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ABONE SERAITI 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç lçbı 
Se11elik....... 1400 2900 
Alb aylık........ 750 1650 
GU:ıü geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur .. 
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bombalandı Si 

Mııntaz bir program tatbilı etmelı şartile se• · • • ge ava 1•81• e 1• okul .. Çılıarılan ~angınJartfaıa 
ldz haftada insanın IJir günde 38 lıilometre yü· ıanesı n biri so Jıi!ometre 

f'iiyelJllecelı hale gelmesi JıalliJdir • • • Alaşehirin .şimdiye kadar Hava kuro- } ı J ı uzalıtan görüklü .. 
x~x muna bin lira inne verdiği kaydedilrnit- ara a ınan arın ı·sı• m erı• Kahire, 1 (A.A) - İngiliz hava kuv-

Bır kımsc gıinde kaç kilometre yürü- için ideal bir şey olm.ıyabilir. Fakat ben se. d! bu haberde hır zühul bulwıduğu vetlerinin tebliği : İngiliz tayyareleri. 
melidir? İşte bu, tatil günlerinde yürü- öylelerini bilirim ki bunlar Londrada aşilliclır. . . . . Jr Jr dün Bar<lia ve Tobruk üzerine tcıarruz-
yü.ş yapmağa başlamak istiycnlerle. hiç ikamet ettikleri haide yaz taülini şehir Vatanperver Alqe?ırlil~r şım~ye ~ • • . 1arda bulunmuşlardır. 
ayakla yürümiyeıı domlarımm bana sik haricindeki tepe ve}'1l dağlarda geçirme- da; -eek çok tayyare ıaneSL vemıişl~dir. Orta okul ve liselere bu sene leytt Ahmet Can.seven. Sınan Olgaz, Nenat Bardiada bir iaşe deposuna hücum 
sık sordukları bir sualdir. Evveli şunu ğe kendilerini hazırlamış olmak için haf- Ku~. bır top~tıdadır ki.~ b1:1' ~ meccant olarak al.ıwuı talebe listesinin Koçak, Servet Mutlu, Yusuf Türkçü, edilmiş ve bir çok bombanın hedefe isa-
söyli,Yeyirn ki buna cevap vermek öyle tada bir veya iki defa şehı·~ bir ba..<:tan man ıçıı:de hın lira teber~ edilmıştir.. Ankarada ncşredildığini yamuştık. İz- Halil Eseryiğit, İsmail Türk. bet ettiği, büyiik bır yangın çıktığı ve 
ıann~diği kadar kolay bir iş değildir. diğı:r başa yürüyerek katederler. Eğer Alaşehirm yalnız son gUnlerd: ha':3 mir ve havalisi orta okul ve liselerine Afyon lisesi : Ali İbrahim.. deponun harap olduğu görülmüştür. 

Bir defa zevk için yürüyüş, katedilen bir şeyi yapmakta ~da varsa, onu ya- ~unnnuna ~u bulan yardımı dort bm leyll meccant kabul edilen talebenin Aydın orta okulu : Necip Demir, fr- Yangın da clli kilometre uzaktan se-
kilometre adcdin.:len ziyade ~en pabilinek: için ~~~ h~~ ~ lirayı geçmiştir. . . . isimlerini berveçhi Ati kaydediyoruz : fan Soykan, Tevfik Ergün. Eşref Kır- çiliyordu. . 
şeylerin gUzt:~ ve. çıeşi~~ -~ lu~~. çok. iy•?ir· F~ım~ gore, bir Muhterem. Ala~frliler~ hamiyet ve Denizli lisesi: Hü.seyin Yılmaz. han, CeW Şahin, !ıluhide Öztemel. Bed- '.!'o~mkta da bombalar hedefe diış-
eden bir nevı eğlencedir. İkin~, . bır tatili ıyı ge~ebılme~ ~çın lüzumlu. para ':at:anpeı:rerlikl:rım takdır ve kendile- İsparta orta okulu : Nafiz Yürekli riye Gezen.ç.. müşt_ür. .. . 
memleketin yalnız bir kısmına inhisar tasarruf edilirken fizik durum ihmal rını tebrik ederız. . . Nazilli rta k 1 . Türkiln Ö Eritrede Teklezan uzerıne yapılan 
edeo yürüyüş şartlarını bir diğeriyle edilirse, sonunda bu tatilden layık:i veç- Uşak orta okulu: Halit ~emil' ? . 0 ~ u · .. . ngen. .. bir akında askeri binalarda bir çok yan-
mukayese etmek unkin haricindedir. hile istifade edilemıyeceği gibi güı;lükle ea· y•am _Muğla. orta okulu: ~vki Şener, Ner- b ~alıke~~. lısesı : Huscyın Onur, Z~- gın çıkunlmış v1r Musavvada depolar 
Yürllyüş yapılacak arazinin mahiyeti. arttırılııu$ olan para da beyhude sarfe- .c. nun Y ı1dmm... crıye Böılükba$. ~ehmet Tezcan. Mu- siddetle 'boınbarclmlall edilmiştir_ Yine 
bir kimsenin buna lrarşı liyakat hissi ve dilmiı olacaktu. Şeker bayramı Hilal eczanesi taş- Manisa orta oICulu : Mılıj'gan Erkmen., zeyyem EnştJdat. Rikmet ~ 1s- Eritıede Gerencfe 4i.SkerJ kamp.l;ara. ~e 
buna benzer ~ bir takım lmiller 8U.e burada, bir yürü.yenin tqikı ma- ra müşterilerinin kolonya teminleri Ahmet Ors.. Saime Bor, Zeki Uluçığ, met Alruaçık.. bir dcmiryolu- deposuna taarruz edil-
vardır ki bir günlük yürüyüş için ne raton kuşusuna veya dağa çıkmağa ha- için bayramda a~ bulunacaktw. Viliyettin Sağınt.aş, Zi.ilfikar Türker, Banchmıa orta okulu :- Ahmet Man- mi!?tir. Kamplara bombalar düşmüş ve 
kadar mesafenin en iyi olduğuna karar zırlanır gibi antrenman yapmasmı söy- k • Enver~. Ali Ersay_ cılık, Hüseyin Soyer, Recep Şahin.. demi.ey deposuna isabet edıltn bom-
vermekte bUyük rul oynarlar. Bununla lemek istemiyorum. Tavsiye etmek iste- Bir Te zıp Akhisar orta okwu : İbrahim Yıhnaz. Ayvalık orta otrnlu: Sevim Sezen. balar bifyük hag."\rlar yapn:rı~ttr. 
beraber bir kimse alelade hafta sonu eliğim bir şey nrsa o da tepe veya dağ- Melek Tuğ Ziya Güner Reşat Şeybay- Burdur orta okulu : Muzaffer Yavu- --•--
gezintisini. her gün birbiri ardınca ya- da geçirilmesi ~ ede~.~ tatil- Hilal eczahanesinde ( Altınrüya } lı, Ce~ Tunc;er, İlha~ Talun, İsmail zer, Hayriye Aruz, Emsal Gözlü, Ruki- BAV 4LA.RIMIZA. 
ptlan yürü~ daha uzun bir mesa- den e~el .. ~ ~m kendisini uzım kolonyası bol bol vardır. (Altmri.İr- Topçular, Velijdtin Öi.k~ Kehmet ye Kanat.. B61tinı of'lfllllı lcln 
feye Qkarabılir. mesafeli yuruyuşlere alıştırmasıdır. He- ya) nın e$U1Sf f>ıttiği Pıakkmdaki şa- Suzer.. İı.mir erkek lisesi : Bedia Haspamık, .. .. .. .. .. . * men her kes günde en az beş veya altı yialar kat'iyycn yalandır. İzmirlile- H tma y . H rullah B . Her gununuzun bayram olmasını ıs-

. •. .. .. bilhas.5a hafta sonu yürüyü.şÜmı şehir Tin ve bütün Türkiyenin bu sevimli Tın:~tıu ol'ta okulu: Mes_ui !~""" ~ .. urter\ ay atur, Aziz tiliorsamz ao feı:•ketlale karşılaşmak 
Ben~ kanilm ki zevk içm yuruyuş kilometre yürümeğc uktedir 1mal kokusu bitmemiştir ~ bitmiyecek- IU, Nüsfıet Turhan. Fuat ~?k(u, Gülbe ~·Cevdet İvxen- istemiyorsanız Ilava kurumuna yardım 

bugün her za.mankmden ziyade taam- h' .. de t rti lm.ıiliru 0 ı ve tir. Güneş, Sabri Etçi, Mesut Ozooy, Meh- Ödemiş orta okulu : Hakkı Hasızcı, ediniz. Ancak bu sayededir ki Hava teh-
milin etmiş olma.sına rağmen, maattees- arıcın e P e r. Hı1aJ &Lahanesi ( • 1et Leylek, Nevzat Uğur~ Suphi Er- Mehmet Işıksoy. likesinden kw1.ulur ve havalarunız.a ha-
süf bir çoklarımız lı.afta sonu gezintileri- * ,_,_,_ • -·-·-·-· •• senç, Orhan Zorlukol, Salih Kutluel, Tire orta okulu : Mesut Cinik. kim oluruz. 

mizdeo ]ayık:i veçhile istifade etınesi:ni Bay Hail ... Dağcılık sanatı· adlı ese- ·-···--··· .......... _ ... 8 ................... k··--···M·-······1··1··············M················1··············0···································································· 
ne biliyor ve ne de bunun üzerinde dil- rinde sekiz haftalık bir antrenman müd- •• •• • t • • •• A J d 
şv~yaüy:~ ~~o::~~~e_:i:~abay!~ deti vermektedir. Her kesin işine yarı- uyu ) e ec ısı un çı 1 

1 - \&U.< yacağı ümidiyle bu cetveli aynen derce-
gun ve bitap d~ gördüğüm za- diyorum . :;:=. e~~ür! b= 1 i~ci hatta yarım.gün 12. bütün gün - BAŞTARAFI ı fNci SARIFt:DE - vaki olmamıştır. BOTON MEMLEKEI'LEB.LE KAHRAMAN ORDUMUZ 
hakkında b" d' ~· ktur Lakin 19 kilometre- 2 incı hafta yanm gUn vilayetlerde yeni ceu evleri inşası veya Bunun en birinci sebebi o ıiyaae- MONASEBATIMIZ Muhterem millet -L:n--: 
L-- ._,__.:. __ ,ır . ıy~~,~~ t h·:. larak. 12. bütün gün 19 kilometre, 3 üncü haf- hazırlık.lan bitmiştir. İş esası üzerine • • "' • ikJ!!' ülki • Size arzetm· ld - b · as! ·~., 
Uö7.I tulll::ieJenn natu.nucm a u o .. 16 btitün .. 19 kil t tin, ııyuı ıal a.ı ve m.. tamamı- .ış o ugum u sıy um- Cümburiyet orduaunun kuvvet 
-~::.ı..- ve fizik baJrundan ivi ve müte- ta Y4aı:~ ~hafta· ~ 

16 
b~tün. - milesses olan ceza evleri kadrolan bu tim• • • ahL.._! etm• tutm deler memleketimizi haıp Bcialarmdan < -

~ . re uncu yarım gun u .. d b" daha t U -~;~· ye ~. m .nuıY • ı esaa.. a- bugun·· e 'L-dar nasıl .......... ,_ b·-'-~·~u aenmeai ve ih.:--•--- tamamlan-
ııasip olmasına rağmen kırda ve tepe- .• ' 24 kilo tr 5. . b-LL- ' .. s,ene ıçın e ıraz evess .,..uu..;ı,ır. 1ı-dia 1 b - .._........... ,uıumıun.ı ~·,.~111111 
lerde biraz dolaşmağa davet edilseler gun .. .. ~e e, _mcı =ua yarun gun Müstakbel adlt faaliyetimizde nizam biz.. 11 ve a e enn aeynne gore te av- ise ya.rmın cm.niyetine de aynı nçhile muı için büyük mecliaimiz hiç bir 
b . be k . inkM d 1 19, butun gun 32 kilometre, 6 mcı hafta metini görecek olan adli teşkilAt ayiha- vül eden haris emellet"le alakadar hizmet edecektir iimidindeyiz. Dnnyanın ihtimamı esirgememektedir. Türk 
B':te 

1~ ~~=e ~ye~e maıl ero~ Y~~ gün 22, bütiı~ gün ~~ ~o~etr;ti sı yakında büyük meclisinize takdim bulunmamasıdır. geçirdiif vahim buhran içinde ur.ak ya- milleti bu hususta kendi.sinden İlte-
k.imselere acımamak elde deWJdir. Öy- 7. ıncı hafta Y~ gun 22• utün ~ edilecektir. Buna mütenazır olarak yapı- Hükümetiniz muhtelif vesilelerle kın bütWı devletlerle miln.asebatımız nilen azif l · iftiharla 
] ı .. bili. .... kendil . hakik kilometre, 8 ıncı hafta yarını gun 25, lacak kanunt tadiller ,__1.1 •• -..l- y-ı-·-...1a • • • ı...: T ki . h normal se•,..,.;...ı takip e+-;..+;.. v e en yapıyor. 
e crını yorum Al en aı.: b ·y ·· 38 kil tre ~ ~ gıze arzebniftır a., ür yamı u- ~: ...... ~........ Silib altına ~ 1 t d lar 

te çok iyi tenis oyunculan veya saatler- ullk. u·nd?.un t..-ft· -°-~e rla ... d ;;...~lr - teklifler hazırlıyaca{.ıız.. du 1 h . • d b• k to kta BiZ VE SOVYETI..ER çagn an va an 9.§ va-
ort 1li1 a :.r.cuım ascu..-....... taŞın AVRUPA l\IIUHAREBF.Sİ tan ancın e ır ant pra zifelerine seve seve kotuyorlar. Her 

ce dans edebilen kimselerdir. Buna rağ- maz Fakat, B Hali ikinci dört hafta . k d 1 . nözü, bir hakkı ihlale niyeti yoktur. soı1~eı Rus-un Ue Cll'G• gun" m-•-L-Jerın' •• dinledi~"';, bu men biltün ekzersi.ı.lerin en eski ve en · d k d .... ~ 1 b" da Ar a aş ar.. 0 ı ,,,_ cmaıue -o~ 
tabii olanı yürüyüşe iştirakleri hususun- ~arf~ a ~ .. a ar vgır J.mıran B ır wıl - Geçen içtima devresinin başında zu- Bize, emniyetimi;ze ve emniyetle mızda ylPml seneye ya• uil hareketlerin TORK milletinin 
da davet vaki olsa bundan hemen yan gbarcıbgın B.._Hallınmasıd tar cdarırekr. diun ,} hurunu en samimi teessürlerle kaydet- müteradif olan hayati menfaatleri- lıın .,,,. mazisi o•-- a..s. ruhu..ıdaki enain fec:lakirlık L!...leri-
izerler era er · evam . _e yor ıu.; m.iş olduğum Avrupa muharebesi 14 ay- • de lmı h ...,. M• ·-~ IUIJ 

ç • * cBu cetvel o kadar tcdricı surette dere- dan beri bütün ~iddetiyle devam ediyor. ~ tecavii~ ~iye~ ? . yan iç matlı rnünasehtleJ' hef' ne bir yeni İ§aret olduiunu aevinçle 
celendirilm~tir ki buna göre yürüyüş Gösterdiği inki;.flar facianın Avnıpa bır devlet bızım ıı}'ll9etimizden en- Uı•mız d Gtfedll- k-- görmekteyiz. 

Böyle bir v:ujyeti kimlere ~tfediy~ yapan b~ kimse su~ l~af1:8daki kırk J:ti- haricine de sirayet ederek bir dünya dqe ve bizi baklrumzm mahfuziyeti- ~ e e •·-~- Bugün Büyük mecliste ve onun hü-
rum. ?- Evveli. hafı. zarfında bilfiil yü- lometreyı yaparken ikincı haftadaki yır- muharebesi ıı;eklini almruı.mı im.kin dahi· ni istediğimizden dolayı mı'iahaze C~fı olan ,,,,,,,.,,,.,,,,. fJf!- kümetinde biltiln işlerin başına geçmiJ 
rilyilt yapmıyan ve her in için en yakın mi kilometreyi yapışından daha az müş- tinde hulunduru:ror. Son sene zarfında edemez. ~ll'dffıfen SOftl'G estıs olan müdafaa vazifesi bütün milletçe de 
tramvay veya otobüse atlamağ'a meyyal külata maruz kahcaktır .. • Günde on bir cok hür , e ~fu.t.akil ülkeler crnebi 1 ,.a ,.,.. -w.s I i en sevgili bir ga h linded' Biz d 
o~ kim.sel«:re .. Sur.ıra da. . ~vlarına bes veya an altı kiı~~e~re ~ek ~U: istiL~sma nıaru'l: kalnu!iJ:ırdır. Anrak HARPMul HARtCkt d V

1
AZtYETJ.MtZ O an ~ooı!)r.ane muuayet n iftiharla söyliyebJ~iı ti, mın~içe yapı~ 

nüfuz eden ılk yo~gunl~1hissıw. berta- hafta veya on beş gunl~~ ~ur u;ın. kafi Fransadım sonra fngiltereye teveccüh • ı~erem ar a 9". ~; • • • telıl'ar elde etmiştir. Bu• lan fedakarlıklar yerindedir. 
raf etmek maharetine malIK bulunmıyan olup bununla ber .. ber hır msan hır ve- eden hüruınlnrın çetin bir mukavemete Bızun harp haricı vnzıyetiınız nu memnuniyetle lıay· C""-.. ı 
ve böyle bir yorgımluğun az bir fikri ya iki günde 20 - 25 kilometre kadar ~arı>miş olması muharebeyi yeni bir saf· bize karıı aynı iyi niyeti gösteren aunnUf' yet Of'dUSUftUn 
çalışm_a ile kolayca giderileceğini bilini- dinlenmeksi_zin yüıi.i.meğe mukte~ ol- , aya intikal ettirmiştir. Göriinü..<?te bu ve tatbik eden bütün devletlerle en detmelı lstel'lm. Tiil'hl· vazif esiHJ halılıl~Je IJG• 
yen kimselere. . malıdır. Daglar ara~mda bulundugunuz- "ath.3 uzun :.ürccck ve lıts&niyetin sefa- • ..,e • ıll'lo••1ltef m""-.-.•e•et Jı b.:- a.s• 

Belk. ban h lli b" ...1__ diniz d alı normal münasebetlere mani d,..a.il* v • ... ,..., .'u.- u. • ~Cll'aca sr e ... ı"ette 
o a, orta a ır .~':~ç. aU<tUı da ken · : ~~una tc ~ci su;ette şt.ıı:- Iet ve ıstırabı temadi edip gidecektir.. -~· J i dü t 1 "' 11 

veya .~zın hnfta orı~ında yur~yiiş yap- ı~ak ~k .. ı~dir. Be~ oyle kımseler b~ı- t;u hazin ihtimaller önünde büyük elem- dir. Kezalik harp harici vaziyetleri- • el' nya sıyase ın n bulunduğuna emin ola• 
malt ıçın pek az.vakti var?ır .. ~~en o~- rım ki.b~tün ge<:e:yı ~n ve~~ ~tomobıl- ll~ duymamak medeniyetin tereddisini miz bizim topraklanmızm, deniz ve ıvicaçları içinde fJaşlı biliriz .. 
caktır. Bu. en zıyade ilen sürülen hır de g~Jrdıkten sonra ertesi gunu akşama teessüf ve tcesstiılerle kaydebncmek havalarımızın muharipler tarafın- başına IJjr nteVCıu:liyet• 
mazeret o)m<.kla beraber hakikatte en kadar yürüyüş yapmağa kalkışırlar. mümkün değ-ildir. dan birbın· • aleyhın" e '-·11-nılm""•ma ... ,.,.. Ve memıe--etıarı·mız MMüNAKALA'l' lŞLERl 
kuvvetsiz oıanıdır. Asnmızın modern Böyle 5.ni olarak kendini zorlamak, mü- IIAR!Ct SİYASETlMlZ .Kuıuı. ..... ~ H 1IP ünakalat işlerimi7in mevcut vesai-
cal~ şartlan nihk~et pek azımızı hir te~kip günler için <:ncrjiyi azalttığı gibi l\Iemleketimiz geçen zor zamanlan is- istisnasız ol~ ~anidir. ,A Ve ~iz diğer tesirattt.İn ntÜSfG• tin mümkün kıldığı azami süratle ikma-
fabrika veya btirooa s veya on saatten en az bir gün nıutıc:ka istirahat edilme- tiklaı ve masuniyet davası etrafındaki ~uharebeye ~edikçe katı ve cıd- hU bir surette bu meucu• !ine çalışılmaktadır. 
fazla alakoymakta ve ekserimiz akşam- dikçe o yürüyüş insana zevkten ziyade yekvücut çehresiyle sarsılmadan gecir- dı olarak manı olacakbr. Nakliyat ve muhabere vasıtalarının 
lan saat 6.30 veya 7 den sonra arzu et- ağır bir iş gibi gelir. Onun için yürüyü- di. Hakkından emin haklara hürmetkar Arkadaşlar, son zamanlarda harp diyeti deuarn etıirmelı tekemmillü intizamlı teşkilata bağlana

. tiğimiz şeyi yapmak üzere serbest bu- şe .birden bire d~f::_l, yukarıd_:ı bahsedi- ve vatan müdafaasına karar vermiş va- barekib bazı yeni vesilelerle dikkate ız!ırarındadır. BU siya• rak süratle ~lemesine bağlıdır. Müna-
lunmaktayız. len program IDUClhınce evvela kısa me- ziyeti bu meif.Jnetin sırrını teşkil eder. • L:--&1-- •• L--_J• s~·-'L- ~ lf .. ı.:. ı t ı_.A•ııı edil kallt vekAleti bu esasların tahakkuku 
~kşam .~~ .. ~ veya kasa~ cadde- safeyi tedricen arttaarak abşmak lazım- Harici siyasetimizi tavsif ederken mil- ta~ 1?~~ ~osu::rnı. ""'?1 v~ ~.,e,J. uu_Y e e UH • için çalışmaktadır. 

lermde yuruyuşe geçmek beliti her kes dır. !etimizin snyısız faziletlerini vatan için selimeti b~ IÇID çok .e!ıemmıyetlı 1J!Jıçe ilıf taraf ntenfaatl SIHHAT !ŞLERt 
e~ emin, en ver!mli ~ekild: . kullan~a olan, emruyet sahamız ıçm~ dostu- için dünJıü Verimini ya• Hastalıktan 1rnrunma islerinde hilkii· 

YENi' de Şeker bayramı !}ere/ine 
müstesna pn .• grom 

İZMIRDE İLK DEFA 'l'ÖRKÇE sözr.ü 1 
dust:ırunun yegane ~~r~ız ola~agı- muz ve ko~ıumuz Y .. un •. anıst~ ma- rın da verir. K. imsenin metçe sarfedilen gayretıerin muvaffakı
~ı lı.r kcr:re daha tebaruz ettirmek ıste- alesef bugun harbe surüklemnıı bu- yetti neticelerini görmek memnuniyeti 

z.-.•arına Ofntl"Gf'G._ "aJ• mucip olmaktadır. Bu tedbirler, kinde rım. . . . lunuyor. Bundan doğan vaziyeti .,..~ .., 8 " · 
Geçen ıçtima devresııti açarken harp ··u fikim. • t "it hüküm" .. t• 1 nız memft?Jıeffel'lmfzln bulunduğumuz şartların doğurabileceği 

karşısındaki vaziyetimizi izah etmiştim. m~ e iZ nı:' ere •. e ıyıe • büyük salgınlardan memleketimizi ko-
Ciimhuriyet hükUmetinin harici siyase- muıtereken tetkik ve mutalea et- nefıne ffler fıanaatfnde• ru3rabildikten başka hariçten memleke-

ŞERLOK HOLMES 
KRALIN HAZİNESİ 

Uımmü arzu üzerine TÜRKÇE SÖZLÜ -ARAPÇA ŞARKILI LEYI.A 
MU&AT ve YUSUJi' VEHBİ taT:ıfıncbm 

LEKELi KADIN 
SEANSLAR: 8.38 - 10.30 • Z - 5.30 - 9 da 

tinde geçen senedenberi bir tebeddül mekteyiz. "'İZ. timize gelebilecek hastalıklarla mücade-
~•t ı &J1! w.;~~ im.lal! 'R DÜNYANIN ISTIRAP DEVRELER! leyi kolaylaştırmaktadır. 
. t;, A7.iz arkadaşlar; ERZtNCAN ZELZELF.St 

D • G .. ~ önümüzde insaniyet için uzun ıstırap Geçen kış merkezi Erzincan olmak 
enız azın o ~ devreleri olmak mümkün, hatta muhte- üzere büyük bir vatan parçasında vukua 

~; ld" ~elen yer sarsıntısının ne kadar vatan-1ıı me ır. 

Bu devre esnasında bayati men- claş hayatına kıydığını esefle gördük. 

Ve Restoranı faatlerimize kartı hanu bulwıurken Alınan ~cil tedbirlere ilaveten her sınıf 
Türk vatandaslarının bu felaketzedelere 

1 
dostluklarımıza ve ittifaklarmnza a~il yardımı~ ve bütün medeniyet lle-
vefah kalacağız. İngilterenin zor minin gösterdiği yüksek alAk:ıyı şük:ran-

MUHTEREM MÜŞTERiLERiNiN BAYRAMINI KUTLAR ~ !~~:;:t:ç~::. ı;nr;:::n~:;i,~; la ~!ı~k~=r~ayan vatandaşlara bütiin 

f!T!7"Y~/./.7..fMIJ!'Alt•L///Y///////X///777rJ'X'AW~~.N'Y!Z:GK,/?"'J:r.s zamanda onunla olan ittifak bagwla- bir milletin sıcak ve samimi yardımı ol-
~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!~~~~!!!l!l!!!!!!!!!!!l!!!!~~~"!'!"""'!!!!!!!~!l!!!!!!!!!!!!!i!!'!!!!!!!llll!!!!!!!!l!~~~~~~~=:!!!!!!!!!!!!!~!!"!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~~!l'!!l!!~~~!lll!!!!!~~~ masaydı yaraları kışa bir zamanda oruır-

rıtD!Zln sa~lam ve sarsılmaz olduğu- mak irnkô.nı olmazdı. Bu münasebetle ••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ~ . . 
~ ~ BUYUK l~İKA YE ~ ~ . . . . . . . . 
················································~······································ 

Umulnnyan Saadet 

-
rahat ccl ı k . sakin .. ak·ı geçirmek eme
lindc-vim. 

-

0

Tatil s nin yaşta kızlar için istira
h at :lamam olHınaz, yavrum. dur ba
kalım, buıalaı da bir çok bahriye zabit
leri. tanırım. tclcrinden birisi her halde 
seni geı.dirir ve biraz danscttirir. Bu ka
v<ı.lyeyi 1nılmak güç olmıyacak sanıyo
rum. Sen de annen kadar güzelsin. Za
manında cı. eğlenmek f1rsn.tfarını hiç ka
çırrrurzdı. 

GUlen, annesinin bu cazibe.sinin kendi
sine de geçip geçmediğ"ni düc:ündü. Bu
na pek itimadı yoktu. Kendini ker kes 
f( bi buluyor ve ekseriya buna ınüters...-ir 
oluyordu! 

YAZAN : VÇ YJLDJZ 
5-

- Evet, d~ annem her kesi teshir 
edecek kadar güzeldi. 

- Güzel oldu&ru kadar da iyi idi. Bu 
da az bir şey değil! 

Cazibe teyzenin gözleri yaşardı. Gü
lenin annesi onun en çok sevdiği kız kar
deşi idi. 

- Hakkın var kızım. Gündüzleri itiya
dınıı hiç değiştirmiyeeeğim. Öğle yeme
ğinden sonra bir saat uyumalıyım. Bu 
u90le riayet edeceğim. Çok canım ıukılı
yor. Amma ne yapayım? istirahat etme
yince, akşam saat altıdan ~nra bir şe
ye yaramıyorum. 

- Çolt iyi, te~e. 
- Bu sırada sen ne yapacabm! 

- Plaja kadar gidip gezineceğim. Ta- Güne~, ayna gibi parlıyan deniz üze-
til benim için deniz kenarında başlar. rinde ı.5ıldıyordu. Genç kız, ateş gibi 
Ilir güneş banyosu alacağım. Hangi Pla- yakan kumların üzerinde dolaştı ve mat-
ja gitsem? manmın enfes manzarasını seyre daldı. 

- Cadde Bostan pek iyi diyorlar. Sa- Henüz plajda çok kalabalık yoktu. 
at beşe doğru dönmeğe çalı.,, beraber Ciltlerin esmerlik derecesine gfü-e, pUl-
çay içeriz. ja çoktanberi müdavim olanları tefrik 

...._ PekalA teyze. etmek mümkündü. Bazıları, kestane 
öğle yemeğini yediler. Genç kız tey- rengini andıracak kadar kararmıştı. 

zesini odasına çıkardL Ve karyo]a!flna Bunların yanında, plajı yeni ziyaret 
uzanmasına yardım etti.. Yatak örtilsil edenlerin beyazlığı bir kat daha tonuk 
örgü işi idi. Cazibe ~e perdelere ve görünilyordu. Gülen Samsundan getir
odanın dıvar kağıtlarına uymıyan hu ör- diği esmer1etici yağ şişesini ve sırtı pek 
tüyU pek sevmezdi Fa.kat annesinin isi dekolte olan mavi maysunu düşündü. 
olduğu için, baıtan atmağa hiç bir z;- Bunun sol göğsünde zarif bir deniz kızı 
man cesaret edememişti.. Uyumak. için rengi varclı. Artık yarın bunun resmi 
uzanırken bu fikrini izah etti: küşadını yapabilecekti. 

- İçlilik, insanın ayağına takılmış Akşam yemekte Cemilin misafiri ol-
bir zincirdir. Hiç te sevmediğim bu ör- mak ftkri onu hoşlandırıyordu. Bu Cc
tü icin hayatımı zehİrfodim. Bu da bir mil Şardan .sevimli idi. Perteve hiç ben-
çocukluk. zemiyen şakacı ve şakrak bir delikanlı 

Gülen teyzesini kucaklıyarak: ile tanışmak hiç te fena değildi. Gerçi 
- Hiç çocukluk değil, dedi. Çok hi.ir- Partevi çok takdir ediyordu. O, milkem

mete şayan bir hla. Allah rahatlık ver- mel bir koca olaCRk bir tipti. Fakat dil-
sin teyzeciğim. · şünüyordu. Mükemmel bir kocayı pek 

Tekrar a .. ~y <ı Bir kıç dakika son- o kadar istemiyor muydu? Neden bu 

-BiTMEDi-
ra, sıcak yaz altında; dışarı fırla· 
dı. . 

nu ıöylemek benim için bir borçtur. - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

.. 

TAYYARE SİNEMASINDA 
TEL: 3646 

31/10/1940 perşembe günü Matinelerden itibaren.. 
BAYRAM HAFTASI MVNA.SEBErirLE-

1 
TÜRKÇE SÖZL'Ü 

ARAPCA ŞARK.ru 

Saadet uuıası 2 YARATAN 
FATMA RÜŞTİt 

Gerek mevzu ve gerek oy-
naYQ itibariyle FATMA BOYOK fllM 
R'OSTtl'NtiN kalplere hi-
tap eden yakıcı :sarkılan 
seyircilerini heyetanlan-

dıraeaktır .. 

! 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Ah .. ne kadın 
OYNIYANLAB 

~hEI.VYN DUGI..AS 
VİRGİI\1A BRUC 

Bir kadın hem hmm hem 
hafiye hem de seven. ma· 
şuka olabiJir mi? .. 

NEŞE ~ MACERA • ES
RAR ooı.u FtılM 

BAYRAM GÖNLERİ Matineler : S :\DET YUVASI : 11.30 - 3 - 6.30 • 18 
AH NE KADIN: 1.30 - 5 - 8.38-

Dlt.ER G'ONLER : SAADET YUVASI : 3 - 6.30 - 10 .. 
AB NE KADIN : 5 - 8.30 .. 
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tı iMia ,._.... Aaıcak. bmadaa dolayı kırmm ~ mikdu •• ,.,,&yat w .. -. .. b,,t ..ı ...._ .._ ...... ~ bW .ı. 1.._ 18 ki 

1 12
_.. i:i'.,.. ...._ ~-ara JOSD 

c...a ..... ~ ~ sini&- a...ı em.ek_ &uma plmez. .. 9_ da ~ edilea salah .. _., afiklıd ... sa da ııqe.r.Keçihcıdııda kükUrt tllllatr pdm .... .,. 
iii pe •dan eaiana l>eaatmem.Je b- pezmndH Wr ..taEa mabauluam. Y nlfm cma -1-'--- vw ,..hat 9"i- li .- ikmal .ectilıniftir. Öd•*" ıleki - 1 y ,. _____. ._,ı • L...1 ı iıl 
L-L-~ L- L b 1. .ı-.:.:11~ -"-L 0 L _ _I __ -L-- • P ~- ~ ,,_ - _. SUiWI• ML,&.J - ...... 
umam& Yana uu ..ad' at oam ~ oa laiM'l14HM ........ ...-. venr. wu-...;..:.. -iibelm_.:...ı_ alakadar alaa ~ ~ ihtitwa kl•ilea ....-. ...._ • .ı ___ •il~i· ~ __ ..ı. •!........-- v 

-~--1-L: --L LL_-L._1 __ ... emek • . ek tatldı aluü _:ı.· ,._ ,. cm;J'- mpıma _._ ·-- -· -- - - .. - il!+... s... 7un•--...-a ---~ r . ~ - y... pul tihllk ilati,.ew ..-,.de kapatmalı- ırlaaıraıiı ~ deiw ....... m..- icin .. ('_._ • ptoje - ... cin- - ........ memleket saat~ 
bnlmazıılaa 6nee. bu menimde. Anu- acayap bar te>' olacaimdaa - adet de- bıdrr sedir. _L.;_cla • 4 ~LJ• _ı._1 ___ L ~.t3 raa.ik (Pi.) 8. tS Ajw t.alw:rled 
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........... Bıiiawiısia ld Hap 1,r .. ......., 1 • IWı tLal •:h . _, oruz. _.:;e..:... _.:. pi 1 • • 1_.. Selda d 1-::.. ..,. tarih ICmaaıwwa ,..._ feallıillltaden lelllr lcfm .. illMnt;.le her .,... 
..... tac• I•-.. o1-.. alM- tiya'Y'enm. anmm il lıllR .__. • ılııl .. sençlilia terb;.,.inden. ......_.._ ...__.ı_ .Ilı 
AYNpe- --~ lr.tıstilded ... - BASTARAl"l 1 inci SAYFADA - lcaYYetlendinııeie >•l!Yacal .... ~ ;"4";J:f ;al... ; ; &!. d...k .._. .w ................ UT• ...... ---.,.a ICalls mas 

'-. f ' ..- -ı mu.ıcUtl.nle ,.at. FnnPDm Saıt,,e feftaJAde lı:omfseri ~·~!t.,"::& ~.~,~azı: _,_cıW- ..:. U,n , ... ....__. lnl t1lı:1eii ...- çek ~ feda'lr + 1 a •I; 11• ..._. 
tea ..._ kam prlm teker Awalll*P Hi&ler • P-. mll"eta hakkında eme- W la ak lal\lbn • •Q> e dG- wallıawla ~ ._. ._ .... ~ _. ......... .Wede ............ la Wr •olacle T9'lt ............ 
... __ ol.....,._ S..un 6zeriıle Fam- bl memJebdaıııJe ~ p~ _ aıcaz. tm etin • ~ L:a:......1~ ..... aL_ u.a.__ _.___L tlir. L..L.. te&I .. la L-L 
-.d.ald liava ....W vaktiJ"le Mupaf dolıw cWwd!pn liiylemq .,. demlttir QıduiQ bır m.eTZUdur; Zirai ınlu .. fm ... w,,-.....-- - ~ ft 1 :.:.. UW' -.-_Ja IWW __. 
..a d •ı Ahaea klm)-a aı· · · tec:rii- ki· başlıca anemfanndan Wrf otan •tıf ko- Nfalalara ~ ~ ~ BiJlk MiDet Mec iı. __ ........ • 
w-:W ~ bmm ~ :.._ ~· topnklenma AlmlıD7a .... ope~tiAerinailıin ~b ....., llalin- ~dıp 1 1 .... ~ •• ··: ..... rem azisı, .... t' L .... a'ııkrla -
"'-~ hatlamttlarda. Bu suretle ya ttalya tarafından işgal edileceil ft ~ır. ~ husmtak~ mevzuatın ~ Ba ~ ::: ,..:;_ ':" -: Milletlmla tarihle mhali PÇ ... ti ... W ....... MeeRe LW 
it lw:la blDJnce pancarı da mOmkln ol- bunların buralarda Mkerl üsler kurar ıh::' ü .. yab. r. W ih- el .._,, ..W. .._. ' •· mit en ala' mlcadele Jaallacle 1Ja. dlmharu uzua ft ...... albılarla 
..... kadar çok nispette ...... Yerecek cakJarf dotru olmadıtı gibi Fransız ... ....,.. - ıea • On ~: __ .... - .., ·---=t.Ll 1 ..L..L•-- L• ____ _ı_ C!--L ·- . 
.... awdaaiıfJ r.-k zarw1 La· das al mda iM h b kl nıç mellamnmn .tandarlqtmlanuı lti .J'CUI vaayete numune 1.C&S .... an Ull..-.-..n u.. ~ ~· fthWlifbr. 
Ne1ıee1zn .,. i..., • .....,. teW.e ',..U:: =lall~ ttehlik;'e"::n: :nd; idn ümit verici nzivettedir. ~~ Ye .,._ ~ sön~ ~~ TM milletiaha •ı •add•alml JDCL1S REiSi lllft'QIABA,, 
aa oelan en .ı,acle ite pnpcak hale da d • Mii)dir. nı6etahsiDerin ihndt k..__ ihtipç- de gezici ..ealar ~ • ~ teTk etmek siM .-efl, .. tema Anbra 1 (Rumi) - M7ft 1ll1n.t 

ogra lan havat bahalılıiı kadar üzerinde~ mqtır. Bu sahada faalıyete J'eftl ~ açm- h• -.& tli LL _ _u__, L-L- Mec111t ıelllnba ft dlftll rt,uetla bltl-
------------- - ·etle darala bir d de .a.•at w:rilmesi ....bnenlir. e em~ uw ~7• '"'"""""Uıbmdıa B. AbddWllt Bmda S811 reyle • •-- ...... y,,,,,,,.,. JIW ............ : TacaTet işle~ :,-;.,,lukln- DEVLET MAMULATI F1A11.ERI ifa edlJmUL Çok acdr blara1ı Wr w ftt.ffa1da ılyawll ....,.., edllmlftlr, 

,.,.... a...ı No. Mftldi Vakh dan miteessir oı-~ edil~ Devlet ikmaclt teteW..a.dnia ... ~ daha •&IJOl'B ld. •iRetl•ht ,._ 9. Renda kflr4oe .. luwk fU *1eri 88JJ. 
--- cek bir te:Jdir. H6kihnet ticari iLti111e1- ne içinde badi mewzulanu söre • m .,. fW •aH.n W. llrll lmdvtlf leadştlr. 
81 ngy.e. 411 Hal w... ........ Mendik ..... m allbdar edea iptidai maclcle ,.. liba PMlll" fialletinf itidal dahilinde ,..._ ~ 1-vm I• .. .. ... Bal ıefılBle ..-k aıwt!yle ge. 
89 c 412 IW W... d ı de Mezarhk ..... tnMnUJleri temiae ...... ,_. Dit- tmaf. mak lw..undaki ~ '+ rt 1 .,.. ~ --- tllk ,tlbllt MU :• ft m.. 

'ot EY 401/81 Hlıa Me....! 848 So. Salepçioila tıuı sakı bir ticamt ınzn.t .e ınDrabbesi len.i ~aw' -..n.n. t.trR r arak 1!"' ..._ı. da _.., clolllS'I ller ... ,._ 111'11 llJD ... 
Y"mda dDzi .......,. menü ve hini__. )'Ullı ...a...n-. l>eden.rt. lttnmaia e:eLtwonz_ Mml koıw b- CmlROICl.EllW VE ,_.. Ba. mnll Mrllk. feclaklrltk w +eMıla .S ıl a 

kiralık 8Qd mesakuDw t..u... tariWadaa t•t .aenni Mayıs gayesine k dar kinya n•una slnı bir çok hlzuatl. tedhidas tNlllSAIU.AJt MAMULA11 tr',.1t':'lllllflltlhlr tvıaell6. Baılt Bela .ekilmdedne 335 ter' lll.7le Üs 
9'k-.l,..br. IM1.aeri 4/11/940 )>Uarte8i sünü aat 10 dadw. Talip ohnlarm elnamııtbr. Ba 11..-. i,ocap ecl.. yeni Cümriiiderimtz. claa,..a ..... ı'wt ._.. ;ır.t Mcellwlukı a.f' ........ tar 1' har. Refet Cwta we lem-ıl-
V-.S. idar ... miiracaatlan. 22. 27. 3 4482 (2173.) ksDllDI meYZDatm ylUek lwzanmuaı tmnc1a mmt ihtiyaçlara..,...... olarak ·nt w..;rı!L h _. • .ı_ din Oba1ta ~ 

tı le dimi mukarrerdir. .ı.-. tecftMderin n diğer dmetlerte mı 0 "' er nmar 'l&D 'Z"&ae Refet Camtez ~ gelerek pınlan 

Yllc1yet Dalıni Bndllıealnden: 
meftllt ticari muahedelere ait.........._ ._;J,.mdır. icap edene mnle 16y1emlftlr. 

S..k il ilk okulu tanüratmm S74 lira f6 kurut keti! bedeli üzerindera 
2411019.fO tariWnclen 1threa IS sün müddetle pazarlıia kooulduiundan i. 
W.IPasiaıı 2490 ~yasa hikümleri.e tıevfikaa l.uarla~acaldan teminatlariyle 
~ 1 l /lkincit.etrin/940 Pazarte.i pnG ... ı 1 1 de Yİllyet daimi encüme-

lKTISAT VEKALETINtN lann tad>ikincle vazifelerini olgunlukla her fedsklrlıh .a- eı...- ,...._ Rds veklJ!l1cleırtne 1-DI Ye ~ 
CAUSMALARI yapmaktadır. Daba müteklmiJ bir gün1- -:"11 bt't branmazchr ~ nım tehar lntihabınıwn dolayı _. 
iktisat Vekaleti yeni endüstri te.iale- riilı: kanuna proje.i bu içtima devresinde M"ll • ._ .___ .a l-A --'Atlan• IC h- tıerdllhılz itimat ve teveccüh çok ~-

rine matuf faaliyetlerde mevcut '8rtl~ takdim edilecektir. Gümr6k tarife bı- ' etiwt.., uap:uı•ıım t:'Yl. , , " metltd!r. Şlthanlanmızı IUDal'1Z. 

9tne betwrmalan. 24, ' 4581 (2197) 
nn miiaaadesi niabetinde çal~aktadır. ıuırau cetvelinht de ilmt Te arnelt MHW Tamttnhkbl kendi tfttm'Rlf!1'111' ~ Mec!ıs 8nlhnllzde1d Cuma ,unu top. 
fhtiVRC1n mühim bir kısmım dahili ma- d Jti1inde tldiline ait çalıtmahı'f İlet'ferm.- 1.. ld• ,,..-;ft.J,,;,_ .. rf--1r1--ı;I'. ~- umak (tz~ ~ Jllh.yet vennistlr. - & &ZWZ il 

' .. .. • _ ... '\... • ~ • ~ ' ~ .. - • • 1 -

FOSFARSOL FOSFABSOL. Kama ea lıQad "-9 ola bw 'llftll•nthn •-Dsutelc ~ Tlıda llWl ...._ .... V 
...._..b ~ilk. diaçlik verir. SiDirlerl tenlm .. •ak ..W ........... *"" r mı 1 1 r ;t +. • ...... 
.....U lera .. Piiin• Tifo. Grip. ZMiinie7e, S.- • ' il ktı, ..... '1 ' .. ft ..._. 1 ..... w ..... _.. 
W'Ul Juı,r,ret faideler ternia .-. 

KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 
l'OSPAllSOL'lll: Diler ....... •wvvet ~- 11t•dlll DEVAMLI m SUWILB UN, tnJ\'Vn, IMil' .. ~ ... n 
TEMİN BTllESI ve ilk~ bile te!irhal .,.... 111121uwl6. 

S.hhat Velrlletiala reamf ............ hebdlr. Her ecrn ... W--. 

..,...R BEi ~.,.,~ ......................................................................... ,,.,, ••••• , •• 
~~ ..... ~!;1'92~;:.. 80- r•••ae1•11aa•1•a-a•:ne•e•aaHr•••INI•••: : : 

~ile polis karakolu eruanclakl peJta-: OJ.IYIER YE : 5 Devlet Demır Yollarından 5 
.t. 1uaa1 o1aa baımldaldarm tamiri iı1 bir • .,,. • .., ~ •ı •TD : :. .. - ................................................................. ,,,, .......... : 
., aılddede puarlıia blJ'akdmwtm. K .. : llf'VADW .., • : (KIRALIK DEPO) 
lif 1*1ell "'" lira munkbt hıfDlnab ! YAPUR ACEllTASI ! D. D. YOLLAR! a NCt ı.şızn-m MODORLOCONDEN: 
S05 llra 15 lwuwtuı. Taliplerin temiaaatl ! ·ATA'ftJU CAl.>l>l!l;I R .. .._ ! Alancak • Şehitler cacldeıinde 11 No. l• depo binaaa açık arttırma ile~ wae 
Ç. M. B-9\..u Jatlnl'Ü makhuzlariF- : TD.D'ON: iMi : m&ddetle kiraya Yerilecektir. ihalesi 9/11/940 Cumartesi Pinü aaa.t tO ela AJ.. 
le son poarlak afini olan 18/11/940 ! Loa*a " Lavwpul betlwl 1"9 ! waeak ftletme binasında komisyonumm J&P.ı.c•kbr. Mtıhammee ı.edel 216-
P~atesi pil saat 16 ela endlmene : plyUldUD lbtiym ıöre ......... : lira oltıp taliplerin (16.20) liralık M. teminat anakbuzla.ri7le 11U11t,7Ye11 vakitte 
'*'iiracaatlan: 23. '· 10, 17 4566 (2183) i nam -.fft 9.............. 5 komı.,.ona cehnolerf llzımdır. Sartnuneai itle•::aıa kaleminde aörülebilir. - ....... ı:•••-• K-Mt&ze mew1d- -HHWeHeHa'i-•HHH•NHM•••H 2.f, 27, 31. 2 4585 (2199) 
~e 177 ~ eobk el d dlıımı -•tuaa _.,, Mil }'llPtmbaw - i)leti _______ ..,. ___ .. 

~ lretif Ye prtaamesi ~ 
t.ile açak • .........,_ koonhnupr. ICetif Kiralık ev llecJeli 650 liıa ....akbt teminstl 48 li-
t 7 C. Ka!'f17ekada Salih p.,a yala cad-
.~ S bmttar. Talipleria tısminat& d-..a. (20) M ı sralı .., ~. 
~. Ben•-· 7.1Dmnak makbaaJerVJe 1 d V nJa •e ~ iti )'91MOl.ileceklerine dair f• he- Pi e ı ema r au)'11 n elektrik 
>ewea ~n veüalula ihale ta- tesiab •• bahçe7i havidir. T AUP
tihi LERtN JÇindeki ulıiplerine milra· 
1 ·olan 6/11/ 40 Çaqamba alDil ,..t caatlan. 1 • 3 (2241) 

»EYUI' ••mroı.ı.•aı ıznrıa VltSSt 110. 
DURLllCOJIDU : 

8/ I t /940 tarİLİJle &calldw edea C~ gtnG saat 15 de ıuLenıiz 'biaaancla 
4000 kilo manpt ·fdhntlrl ~ u1Uı almacalctll-

Tahmin l»edeli -2!0 tma mu~bt temiıw.t ~ da 16.SO liradır. ~
meli pai1191Z olarak ;.d>emiz k'5rfez npıalan .tefliiinde 'Yeri\ir. 

29, 3 4636 (2232 

6 da encümene m&racaatlan. .. ••••••••••••ril 
23, 28, 2. S .fS64 (2184) .... llfll .............. : 

l ...... KUltürpark dabmndeld bUyUk •••••••••••••'9 lzmirde Karantinada tramvay cadde.i 628/2 - 3 aayılı evlerde oturan lnebo-
~- pzinolunun ihale tarihinden iti- 1 lu Mehmet oil• Kar ... Ala..- Ziya ile •tat. Faik oifu Hubi Çam,..maç 
....... bir -- mOdd~ kiraya ftl'll.. Karayaka .. htanl>ıllcla lJüapant ~- c:.ldeal 131 ..,.Jı evcle o n Mustafa oğlu 
~~ j yazı isleri mOdariUIClndeld tutu- 7- Mehmet Feik (am,Jaımça --•em .-ıtwnllı ....._datlden Akdeniz ma· 
lbeaı vechlle açık arttırmava kanulmuş- Bıçki - Diki• ve Şap hailesi ikinci Kordonda ki.in c20oo. lira tapu laymetll ve 628 metre murabbaı 
lur. MuM•m- bedel 135t lira ...ak- T üunvle ~ eda- cesiza Uıslr " AW F•t Akev tütün ıirketinin tahb isti-
kat ıe..lnab Ht lha '25 kmwflur. Ta- ka • Çiçek Yurdu cannda bulunan 72/3 sayda depo ve maim ırümrüie olan 3640 lira borçlan 
l'plenn temlmıb C. Meıkn t.ııbaına ·cı. vM'9t ..... ~ ~osııuıiw61 .... lS.7-940 gijnlil n lzmir vilayet 
~atıra,..1' Ma""-larlle ihale t.rlltl ola Biçki- diklf ve ppb- çiçek rur- idare heyetinin 2291 •YJlı 8/10/940 rıGnlü karariyle 21 sün mllddetle mül-
... lt. ttO ,,.zart81OnOmt11 dam- da müessis ve müdUril: MaJdlııa'· 'ci,ed 12/1019• .... nele• ill>ana ID~e çabntmaşt._ 
tU111ene mthMUtl.._ tc.hare talebeye modwa Wlt;ı aa- lılaiaza... l1liilltiyeti d•baJ .111..ı-dan tıelipledn S/11 ,1140 sah pnü 

2 - Killtürpark d&ih•s ~ eeliklertnı metodla ve T'~ ıt usul- .,.at 1 S de villyet idare heyetine yüzde 7,5 pey akr.a.iyle birlik"te Hizam müra 
fuer pzlnoau lçlD 120 unNıl)re ile G lede bet ayda llret11

• • ltfezun ... o:aatlan ftla olunur. 1 " 20. 2.. 2 4 345 (2114) 
~ 1atııa almmua JUi lş1erl !nlidariO- ~ m--" n611lr1Utomlen 
llli\lllCleltt prlnamesl ~M1e ~ ebllt- nnllPddak ·• omalar wrilir. Ymi 
~ ~- Mulunmnen WeJ dene lçın d~ .... byıt --- tzJdR DBITBRD™ .. -\ : 
~ llr.daa • lira maftkbt tısmlnats melesi yakmda kapanacak derslere Akif km Makbulenin KalW'aka ı.abnine milli emlak ıahf bedelinden olan !.' lira 13 kuru,tur. TaJlplerbı tcmtmtı hılıflanacaktır. Yalnız bu devre için bMCUndan dol_,.. haefz ec:lllen ICel'Jl)'eb Donanmacı mahallesinin 1717 No. lu 
t:_!'-bs ı..a.... yatarnalunaJdlam.. et.. ._,....... 7tbııı1e ell t•dM K....ıp111a ..W ık da llAia 167. 169' 171 ...... •• 3200 ......... ld 
~ tWe tarihi olu 4. 1L 940 ,..._ 711Pddı. iki diLHe ile Wr 8ri ..... w.r. ....-a.np. 21 mibı miiddetle müzayede-
"-' lllnl uat K da eneBmme mira- Adrer. K8J'fl)'Üa Rayetla _.. ,. ~. 

~..... il•·-··---------- Taliplerin 1 f ftdr.dletrla 940 Pazallelıl cllnll eaat 15 de villyet idare be, ... n.a.ar.ı _,(il.il) -. .......... u. 11, 11. ıs. 2. t 4445 c215I> 

Beyoflunda 
BRiSTOLT OELI 

Sir/ıecNle 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ld ..._ ..Urtı ziri• r rn ı• rtd & .aı •11•• ~Dil-• ______ ........ .. 
Hriltol oteli elli odü - ............................ nlllll'lll 
kaloritm nnt.r. Dabill .- lauicl m111 ı •• ........_. ....._ 

ı-ıea10111 n bullli hkenlHı ....-. 
Bütün wi ......._ a.is ...... ..._ lfd& • llrr -4n1.-... 
............ ...._ •. , " • ,., .... ,,. ··ntir. 
ll8ltln ita _.emmeti,eden Mfttem fi)'?lllw n ' 111 bW ...._ 

~C'elr ~ unmhr. Çllakll iMI olel T.W,. otek8& miltelllılMll 
..,., bmer Ultfii 8-ainla idllnh ...... &r d6 aiJıwl 
~,._ 1ro,.... ••• içia Wiliira f.ce&ler. k· n · &üb ... ı1ı·ıc:..mcı ... ............................ , ... 

• . • 1 • ~ 1 , 1 . 

lzniiP vna:veıı w ._... • .........., : 
&.iaü csıddcrieM olup WlıeYi binall ,....da lauhaDPa icleNi hm iJUJ• zıil 

ICM. 106. 108, 110. 112. 114 No. la ..teria--.... 1326 1i1a 31 kmwt ._.. 
bedeli ümsriade. 25 / I 0/940 tarilaind• itil»area 1 S silD mlıld ılle -.k .W. 
llMrJl9 .............. iateldlerln 2490 _,.... :r- llı&kWedne ... .....,. 
c:Ulan~Wdb 11111/9.fO Puaıtaialraü...t ti • ..,_._. 
•cOrrkı .............. ıs. J 4612 (2211) 
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YA ZAFER, YA ÖLÜM 
• v• • 

yıp ınece~mz 

llGILIZ IARDlll Trende uyukla-Uzak Şarkta s ··ON ·HABER 
Japonyanın iktisadi 

vaziyeti çok buh
ranlıdır 

yeri geçtiği
niz var mı? 

Yunanlılar .ölü- lngiliz donan -
mü zillet içinde ması Akdeniz- Bulgaristanda Yunan tayya-
yaşamağa ter- de Italyanlan dün ne!ret!ilen rele~ l~alyan 

. Japonya ekonomisinin birleşik devlet- Ameıellıa tftenlel'lnde Cİh ediyorlar bekJİyor resmi bır askerlDI ateşe 
Jer ve İngiliz imparatorluğuna ne dere- lla teldlfıeye JHll'fl • v 

~%:k~~~:ha:rı!!kv:u:r~~~ı:ed:~ "N'• tekdLllJ~ .. d d" · YUNANiSTAN ·aÔNYANIN TE· SOVYETLER-YÜNANLILARA teblig tuttu 
" So ı d Amerikn Japonyanın evyor • on ra an ıonra unyanın _ ·- --8-

harp n m~~= i~ıtiyaçlannın yüzde yet- ikinci~üyüt!lehlidir.Ykdim~:yonk~fu- VECCOHONE MAZHAR OL· 150 HARP TAYYARESi VER· Sofya, 1 (AA ' -Bulgar hariciye Atine, 1 (A.A) -31 Tepinievvel 
mişjni tedarik etmıştir. 1939 senesi es- su var ır. aroş arı pe . uz~ ara a "ar M K 1 K ZAf E 1 KAZANOI MEDIKLERINI BiLDiRiYORLAR nazın General 1 ,,Jof dün apğıdaki a1'pmı n~redilmiş olan beş numarah nasındn i e Birleşik Amerika Japonya- ya:dlmı!tır. Vİroşla~daki irilk ~~ muk A LA l R resmi tebliiH :~tirı Türkiye Cüm- tebliğ: Epir mıntakaaında dli§manın pi. 
nm umumi ithallitının yilzde 30 unu ver- ta emın trene !le re ge ~e açın ço AUna ı (A.A) - Yunan gazeteleri Londra 1 '-A.A) - Amiral Çatfild huriyetinin ı.- ıJdönitmline teaadüf yade ve tank ile yaptığı harekat her yer• 
miştir. İn,.;ltere, Hındhitan, ve Kanada erken Jca~tıklarındjn ekkja

1 
uykFlh ttalyan taarruzu mUnasebetlyle vatan- ttalyaıım Yunanlatana tecavUzünden eden Pıu&Tt"'"' .• ü Bulgar ıubay heyeti de tarddedilmiıtir. Dü§mana zayiat ve,.. 

ise yilzde 12 sini tedarik ebniştir. Ame- n~ vagon a tama!'1 ama ta 11 ar. .. a t perverane nepiyatlarma devam etmek· sonra AkdenWleki lııgiliz filosunu şbn- Edimede "ar·tan meraehne lttirak etmit- diriJmit ve esir alınmışbr. 
rikanın bir malzeme ve gıda kaynağı ~ır ço~ çolc denk uylcuyk daldıgından tedir1er. Bu gazetelerde kend.inl göste- di yeni vulfcler beklemekt.e olduğunultir. '3 t~~r hey•ti Türk Orduau namına Dün gündüz hava kuvvetlerimiz al-
ola.rak ehemmiyeti Avrupadan yiyecek ıneceiı. ~tasyonu • açmna ta v~ zam•- ren kanaat haksız bir taarruza uğrıyan söylemiş ve fUDlan illve etmişti.rt ı.~ .. ~\ bl-~ ediJmiıtir. çaktan uçarak düpnan cüzütamlannı 
tstihsnlinin imklnsı%lığı neticesinde da- nında •ıı baıın~ gıdememe~tedı~.. Yunanlstanın nJhayet galebe -edeceği _ Şarki ve garbi Akdenizde ..,.,,...> tı~1-nn ,...rme nrileta siJafette boınba ve mitralyöz atqine tatmu§ha. 
ha /aı.Ja artmıştır. Ayni zamanda men- Bu euretlc hır kaç defa ınecegı letaı- k Udir • h"' • lan 1 "liz fil y Tdridye ClimhmTeİIİ De Kral Boriain te- Hava muharebeleri eanaaında bir d&'f-
ınıcat fabrikalan lçin yiln ve pamuk ih- Y.onu kaçıran bir demiryolu idaresine b~r 8;.:. ~ dylor ki: Yunanistan zıy~e ikim a:. nga osu. .'!· reflerine kadehler bldınlmq, aöylenD.n man tayyaresi cliişüriilmlittür. Bugün 
tlyacı pek fazladır Bundan başka Ja- ııklyet mektubu yazmJf ve yolcuların gı- U~lesin4 dllı:i efkln ı namatana m_kün olan en büyük nataklarda ld memleht mumda mn muhalif havaya rağmen tayyarelerimiz 
ponya harp~ at.u:ı almak için decekleıi i~tasy~n1an. ~asrrm~m,alannm :tnm teveca3ıtt."le :azhar b~~~ Yudum ya.,.cakbr. Yunanlltanın c:at doetlak tebariia ettirilmqtir. • - (aaJiyetlerine tei'tar baılamıılardır. Bir 
IOzwnlu ecnebi döviz.inin bUyUk bir kıs- eaba~ı temın edılmeaını ~teml§tir. Aksi ilk btlytlk zaferi kazanmıştır. Elen mil- en bGyGk ihtiyacı pmi ve ta71are G....ı suetedlere ~Phii he,mt• dtlflNln keıif tayyareıf, bir avcımız ta• 
mını İngiliz imparatorluğuna y~ptığı. ih- takdı.rde mah~emeye mürac~t ederek lett bu harbm kolay olmıyacatmı ve ihtiyacıdır. Do.anmamız ltalyan do- ta Balpr • Yman hududunda her ..,in rafından pU.kUrtUlmUıtilr. 
racat ile tedarik edebilmektedir .. Diğer tazmınat talebınde bulunacagını da ha- h ttA la .ıı.. ... bilmelidir • le bo ırwı .. --= ---a: .alc6Det içinde oldalunu Te Balpriııtaa.. Deniz kUTVetlerimlz d''--arun sağ ce• ......_ d.. · ı..ft.._ .. ,.. lan A ise b • tir a gUç ve ~tın o ca6~ • nanmuıy y v~~· ~ .,... • .., ... 
uır ovız AAJU.&& O vrupanm er ve~ıı •• • • Yımanlılar kendilerlnl bekliyen tmtiha- lxnablda ~ ela da alik8net •&idim .W6iln6 bildir- nahını bir .. atten fazla muvaffalı:ıyetll 
l»Uyilk bir kısmı ile de alakası kesilmiş- Demıryolu ıdareaa, milyonlarca y~lcu d ,_1_ lca l.rdix.ı f da- • miftir. eurette bombardıman etmlttir. 
tir. Mesela 1938 de, Milletler cemiyeü- mahkemeye müracaat ederek tazminat na ve mllea e.ıewu P ett &• e • • _ 
Dln beynelmilel ticaret istatistiklerine ietedilı:leri takdirde davayı kazanma1an kArlıltlara memnmıiyetle katlanacaklar- SelAn1k 1 (A.A' - Royter ajansmm GENERAL DEGOL ITALYAN TAYYARE HOCUMU 
~ başlıca ipek. pamuk, yUn ve diğer ihtimali bulunduiunu gözönünde bulun- ~_;..ı~bft~~ mkUdafaasıdagibdırllen mu- muhabiri yeni bir Yunan - Sovyet an- .r--•d ._.._ _... Atina, 1 (A.A) - ltalyan tayyarele
ID~ucattan ibaret olan Japon ihracatı- dunnuo Ye buna meydan kalmamak Gze- IUKIŞu.:ıshaldelr ~-:ı:e _,az.şısmlml 8!;_,_, la§ması mucibince Sovyet mamulatı 134 • ..._.... llPI te.,,..... •&•• rl dün abalı Patruı ve Korent lcanalı ya-
mn ytlzde yimı1si İngiliz imparatorlu- re hir ~re bulmuotur. u acuı., !5"'"., ge yece5"''"""'• tayyarenin Yunanlstana gelmiş oldu~- Londra 1 (A.A) - BUr Fransız1arm kininde bir mevkii bombardıman etmS,. 
luna. yilzde 16 aı Amerlkaya ve yüzde BütUn Yagonlarda her yolcunun otu- ileri gidip gl~lyeceğlmhl, ~tinanın nu bildirmektedir. 45 fi bombardıman ~ general .~gol, general Metaksasa !erdir. 9 kiti lSlmUıtttr. 
8.5 ğu Almanya ve Alman itgali altın- racaiı. yere birer münebbihli saat lı:o:v- bombardıman edillo edil~lyeceğint tor- ve mUtebaldsl avcı olan bu tayyarelerin ~ir telgraf gondererke pnlı cedlerlnhı Atina, 1 (A.A) - Haber alındığına 
C1aki araziye gitmiştir. i'inancial Neva muotur .• Şimdi her Y?lcu ineceği ~staayo- mağa hlç )Uzum yoktur. Zıllet içinde ?a: demiryolu tarlklyle geldiil haber veril- iz.ini takıp ederek Fdunu teca,_vUze g~re lta)ya~ tayyare~erlnin timal c~phe
~erika ve İngilterenin müttehit harp na trenın hangi dakıkada varacagını ta- şamaktansa 8lmek mUt;ccahhr. B~z "'>:~ mektedir. kaJlı mUdaf~ için ailAha sanlan Yunan sındeld faalıyetlcrl dun Çarşamba gunün .. 
harckfıtı neticesi lbtimal Japon ithalAt rif~den öğrenerek saatini ona göre kur- nanlıyız, blnlerce senelik p.n1ı tarihimiz Moskova 1 (A.A) - Tas ajansı bildi- milletini tebrik etmlftlr. den daha hafif olmuştur. Yunan kıtaatı-
lbynaklarının yilzde altmışını felce uğ- makta ve tren tam istasyona gelince •- vardır. , . . rlyor: Londra 1 (A.A) - Rodezya meclisi nın büyük mikyaslarcla yapmış olduklari 
rataea~ını, ihracatının ise yansından at çaldıiı için uyanarak inmektedir. Prota gazetesi İtalyan ü!tımatomunu Son günlerde Yunanlstarun Sovyetler YunanJstanın taarruza mukavemet ka- hareketler memnuniyet verici bir tekilde 
fazlasının ağlı- bir surette veya tamam!- ~•---- vermek fçln ltaly~ elçlsınln sabahın birliğinden 130 veya 150 askeri tayyare rarını bUyük ıempatlyle karşılam.ı§tır. inki!laf etmiıtir. 
le yok edileceğini tahmin etmektedir.. fi l l • f gat UçUnde başv~kil ~etaks~ı ziyaret aldığına dair Amerikan Nevyork Tay- ~·---- --4WW•~-
'.Japonyanın bütün harici ticareti Yen un an ı ar vazı ye • etmesi mUnasebetiyl_e dıyor ki: mis gazetesinin verdiği bir haberi Roy- Köstenceye de Alman l il. t releri 
Lıoku sahasına inhisar ettiği zaman Ja- t lta1yanlar acaba ~~y~e hareket etmek- ter ajansı yaymaktadır. • ng ız ay ya 
pon ekonomisinde mevcu zaAf meydana en memnun le Yunan devlet reısını !esir altmda bı- Tas ajansı Royterin bu haberinin ta- kıtaları aelıyor Napoli "e hücum etti 
çıkacaktır. Şiindi bile anayi istihsalAtı- rakacaklannı mı uınnedıyorlardı? Kim- mamlyle uydurma olduğunu ve hakikate o T 
mn azalmağa yüz tutması, mütedavil - BAŞTARAFI l iNci SAJıtı:'ED~ - se dinamik !talyan politikasının filturist katiyen tevafuk etmediğini beyana me- Londra ı .. (AA) - Sofyadan gelen Londra 1 (A.A) - Bir İngiliz tayya. 

~ grubu Napolidekl petrol depolarına 
ve diğer hedeflere kuvvetli ve muvaf
fakıyetli bir hücum yapmışlardır. İngi
liz tayyarelerinin hepsi geri dönmüşla
dir. 

banknot mikdannın devamlı surette art- yapılan harekAt. · · Bu harekAt hıç mues- dekoruna pşmamalıdır. d haberlere gore Romanyada Alman lu-
ması ve banka sisteminin müşkUlat için- slr wolınamıştır. Zira bu arazi dağlık ol- --& zun ur. '...f:r taatının bUyUk mikyasta harekltı kay-
de olması, bunlan hepsi maddi kay- dugundan düşman tanklarının faaliyeti- Petenin ümitf P.ri Uarba hazırlık dedilmektedlr. Köstence limanına Al-
Daklann verim iktidarlarının hududuna ne mUsa~~ de~ldir. ~ CJ~ man kıtalannın muvasalAtl bildiri1mek-
7etiştİğini göstermektedir. AYn ayn eş- 2 - Suvanlerle yapılan harekAt... • • • tedir, 

ya ve emteaya gelince : Yine sahil mıntnkasında .slivari kuv- Fransa hı·ç t.ı•r Amen·ka ve ..- ) -·--
1 H da d . lik 1938 d vctlcri bir nehri geçmekte kullanılmış- il At• 

- ur emır ve çe .• e t y 11 ı h 1 h . ınaya R A t hı· v ı Japonya Birleşik devletlerden 1.366.000 .. ıbr:. taunafıan ıdannb lesasd ı w adt arı dnUe rın t k esmJ e 1g er 
ton ithal etmiştir. İstatistiklerin mevcut ~ ur r ~ ~li rfn .. u;.un an şman opra parçası Jn !)tere tayya- 1 ~ oldu~u son sene olan 1936 ise Japonya- aarruzu pus r ll muş ur. g il" ~11yu taarruzu 
ıun mecmu hurda demir ithal~tı 1.5 mil- 3 - !talynn subny!a:mın kı:manda- • ~ k • . ı ~·~ 1' H~ il . INCIUZ TEBUOl .. 
yon tonn baliğ olmuştur. Binaenaleyh sında Arnavut çete~~n~ın .yaptlg~ hare- vermıye_e mış re yaptırıyor 8f• :Atina l <A-A) _ Bugüıı ilk defa ~ndra •. ! (A.A) - Jngılız ~ava ne-
Birle·ık Amen"ka Japonyanın hemen kat ... Bunlar dn puskurttilmUştfu. Al ,_._ ""'I • 1 ak ' . • ~-· 7 ıxetı t~blığı: Fena hava dolaymyle Jar• 

~ A ..;k ıi h kat 1 man.ıa wucımm.. İ"'flllfte•e Ame•i .. G"G o ar Atit>~ U':IVJ tsun::ruzuna U15uuu.aŞ.- L~ k . AJ Ü • h" bllı... bUtUn hurda demir ihtiyaçlannı temin r:5 e arc u ın en memnun yet -;'e- ti " :sı H 3 tır S t l~ 40 t: l rilm!şür Şeb- ~·.\ ve mer ezı manya zenne ıç u 

etmektedir. Amerika bugün hurda de- ricı safhası da iki Elen. torplto muhrıb~- edilmez fafttfGl'lftl . yeniden ta~f.'.l:~ ve ri~ g:'J' u~'ıa'IJ:.;; ~~~e beş dÜşman hıı:-ekct • ya~ılmamt~t~r .. No~.veç sahili 
mir ihracatuiı menetmiştir Diğer bur- n!n Korfo adasını geçtıkten sonra sahıl ltafifletecefı mi?.,. •1 f d tsa• aresi ll(öriilmii."1ür.· İkinci nla'!'Ill sa- 8:çıklarm.•.dı .t~yyarelen?1ız du~n.m ~ 
da demir ihracat kaynaklan. •-gUtere ve boyu. nca 1ta .. lyan mcv?.ilerini bir saat 35 Lo dra ) di fi ep ısmar G '- "V • • tıcar"t gı-n ,, ne tam ısabet kaydetmıt-

ııı d kik b l larl 1 bo b dı ~ 1 (A.~ - Royter a1an~ı P- Vaşingt:>ı• 1 (A.A) - İngiltertı tara- a~ tl ~C-0 _dfJ verilmiş, hücum yw.~ saat iY.:di·. 
Almanya olduğu için Japonya baska a a 0 us sa vo Y c m ar man lomatik muharrıri mareşal Petenın ev- f:ndan is•enen on iki bin tayyare He runn~f,vı t'. Bomba atılıp •clc:ı:ır .. ğ• bel- f 
bynaklar bulmak h ....... .,unda bil .. :ilk etmeleridir, 1ki d da ·· lect•v• utuktan · · li d x.:ı..ı! 1 ALMAN TEBLIOI .......... "' 1TALYAN RF..SM1 TEBLtôl ve gece ~ yo soy ıgı n Ameri.ı,.a .harbiye nezareti i(in prograr-.tı1 e,.;• wıı:. • 
müşkülat ~kecektir. Japonya pek ya- bahsederek şoyJe d<:mektedlr : iliveten derpiş edilen ız bin tayya~.:- IWW'lt~-· . &rlın, 1 (A.A) - Alman resmi tel). 
kmda sanayileşmiş bir memleket olduğu Roma 1 (A.A) - İtalyan resmi tebli- lAndranın salihıyetli mahiillerinde dahil olduğµ halde İngiltere ve A.mc.ri- iliği: Alman tayyarelerinin dün tngiltere-

d
lcin irmcihmtileket dardırahilindJe pek azdakihurda ~~t!~arekAtın fnk~al etti~lnl bil- tahmin ~idi.itine ~öre ~eşal .. Peten ka orduJan i(in Amerikaya sipariş edil- lı!ltlhgbı.t m~ftQd~~gş~ ye akınlar yapbklnrını birdirmektediı. 

cm yatı v • aponya · fı. · talınmmül edilmez buldugu mutareke miş olan t:ıyyattlerin l:ru'CJD".:m '15 bine I il ~ UUll --~ 
rın1arın yalnız hurda demir eritecek ka- BlR tTALYAN şarjlarmm tahfif edileceğini ümit et- b liğ 1 ~ --·----·-·--· - i !TAL.YAN TEBUOI 
biliyette olmalan da bu zorlukları daha TAYYARF.St YAKILDI mekte idi Bu şartlardan birisi de Al-

8
A 

0 ~a r. ör d VILKI RUZVELTIN. H .. Rı .f.: j Rom~. 1 (A.A) - İtalyan reem1 teS. 
clddt bir hale koymaktadır. İhtimal bu- Kahire 1 (A.A) - İngiliz tayvarelerl man ı~-aıi dolayısiyJe ödenen masrallar- d mer ?~m3pr5 °h?1''

11ta~"na ı: :~ 01: u dive f! ~(;;~ liği: Marmarlsanın tayyare meydanla· 
i . A- K Yunan ve 1tal an h'l 1 ü e • d "'fA onanma ıçın m yyar~ sıpanş e - t ·ı· l . . h" ..!L 

nun çın yegölle çare orea ve Mançu- y sa ı BU an z rın e dır ki günde dörl yüz milyon franga ba- lecekür. İngiliz esas programı mucibin- SiYASETiNE HÜCUM EDiYOR nn~. ngı u: .. ta~arc enn!n ucum et~ 
ride pek mebzul surette bulunan ham keşif uçuşları yapmışlardır. Bu uçuş- li~ olmaktadu Bu muazzam rakam son ıft 14 bin • . . , lerını, tark• Afrıkada bır çok yerlemı 

• d · h 1 k l rd b'-' da C t 506 ti · d " • · ce ~e r.ayyal'e sıparı.ş o.&ur.mu.s- h h" v d ki dU emır it a etme tir. Bu zamana kadar a an uı esnasın an pın e ~rpten sonra .. ~~nyod~ ta.lep edıl- tur · Nevyork 1 (A.A) - CUmhuriyetçile- ava ucumuıı~. ugra ı .annı~ . ıman 
Japonya mecmu 980.000 ton olan ham blr İtalyan tayyaresine tesadüf edilmiş nuş olan meblagı bır hıııvlt gende bırak- B d -L-' .. ..1:ı.1:x.:.. ö A-- rln namzedi Vilki B Ruzveltln Boston hava lruvvetlcrırun Napolıye hırı yangm 
demir ithalAtının 375.000 tonunu Hin- ve alevler içinde düşUrUlmUştUr. maktadır. ; "~ 

1 
il t~~ ııı:uı Uı((,&llc:ı: ~ - nutkuna cevap ver~ Ruzvelthı ha- bombuı olmak Uzere bir çok bombalar 

distandan ithal etmekte idi. Sunu da te- tTALYANLAR FENA HAVALARDAN Mareşal Peteu işgal alhnda bulunan riko 8 en deUJKutektreyd«; •Y ı.....:L-__1• rlcl alyuethıe hi!cum etmiş ve §Un1an attığını bildirm~Jttedir. 
barüz ettirmek 16zıındır ki Bı"rleşik BAHSED!YORLAR . b"l ı ı best b"'l 1 daki tayyare ıon rme e •r ve aau.uaa m ·· ı.,._,ı ... ı- B · biz d .. d e o ge ere ser o ge er arasın arttınlması ·ç1n h""yük ti sarfe soy .... ""il...... u sıyaset ı ogru an - - ~-
:Amerikanın japonyaya hurda demir ih- Roma 1 (A.A) - Stefanl ajansı bil- ~attı fasılın da t4'dilini ümit etmekte dildiği cibeJe bu ~;r:e.:~n zi: doğruya harbe .getiriyor. Diktatörlerin B. Metaksa•ın /ngiliz 
racatını menetmiş olması İngiltereye diriyor: Yunan hududundaki husust ıdi .. Alma"l hatlarıııda bulunan Fransız d leştirileeektir tehakkilmU tngılterenin kapısını çal-
Aınerikanın hurda demir ihracatını ko- muhabir bir haftadanberi Arnavutluk1a esirlerinin oaha iyi şartlar dahilinde ya- yaMeali M. tn ... n:- hü maktadır. Bu tebakkUm yan kürrede Ba•vek•line cevabı 
laylaştıracak ve makul fiatler temin hUkiim silren fena havanın fevkalAde şıyabilmeleri ve hattA bunlan serbest hı- . .Y~ nazın . orgen.tav ıs~ - Atlantiği geç:meğe h82Jl'lanıyor. tngill~ )" • _ 
edilmesini mucip olacaktır. Bu dUşiince şiddetini tebarüz ettirmektedir. Gece rakılnıaJan mat"eşajın ümitleri arasında kümetının ~erikaya bır çok ~ilep ı.s- milleti mUtecavhe karşı hayatım tehll- Atine, ı (A.A) _ Baş-:rekil B. Metak-o 
ayni ı.amanda Amerikanın Japonyaya gündüz durmadan yağan §iddetli yağ- idi Bunlann mukabilinde Almanlara ne rnarladı~ın· .söylt•miştlr. Bu fi}eplerm keye koyarak mücadele etmektedir. Bu sasın İngiliz başvekili B. Çörcile cevabı 
fhracatını menedeceği diğer mevad bu- m\ll' yollan sele, selleri ırmaklara, ova- J(ibi menfaatler temin edileceği malfun inşası içı~ aynca deniz tezgih.ları ~ vaziyette 1ngiltereye ihtiyacı olan bUtUn Atina İngiliz elçlsl tarafından Londraya 
&usunda da vakidir. Mesela Amerika de- lan bataklık ve göle tahvil etmiştir. As- değildir. Mareşal Peten keyfiyetin çok may? ~tiyaç olup olmadığını henUz bil- malzemeyi gittikçe daha fazla vererek gönderilmiştir. Yunan başvekili ceva-
mir, çelik ve makine ihracını menedebi- kerler, hayvanlar, otomobiller ve her yakında malCim olacağını söylemiştir. mediitinI_. ısmarlanan vapurların Sten- !>UyUk ya.rdımlar yapmak lhımdır, hında diyor ki : 
lir. Yani Birleşik devletler ile Japonya tilrlil mUnakalAt vasıtalan yağmur al- Fransız harp idaresinin naşiri efkAn dard tipınde olduktannı ilAve etmiştir. Sözleriniz bent son derece mötebasslll 
arasındaki münascbatın fenalaşması tmda ve çamur içinde ilerlemektedir. olan Buton Maruken gazetesi dikkate Z4 BİN TAYYARE YAPILAC>.K V8§hıgton 1 (A.A) _ V~n Star etmiştir. Bunlann bUtlin Yunanlstanda-
ekonomik olduğu k:ıdar siyasi sebepler- -MMıı•-- değer bir makale neşretmistir. Makale- Vaşington, l (A.A) - F..nrblye nea- gazetesi §U suali ıoruyorı ki akisleri derindir. Şimdi silkin ve 
~"ı:l:::~=eri_!<~e~eilğt:1'e~~~ı: Yunan • /tal ya harbı de şöyle denilmektedir : reti, otomobil endUstrl~ dt> yardııni- B. Villd ihtiyat budutla!'! '1aiıntnde azim ile ııihat zafere doğru yilröyecelfz. 
edebilir. .. ""GY.IA •ht. il General Veygand FM halkına, ana va- le İngilterenln istediği on iki bin tayya- tngiltereye yardım etmeıı,.tz demekle mç bir JStırap bizi yolumuzdan çevirml-

ve l ıma er tanın bir kısmının veya Fransız müs- reden maada on lld bin C.Ombardıman ne ifade ediyor? yecektir. BUyUk ve kahraman JDUtteft. 
2 - Petrol : Petroleum Press Servi- temlekelerlnden bir parçanın terkedile- tayyaresinin daha imalini derpiş etmek- B Ruzvelt Amerika askerlerinin ya- kimize itimat ederek bu mukaddes t.p. 

ce'in tahminlerine göre Japonya petrol celi veyahut deniz ve hava Usle.rinin tedir. Bu"-"'"' tatbiki lPin iki mil- L--cı· hatlara ıırM-..ı...-.11-ı--M-ı "-.. '--- raklarda zaferimizi Uç bin sene e~el 
istihlak" in d" tt beşini hariçten thal - BASTARA " 1 INci SAHiFEDE - ,.. ..... _ .. .._ ...- 1H1D oUDUnwıu,y~.uu u .. aa d im lan kai 
etmek :ecb~ye~indedir: Umum! ima- dım etmek isterse Romanyada toplanan ~ hakkındaki ~Y~ tama- yar dol_arlık bir masraf ihtiyar edilecell dar enerjik SUNtte beyan etm,ekle ne o ~ o ~ ~e hürriyet ~dele-
ılcni yağlar ihtiyacının ise il,..- ildslni Alman ordusu ne yapacaktır? men asılsız oldulunu bildirmiştir. Vey- zannedilmektedir. Harbiye nezareti oto- kastediyor? rine istinat etürecetiz. 
Birl """"' Nihayet Rusya ne yapacak, naaıı va- ıand lranm eerefine veya menfaatleri- mobil fabrikalannda imal edilecek olan Dakika Amerika A harb ----·----
~ ~~r~~::~~·İhr~~ :ılyet alacaktır? ne aykın hiç bir feyin ~eten ~Ukiimeti parçaların montajı için ild 1?'1yilk fahri- lftirak ~~bulunmakta~ Cümh~ JJ' rnDYort ............. 
tı 3.850.000 tona baliğ olmakta idi. Sim- İtalyan mUddelyatııu reddetmek au- =dan kabul edllmiyeceğinl ilAve kanın inpsmı dUştlnmektedir. yet riyasetinin iki namzedi de bunu bl- fılı ftGPp ıncdzerne.U 
diye kadar Amerika yalnız tayyare ben- retiyle gayri mUsalt bir harbe girl§en • ---.e~- -wwe...- llyorlar. Namuotlmn Amerika umumi Ottava, 1 (A.A) - Kanada miilıbıi-
zini ihracını menetmiştir. Bununla bera- Yunanistan mttcadelesinde yalnız bıra- yw•ln8'1ft müteessif Çine Jllltlnanya yoillll- '~ .Hylemeleri lAzım gelen şey mat nazm Kanada hükiimetinin hnp 
ber her tUrlU petrol ihracı lisansa tAbl- lolmıyaeatma katiym emindir. a:i:ao(A.t) _ Yugoslav hn'b- dan Sllctll SeDfdyatl bu harbm bJzlm de harbmm olduludur. batl1>'ahdan beri •enliii mühimmat w 
dir. Bu milnasebetle Japonyamn mahal- Tan guetesl diyor Jd: Yunanistan 'bu fıepA-~- ---•ııww harp malzemeei eipariflerinin 116 mOya. 
n tas!lyehaneler hı.şuma teşebbas etti- harpte blrlncl derecede bir unsurdur. metl Jaem ttalya ve hem de Yunanis- .._..,.......___ 11._,,,,,,_.~~ -a•~--...- i8terlinıe vardıiını elylemiftir. Bu .;p... 
itini hatırlamak lhımdır. Fakat etmeli- Yunanfstana ııkı ııkıya ballı olan TUr- tanla at.ne mUnuebetlerl devam et- Moekova. 1 (AA) - Moekcna racl- ._r,.,.e .....,............ rltlerin 86 milyonu Kanadaya. 'O mdy .. 
)1e kadar bundan büyük bir aemere alı- kiyenlıı blnat kendi ~lyeti bakımm- meal milnuebetiyl.. Balkanlarda hldla ~on dUnkU Almanca nqriyabnda Çine Madrit. 1 (A.A) ":"':' Haridye ~ nu lnailtereye aittir. Siparl!lleıin y&ade 
namamıştır ve bilyjlk., mikyasta petrol da vaziyeti ye_ Balkanlarda her mes !>1.!:Jl .an vaziyet! teeaUf1e ka.rplamakta- Birman:ra yola de eillh eev~~ d.. d6n lap-.oadald lntil~Ameribn 86 aını Kanad.ıt firmalar teahlı&t etmlt-
taafiyesl için hiç olmazsa bir sene bek- nin kaygısını çeken Yugoslavyanın hat- dır. .aın etmekı. olduiunu hildinniftit. hOyUlt eı.;lerl ile ı8rllflnltdh· tir. Siparltlerln yU.zde dokuzu lngi)izlere.~ · 
lemek mecburiyeti vardır. tı hareketiyle Bulgaristanm vaziyeti ne yflzde beP Amerikaya Terilmittir. 
decek olursa bu mUddet daha \12un ola- olacaktır? Nihayet Ankara ile sıkı te- ---x---
billr. Bu, F!nancial News gazetesine gö- ma.sı olan ve şhndiye kadar vaziyetini 
~ çok daha vahim bir hidise teşkil ede- değiştlrmiyen Sovyetler btrliıtlnin vaz.i
cektir. Çilnkü J~~a için diğer çok yeti ne olacaktır? Ancak Ankara, Bel
b'JUh!nı bir kayn an şark! Hindistan grat, Sofya ve Moskovada alınacak kat, 
tayyarelerde istimal edilebilecek dere- kararlardan 10nradır ki vaziyet hak'kın
cede petrol tasfiye etmemektedir. Diler da bir hükUm yUrUtmek kabil olacak
kaynaklar Burma, İran, l.rak ve mer- tır. 
kezi Amerikadır. Bunlnl' İngiliz kont
rolil altındndır ve merkezi Amerikadan gönderllmlyecell UAn edilmiştir. 
petrol boruları ekseriyetle Meksika kör- 5 - Sellilloz: Japonya normal ola
fezfne gitmektedir, binaenaleyh Amerl- rak bunun yansını Avrupadan ve Uçte 
kanın kontro1ü ııltındadır. birini Blrlqlk devletlerden ithal etmek-

3 - Bakır: ]!)38 de Japonya Ame- tedlr. 
rlkadan 100,000 ton bakır ithal etmiştir. 6 - Sun't gübreler : Mecmuu 564.000 
Bu miktar Japom·anın dahili istihlaki- ton olan tabii fosfatlann 146,000 tonu 
ne müsavidir. Avrupa haricinde diğer 1938 senesinde Amerikadan ithAl edil
kaynnklar Sili, Ro~zya, Belçika Kon- miştir. 
gosudur. Birin::i kaynaktan başka he- 7 - Elektrik makinelerl: -938 lelle
men hepsi fn<Til"z .kontrolü altındadır. sinde Birle~lk devletler Japonyaya 

4 - Ham Pamuk: l937 ~enesım." 26,317,000 dolar 'kıymetinde sanayi ına
Japonv .. nın pamuk ithalatı 587.000 to- Jdnesi ve 943,000 dolarlık ta elektrik 
na balı;, olmuc;tur ki bunun 194 000 to- makineleri ihraç etmiJtir. Bunlarm ib
au BirlHik devletlerden gelm~tlr. Diğer racı menedilecek olursa bftytlk bir k• 
başlıca kaynaklar Çin, Hindistan, Mısır- mı lngilt"'reye ihraç edilehil!?Celrtlr. 
dır. Bugün Mısırdan Japonyaya pamuk t F. N. 
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Tlrtııı • 1111111 
- RASTARAFI 1 ind SAYFADA -
deVlet1ere kup vaziyetinde bir cleii
tildik oL:luğunu kabul etmek için hi9 
bir tebep yoktur. . 

Bugün hariciye nezaretinde Yu· 
nan - ltalyan ihtilifı kar§ısında Tür
kiyenin alacağı vaziyete dair ecnebi 
gazetecilerin ıualine verilen cevap 
ifte budur. 

Diler taraftan Almanyanm g(iya 
Tiirlôyeye bir nota •era Gltimatom 
•.diline dair ,.bana memlelretı.
cle .,._ taJialara Berinin llyut 
mehJilinde laic hir ~ Yen1· ............ 


