştır. 7.eytinyn;':larımıza dünyanın Fıaı mürakabe kouusyonunwı bir tek- 10 ikurw .. Satan marka yuvarlak orta 
sından dışarıya taşan ylizlerinin bir kıs- onların canını sıkmı~. Bu sırada genç her yerinden talep vardır ve bunlar ser- nik koın1tesi dUn tıkşmruı kadar çalışa- pil fiaU l2.50 kuruş.. Satan marka yu
miylc gözleri görUnmese hiç l)ir şey an- kız yoldaşının kııla~na bir kaç söz fı- be .• t dödzle. arzu ettiğimiz fiatlcrlc sa- rnk ıc;ıkların maskelenmesi işinde kulla- varlak kalın J?U fiati 15 kuruş .. 
tamak mUmkUn olamıyacaktı... Fakat .sıldadı. Yaşlı kadın Penbeye dedi ki: tı1maktadır. nılnn her türlü malzemenin ,şana fiatte- GEl\flCİ FENERLERi 
harlce sız.an bu cmmareler, vuiyeti - Sizinle gizli olarak ~örü;imek isti- Ziraat Vekllleti İzmir ve Manisa vila- :rini tesbit cylemişt.ır. Bu fiatler fcvk1n- Piyasada mevcut cinslerine göre : 
kavramağn yetiyordu ... Şişman ve han- yoruz. .. (Memo ile Kaıa Aliyi gösterip) yetlerinde yabnni 2eytinlerin aşılanması de her ne ~kilde olursa olsun satış ya· Beyaz camlı 3 numara fitilli 45 _ 55 
tal yapılı kadının gözleri fersiz, )'ÜZU bu ağalar blırada iken bunları anlatama- 'çin lzmirdeki teşkilatını seferber etmiş· panlar veya mal giıliyenl r, Milli Ko- No. (K"tiçiik boy) fiati 55 kuruş .. 
bunış,uldar içindeydi .•• Narin ve körpe yıı-.. tir. Teshil edilen zeytin sahalan köylüye runma kanunu hükümlcrlne göre şid- Beyaz canllı 3 numara fitilli 45 - 55 
vUcutlus.unun ytizU ile gözleri ise, yaş- Penbe cevap \'erdı: mal edilmektedir. İzmiıin ekser kııı:nla- detle tecziye edilecc-klcrdir. No. (Orta boy) fiati 65 kuruş.. 
rnağın içinde, bulutların arasından sty· - Onlar şimdi ~iderler. (Ko::n<t"lu oğ- -ındıı bu i büyük bir !!Üratlc-yürümekte- * Beyaz camlı 4 numara fiati 75 kuruşH 
nlan ayla yıldızlan andırıyordu... luna bakıp) i te duydunuz ya? Biz bu- dir. İzmir J<,int l\liira ·ube Komisyonu Re· Beyaz camlı 4 uwnara fitilli fıatl 75 

Ve bu yarım yamalak görünüşleri rada erkeklerin i.~İlm"si l'aiz olmıynn TETKİKLER islifinden : kuruş.. 
her ikisinin benliğini de açıkça ;ınla- şevleri görilsecf"ğiz.. Sen Memo. sen de 17.mir mıntakası zeytincilik mütehassısı lşıldarm söndürülmesi ve karartılma- Beyaz camlı 865 No. (Büyük boy) fi-
tıyordu. Ali, h<'r ikiniz d~ c-ck'n arabavı buran"n R. Nazım Kılıç Manisanın ban lcazala- sı hakkındı:ıki 2/14f.SO sayılı kararname- nti 155 kuruş .. 
• .• • . . . . •. . ....................... , bakayım,_ Ccri bıu;ın n çadırına P,lclip rındn zeytin bakım islerini tetkik ederek ve mütedair nizamname ile Pasif Ko- l\lUMLAR 
... •.. .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . .• ... . . . . .. ornda herifl"' bir ' ac- laf at.arsınız.. dün sehrimize avdet etmi"tir. Zeytincilik r.unma nizaınmımes.inde yazılı ve müfre- Deste i 185 • 200 gram 11 sant.im 00. 

Penbe ay:ığa kalkarak gelen mi.safir- Memo hir ilira7 ız ı. •ııı n dıc;arın rnütehassısı uvtinyn~ı fabrikalarında dalı aşa[.tıda gösterilen eşyaya hizalann- yunda lS adetlik ck-ste 25, tanesi. 3 krş. 

Mihver 
Balkanlara 
Hakim 
Olamıyacak 

--~-- IlA~l'AitAl•"l 1 inci S/\HİF.EUE -
bi bir istiklal sm•n.şı ~·apmaktan ('ekin· 
miyecektir. 

Bu sırada nulgar \'C :.\lacar gazeteleri
nin Sırp l\lakedonyaSJ ile Jlın-atİ!>1an 
hakkında yaptıklara neşriyat, Almanya
nm tccnviiz hazırlıklanna bir müuıhe· 
ret manası ifade etti,ğinden pek mani
dardır. Yugoslav ınatbuab :iUudu hir 
hc)·ccanla bu neşriyata ce\'ap \'ennek· 
tedirlcr. Hüldimctlıı naşiri cfkiırı olnıı 
gazete Sırp MakedonyaSl iizerinde iddi· 
nlar serdeden Bulpr mcbuslanna şunu 
hatırlatıyor : aSulhpcr\•cr ,.c miittelıit 
Yugoslu· milleti tahrikçilerin nazarı 
dikknte nlmulıırı icap eden sıığlam ~·um
ruhlnra maliktir •• • 

Yani en küçük bir harekete, silahla 
mukabele edecektir. Biz bu 'atanpcn·e
ranc neşriyatta Yttl13tı zaferinden kın·
vct ,.e resarct nloıı bir ruh görmekteyiz. 
Yugosla\•yrumı bugiine kndıır bitaraflık 
uğrunda büyük ga)'retler sarfottiğ"i in
kir edilemez. l\laalescl' bu guyretlcr sa
mimi \'e hilsnü 11iyetli bir mukabele 
gömıeınişlir. Bilfıkis riyakfı.r lıir dostluk 
perdesi arkasında en ltasmane tertipler
le ka ılasmıştır. 

lere buyur etti. Ve sesine tatlı, tatlı say- r rladı. F'.ılrnt :-nııc; ıı•rı \'('!"d·~İ bıı e•nır, csao:;Jı tetkikler de bulunmU". zeytinlerin <laki fiatler takdir ve tcsbit edilmiştir. Destesi 185 - 200 gram 14 - 15 santinı 
gı anlatnn bir ahenk katmağa çalısarak '<ara Alinin f •na hı-ide can•111 c k n c;tı. t'n kısa bir zamanda t1sir edilmesi, dip CF.P FR!'lıı'lmUmi (BOŞ) bOyunda 8 adetlik deste 30, tanesi 3,'S kr. Yugoslavyruım \aziycti, bir Slav mil-
Cl.edi ki: Tuhaf hir cazibenin 1 iri , ltmd:ıı k,ıl"'n ve üst zevtinlerin Lirihitine karıştırıl'""" Daimon markn.. Destesi 185 • 200 gram 18 - 20 santim lcti olarnk Scwyet Rusyayı do.ha fazla 

- Kadınım ... B<'nj mi anyorsı.ınuz? {!Cnç adam, ır ılıL .. ctı.,,a mslll\"<lll bir d"- -ı1 ~ı hnkkındn. ze}•tincilik kanunu hü· Fiati boyunda 6 adetlik deste 40, 1anesi 5 krş. nl:ikadar edeceği talwıin edilebilir. l\1n· 
Pcnbcntn bu .sorgusuna iki kadından mir pcırcası ni13i. cıld• ~ıı 'i ""l'd • mıhlanıp ' ... ümlerini fabrikııcılnrn bildirmiştir. Kuruş KAlill'LAR ruf Yugosla\• diplomatlnrından Pribie-

yaşlısı cevap ve.rmişti: kalmıstı. ilk kiuıunun birinci günü yeni zeytin No. 9041 Yuvadak tek pilli .35 Cin'i Eb'adı Kilosu Adedi dç bu me\-ZUn temas eden bir ynzısm-
- Penbe adındaki falcı siz mis:niz? Bir fidan gibı mcı:zLtn \'C' kadın enrla- rekoltesinin toplama zamanı başlayacak- No. 8051 Yuvarlak tek pilli 40 Krıj. Kı-ş. da $o\·yet1er Birliğinin Balkanları zap-

Biz onu arıyoruz... mile kıırı;ısında ayrıkla duran gene kız. ur. Bununl beraber lzmir vilayetinin ba· No. 8038/40 Yuvar!ak tek pilli 40 Muhtelif :renkte 50X 65 5 tctnıek bt.iyen dc\ietlcre yardan etmek-
- Penbe benim kadınım ... Bir emri- onun üze.rinde birdenbire cleı·in bir teiST 7.ı yerlerinde ''e m,.seli\ Balçova köyünde No. 8038/50 Yuvarlak tek pilli 50 kalın Bris\on kartonu te h;ı; bir menfaati olm.3dıi:•uu, nziye-

nls mi var?. husule getirmis bulunuyorc1u. Hanj gök kemn1e eren zeytinlerin toplanmasına No. 8G51 Yuvarlnk çift piTii 45 )Muhtelif renkte '10X100 44 S tiıı müstakbel i~ı Sovyetleri Bal-
- Bakıcılıktaki şijhretiniıi duyduk... yüzünde bütün 7.iyasını sac.artık parlıvan bn~lıınını"tır. No. 8638/ 40 Yuvarlak çift pilli 50 .sargılık k~ıt kan de,·Jetlerinin mUluMWeratiyle daha 

Bunun için blü çok d~Undüren mühim _güneş€" bakıldığı vakit gözler birdenbire Bu sene zeytin rclrohemiz, 'teçen se- No. 8638/50 Yuvadak çift pilli 55 Bir tarafı yatı.}ı 100X120 65 4 yakuıdan alikalaom8'a scvkcdeceğini 
bir'""• da1r sb:e fal baktırmak istiyoruz. nasıl kamaşırsa o fütkikada Kara AH de nclcrdek. in.in rok fevkinde.dir. _Ye_ m_ ahsu. 1 No. 9260 Yuvorfak çift pilli 90 ambaUlj.lık ma\•i k:lğıt yamuşur. Bu tahmin tauklwk edecek 

119"" ı__ k f 1' - h--, 5 mi? Sovyetler Birliği Yu:osla\'}'aya bir 
Yaşlı kadın bu sözleri söyl~ği sırada nyni sersemliğe, ayni göz ~maşması.na ço ne ıstı.r .. 'u sen .. c.: z_eyt .. ın.Y. ag·ı· ıst_ı aıu~-. No. 9268 Yuvarlak üç pilli 100 Siyah koyu vişne 50X '70 

L t ld - ~- taarruzun önüne geçebilecek mi? Yok-
çerkenin için\ gözden geçirmiş ve orada tutulmuş bulunuyordu, Aman varabbı!.. tımızın muııtnnııı ın yuzunu gu urecegı No. 9260 Sprb Yuvtı.rlak üç pilli .95 ve diğer renklerue 
Penbeden baft'-- Memo ile Kara Alinin Çcrkenin yarım karanlığı içinde bir ay muhakkaktır. No. 9268 Sprb Yuvnrlak üç pilli 105 ebrU kfığıt 63 

böyle bir tcC8\'ÜZ karşısında dahi 
~ N 1 motJak seyirci \'llZİ;\'Clİni muhafaza edc-

bulunduklannı da gürmüştii. Çerkede parçası gibi ansızın parlıyan bu yliz. ba- - .. _.__ o. 9280 Yuvnrlak üç pilli 120 Kalın cbrü kağıt 50X 70 eek ıni? 
bnc::1-- adam'lar buulnmasmın hoşuna ~ı geceler Kara Alinin rilt•asınn giren"\'C ("' k 1 No. 9288 Yuvarlak üç pilli 130 Si)'illı, Mor, diğer SOX 70 3 -:ıııll.it - .. er-e aza arı ·e olursa olsun una inanmnlıcbr ki 
gttmediır.inl n&terlr bir tarzda gözlerin- pis .•;nt.al'<ının içinde onu şehvet sılmala- "'-· • , ... • No. 9288 Sprb Yuvarlak üç pilli 135 renklerde el işi kağıdı L- •-- B ,. __ ,.__ .. h 

ö b' "' Ö d .. ~ ııurp ıuısırgnsını aLKauıanı suren er 
de bir enınfyetsl7Jik manası belirdi. rile sarsan parlak has·allere ne kad:ır 1 t 1 f No. 9360 YuvarJalı;: üç pilli JOO rümcekli eftcr 50X 70 

d kik da b l •w• • k B o. ·R~Qil nruo ı_n • R R N~o. 9360 Cprb YU\'aı·l"k u",. pı'Uı' 1oc: ebru·· u·· lıarcket tnilı\'Crhı aJeyJıinde neticeler 
Penbe bu manayı açıktan açığa sez- benziyordu. O a · a en ıgını ao- :l n ~ r' 11~ '' ~ " .. " \'erecektir. 

-ı-ı·ı. Fa'·-ı hiç -1.:1-adı ve misafirle- lıyan .sersemlik demirci Memonun ol!- YOLCU DENiZE nu· şrt·ı No. 93G8 Yuvarlak üç pnli 115 Ambalfıjlık kalm 6..~X 90 50 1.50 y ı · "'Llir K<4 mwnn ug-oslavya nıım:r.zam :ttr muka\•emet 
rhıe otumıalal"ı lçtn çt'rkenin bir kö e- !unu sanki c;erkeyi tut.an uzun bir kazık- No. 9368 Sprb Yuvarlak iiç pilli 120 renkli yağlı kağıt km•vctinc maliktir. Jüteeıwizin koltly 
tinde duron f,,l,ı., ı,: ... ~-..1-~, oö~tt're· mıc: gibi olduf<u verdt- çivilemis. bırak- Paz:ır gece$İ Gaziler caddesinde biri- No. 9380 Yuvadak üç pilli 135 Renkli biletlik G3X 95 50 l .50 yutabileceği bir lokımı olt;.ıyncaktır. 
Pek: mıc:tı. nin arabası devrilmi tir. Arabacı karan- No. !>388 Yuvarlak üç pilli 145 kaj'.tıt matbaa kağıdı $ 

- Burası 1' · 1 ıı- _ u j 1 ' 11 rı; fl i _ lılcta arabasını sürerken etrafını göre- No. 9248 Yuvarlak iiç pilli 85 .Muhtelif ı·cnk- 5HX110 40 3.50 NJ9~Jlf .13J!A3 
•·-·- ·- . ,_ --------·- · -·-·-~---·--·------ - memiş, kaza hu yüzden vuku bulmu~. No. 38380 Yuv.:ırlak Beş pilli 200 düzinesi - -·- -

BERLl l' il IJIR ff AD[f ı araba içinde bulunan Remziye, Hatice No, 38:>80 Yuvarlak Beş pilli 300 lercle krepon kağıdı 8 D.ILIANLIRDA TEHLiKE 1 [\ D D ~ "e Basri adınclaJ.iç ki.ıi yara1ıınmı tır. No. 38780 Yuvarlak Yedi pilli 500 (Abajurkağıdı) u sene anason-
iHI Bunlar memleket hastahanesinde tedavi No. 1511 YuvarJak yassı pilJi 60 Selefon kağıdı 90Xl00 10 , 

AZILIYORluft . alt•"A alınm•"lardır. No. 152G Yuvarillk yassı pilli GO S'l'ORl.UK nJ:sA.l\lBA VE STOR larımı,.~ ~ok ·: . 
! :12~~~u,~ d..T·" .. U ,~:~/ ~~r=1;1;?4E ru. a- BtR KAZA. DAHA No. 1611 Yuva!lak yassı pilli 65 MAK.iNfil.J-:Ri • ~ ..:. 

,&il ... ~ ..,. ~ E\•vclki ak m ha\•nnın karardığı SJ- No. 1626 YU\'arl;:;k yassı pilli 65 Mumlu muşamba santimetre murcb- talip var 
- BASTARA'FI--;inci SAllİf;EOE - bcrde kUı,.'Ü}t Bulgarıst.anı İtalyayı ic;;ı?- rada Ahme,t oğlu Mıtstafa adında bit No. 1528 Y.uvaı:tak yassı pilli 70 baı 1.50 kuru·. 

M linlı.ı ....... __ ·L&-~lar b ua e de bulund~u çıkn a7.dan kurtarma~a şahıs, deniz k~nannı takiben Dolma önü- o. 1628 Yuvarıak yassı pilli '75 Mumlu '•nuşamı..- ı'm.,l·ıuesı' u}e bidik- CENUBi AMER1KIYI 69 TON 
USSO uu ·~Mte 1• u ~ v • davet eden bir hal vardır. Bertın bu zi- K .... k caml y &rlak tek ·ır (A • ~ .. .. ., 

tin lmasl için Almanyanın ıtalya ne geliri::~ karanlıkta önünü görcmiye- . uçu ı uv .• pı ı sor- tc .~~nu'ııletre mup-·lıbaı 2 ku ... '"· 
ne yapı. • • • . - yaret habeıfoi tek1.1p c-tmi::;tir. Bul0 ar ti, bo 17 50 k 1 ·5 k ·- ·~ • ...,.. 1 1 
dan b b f dake_ı k •!L--1 t "' rek denize dü.şmüs, yeti ilerek lı:urtarıl- .. • omp ... ".. rş. Stor makın' ""i koınpl0 100 santiınetrc- 1 •NASON G"NOER lO ne gı 1 ır e cu-ıl lSl.lll!><1 c • Sobranva ndn Millı müdafaa meselesi G beklen camlı Buyuk ı.~-:lı fe e 80 """ "' M U 

'L :.d: ~ını d .. Un w b · m•'Jlır. K zazede hastahaneye kaldırıl· 0 ~ n r , .. kaclaı· GO kuruş.. I ·k 
me~ ,cıwyeceo .uş m. ege mec ur- <>o""ru"şu··1u·'rknn mnbu lar "'O .. Z ,·ılarak Innil- NOT y k d . f' t .. ... B l M 

ı 1 
b IAk:is b in b ,., '- ... ,, .., mı·tır. : u an ıı 1..'1.IlS, numara \'e ıa - St ı,.· • k l lOO f t u sene anason anınıza ro , ısır ve 

durlar. ta ya ~ u ı._crten ya ız . a- tereye hücum ctıni lcrdır. Bunlar Bul- leri gfü;terilen boş lamb:ıları komple ola· d or kına ·1

1
°
0
cs
0 

1k ( mp c san ıme re-• Amerik.adıın bir çok firmalar talip çık-
ıı.n.a çıkmağa karar verecek olursa In.- garistamn ,E0 c dcıııı.inc inmesine ınfıni .. .-•-- k 1 k ' . b 1 ·1· l 'l en vu arı ·uru ·· s· ·1 "' · d' d d k 

liz d 
h ku l ... p ..J S J ra n ına u;ın un ara ı c\\'e o unan pı • HO"' ALAR m~tır.. ıreı.ı ya v.c .,rınn ın e e ço · 

gı onanmasına ve .ava -:vet e~ı- olan <le\'lctiıı İngiltere olclugunu söyle- oman vavan ıi ve ampullerin Iiatho:rini aşağıöa verilen " bcvenılen ve takdır edilen nnasonlarımı-
ne istemiyerek en mUhım Uslen te~ın rnişlerdır. Bır kı~ım mebuslar Makedon- pil ı:c ampul fiatleri üzerinden ödemek .:J ..... za· talip vardır. ilk parı; olarak cenubi 
ve İtalya:.ın .hayati _no~ıilarma en C1.LCi ~·anm geri alınmasını istemişlerdir. Kostik ithal edili vo>" kiifidir.. ::3 ~ : ~ :;:; Ameriknya 69 :oı. anason ihraç edil-
dar. beler ındinnele.n •. 1ırikanı. _ nı bahşet- Moskova radyo ·una göre ba7.ı mebus- ELEKTRİK ChP \' E m •. FE~ERLERİ -::;., -;::: f;._ .,,. m'ıeu·r. 
tikten k d!si hisıl lan k Hükümctimiz Ronıanyadan mühim ııl ""' ...., •• "" " . ~?~t' .,;!!

1
' .ı~nd ha beo ..ı ço lar kralın Almanvtıya seyahatini tenkit mikdarcfo Süt Kostik ithal etmegw e ba'"· AMPUl.l..ERi Boynum Cinsi ~ :2 "" :::;- ~ Ticaret "·ekiılctinden ı:dcn bır yazıda, 

gayn musaı ......,.. ar ıçm e r ceva- etmlc;ler, kralın, meclisi emri vakôlcr k<tr- ,. D . O ,, r. 3 8 4 6-9 t ..., - ..... ;ı;- i;:: anason tu"~~nrlarımızın canuib"ı Amer'ı'-a 
la aktır · lamıştır. Bu defa gelecek Süt Kostik par- mmon \'l' sram ,.., - • · - vat va ,., ...... ~ 

ma mecbur 0 c • <;• •n 1a bıraktıt.uu, mihver politikasının .. 50 k J:; k Fı"atı" Fı"atı· Fı'~t·ı Fı"atı' F'ıau· mcmlAketler'ı~·l" çalışmal .. ~rı tavs"ıuc ~d·ıı-
ALMANYA NEREDE • ·uARl)l"l " tisinden bir kı&mının sabun imal eden Se 1. d' 

1 
. '· -rş. " rş. \ c ~inrka:.ı .. L J " .. J • 

~ ı 11 ıstanı harbe sUriikliycceğini söy- ıns ı ve ı • 5 k EDEBtıia? müesseselere verilmesi Vekaletçe muva- "" f;ol E:ovv.'l;Rrl.e~:ı 1\ ..-. ,. ~~· 1. 
mistir. 

. • • . . le .erdir. YahudUere karşı alınan ted· f k I e_ •n K A f Pu.a..a...:ı:.R • 
İn-:1:- gazetesı y .... ~~ kuV\·etl"'"ırun ı görü müıtür. Jnbun imalathandcri T • • O Tcofliiks 270 135 75 40 - - - -
~ • .........u - - ~ • birler de Bulaar kanunu esasisine mu- llll"Sram L s· . 

ı. tan t f-.1~1.!'.-l ~ d "' iııtedikleri milı:darı ayın 28zine bdar mm Fıl',... M ' llsram Kal umDa, · 1
1
m. pDıoılı. Tcolin 180 "5 50 30 Bı·r ._atil ma-. .. um~ olda .. cesare. me e. ve ~ ıgın an . • sı- hnlif oldu<•u i,.in tnnkidc h-..ı,,,f oln1uc:.. t " K .... ~1 b h k la '-"· "' " .... l."U-.c "· takn ticaret müdürlu-ü.lne bidirecekler- ıp ' e a um e, e\'e 1' e - ı·zn"•lt'uı 120 .. , O ".,5 20 Narlıdcrcdc oturan Hu··sı:yı'ru' o .. ldu'"r-tayı~e a settı ten sonra un rı ıı&ve tur. Bulgar meclisindeki müzakerenin .. - R d S Ra ... 

ediyor: . ·-· • Alman \e J\loskova radyoları tarafın- dir. ta. a yo, et, • Siğmarin 200 110 55 ::o mckten ve bunu yaptıktan sonra kanlı 
Belki Alwan)•a ita).)~ nw hodb:~ı:::;..; .. : - -·-- cfoks \'C diğerleri.. Mcdaillcd'or 100 55 Lıçagwı y"'-yarak cNihayAt muradıma naı'I 

w a ~~ dan alTI uyn tefsiri şayanı dikkattir. fü·- Dckalümen l<rş. Vat u- · · <J .. u .... 
~a, ''e Alman yardımı olmadp \•ela Bulgar milletinin bir poUtika üze· Otomobil ve kam von 5 5 .. 20~· Rs~~~l Gfas 2~.o 144(~ oldum> diye bnğumaktan suçlu aynı köy 
~de ne kadar ~.hale gclecegı- rinde müttehit olmadığı, Bulgarrstanda 10 " ır....... ha1kından Hüseyin oğlu İbrahim ağu ce-
°! ~d.ıiına leess~f etmiy~uf. ~~t Sovyet ve Alınan mcufaatlerinin le.lif /cistİğİ getirili VOr 2JlS_ ~~ ~~ ~g LCLlıu~struiıı·ıı·t 150 o"ı 44.05 20 za mahkemesince 16 sene 6 ay ağır itap· 
hıç mudnhnlc elmıyerek mutte!ıkin.ia ediJmcnılıt aldu1'u vııla ılmaktadır mı sc mahkum cdilmi tir. Kendisine bükme-
bup:ıLınmasma ıniisaad etmesi ihtimal ~ . Son zamanlarda lzmirde otomobil \:e 40 ~~ ;~ ~~ Boyalı siyah 100 .:JO dilen ceza 22 sene hapi!! ise de yaşından 
dahilinde dci:iJdir. FOTO""'RA•"fYI kamyon lastiği ile yedelc: parçaları bulun- " \'erııik Glas dolayı bu ceza 16. S seneye indirilmi~-

YUGOSLAVYA Vt: BULGARİS- " "'~ madığı için alakadarlar bu gibi ihtiyaç.. ~~! 
6
5
0
0 ;4

0 
Med~illc siyah 75 40 2:1 tir. 

rANJ.N VAZiYETLERİ Y ARALAMf$LAR.. larını lstanbııldan tedarik ediyorlardı. G5 
65 

., Yt;rnık •---
Ancak, kara kuV\etlcriyle Yunan bar· Adliye binası önunda fotografçtlık Ticruet l Vekaletine yapılan müracaat 75 40 75 35 Irıs 110 60 35 17..SO r AM HAMVLELİ 

bine müdahale edebilmek ya Yuıoslav• eden Hasan oğlu Fehmi zabıtaya müra- üzerine. :ı.mir acentelerine de bu gibi le- Litopon GO 40 25 12.50 V 1 taJıJi -
yaya taarnız etmekle, ;yahut bu kU\'Vet- caatla Asıf Ataç ve Celal özel tarafın- vazını Verileceği bildirilmi!ttİr. ll02~ 55 JOO 45 Vivecrom 200 agon arın ıyesı 
leria · · · .. 1-ft..:ri...~. d h l f I d , __ 1 - -·-- .. 62.5 125 Proksolin 450 Alsancnk ve Bnsmnhanc Oevlct De-

geçmcsı ıçın B~,..wuu ilam el· an mu te i yer erin en ma~~a yara· J50 75 lSO GO 
3

.,,.. miryolu anbarlanna gden tam hamule!~ 
tikten sonra Yunanistan 'Veya Yognsla\'· landıiıru iddia etmi}tir. Zabıta tahkikata Aslıer ailelerine -uardım o Steclgool "" hü 1 ı.....:ib•t " 'U la b I -' 2 (1 J40 200 70 İSpirtolu .,;.,,... 140 daneşya vagonlannın demiryolu idaresi 
yaya cunı a - ı oınr • .&.tıgOS \yaya nş amqtır. Belediyf':de aııkeri ailelerine yardım işi 'OT : Yukarıda cins ve fiatleri bildi- \•ernik .,...,.... tnrafından tahliyesine dair olan 509 nu· 
karşı yapılacak hüc:umc düşünmedea pılan para tevziatı. belediye \'eznesinc rilen heyrız ampul!eıiı:ı Avrupa boyala- Rapidoliıı 150 80 45 25 l5 maralı tarife hükümleri görülen lüzum 
cil'iti~llecek bir iş defildir. Bulgaris- tcrur olduklarını bİtska yerlerde gör- mümkün olan süratle devam ediyor. Ya- rında 5 yerli boyar.mış olanlarında '2,50 Sellolo--'ı.. 450 üzerine iki ay daha tahdit cdilmiıı ve 
tanın da böy)e bir manevraya \'asıla tliik yatmlan Y. ardım paralarından daha faz- k us fark o1 - kt z.ıA k f' T · d b·1d· ·ı · t• 

la 
w .. .. - d -ur , mca 11.. Şı·sc venlik adedi l2.50 kur"''·· ey ıyd ıcaret o osına ı ın mış ır. 

o caı;ı ' 'e ustuste uç efa koşuyu kay- Aııcok, şimdiki halde mc\'sim de böy· tadır. Asker ailelerindl"n büyükle.re 11y- EU:.KTRİK C~:p VI·: EL J.'f<:SERLERİ ..., 
betmiş at üzerine oymyacafı muhakkak le bir büc.uwa •müsait değildir. Qunun da b~ı Jirn, on yaşına kadar küçüklere r.i · Toz boyu Siyah Avı·upa nıali 40, yE!ni --'1t--
delildir. Bununla beraber, mllletiıı ar- için, Eier ltalyaularw ihl.iy-.ıcı pek ınfo.· iki buçuk lim verilmektedir. Kirada otu· Alcllımum ya~·~t'!: fıati 20 kuruş malı 20 kurus.. GÖÇMENLERE 
ZUS\I hilafına olarnlc, \112.İyele hllinı kü· incel dc~ilse, Bitlerin ilkhabnrı bekli. rıınlar:ı da ayrıca ayda be lira v~ril- Alclümum yassı ~erli piller fiati 15 kr. Toz 'boya Ma\•i Avrupa malı 80• yerli CİFT HAYVANI 
-~~ük~ba~u~gru ... ~p•ları~n~n!lle•Jcr'!!!!!!!lya•pmag"!'!!!!!!""!'!' .. a"'!""llm•uk_.-P-!ll!!ll'cl!!'•c1111e_i:ı_· ~şı~'i !-ıM~ıesı~· zl!dei!!r.1!!!11'!!!!!!!~"'!:'"'-~!!"!"!!!!'"m~m!'!!"!!e"!!'k!""te_c_ı i_r . _______ _:_ _____ ..:__S;:n:,::t;,ı:.:;n:...;.:m::,:a:.:r.:;k::;:.ı..;y:!,.;u;.;v~::;ır~l;tık~uz;;;u;.:n~p~i;.l _:f:,:ia:,::ti mnTlı -bokurnyş ... 1 1 ,0 1. ~tübayaa heye ti Torbalı mıııtalcasında ~ uz ya cşı A,·rupa ma ı ,. , yeı· ı 14 'f 1 h t ı k göç enlere 
:•••••••••:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• malı 20 kuruş.. ~ı ~~anı .sa u1 a ara .. m • • • • nış? 1 gibi nkisler yapıyordu. T I K h . A 1 vzı etmış1ır. Çıft hayvanı mubayaatına : : BUYUK IIIKA-~ YE : : - J:Ie\·esimi .. .. . . d - • C ·ı . b d k - oz Xiya u \'e rengı vrupa ma ııd d'1 det" ·.- .: .: S mazur gorursunuz egı. - emı , sız um an uza · ya.,_c;;amaga 35• yerli malı 15 _ 20 kuruş.. c\'llm e ı ec ır. • 
• • • mi? nasıl dayanıyorslınuz? J ' IK SJZDIRMIYA'S PEKUE YAP- Tire ue Torbalıdalıı 
; ......... ~ ................................................................. :... : - Pek tabii bir şeydir. Işıldak misli - İş zaruretleri, azizem, erkekleri aile MAYA YARAR KUl\IAŞLAR Ra)1Uan hırsızlığı 

Umuımlyan Saadet....... ;~ll{;~~~sb~;~~~~b~~t~~~ k~~~~~;::~ ~~~~~·~:rn:.:r;1i~~~~~i~i ~~~~firf:r~ı~:~ Malın cinsi Santim Rengi Fiati Tire \•e Torbalı kazalannda manda· 
Fakat hiç aceleniz yoktur. Bizim aramız.- ka bir sebep yok... . kuruş larda çıkan Barbon hastalığılnın önü alın· 
da istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Bu- b nim cinsı Santim Rengi Fiati mı , 6000 hayvana ~ı yapı mıştır. 

- Bütün u şe)ler ne kadar güzel! TnzgaAh ,;nce bo~·alı astar sr.: Siuah 24 --------------:x.x------------

- YAZAN : 'IJÇ YJLDJZ 
26-

Falcat bunu şimdi kendi çekingenliğine lan göstererek: 
atfediyordu. Bu mahcubiyet ise artık - Yarın hava güzel olacak, dedi. 
uçmu.\i. erimişti. - Ne AlAf 

Sigara odasında kabYeler geldi Gur~p önle.rinde dar bir geçi yolu \'ardı. Bu-
edcn gUneşin son ~aldan parkın ağaçla- nu süktınetle takip ettiler. Sazların ara
rım yaldızlıyordu. Bir çift av köpeli sında kurbaÇalar vıraklıyordu. Cemil 
içeri girdi. Okşanmak istiyorlardı. sordu: 

Cemil, kolunu GUlenin kotuna geçi- - ttşilmiyorsunuz ya? 
rerek sordu: - Hiç te üşümiyorum. Söyleseniz a, 

- Parkta bir dol~..ruım mı? Cemil bey, ruhsatnamemi acaba ne za-
Anne harum onlarla beraber ahıra ka- mnn alacağım? ofumobilimi kendim idare 

dar geldi. Burada genç bir tay kişniyor- etmeği o kadar istiyorum ki: 
du. 'Bayan, bir seyisle ko~mak için -Taahhütlü bir mektubun gelebilnie
onlnrdan ayrıldı. Büyük yolda gümüş s1 1çin en az 48 $1at hesap ct~k lazım. 
gibl parıldıyan hnvuza doğru ilerlediler. Eğer odacınız, telgrafmw alır almaz onu 

Cemil, gök ~ iizündt> pırıldayan yıldız- postaya \'ermişse, h~lki de yarın alırsı-

rada pek rahatsız cılmıvorsunuz wnne- E t d...r.·1 • ., Be d b f'k'rd .... • ., " ., ,, - ,\•e , "sl mı. n e u ı ı e- • • •. • CJ'I Sı'yah 21 Hnkı' Dıını' 10 70 
derim, ne dersiniz? · V k • k d' · · da. d" ~ yıın. a ıa ınsan en ı evını ıma ı- • • • • 90 Siyah 32 Siyah, kahve, gri saten 140 avrup:ı 150 

- Çok iyiyim \ 'C hepiniz bana karşı ğer evlerden daha güzel bulur. • • • 1 75 Siyah 28 Diyagonal 70 43 
haddinden fazla nezaket göstcriyorsu- Az sonra dönüyorlardı. Aile efradını, • • • • 90 Kahve 32 Haki Bez 140 180 
nuz. Fakat böyle uzun zaman sizi iz'aç önlerinde rakı kadehleri olduğu halde, 11 • • • 85 Kahve 32 Siyah Gri Kah\•e ~ten lOO 75 
etmek islemiyorum. kllğıt oynar vaziyette buldular. Gülene 11 • 1 • 85 Cri 32 Fitilli siyah, kah\'c bez 70 65 

- Hiç iz'aç etmiyorsunuz. Bilfiki:, bu- de bir iki kadeh içmesi teklif edildi. Bu- ,. • ,. 8 Kahve 32 Moleskin 70 40 
raya neşe ve hayat getirdiniz. Fazla kal- nu kabul .etmemesi onları pek hayrette 80 Gri 32 Haki Dok 70 75 
manız biz.i memnun eder. Kendi eviniz- bıraktı. ~ • • » 120 Siyah 40 NOT : Yukarıda bildirilen fiatlcrıl1 
de gibi hareket ediniz vl' hiç bir husus- Anne hanım: Tezgah malı Dimi fi5 Siyah 36 liı.eriue yüz.de on ilivcsiyle perakende 
ta sıkılmnyınız. - öyle ise, dedi, biraz likör içiniz. Li- Yerli kaput boyalı 70 Haki 40 satış fiallcıi bulunur. · . 

Küçük bir kapı önüne gelmişlerdi. körün hiç bir mazarratı yoktur. • • 70 Gri 44 Fiat milrakabe komi.ı.-yonunca tcsbıt 
Bir itişte açıldı. Bunu g<!çliler. Daracık - Hayır. tesekki.ir ederim. Hakikaten • • mce 65 Haki 34 ve illin olunnn mikdarlardan fazla fıat 
yol tepenin eteğine doğru tırmanıyor, hic hevesioı yok. • • kalın 80 Haki 48 teklif ve talep edenler }yıklannda r.uın 
Gülenin balkondan gördüğü korunun Yalnız kalmak arzusunu şiddetle his- • • • i~ce 80 Haki 35 Korunma konununun cezai hükümleri 
kenarından geçiyordu. Bu noktadan ediyordu ve yorgunluğunu behane ede- Yerli katlı scten 140 Kahve 10.0 t&tbik edilecektir. Böyle bir teklif ve ta• 
mtınuıra blitiin parkı kucaklıyor ve bu- rek çekildi. Fakat) atınca bir türli.i U)'U- Yerli krepon bo) aması 80 Sıyah 24 lep karşısında kalan her yurddaşın eıt 
nun ortasında ev beyar. bir leke gibi gö- yamadı. Knran.lık içinde nçık duran göz! Saten 120 Siyah 45 yrıkm Polis karakoluna veya a~d: 
ri.inUyordu. Biiyiik havuz. simdi açık teri pençercsinin aydınlık açıklığına .di- Saten l:W Gri 45 memur \'e makamlara müracaatle ke~ • 
semada pnrlıynn ay ısığı altında bir ayna _ B j T 1\1 (<; D i - Saten 120 Kalıve 45 veli haber vermeleri ica.p eder. 



Biiyük Millet Meclisinde .. 
Orfi idare kararı itti-

fakla tasvip edildi 

'JrENI UIR 

Öıti idaı e komutanı Yunanlılar l'ıogl'.adeçi 
Jatanbulda zaptettiler 

- ıBAŞ TARAFI l .ci SAYFADA - - BA$TA&i\Jo'l ıl .iNci SAllİFJil)E -
~dnre nımtakasına dahil v ilayctlt!r hnl- warileri tarafmdan1idclet1eblcip edil
kına hitahen a~ağıdaki beyannameyi diği teyit edilmdrtedir. 
n~retm.işti.r; • GBrXe avMında yeniden .dtiz 

İstanbul, Edirne, ~ır~~nreli, ~ckirdağı, ağır top. 100 büyük kamyon, bir .çok 
Çanakkale, Kocaelı viliyeilen ıuubte- •tA h __ ..___ • w • _..ı=ı._. • 
rem lıalkına sı a ve ~me ljbnam CQUISISŞtır. 
Sayın va~ndajlarun, hü.kü:roetin gör- Bu mmt•kede tam iıler halde 20 

- - "'" ~ - - düğü lüzum merine v.ili,,etlcrimiz da- ltalyan tankı Yman kltutınm eline 
Meclisin dün 11erdiği diğer l:ararlar... hilindc ~lan ooi~miş olan örfi idare k?- düfmüıtür. 

'- M"Be •3 addeli • ur 1940 ı· ınntıınlı&ına taym olunduRl ve ka.rar,ea- Bu taaklar yo&iarda k_ .. n.,,h+ 
Ankara, !S (A.A) -. Büyü-.. ı t ı;ı ~ m .L na~ tac ~.~·c . d ~a 1 hım olan 1stanbu1a gelerek ~e ba~ım. d tal __ .__ y ~-- • 

".tedüi, umumi siyalİİ vazıyet ve ıcap1ar yılı davanı nmnaııcuat outçesın e azı K _..:ı-'L.< -~~ __ ,H..T..,etlerim ma- ta ır. t !Yillllfll unaıı Ol'auSILD-
. --'---' ...... __ _ v '-'-- Lkk d "d anuıllU&IUV~eıve-..-ı.,, ·ı L--ck .. ~-· -'-"" • neticesi olarak ıst~. w~. -~-;-:- münakaleler ıyapılmıısı na ın a, ı are lumunuzıiur. Vu.ifelerimizi yaparken J eri ılilC etmı aec~tırm~ ıçm rıcat 

.eli. ~~· T~•dagı, .~1 ~· 1-eyeti tekliflerini" .tndesi l.a\tkındaki tez- bu mınta'kalardaki vatancb§larımın ba- ettikleri yerlerde gida maddeleri 
reıden.dı: bir·~ S:t~~~:~~ ~e ile- kerden ıtasvip ctnıit ~e Tü ı.ı>~ - ... mı her türlü ,,ardımı yapaeaklarmdan .stoklanru yakmı§laı'dır. Bununla be-
nau atadi1'Cll S..... t tc:u.cyeseru, teş- • • ı:.~ ,., · · d ·• -· y '- _.Jll_ • - - - 1 

• .. • ıL dclci .mnhau tere adli mtiza'haret mnk1welesine tadil ernınım. ıııa _..,,,e. ernm e gorecegnn rabcr unan A.UVYcncrı yuruyu} c-
ltilAtı ıes&!lyc -nuoti'llan ma - • . _ ""ccl" Ça icı.ıplura ve lüzumlarn -göre kullanacağım • d cd k d- 1 
~~a~~nhıi~-~~p P•~ ·~ ~~~~ıuActm~ffiıo IB ~H ... . .1 1• 1 ·~~ ~~ ~ ~M~~~---------------------------' ~ - - pla k ep!Ilızı ~VRı ve saygı ı c se a:n arını. • 1ar 

Mf'('lİSl umumi muhasebe kan - .... -~ha ~unu to naca ur. 1d . .::..ı:- ko •- K,_..,. 1 aman vcrmıyor • 
areı v•"J'"" mu ... nı ~·e.~·E?T<l 

Al,.1 RtZA ARTUNKAL 

Yunan ordunı Aya- ı tunanlrlar Moskopo- --·-- Borsa 
sarandaya doğra i listi aldılar, Erge- Akaenız ve ~fri~ada . 

l rl" r ri ve girdiler harp .va~ıyetı u2 A. R. üz~~ ıı so ıı se 
e I }'O 7 

• • - BAŞTAltAFf 1 inri SAHİFIDE - 291 ş. Remzi U 24 
- tsA~TARAFI l iaci SAHİFEDE - - BASTA&A.Fıl l 111C1.s.AHiFEDE k sily:anın ln•iliz :tayyareleri tarafından 19 ~ r.a 

"'l -=---•inci ...._, --'--- L it la U.ndıı_ "' 293 S. Erkin ~<> JU edecektir. Zira limanm .,;m .... · :IUllJ'.._.111 .açma açını - bombardımanını Amen1ca sefareti va- 228 jiro '\'e şU. 17 21 
uzanan bir O\'ll Amavutluğan doğu lan mühim :foaenİn IOll noldMı ol.rı sıtasile hıgiltere hükürneıti nezdinde pro- 198 Riza ihracat şi. H 2S 
c.enubuna doğru bütün münakal8- Elbesan ,...._i bomlludmıan etmİf- testo etmiştir. 151 F. Solari 15 25 
b başlı k . olan Te~clcn-- terdir. Londra 25 (A.A) - Vışi hükümetinin 135 Üzüm Tamn H 50 !3 
.::. l ca k~ük bir dağ ilall ile YunanLlar hududun 16 !kilometre lngili~ tayyarelerine atfetmekle o1cluğu 105 B. Alazraki 15 '23 50 

ya BlZ 
8 

es • • • I ital lan Marsılya bombardımanından dOtayı 1n- 100 H G r Şerbetçi 20 25 21 SO 
•ynlaııı balunmaktdır. ıçerıa!nt!e ~~ ~~-n v~ yan • ~ ~tere hü'kümetini protesto ettiğine dair 49 j. ·Koh;~ 19 19 

Bu bölgeden gelen son haberler en miihün ... unu tetkil eden F..rgirn 'haberden ba~en Ro>'ter ajansın:ın 49 Santo Ergas 17 25 19 :75 
).' unanlılann kaç kilometre ilerledik- Jdırinin dq malıallclerine gİrmİ§- .Qiplomattk muhabiri resmi makamatuı 51 Y. i. Talat ıı 1' 
!erini eöatennemdde 'heral.er mü- lerdir. böyle bir protestodan haberdar olmadı'k- UM. H. Nazlı lt 10 
.Mm .bicfjaeJer vukuu mUhaleka1ctır. YUNA, RESMi Tf.BUCi 1ar:nı :razn ktadır. 29 Akseki Ban. 15 50 15 50 

tira Leak.ovik üzerinden yapılan Atina 25 (A.A) - Başkuman- A k d • i~ ~~~uSlu i~ i~ 59 

Tımaa ileri h..a..i Diilaİlll iaıe daıJıim dün akfftınki teWİği: il ara ra VOSU 6 B. Tevfik Naxh 18 18 
merkezi olan &•iriye iki taraftım Kıtalarımız 'bütün cep'hede i!eri !216 Ye1d>.n 
tıM miint' s lom ', h, m ılualeri.ceMmaliyorlu. Moa- • U G U il No. 1 

Atina 25 (A.A) - D~~ emni- k~~ ~ ~I ~- 8_:j~(~)au•:;:. ~~.::.: trio. ı 
ıet. .,.ırattt.Win ullll1 tebliii: Co.-:e '?ölae•ının tathm ~nasın- 6.30 mülik (IPt) 't.4S - 9.itO eY kadını itle. :ı: 

Din wftnc!iiE ..... 11• :memlekdet da lh510eul'.lıımMttd.~l?tapl,birm~- yemek listesi 12.30 .,....._, Ye,....le. ::: 11 

15 
1'1 
.28 
23~ 
2i 51 

•hilinde hic 1bİr ha.a akını kay e· tar avan topu ırc ıger ma zemc ıg- ket ...t ..,... '2..3.J •üdt (P1) U.5 İlılCi& 
4ilmcmitıtw tinam edilmiftir. Aiam ~.lıettea il.es ...-- 'R.) 2il ~ Şıiuli f 7~ 14 

· __ .,.. _ T.ayyarelcrimiz ricat eden üç dü§" 1'8.et pıop-. •e ....ı•et aat .ıq 215 j. Taraate mM. :ı 1 

J.wili~ laarJa mar,..lı mankolu~ ~uvaffa1uyctle bomhar- ~!:!-m:=.J~·ıu '~!k ~·'!-:· = ~:-~ : ı: 50 
v. . ·~ J_ e.-ı etmuttv. ...- • ke)' ... J9M ımüdt ocla m • ııı Albeyralt ı 7 

iDliR DEITUD••r.ıOJlfDAH : 
Merltai hnW olmak iiK«e I~ lin ııennllTfl ile t epztDI eıılen • S.n1 

TiiTk altOftim tirbtinin -~ 1800 Jinıltk IOO hilee ıs.edim ı ait l lOO lin 
clamga resnıiıWn l J 11 ~ f 9..0 briWi Ye C.21 '9'5/8905 aumMalıı ...ıdMsz wı
kabiintle malSMM'hitna te~e ed3-it Mlaııduğu ıiln Olu.w. 546~ (2391) 

:-·······~··· ..................................................................... : 
• • 
~ · Devlet Demir · ~ollarındon i • • ........................................................................................ 

- bmiriıı Basmahane ve A'-ncak arhltann 'Yiinlt eden brll .._u1eU n· 
1ıontann , f9 /946 tarihint!ien 3011 • fMO tarihiae luıdal' idare t......._ ıtahliye 
olwaacaima dair evrelce 'bildirilen D. 0.(:509 No. •• tarife IAilı:'liuJeri görilea 
lüzum üzerine 31f11941 tal'lline bdal' temdit edamİftiT. 

An'biduclan daha fazla malhuit .m.ın .. rica a1anur. 26, 21 S'S6 (2.390) 

iZMill 8El'l'8D'81ol01NllM : 
Mer'ltea lanil' Ol..sık üan 7MIO lira ....,.. ie tefekkiil edea - lacir Türk 

AnoM., tfte1İIÜ• - IMıbai 20 iillllllt JJOO ılıımııt ~ ait 1'/0 lin damıta 
reMninin 10/4 tl9ff ve 2Jfll/949 ıtarilııli "9 6Jt5).4/.&8l4,.. 62Hl6/9016 
numwalı mllitl.uzlar mubbainde ...tuıMaima tıedi,.e ed? ·ı WUMtq,. -itim 
olunur. S '62 (Z S9Zj 

iZMia y &mn.•• •OllOllLllOCIJCDEH : 
1-Wde Bwnalnıne üet& Serdi macıit Hacı A11.teDdi caMr • de 5 74 ıoka\:

da ?S numanıh en adırea olarak ...,_ell ve or.& uan&ltlt h.We bulunanuyıuı 
Besim oilu Nuri C.:va. 
Yapılan milllPLnka üz.rina icluemiz• açık om ~ icia ameeleab tein••• ~- Veı • • ..._. tıU'ıet ,.,. ... ._ de..,_., .... ._ 

iliaı tarihiDden itibaren üç sün .zarfında MLuı iv aa&acaat ~ tM· 
dinle hallıamaa vaa ~ .ı edilecefiniz malU...unuz otm.k ÜZ8ll n. 
-...... s ,~.. (2'94) 

••Wl9&8R&111 . ·-·~- üi J9.JOmellileketw.t ,..a :re ııos. Bencup 10 75 il 
-BASTA11AF11indSAHltmE- ........ e ... • ,,, ... : ı..bederi i9.4S müzik~ p&Jar 80 K. j. Franko 'I u '125 ~~D~. CZ'!- amı bir iyin yapılmıştır.. Boma, 25 (AA. 7 İtalyan tebliii = -~ ... ~o. ı S .. ...ıyo .... etai 20.4S 69 Aıımet Göksel 9 21 9 25 

IDıl8t ttılC8l .. 8SOll 
!.l'ARlll SATIŞ. Km.atA"ftFLl:ltt ..... vali maawini. !ngi1iz ytik- Yunan cepbeSinde Italyan mD& eRlal miizik biirük l.-~ Z J • 10 .koııutma '51 .$erif Remzi 1 9 a.p.; Şeh-... mala.llmıi.derı Sl-

pk ı'etbd .um,bm, tı.cRiı. Amerikan mukabil 1ıftcum1ar yapmışlardır •. Drac (h~k~-...; ,..,_. kmmma adana 21 P. Paci mah. 11 15 leyman oilu Mehmet Em& 
'- kamo~ lll.r Pıwwwn isken- bombantnnan eclilmi$tir. Birkaç kişi,... zaı ET\tut tarahnclan kan ve kocanın 11 B. Galip .Senetcl • 11 12 Bort senede 

111
r , nit 16172 kurut. 

t.rlS'9 m'UmeliUI l;inde hazır 'bulun- ra~ıştır. Maddi basarat ı.'anhr: maH miinw:hetleri) 21.45 müEik Tadyo 1324 Yekun Biriad arttuma Pil. mahal ._ saati, 
.....-. Italyan tayyareleri Maltaya ve Isken- .saloa oA.e9traaı 12.JO memteket aaat 11.• kilo ZeytiQllilz • il U Al...- kıa -..a od...a.. 

tt.b-amarm lSkcnderiyeye bir inan deriyeye hücum etıniŞlerdir. ayarı, Ajanalıaberleri: borsalar (fiatler) 7A.Bbil! lO/l2/940 tarihi..le Puarteel ...:ı-u 
~at .... 7"m-~ IJ:dr İftli)iz tayyareJetj Tobruku. Bardiya)'l 22.45 müzik Tadyo aalon odtestrua 15 ton~ 9 • "'" .. 
lleuak•ıa '._ ._. .ı.. btel- bôıııılıimrdıman etmi..clerdir. ~e ıı. pracıam d--.. 2:1.08 aıiDk (Pi.) t0959Jdlo Suwn 19 21 aut lf clea 16,.. bel•_,.,._ l~nde 

KunılU§ TıiriSl: DSr 
Telsraf .are.t: TAltlM 
PC19ta Kutum: 220 
Servlı: 
No. 81.19/935 

l & aı l r - t 1 H a A .ı. al. U. MO 

tal ~ltı • YmaD hayra1tlariyle do- va taar.n1&Unda ölenler ve yaralanaDiar 23.25 • 23.30 1annlti program ve kapa- 11 tıllll Fuaq" 19 • ve açll arttırma euretiyle aahlaoakbr, ı.ı..\._, O'tüacil tfoterlfıl' . 
aannuş bulunuyOnfu. va-er_ .... - ..... l'Mmit· " • • s.....ar. .... ....... il ' ... 'llllılr ..... cMM-·-·-·---........................ ._._ ...... _ ................................... _ .... ··--·o·-.. ....... - -- ··--·- - 1 - Ahaı lkte Çaıallı,. ~ dalla •• ,. ... , • ..., 

1. air Sici& ncaret memur- 1 iunlP ...... - Mt ~ ........ : de Tetrinisanl '* larih .... numaralı .. ~ {11rhnhjl , - (Dk,. 
__ __ j s.t.. P..liıdane Ye fabrika :aSpl_-rinin Süt koetit iıtiyaçlannlll mikdarmL t~a '-i&a ta: iannc& oiılla Aa-.t tar• .el) mntld d .\ .. lnt llib. 

· 27/11/940 Çarpmha günü ak,amına bi:lar odava bilditmderi lüzumu illa luı Pl Hotalli wle ~ve Eneree1i yln ve Ali Amr ır.,. rııkr. "" an: olunur. 5177 (Hlt) Haot fflı ;la k.-- ~- ı lali ti: •· S., .._ 
------------•• _,, ..,. •• _ - ıa..-hllw<i:I ••nrol•...-...ı Dl-!:_ 1

•t -ıL .. --ll-1..& 00 iKÖ NÜSH~ MABAT .. 8 .ı .. _,._ 1...-.:. .:-.:-..ı L---- 'L,__ 1..-s. ....... __ --..-ze M •VıQ7• --- • - :" ......... --....................... rı•: JZMfR 3. SUJ.H l'lJICUIC MAHJCE.. ~.,.. ew-u• ~ <iNi'.--. ~ .,._ı__ '+•z.+ ..Jı.IW ~'" 
Umumi beyeLiıı içtima&r:Yı müteallik olan d•wetiye \'e ilinatta ruuıa.ınei va.,.... J apa 1 ,.&ali Wr ~o :re Wr .-..-- - -- ·--

müzakerat dcrcedı1ecekt.ir. B:ı rw:namei müz.akeı-ata idare meclisi ve müm- E OuYta YE i . 1 
1 

meyn &dw olup ı,;ı ..... aha ı ._ ., ... ......,. (11787.) W:Ma ibuet 
~ tanıı&.aian ver.ilen .rAPCrların kıraati. bl~ ve mevcudat defteri ile ! •VllEK •• i f,'J'D : lzmirde ~ yo:...upında ~ aa7J)ı 1819 metre celea f&TUa Kuzuca E.mia OU. bar kw hem"~i Umirdea .ı. 
kir \'e zarar hesabı ve •eı .ıc•t:.iün sw·cti tevzii hakkındaki teklifat, müddeti • ., evde Remza klll'lll Fatma vekili avukat bap . E ..&ilj . ., eahibi ,W.U Wr .aya yalr111hjn. W-. ~ 
biten idare meclisi lzuı ilf. mürakiplerin tekrar intihabt \'e bunların ücura j VAPUR Ac:BJITAll ! Al,,dun~an ~ ~r~fuıdan Jzmir: aet ~ ı...ısl-;:i~a:ı·...s.dut: lert muclblnce milteakıp seferler tçin1&.. 
tının tayini ve lüzum gfüülen me\•,..ddı saire ithal olunur. Rmnamede göste- : ATATORK CADDISİ .ftw bior : de . Oep~enc:laia Selimi)'e mahallw 600 lira &ay....wıtılU L.js. mlıde &ıeı1av dııııWwıWmak Wıere bot 
rilır.iyen hwıusat mevzuu tııfüakere olamaz. Fakat ruznamede münderiç bir : TELl!FON: 2443 : ~enZihdi ~hk ~~f ~~~- ı.:.~~deN~~ 2 _ U.rçluw 1VIY ywu ayw aaQla ~.~ bu iuıwrl.,•e ait &.. 
meselenin müzakeresi enasmda o mesf.'le ile alikadar bir husuS11D ~htı ka- • r __ .....__ .. u---ı L....••-- .... _ • raa r m ve ru e-.. -t ınmt t:. al t 1....%1. ---'--- ~- ~ı ~ .nat•--ı. q heailz .. • ~ ...._....,. -....-. "" ... • M-L al IJ . ·L , • ve J numar ı apuya ..,.... ,_..._ ...., .... ---. 
rara alınması lazım geldii',i tal dil'd«> hissedaranw ara5'na mimM:aat edilir. : pıy· asanın n...ı-• -- __ ........ _ : ve c:ı_nct ey erme ıııı;ame oıunan ıza- -~ aa.. _ _.. • r .. L _:ıı.a.._ -:-- nUp miMeıa1tıp paNleri tı-·e»im ~• aak-• _,,_ .,...... ... ....,._ • le . da . .JL_L__ • rıncı -• l'UI_, p, ..._ ...-,_ .. - .ı 

Sirbıt Rmıayıesiftin s PZ .. nı1a biri kıymetinde hl.ise senedatına maille : nma .aefer ~- : yı fUYU VUUUD carı m~e~ •- leri ve Kere9teci nde M.ıtafa ·; k...tık le Mr me-Nfkniar. W kn. ..,..ıa 
olan hissedaranın esbabı mu~ibeyi havi yazılı talepleri üzerine .mlizakeresini --.. - ... 

2
•...-A y• .. -................ r.-ıda1.:A'· aleyhler~en Bekir Ziluai .na- ceaubeıa aalııibi ...ı laaja Ae ,!Wet ce· lııu ,..M dtsiı ~ 1-taabWa 

--ettikleri roeraddln .J. il .:ta~cn nıukmftr olan uaıumt heyet mnesine . , _ • . mına çmanlan dneüyed«: ibmetphamn •ptaÜ bap.. pm.:ı.wrj k.Yalniabdu ukJA. ı.&.b11Llelı1 mUfh lwıiu 1caq& 
iı1lıre meeftsintt ithali '!!lf6A•ridir. İı.bu talebin ilfınen da\•et vukuundan ev- Mılas ilk okulundan 927 tarihittde al- meÇbal Wwunw hueDi,yle tebar za• 180 tlllu W laUılLMI. lr.a,a bial DılılUl ankie seftc•I' • a kll'ı 
vel ıdermeyan edilmesi Artlll"- d'!'mdcii~~':' ~·~b"L · _. _y~~~i !~9: ::-de mari.fet.iy1:_~~-~~~ ~- uvaun -:'den bh-:::1 fJt.f meue &ıımr, ...U"1ıt 1Ia dtNMe et6Jeri "'° 

M 'fa Sl - U--' ~ şirkt-ti11 merkcı.i idaresinde veya merkezi ida- capn an e~wnın aamu ~a.,,...ı ,..,. _ yıae ~ıcı ıauzıunre lea 200 jSa aq...di tarı.... cibelere eewiheliftlr · 
resinin bulunduöu -.. L-=n di-ger müsait bir mahallinde i"";m.<o ~r. ol'"""' nwaclenıcatandan ·--L,.l_._._ Talep <:.. -..ı..a-ı1n •'1ıt-- · •---.J:ı • ..: __ 

,.. "'2ll" '"o.At•- a.i9!1;_ c:.:.t..· -~ AL..1 I'-'- Ça ,_.__, --L:l M. _._ ,_ n-~~-:;-· b ~rtname; itl>u saya mehd&.r - ..- .,. ··nıo ~-
Madde 52 - Cerek adi -:c gerek :ft:vkalAde unuiml he7et ;içtimalarının yev· ....... - -r--tr ugıu M9GU - m- YcyH e aıey.u ~ ~ n~~ına u J 8/ l I /9.fO tarihi•d.a i&ib.r• _..._ teblili tarihinden itibaren en geç Qç ... 

mi içtimamdan ~inni gü:ı c.V'vcl tahriren ticaret vekaletine bildirilmesi ve No: 45 (239) kerre çı~anlan dav-:_tıY~ teblis ~a· çak•nlm&fkr aıttuma :ıaiilldeti (ZO) ..,,.,,,. ı...uı.,a ~ı,. nwbvele 
ftl'namei müz.akeratın "e buLa mıiteferri e\'rakın birer suretlerinin irsal w kaim olmak ınıere il&aıea <tebli~at iiDclür ame'- dair di , prtJan dal.rHilMle aa1ıle itııat'n=ıle .. 
olunması 'tl21mdır. Bütü:t :~farda tieM"tt '\-ekileti 'komi9tıerinin huzuru Kiral k D • icrasına mahkemece karar verilmit oldu· 8 . ~ len ıİau,ur bu . vldild deırulat.e eUik:Jıeri mecmw ......_ 
(IU'ttır. • 1 Bire iunM. 111uhalr.eme aüaü .olaa S/12/940 ::_.~ ~ ~ ... 1"i e aeç üdaet k11Dm 1N1 .naJanu 

Madde 53 - Hila!ma ~ ticaret kanununda ve w.-rek işbu esas muka- Karantinada •eni •apalaa Seria P~ günü _.t 1 O el~ lniıirde saatte mua~en yerd: ~~ W.,. ı.t.Jlea •ek'rtznei9 ve ...... ; .. 
velemmeie w&at lttu1üıCftdy31l ahv.We )1eftk fevblWe ve aeıek 3cli içtima ı ı l ncu eulh lıubk ~lıke~nde hazır ,..,....cekhr üç dda nida ettil'iW:ikten w .,_. ~t *"• .... ecl.u. 

. ecleoelc Olu m-.:al he)'e~lcrd.ir- AwJet.en veya wekMcteu en az serma,renilı m-aa...ı- 2 Ne. '- ha:racadıı ve ~ .•er• bi.r vekil cö..lenne- •n.ra ea Gak utbraa awincle 1:ur........ AJıı1i Wr:lt• M nplrllpk Wr hqke-
:ı~~ı~=ini-=-~ ~= J:.U~;~.,~-':=:a~~P basıl ~:J• .t.~~tclc~~1tl'::':: w. aksi takd~rde bak~d~ gıyap karan Şu kadarki aiiriilcn bedel tllhmia olum .. Y•hıw:'pıu w wwııeeji=•· uk-
~ ~ -.-.- - 1- -- taatird·..mu.nk.lma~aatalilcbırkılmmaklan~ mtdMalJr~ .. • kıymetin yüzde 75 ıini tutm•- .. .- .... Üenlİ ile Ôll ...... Ylfl8CaiıllU& :t..ıa..... ildaci :-6:...-.a- lwnr bulaman hisseclarlarıa temsil eupı...; ~e -ur. 1 - .3 (2~) ~ -· ..-•-
._. ~---- - ~ - ·--

1 ~e _ • ıı tytmadtiı takdirde' ü.:ıinde a-.wına =ım;flan u..liı.Jae ~ etlirecıeili-
mikıaan ne 4*lrsa olsun U~ içtjtJ>ada miir.akere eJupma\ üzere ibr.ar olu· m••-• bam oı.ak mera ii.a teb· y almııyuak . akuller 'kinci rt ai&i Ye 0u aem' ~-~ 
.an ruzname ,bakk...da irr~ müzakerata :ve it.ayı karata salibO'et1eri ola- tZMtR SULH HlJltulc MAHICEME- lii olunur. 517S (2395) .. ~ .. - '----L~_!TI. me 1 • • -t.eslhneıı'ilmeej..a.eb:l. alıcılaruaaq 
c:aktır. Bu vedıüe cere{a!:l edeıı müzakerat mer'l Ye mtı1eherdir. Kararlar •tunEN ---- Ull'IUUSI" ._ ..._ 

muteber oLnak içilı her h:ı!de ~tm veya ı•eldleten ita eıliJeıı iraıım ebe- ~nu : &üaci arttırma mahal· aüa e ..uti· iııer hMcl Mr ilım:ıi=et ödemeie mee8ur 
ı-4,)ıeti .şartw. Birfoci içtK<ı.ı j}e ikinci jçti.ma arasındaki müddet 00 ı.eş &ün· Ell:Iİeeci jozd ~ tarafından jkamet- ~de icl'a clilai ocb.nc1a J-0-1-9'4 İ kalırsak, onu ela aynca baclileriae Gclee-
cılea az ve bir a)-dan faı.1a o:O.tyaeak ve ikinci içtimaa ait davet içtimadan on sllaı meçhul Wunan At.met oi1a M tarih.iade Cuma süaii .at 14 den 16 7a lireceğimi~i ft 1- ..da vuku 'bulacak 
ile$ güo evvel ilin olun:ac-.ktn . met Mehmet I~ al~ ikame ....... Med..m Kav• M...-a. Alinin kadar müdclet i;iDie yapılar. lJöAçj an- Wııllıi anr w ~ awubdılı 

Ma&le 54 - HilAfına i?e~Jt üearet. kanununda vt. ,gerek işbu esas ınuka- nan daTanm 1Cra lmman ........._ ....... MeıeLJ" • de Kankol.. bnaa ıriinü P>"ıi menkuller üçer ücretlerlnia keeıiileriDe ait Dl.c~ ltil-
velenamcde ~t buhr.tr.11yan ahvalde gerek fevbJade ıve gerek adi URlU• neticesiıade ilci adet bndun.. Sincer llD9- ,bimıla yedi ••-=+:içimle ÜÇ adet ~ğkaek seüe nida ettirildikten sonra en diıiriz. 
nıi heyetlerde haz.&r bul•uum lıişledr.rlann (4) hisse için bir reyi olaatk ve kinem.in ela~• t ! ..:a· ~'':'* ... ~ kira evi tı.ı.m.a .. di>niilıc mey:re t..ia- arttıran üzeriıade bırakdır ıu bdmki tl'ç n~~ ibaret olan ihtarname-
ışu kadar kit.er bir hi$c-02r:.n -0ndan %iyade reyi olmıyaca'ktır. ~araaının tabailine Ye haczi İhtlJ'atinıiııı .e-. ~eei atıljmr, Tısli,hm ...tıı.ılliedelı:i sürülen bedel tahmin olun•n la).::ı· •. :tıın lemen bir nııııbn1nm muhataplanna teb-

Madde 55 - Mevzu \'ey;ı nevi .şirketin tebdiline mt,iteallik umumi heyet taceyc k.dar devamına l 4'/11 /!MO tasi- ulrihi.e rniıncaetlen 1 - 3 yüzde J't:lmit betini hulmas fal'Ulr. Jiliııi, diierinin dairei a\iyelerinde hıfzı 
içtimalanıMla şirket senııa)"P~.nin asaleten veya velileten ekalli üç ri&buau ı.-de bnr veciWiiinM. tarilai tcWii- T••ad.iı takcliırde üzerinde barak.J- ile üçüncüsünün musaddakan tarafımıza 
temsil .eden hisseda.ranm lı ızuru ve l>u içtimalarda verilen kararlarm mute. d~ itib~ 7 sin za~d~. ~yiR ~· aıii •eWiıi mabsııaa Uim olmak iizere .ma pa)"Wnu ve 2280 My.ıL bnuna 1ıöre iaıl ~ rica ederiz. 
ber olması icin sülüsanı ~ber:yeti.ararun husulü şarttır. dıo takdırde bu baptakı hukwa katile,e- a. oLm.... 5 l 7J (2393) oor, bq seue miicidctle IRMite b•ilHır 1zmır tacir ve 'Cziıina Tarım Satı,. Ko-

IJk içtimada senuayenUı üç r~11>unu temsil eden hissedar.uJ hazır bulwı- bu pyıi menkul Wııeriııde hald.ı. iJifili. peratifleri Birliği (imza okunamadı) 
madıklan halde işbu nisa., Msıl olur.caya kadar idare meClisi maddet ltiye· leri nisbetinde mliteaviyen tezayüt eder. leri Utifak laak1arı olanlar ilin tarilüaden 
d('.ki sekil dairesinde ilh etme!~ Ritıretiyle umumı· h•yeti ~ı,..;...aa da\-t itibu• (IS) ..ı.::- :...:.....ı_ eYl'W 111üeJM- Hususi 
edebilir. ~ -.w.. .,.. Madae 9 - Umuaıl heyetlerde hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar .-I-...:_..ı_ .m~ ... '!::ı~'--' __ ....!.J:r 

v~mtasiyle bilvekile de tPmsil ettiıTbilirler. Vekil olanlar kendi -lerinden _..ıpc: -- .._acn ~ •-- --
Jııladlie .51 - GeQen •u•iflede )'BZllı )M•whna •)'riai.ne miUe d•ir udilit maadlı tınsi1 ettikleri bis.edarlardaıı her hiriain malik eldulu ~ istima· edilmediii tKdirde hili& a.p: aiıc.illi71e ~ - 24 6817 

için d;ıı\·et ;>lı.:nan umumı heyetin :ik içtimaında keza şirket sermayesinin asa- le sallhiyettanlır. Sa~eria şeklini iaare meclisi tayin ve iUm sabit elmadakça uttuma tutıanauı pay- Beriyi tebliğ d:airemiu veril~n ·ve Ü~ =:.: veüieten üç r.-.U temsil edem 1e· uiınınwa hum fm'ltu, Bu ecler. ~ haric •.ı.ıar DellilQ-e niWwlıın i'-et ibutunn ihlarnameniA 
madüp nisap~ o'lmk.fıi:ı takdirde keyfiyet xazetelerle on beşer lılaH.ımm idareli kacalanm verilea b.felar lrocalıan, ldiçiilder ve malt- tapu harçları alana veqi bordan borç- ham (bir blime olnmanwdı) edile~lı. 

~ün flmli ile iki ke~ ilin olımduidan sonra .ikinci bir içtima akdolunur. Bu curbr ft1i q "8Sileri. .,_etler~ ş • 'peti ~ 4ıenıisile sala- luya aittir. Sabfa ilairak için yüzde 7 deftl'rine kaycledildiii t.asdik: kıLndı. 
ikind idHMda seımvei şirk~tin en az ıwıı.. lem8 eılm L· eı1.,.._ huzu- hiyettar olup milmesısillm Voeya salib.iyeti 1n11asu..yı Mi& citer bir zat ma- buçuk nisbctindc depo •kçası veya milli 23 - 1l - 94tt 
n.ı kafidic, işbu .ilcioci itjima.da dahi müzakere nisabı hlsd olmadaiı takdirde rifetiyle temsil olunurlat-. Bwılarm Waat w.ectar bub.nuı .-t delildir. bir laa.b mdtt111Ma .. aiııi'=d tartt•. 
alifüJbe:yan ~nrit dair.sinde üçilaril Wr ~ eılrdolunur. Ve ba sm içti- Cemiyetlerle devlet mi.llsw &eri bndileriai ~ rntidür ve mümes- !netin41e lmablma bnn 'ft~ten İzmir iiçündi ne.teri Süreyya <»ear 
tNMIGıı mma:kentm icnsı i':in 3EtiiWfCi ıirbtin ablli IJir sUlilsOnü temsil ~ ıwilıttiy1e teimil ettidnJa. sonra alıca •tıı tutaraa ciedW vermeye NSllJ1 mWtihil ve namına imza okuaa.-
ellt!ft hme ... wu huzuru klfidir. Bu aanede tophnaeank olan heyeti umumi- Bir hisse ı:enedinin itıt.ih hak:ll;ı ile halda m.n.f halda lt.şka beşka kim- medt.d•r ~ taW" .... tl.lut n• mada. 
re.in k ....... m.-r o1r.ıak için waleka ~ 9ll!klı1et.ea hazır bulummq &elen ait M ılıılia bD:!irJ.. eral~ uyuşarak Jr.e~ naümsip Riir- vel pey koyan miifleriye teldif o1unur M.hs~rm Kiisterilen ikame~ 
ot. hismec'l.n.nn .nlGsaraı lrasmın ~ $al'Uır. ~ .ihbar ~ yapıla· diikleıi 1elııtl ve ..-.e lPmsil ettirillet, Uyu~ um.unll lw;yedere iş- lN laedel iizeritadm mltteri enel lllmaa larmda ~naa melini ilhea 
cnk tllnlara nıwrmel --n-ire,..t ile beraber ic;tinm aWan :zamanı vukuu tirak 'ft _,.ta elı: b•ldnnı hakkı *ifa sahibi istimal eder. 'ft3'P b. he•eUe ., ..... talimt ~ ilıe Mpl ..a.p ~'kle be-ayı Mflt- re;mt 
ft neticesi ve ıek.lff ~ taılilitm metni dercoluaur. Rime ~ .na- Umumi -· cWııil ..... ü;iıı ıu.. ıcelen ınikdardan dun hisseyemalilc mrinde bırakıh.a hoz&a "' p,.n i11nlar L. Ş. teWiği tasdik lnlındL 
~-~·-~ w~ mftddet zaıfındm ... senec1lıt sabipleıine aynea -- olan t 1 .... ~ ar.an ... birini kendilerini kmsil etmek üzıe- menkuller ( 7) gün ına.Uall• yenide. ?S. ll. ,., 
• ... ~ Y.u.ur ve ~ .... "·etnameıere balidM:i ~ ilhe olunur. re wkl .._._ 'er" ı ~- arttsrm.ya Çik•nl. ,,. ı h •• .._ '-e- lmair 'Üçilncü noteri Süreyya O'.cay 

Madde S'7 - Slrlcetın tcbruli tabiiyeti ile hiuedaranuı tezyi•i t .. hbiidıatı Meıılıle eo _ • *' lJ;aftim'=:e •k.,'sH'ınesi ~ umumi 1'eyette hazır del ü.zez._. hb1s ., ' ) ı feıril llPlilte- r...ı ntihril .. imzmı . 
.. inikat .ectec:m olan urmı:nl he:vet içtimalannda t.i!Unıum his&edarama lı'* W ı.·- kıla ..... ı·hts w aıerek vekalet.en hlmil oldukları mı.... ri evvelden ahrur. m.t.:i n AIM1 arttır 5111 (?311) 
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Balkanlardan 
tehlike bulut
ları uzakla
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YAZAN: B. B. 

Italyanlar gö
rüln emiş bir 
sür'atle ka
çıyorlar •.• 
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Fransızlara bir hitap -· 
"ln~lterenin 
zaferini bek
ledi~ini t.ili

yoruz" 

Hava harbı ve zagiat 
---.. --

Mihverciler bir 
haf.tada 34 

tayyare kay
bettiler 

Arnavutluk harekatı hnkkında 1talyan Her lı~ttgi bir hatta - ·- - •- · 
ve Yumın teblif }erin.in biı·lc tiği bir nok- tutunabiımeıeri fÜP· Fransız Kanadası ua- Ayni müddette lngiliz 
fa var: Yunan kıtaları :ıc>rliyorlar. ltal- heli • Permidi de Yu· HsJ zafer için her zayiatı altı ta31yare-

Edirnemizin kurtulduğu ~ün 
---------x.x:---------

Dün bu tarihi şehrimiz
de merasim yapıldı 

van tebligindC' JI hrı yfn dbu kuvve111ıcı:e nanlılar"'a zaptedı.ldi şeyimizi vermeğe _ha· İngilizlerin şiddetli ::ır:.,.x 
ar5ı mukabil bir tit>uın un ve ger erı- "" Edirne 25 (A.A) - Kahraman Edir- bize ki vatanın Avrupnya açılnw: oaln 

n·n hava bombardımanına tabi tutuldu- Radyo gazetesine göre Yunanlılar, pe- zır IJalunuyoruz dıyor yeni hünımları- nenin kurtuluşunun 18 inci yıl dönilmil kapısında bugünü biitün milletle birlik-
gund n bnh.sediLyor. Daha vazıh ve- taf- rİfAll bir halde çekilmekle olan İtalyan- Londra 25 (A.A) - Fransız 'Kanadası Londra 25 (A.A) - İngiliz istihbarat bugtin coşkun tezahüratla kutlanmıştır. te kutlarken, başımızda sevgili şefimizi 
silatlı olnn Yunan haberleri ise İtalyan- ları takip ediyorlar. ltalyanlar o kadar valisi Fransaya hitaben radyoda söyle- nezareti bildirı:yor: Merasimde hazır bulunmak için civardan göri.iyoruz. Bu bUtün cihan için ibret 
hırın halfı bir l erde tutunamadıklarını ıüratle kaçıyorlar ki Yunan ordusu ile diği biı: nutukta 'Fransayı ~bedbaht ana- 23 Tcsrinisani gece yarısı nihayet bu kalabalık kütleler gelmişti. Biiyük Millet olsun. 
gö~ernıektedir. ricat halindeki ltalyanlar arasında temas mı.u diye tavsif etmiş ve şunları söy- lan hn!ta zarlında 27 Alman ve 7 !talyan Meclisini temsil eden 15 kişilik bir heyet Bunu müteakıp geçit resmi bnşfamı.ş, 

Yunan ileri kolları Ergırinin dış ma- tesisine imkan olamamaktadır. Yunan !emiştir: tayyaresi düşUrülmüştUr. Ayni müddet de şenliğe iştirak etti. halk kucak kucak çiçek büketleri atmak 
hallc.>l<'rinc girmişler ve şehre hakim te- ileri hareketine bir engel de ttftlyanlarm - lçten gelen bir gayretle Fransaya zmfındn 6 İngifo. tayyaresi ikaybolmuş- Torene saat ıo da binll'rcc kişinin bir suretilc, :içten gclc>n t.c-zahiirntla orduya 
pPfori i gaJ etmişlerdir. Şu halde bu fın- yollar üzerinde terk ettikleri büyük harp yardıma koşun. Şimdi, muharebenin bu tur. Bunlnrd.-ın dördünün pilotları kur- nğızdnn söylediği istiklal marşile başlan- sevgi ve inanını göstermiştir. 
da bu "ehrin de Görice gibi İtalyan iş- malzemesidir. ltalyanlara Cöricede en had <levrinde, İngiliz. knlesine çekildik. tulmuştur. mış ve günün biiyü'k önemini belirten 1STANBUL GAZETELER1NiN 
gnlinden kurtarı1!nış olması muhtemel- ağır bir darbe vuran kahraman Yunan Ve lkanad açarak hücumlara mukavemet 1NG1L1Z RESMi TEBL1C1 nutuklar söylenmi§tir. HARARETLt l\"EŞRtYATI 
dır, ttnJyanlar kurmak istedikleri ikinci orduŞu Pennidi ve Ergiri ıehirJerini de ediyoruz. Bu \islerden Almanyanın en Londra 25 (A.A) - !ngüiz tebliği: Bu arnda Süleyman Taşkın söylediği 1stnnbul 25 (Yeni Asır) - Bugün 
miidafan hattında d::ı durmamağı daha zapletmişlerdir. derin köşelerine knd::ır, Fransadan hü- Pnü-ı.r ~bahı erkende;ı ~ahil müdafaa bir nutukta demiştir ki: (dün) tarihi ve kahraman Edimemizfn 
ihtiyatlı bulmuşlardır. Yunanlılann şim- Bu şehirler t t nci ltalyan ordusunun cumlnrı.nm.la onlan tardedeceğimiz gü- tnyynrelen N~;veçtc Kn~ı~d tn~are _Bu toprak, Türkün etinden ve ke- kurtulU§unun 18 incl yıl dönümildlir. 
di Arnavutluk hudtıdundan 20 mil me- en mühim jaşe merkezi olduğu gibi mü- ne kadar, mücadelemize devam edeceğiz.. ıneydanmn hucwn ctmışlcrdır. Dığer miğinden meydana gelmiş nehirleri Tilr- Bu münasebetle İstanbul gazetele?'} Tilrk 
sfr<lC" bulunan Ayrısarruıda limanına in- him bir tayyare meydnnını da ihtivn edi- Fransızlnr, Fransayn şöyle hitap ediyo- tayyareler H{.ik.sen Holand limanınn hü- kUn kanile beslenmiş TÜrk.ün ebedilik oğlu Tüı-k olan Edirne şehrimiz hakkm
megı istihdaf ettikleri aııl~ılıyor. Şu yordu. Yunanlıların eline düşen Mosko- rum: Anacığnnız, sen öl1J1.edin. Alman cum etmişlerdir. Bulogn doklan bombar- ce-vherile yuğrulmus ~msalsi2 bir ~km- da hararetli neşriyatta bulunmak-ta ve 
takdi de Arnavutluk hududunun en ce- Poliııt Malisa oağının eteklerindedir. Şi- ve 1tnly:,tn ordulnrı senin hayat kudreti- dıman edilmiştir. dir. Bizler, Ataturklln 4manile lnönUnUn bu Jıudut şehrimizin kurtuluşunun dev-
:nup kısmında bulunan ve süratle kaça- maide Ohrinin ccnubundn Poğmdeçin ni nlmağa muvaffak olmamışlardır. ln- Pauırı pazartesiye• bağlıyan gecede emrinde çekilmiş kılınçlarız. Ne mutlu ri seneovlsini kutlulamaktadır. 
mamıs olan İtalyan kuvvetlerinin diğer zaptından ııonra dn ltnlynnlnrm Elbıumn- gilterenin ve müttefiklerinin zaferini Hamburg deniz iıışaat tezgahlarına ve .. -·-·-·-·-·-·-·-·- ----·-·- • 
gruplar.la teması kesil~ olacaktır. Yu- da da tutunamıyacnklan anla§ıhyor. heklediğini biliyoruz, endüstri tesisatı.Ik, hücum edilerek bir 
nanJılar bundan sonra Arnavutluktaki Son haberlere göre Poğradeç mıntn- Knnadalı Fransızlar İngiltercye de şıı- çok yangınlar ve fufilfLkler çıkarılmıştır. 
hnn'ki'ıtm inkişafını bir aoeleye kapıl- kumda 100 tank ve 1000 mevcutlu bir nu söylerler: ı.. Altona gaz fabrikaları, Vilhelmshnfen 
madan bckliyebilecek mevkidedirler. İtalyan lutıuı muhasara edilmiıtir. Yu- Knlplerimlı.in en dcrın köşelerine ka· dokları, düşm.mın tayyare rneydanlan 

.Fakat İtalyan - Yunan harbırun Ar- nan ordusu cephenin her tarafında mü- dar şecantiniz.in heyecanlarını duyuya- ve deniz üsleri bombardıman edilmlştlr. 
navutluk cephesine inhisar etememesi bİJn mukavemet gönneden muvaffaln- ruz. Sizin !kanınız bizim kanımızdır ve Bir tayyaremiz kayıptır. 
mümkündür. İtalyan kuvvetlerinin Ar- yetle ilerlemektedir. İtalyanlar FJba&an sizin dııvanız bizim de davamızdır. Bu- ALMAN RESMi TEBLlCt 
ruıvutlukta uğradığı bozgundan sonra Avlonya hattına çekilmektedirler. Fakat nun içindir ki, harp içinde gösterdiğiniz Berlin 25 (A.A) - Ahnan resmt teb-
Yunanlılar daha geniş bir harekete ge- bu hatta da tutunmaları ve mukavemet ve size )f\yık olan soğukkanlılığınız bil:- liğinde Alman tayyarelerinin İngiltere
çebilirler. Giritte Yunan ve lngilii kuv- l'Öltenneleri ıüphelidir. hassa lhayr.ınlığımızı çekmektedir. Siz- ye hücwnlarına devam ettikleri, !ngiliz
vetlerinin toplandığından ve 12 adaya Cörice hava meydanları dünden iti- ler, bedbaht milletlere yeniden hUr ne- lerin şimali Almanya& müteaddit yer
k.arşı bir ha~et :ihtimalinden bahse- baren Yunan hava kuvvetleri tarafından fes nlmak kudretini vereceksiniz. O gU- lere bombalar attıkları bildirilmektedir. 
dlbniştir. Bununla beraber bu hareketin kullanmağa başlanmışbr. ne kadar bütün müdafaa vazifesi sizlere K.ANADAL1 HAVAC~R 
anı olarak baslamasına :ihtimal verilemez. dUşUyor. Yalnız olmadığmız.ı bilmeniz lNGlLTEREDE 
On iki adadadakl İtalyan kuvvetleri şar- A lman uzun menzilli için size kardeşçe el uzatıyoruz. Nihayet Londra 25 (A.A) - İmparatorluk pi-
ki Akdeniz.de.ki lngiliz ablokası sebebile Kanadaya da şöyle hitap ediyoruz: lot ye~ p!Anı mucibince ilk pilot 

lstanbulda ıııkların maskelenmesi İf i bitti 
~-------x.x:---------

1.stanbul 25 (Yeni Asır) - Şelırimizde l§ıkların maskelenmesi İ§i tamamlan-
mıştır. Muhtelif sokaklarda maskelenmemiş bulunan em 1!\mba söndüriilmtiştlil'. -.... ··-·-·-·-·-,..-.-·-·-·-· -· ·- -·· 
Yunanlılar Ital
yan radyosuna 

• cevap ven-
yorlar 

Birleşik Ame
rika bahriye-
sinden emin 

olabilir 
tamamen tecıid edilmiş bir vaziyettedir. topfarı ate-• açtı Kuvvetlerimiz ve mallarımız senindir. subaylar ve erbaşlar kafilesi bir İngiliz 
Ve açlığa mah'.k(tmdur. Y Kanadayı imha etmek istiyenler ortaya limanına gelmi~r. Bunlann hepsi ra- Atina, 2S (A.A) - Roma hükümeti Va,inaton, 25 (A.A ) - Bahriye na• 

İngilizlerin bu ablokn tesirile İtalyan Londra 25 (A.A) - Fransız sahiline çıksınlar. Kanadalılar, bir denizden di- sıUır. Bu kerre gelenler Kanadahdır. radyolar vaaıtasiyle yaphğı ne&atta un B. Knolu.' B'. Runelte. nrd~ ~ 
ınuknvemet temayUllerinin ehemmiyetli yerleştirilmiş olan uzun menzflli Alman ğer denize dayanan ve kapısında hiç bir Pilot yetiştirme plfuu mucibince Kanada Cörice hezimetlerinden dolayı Jmmcy• raporunda Birlqik Amerika mılletinat 
mikyasta sarsılmış olmasını beklemeleri topları l>u sabah Duvr mıntnkasmı bom- rey dayanamıyacak olan bir kale teşkil antrenman mekteplerinde bir çok Avus- hesap vermek mec~uriy~tinde. olmadığı- ~ffinden ~ emin olabi1ec~ 
ihtimal dahilindedir. bardıman etmişlerdir. Bombardıman bir ;tmektedirler. • turnlyalı Y<?ni Zelandalı ve lngillz tallın nı beyan etmelr.tcdır. Bız Faptlerln ve jini be,an etm11tır. 

ltalyanlann Arnavutlukta şimdilik saat kadar devam etmiştir. Sanıldığına gönnek~dirler. Bunlardan bir kısmı 1n- ltalyan askeri erkanın~n, Yunaniatana B. Konks ilti Okyanustaki deniz kuv-
:ynlnız kendilerine güvenCTCk başlarının göre harekete geçen Grine burnundaki ;!llllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllll !: gilte:reye gelmiş, Bir kısmı da İngiltere karıı yapılan Emperyalıst harpten dolayı vetlerinin biribirinden farklı olmasımri 
çaresini bulmağa mecbur kalacakları dn bataryalardır. ı E Fransada Jn• ~ h::ıricindeki üslere gönderilml,.cıtir. l~ly~n milletine hesap vcrm~ mechu- zararlı olacağını tebarüz ettrdi~ten aon• 
~ılmaktadır. -f::r E - 'tr--- rıyetınde hulunduklanna !camız. ra 'bu ihtiyaçları knroılıyacak nısbetlerde 

B 1 · '-- lil b" iht·ı• t k J ı ı - 1 G b"' b Ba•ft.kil Metaksasın arkaaıDda bildin aemi in"a etmek elimizde iken bunu yaP"" ug::ırlSL<.Uı yo e il' ıa VU UU '' t a yan arın : ·ı· ı ht V y e .. lbtimnlleri son derece auılmıştıı-. . E gı iZ e ar ıoı s. ece 1 om ar- millet değil, yalnız bir kaç Yunanllmn malıyız, demektedir. Rapor Alaskada, 
Bulgar başvekili ve hariciye nazırının - ~ bulunduğuna dair aynı radyolar vasıta- Pasifik denizinin ortasında ve BirlqlJc 

M::ıcaristan, ~omanya -.;.e ~lovakyadan kolu kanadı ::_ artıyor dımanlarımn siyle .ileri sürülen iddiaya gelince aym Amerikada yapılmakta olan üslerin ııiir• 
eıonr.ı Bulgarıstanı da UçUzlu pakta sok- _ • = yanlış malumatın evvelce de Fafist taar: atle :inkişaf ettiğini kaydeylemektedln 

mak için Berline gidecekleri Alınan kay- kırılmıştır" seERLININ DnMBARDIMANIE •• •• . ·ı k ruzunun Yunanistanda kolay neticeler --·--naklarından bildirilmişti. Bulgaristanın E DU . E onune sıeçı ece elde edtceği kanaatini tevlit etmiı oldu-
1lçilzlU pakta iltihakı fıdeta bir emri va- -•- § FiLMi PARISTE § __::-.. _ ğuna nazarı dı"kkati c:elbederiz. RoJila .J 1 V: i ton 
Jtı suretinde gösterildi. Halbuki şimdi yi- :; § •• ._. böyle hülya1arla avutmağa devam ettiği apon ar GŞ ng • 
ne Berlin, bu 2.iyaretin artık beklenme- uAlnıan~a, ıtalyan gu- § ALKIŞLANDI § ~utehassıslar ~aııııyor takdirde bu uykudan daha büyük aalar- elçlJerlnl değiştirıyor 
diğini büdin. niştir. .. .. . . rurunun 1ıırılmasına §_ Londra, 25 (A.A) - Hür Fran- § ınnııterenin Amerllıa- la uyanacağını kendisine haber ...eririz. Tokyo, 25 (A.A) - Yakında Birle~JK 

B '--1 
"- aftan Sof h k t -:s Yunanistanda tasavvur edilen askeri te- Amerika cümhuriyetleri nezdine yeni u.u.a.ı' •uır tar. . . Y.a. u u. me ının. aıe"hf,.,,. o·"masa nere ... >> = 61Z Ajar.sının bildirdiğine göre cenu- =- dan .. efıled;J;.I " --dan 

k d den bekl diğ b .,,_iltt b .y ~ l> '::JI H "" M.I _,_.- nenüh Yunan milletinin anudanc muka- bir Japon büyu .. k t>lçlsi tayin edilecektir. en ısın en ı gı ı, tu1. <ıne ır R d. · ·· F · · · = b·ı Ar-!ka g"zetelenn' den b"ır rogun~ un:~ · 2- (A.A) B" ı 'k Am . . . . . a yo oazete ıne rrore aşısl nartısı : uı .. " - Va.,ıngton :> - ır eşı e- • y k l k h"l · k ..L! • di J ,__ 1 yoldan ayrılmak istemcdığını, dığer ta- "~ :' . . ._ 1 k : F da.ki Uh b" · bu) an Bn ::-. . , . _ . vemeti ve unan ıta arının mu a ı ta- Bu tayın eyııyetın e aponya ue}'ile .. 
afta Al . halka la da b' - ltalyan dhn umumıyes.ını Arnavut u = ransa ~ m. a .. ın • un • . :; rıka ve lngıltere hukilmetlcrı gece bom- arruziyle karşılandığı zaman da Roma milel vaziyetin yeni safahatını göz önün• 
~ra :çm;'~~~da o~aJığını ı~ö::. hezimetine alıştırmağa çnlı!!ryor. Rejima E Kuıe yap~gı ~~..:a;?br!~Jda. P~te § bardımanınm önüne geçmek için gizli yine böyle bir acı ile uyanrnt§hr. de tutacaktır . 
. il "'-" d i ti Fa iııt bir makalesinde Arnavutluk hez.İ· :;cereyan e en ·~uız van numa-: usuller aramaktadırlar ılngiliz büyük ··-·-· ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-· .. · • __ __ -·-·-·- · - ·- · - ·-·-·-:nr er ır;ı emare e memnun ye mu- - · l • akJ kt d' ş 1iz d - · • f'l 'ur metinin sebeplerini areştırmnktadır. E Yl§ ~. n et~ e ır. . anze e e ~ elçisi Lord Lot.hian diln matbuata yap-
p . Bu gazeteye göre ltalyan Genel Kur- = Berl&nın lngilız kuvvetlen tarafından= ld v L tt 1 'li "t h 
Sarki balkanlar hareket haricinde kal- . • •••• 5 b b d fil · · ·· t b" = mış o ugu ~yana a ngı z mu a as-

d ~ kdird b lk 1 ! mayı Arnavutlukta harbm mevsımmı ıyı = om ar ımam mını gos eren ır = sıslnnnın bu husus için durmadan ça-
ıgı ta . e, a an arın garp tara ı~- intihap etmemiftir. Kıt Balkanlarda harp : sinemada halk Berline her bomba-§ Iısmakta oldukları ı söylemiştir 

dan,. yanı Yug~l~vyn?an cenu~a dog- mevsimi değildir. § nın düşüşünü ve infilakını harar~e E 'ıNGtLTERENtNıı AMERtKADAN 
ru bır hareket iht.ımalı ~lur ~u: ALMANLAR tT AL YANLARI § alkıılamııtır. Aynı sinemada tngilız § BEKLED1~t YARDIM 

Bundan bahsedılmeıruş değıldır. Bu- TENKiT EDiYORLAR : aşkerleri geçerken halk ayağa kalka- = N k 25 (A.A) tn .1. b.. ilk 
1 be b y sla b'" 1 b" = . . . ._. .. = cvyor - gı ız uy 

nun a ra er ugo ~anın oy e ır Bil Alman gazetesi Taranto hezimetin- :: rak tngilızlenn harp p.ı"Kuannı soy-= ı ··s·n· A:n ikan d h kkındak· 
teşebbüse bütün kuvvetile mukavemet . . - ı · ı rd" = e Çl ı ın 1er yar unı a ı 

den aonra halyanlan tenkit edıyor Bu = Cllllf e ır. = b t tel ··him ur· 
edeceği yüz.de yüz muhakkak olduğun- t d" ki 8 • k c:·· etk• ı~..:ıi.z :1•1111111111111111ııııııııııııııııııııııımıııım11111111r. 

1 
cyana !~~-:~aze erk cnd m

1 
u N s unk-

dan Serlinin bunu da arzu etmemesi ''e gaze e ıyor • : ır aç. ur ~ K" arını ldJ~ etme te ir er. evyor 
h k .. d b' b Ik h . pilotu koca hır donanmayı tabnbe mu- ff Aff P MASRAFLARI Tııymis diyor ki· 

u ·~ş me":sımtmın e 1: k~- d:ıahn cepakesı vaffak olmUJtur. İtalyanlar bunu unut- c İngiliz sefiri. lngilterenin noktai na-
Rçmngı tervıç e emesı a w a y ın 1 d 1 v 

lir mama 1 11 ar. wrını dogrudan doğruya Amerikan mU-

Makineye 
Verilirken 

Almanlann 
.dünkü hava 

hücumu 

lngiliz ta yyareleri 
Ham burgu yaktı -·-

Tersane ve fab
rikalava yüz
lerce bomba 

ahldı geA · 1 l A tl k k f l ltalyan bava filosunun modaaı seç- •• k •• h Jetine bildinni..+ır.> mma ta ya mavu u ta pe az a • k b"I" · d - - •- B ':i ... 
k 'y . k . ~ 'b' llUJ, laV&f a 1 ıyehn en U:.utft tayyare- uaun u arp Gazctcleırc göre İngiltere Amerikan 

sı ı!'>ırsa unanıstana arşı ~aptı~ı ~ 11 ıerden müteşekkil oıduiu anlatılnllftır. ~ .--ıınıl ~ .l_,_, ekili rd ..,,.,_ ••r Alman ta~sı r ersane ue falırlJıaJard 
Yugoslavyaya da bir gece yarısı tihıma- fil y h b' d '"h' b' 1 .Y<Uu arının aşaı:;ıU<lA.l § e e ge • .Moj Uy ıı- -

ek Ad . fk d. iz' d Bu o unan ar ın e mu nn 11' ro d •• letilmesini arzu etmektedir· dU•llröldü.. -uüzferce IJoınlıa atıld ... 
~u -~~rği~tak . rıy~.1 

el n. ~yen ge-- oynayamamıştır. Hülisa ltalyanm kolu unyanın en l - tngiltı>N>Ve ticaret g~ilerl veril- 7 oT 
(ıremt:'\Jı vıye .ırnvvct erını ugos- kanadı kınlm tır . ...-~,, ,_ dil" Londra, 2S (A.A) - Havan dalu1S Londra, 2S (A.A) - Pazar PazaP 
lavya topraklanndan Arnavutluğa ge- . IJ.:. . . . b h ı h b rn<!Sı veya bi~raflık 11Kanununun ta 1 emniyet nezaretlerinin tebltiiı Bu .. bah teai &ecesi Almanya üzerine yapı)all 
sim1ek istc°miyecek midir? Yunan tec- Alltalyanınh 1~?ılba~ıncdmalıı olmak .ıç.ıBn 8 8 1 ar l ile Amerikan ticaret gemilerlnhı Avru- plaktan itibaTen müte•ddit düpnan akınlara dair hav• nezaretinin neırettiiİ 

.. b sind b in lam An manya anuz ıra ım atmamııtır. u pa sularına gitmelerine müsaade olun- bombardıman tavvareleri münferiden tebliie dair istihbarat: tayyarelerin har 
nı e en sonra una anı az. - ftdımı atacak mı ntmıyacak mı bilmiyo- - • - "" 
c:ık bay Mussolininin vaz.iyeti - yani ' j M19Utere lıfr günde 9 ması. veya küçük tqelr.lr.üller halinde hareket lıca hedefini Hambarg teşkil etmittir. 

· ti i k _._ k i in bt 1 ruz. •1r3 2 - Amerikan donanmasının şark ve ederek fnmlter-ı"n cenubu -r'-' ve ce- Sut 19 ile 20 arasında vuku bulan ilk vazıye n - un.arma ç r şey er Politişe Oiplomatişe Korespandans -J•"on JngUiz ıı·rası- ıf ,_ •· .... .,... ıu 
Yapması veya uaptırması mullak •elzem usu_, _garp nıs ~urrclerinde İngilterenln yü- nup sahillerini a•mr'ardır. Küçük b.ir te• taarruz.da Almanların en mühim ve hu-,, Böyle bir müdahaleyi uzaktan ima ku"'nu·· hafifl,.......es·ı. >S ll" 
olduğuna göre, tehlike mutlak surette etmektedir. Bu gazete Yunan Başvekili SGrfediyor.. 3 _ Maıi'b.edilcr. ıekkül Londra mıntakaıının kenarlarına su.sf tersaneleri olup çok geniş bir saba. 
bertaraf olmuş ta sayılamaz. Temkin ve B. Metaksasın Yunanistanın yalnız lcen- . Londra, 25 (A.A) _ Glaskovda bir 

4 
-Amerikan ticaret usulünün terki. varml§tır. öğleden bir az evvel Kent sa- kaplayan Blohm ve Voas teraanelerı 

ilıtiyatla beklemek_l•iizım-dır. disini değil, bütün küçük milletleri mü- nutuk ;Wyli;ren maliye nazın mr Kings- Maruf ,,. _ ___ ,,.___ muha....:-lerın· den hillerinde bir tehire karıı taarruz edil- üzerine bir çolr. ton yük.aek infilak .,.e 
- } V d d 'şti k" .nmenKan n-.ı..ı miotir. Müteaddit evler hasara uiramıt- takriben iki bin yangın bombaSJ atılmar 

ViJadiuostolıta Amerl• dafaa ettiği hakkıl'\daki beyanatını ten- ey u -~mı· r J ; • • • Mister Dorsey §imdiye ikadar 1ngiltereyf? tır. Fakat yaralı pek. udsr. hr. Yine tersanelerin üzerine aaat 4 de 
• ._ 1 ,..._ kit etmİ§ ve o ta~~i~de muharebe saha- - Bu~ harp dü.nyasının şımdıye yapılan yanlı:mların ika.fi olmadığını, Cenup sahilinde de bir ~hire ... cenu- ikinci bir taanuz daha yapılmıştır. Keza .. an HOnSO G.I -,- sının geniıleyecegını yaznu~tır. Alman kadar g~u~ hiırplerın en pahalısı~. Milttefiklere daha büyük ve daha tesirli f h 
Londra, 25 (A.A) - Sovyetler Birliği müdahalesine dair itna hundan ibarettir. Harbbı ~ yılının. ilk yetmiş ~~Ü yardunlar· yapılması icap ettiğiniv· yaz- bu şarkide de diğer iki yere bombalar Hamhurg civanoda iki petrol tas iye ·~ 

Amerikanın Vilaclivostokta bir baş kon- Bu imanın uzak olduğunu kabul etmek zarfında, Buyillt Brıtanya harp ~çın k'-dır ablmapa da ancak tı.fif hasar olmuıtur. nesine, Boldona gaz fabrikaları üzerine 
l '"nd do,_ mil İng' 1 ''- lirası har- ma «< • Hiç zayiat yolttur. de bir '"Ok bomba atılm••tır. rolosluk ihdas etmesine mtisaade etmiş- bımdır. gu e '"'uz yon uu ,, ... ._ .• 

tır.. Almanya, ıtalyan gururunun bir dere- c:ınuştır. Silah!&: pabalılaşmıştır ve git- · Bu aabah Douver açık.farında bir düt- Hamburgta Nord peutsch adındaP 
ce Junlmaama pek alcyhdar değı1dir.Zin tikç~ dnh;a m~gdll ve pahalı oln_ıakta~ır. Suriye fevkala• man bombardıman tayyaresi denize dü- mühim kimya :fabrikasına da isabetler Nor eç veliahtı 

beyanatta 
bulundu 

Londra 25 (A.A) - Norveç veliahtı 
Pr ns Uvlan Norveç taarruzunun heyc
tanlı bir plf.n~o unu yapmıştır. Prens 
şunları soylcmiştir: 

- 9 Nisanda ansızın barba sürüklen
dik. Bu o kadar ani oldu ki bir çoklau 
bunu ih• t saydı Kuislingler bir akal
liyetti. Yinp dr öyledir. F.n büyük yar
dımcımı rl "rt ·1}on tonilatoluk ticaret 
:filomuıdu ·. B r donanmamız vardır. Bü
yllk d gildir F knt nrt caktır. 

Ordumuz tn Jt r de ve lzlandada tn
lim .. rm!'kf · . tz1andada küçiik bir 
kuvv timiz v fa\ yarc>lt'rimiz vardır. 

M ili ic: ·k1·1 ır: ·n rn retin mücadele 
Nonı çtf' halk un·. f ından y. pılmalıdır 
Btitün Norvedikr Jcadel de yalnız 
olmadığımızı })ilmektedirlcr. Buıada ln
ri't ·rroe ya•ayruı. bizler, bUyük İngiliz 
11111 tine karşı derin bir hUrmet ve hay
ranlık du:ı,·ınaktayız. İngiltere her .-akit 
k. g · clcniı.lcrc ha1 :mdır. 

0 zaman ortaklık iddiasındaki ltalya, Ro- Bugün bır tayyare, 1918 senesındekine şürülmüştür. kaydedilmiştir. Bir çok yangın çıktılı 
manya gı'bi Alman nüfuzu altına girecek, nisbctle, yedi misil fazlaya mal o~~ta- de komı•sen• Loodra, 25 (A.A) - Hava nezare- görülmüş ve pek çok Wilakler kayd~ 
bu da Almanyanm tapanya ve Fransa ile d!1'. ltaıy.~lan~.ya~t~ldanv acı t~be- tinin bJ]dirdiğine göre gece üçüncü bir dilmiştir. 
daha kolay anl&§maıına imkin verecek- nın de gosterdıgı gıbı,. aşagı kabte tay- düpnan tayyaresinin de düşürüldüğU ıim- Vilhelmshafen tersanesine de bomba-
tiT. Almanya, ıtalyanm inhilalinden do- yareye har~anan para ısraft~. degı"' •şti di sabit olmuştur. lar atılmıştır, 
ğan boıluğu doldurmak mecburiyetinde MİLLETE 'Dt)ŞEN VAZiFELER ş• J" J J d S t h • • 
olduğundan küçük devletleri mihvere . Maliye nazırı vazifesinin, harp için lü- Paris, 25 (A.A) - Havas ajansına gö- ima. 1 r an a • ov3·e ancı ye 
sokuyor. Bu devletlerin iltihakı ile umu- zumlu masraflann önüne geçmek değil, re Paris mebusu ve eski polis müdUrU 
mi vaziyette biç bir deiiıiklik husule ge1- fnknt israf olmamasına neznret etmek ol- Fiat işten el çcktiri1en Püo yerine bil- ftJn karan umumi katibi 
mediği meydandadır. duğunu söylem.iştir. Vergi ve resimler yük elçi payesiyle Fransanın Suriye ve 

-•- en bUyük nisbete çıloruştır, fakat har- Lübnan yUksek komiserliğine tayin d • • s f d 
bin biltUn masraflarını kıırşılamağa kafi edilmiştir. egw ıcmıyor o ya a 

Meşhur Gandı· değildir. Varidat, masraflar arasındaki ~ 
boşluğun vergi ve resimlerden gayri va- lanmıştır. Bclfnst, 25 (A.A) - Resmen bildiril- Sofya 25 (A.A) - Tuna komi!-von\J 

t k•f d•ıd• sıtalarla kaparunasl lflzımdır. Bu boşlu- Maliye naz.ın sözlerini şöyle.bitirmiş- diğine göre .şimalt Jrlandnnm maliye na- Sovyct heyeti reisi Moskovadan BUk
eV 1 e 1 1 ğu, iktısat yaparak ve bunu hükümcte tit.: Zll'l Andrevs kabinenin dünkü toplantı- reşe giderken Sofyaya u~ramış ve ba,ş 

.. . ikraz ederek milletin kapatması lfızıın- - Bir çok sebeplerden dolayı nıcm· sındnn sonra simali Irlanda başvekilliği- vekil tarafından kabul edilmiştir. . . 
Lukna, 2~ (A.~) :-: Mutt~hıt _cy~lct- dır. Harp iktısadi sava~ının ilk senesi nun ve minnettar olmamız lazundır. ni muvakkatı.-n kabul ctmişUr .• Lord Sovyet heyeti reisi, Sovyctler h. rlcı-

lcr ko~gresı eskı reısı G~ndl Ilındı~~- nihayet bulinuştur. Bu miiddet zarfında l\lemlckctiıniz a(hktan teslim olmağa Craigavon gibi B. Andrevs te şlıruill lr- ye komiserliği umumi katibidir. 
nın mUdafoası hakkındaki kanuna ısti- 475 milyon İngiliz lirnlık bir yekiinc mecbur kalmamıstır. Hedef gözetmeksi- landanın bütün Irlandayı ihtiva edecek K d • f. • 
nnden tevkif edilmiştir. varıldığı zannedilmektedir ki istihdaf zin ynı>ılan hava hiicumlanna mğmen bir cümhuriyetin parçası olmasını asla an ı ya ne rcesız 
Amsterdamda ıııJıların edilen meblağı teşkil etmekte idi. Bun- mağlCıp olmamıştır. Bilakis milletimiz kabul etmiyeceğini söylemistir. bombalandı 
söndürülmesi yüzün• dan baş~a yüzde !>es faizli ~-arp i_s~a- yeniden cesur, azimkar, yılnıaz ve mağ- 8000 /ta/yan daha 

, • zı suretiyle 300 milyon ve yüzde ıki bu- IUp edilemez bir millet olduğunu göster-
den Olenler.. çuk fa.izli milJi mUdafaa bonoları yoliy- miştir. Karşım.azda yapılması 187.IDl ce- eıİr edildi 

Amsterdam, 25 (A.A) - Işıkların le 344 milyon lira elde edilmiştir. Yirmi len büyük nyretler vardır. Bu uğurda 
söndilrülmesi neticesinde geçen ilk teş- üç milyon İngiliz lirası da vadesiz ola- mali kaynaklafummı hepsini kullanma- Ati.na 25 (A.A) - Resıl1€n bildirlldi
rinde Amsterdam kanallarında 1333 ki- rak borç verilmiştir. Böylece 12 ayda mn JUımchr. Çünkü bunlar zafer i(İD iine göre Yunan ordusu .Arnavutlukta 
... boğulmuştur. bir milyar 140 milyon trlgiliz lirası top- bimt onlu kavvederi kadar CAlbıbr. yeniden 8000 ~aru esir etmijtir. 

Kandiya, 25 (A.A) - Bir çok gün de
vaın eden faSJladan sonra bir lir ly
tayyaresi Duda koyt• üzerinde uçmu" ve 
dört bomba lltmıştır. Bombalar den~ 
dilşrni.iştür. Hiç ha3ar yoktur. Hava dal 
bataryaları tayyareyi uıaklaştırmıştıt• 


