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Basın uharrir ve wnuml neşrlyat mUdllrU ı 
HAKKI OCAKO(l.LU 

ABONE ŞERAİTİ 

latanbuldaki oekiller 
Ankaraya d6n'iiyorlar 

DEVAM MüDDETİ Türkiye için Harlcı lçln 
Senelik....... 1400 2900 
Altı aylık........ 750 l~ 

GU:ıil geçmiş nll&halar (25) kuruştur .. 

l•=hl, 3 (HUSUSi) - Baynm .-.. w ' ._ ...,_.. pbnif olaa Maıı,., 
Tlcant, a.tı.t .. N• Veldlleri .,.nn U.W,,..,._.,a ıf' slddir. 

TELEFON:Z697 

nan milnderecatından gazetemi% mesuliyet kabul •tına YENt ASlR matbuııında buılmıttsr 

illi Şefimizin nutku~ 
Londra ve Belgrad 

i merkezde de 
utuk büyük 

bir tasriple 
k andı 

lngilterede dü1flriilen Alman 14111/<ıTelerl 1/eMT "" alhıdünılmuine çal'f'lıTkcn 

Yunanistan taraftarı 
olem Yagoslaular 
nııtarıtan 11.u....u .. ...._ - YcJcıncLa ~ .. ~!: .. ~~ı~ ~~~~'! .. ~~~_,:'','~~,,,~~ ııııını111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .. ,,,_ ,,... . ......... -... """'"""' .... ~ ....... ,...,~ ...... ----- .,.,.. ..... 

lngiliz hücumları ct!!'f~e: {f~~~Türldye tel- -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

11111111 1111il111 111111111111111111 il 111111111111111111111111 

Büyük . 
Nutkun 
Akisleri 

Alman hücumları 

Alman tayyare
leri iki defa 
lnj(iltereye 

saldırdı 

Berlin şimdiye =oa~'d:ıo ::;;=.ün~ Yunan -ltalgan harbı 
gazetelerinin bat aahifelerinde yer A tJ " kadar a_ Örmedi- almı§br. Gazeteler bu nutku tngı1te- rnavu Ujflln 

~ re ile ltbirliği siyasetinin derin teyi-

gıv. bir baskına di mahiyetinde telakki ediyorlar. merkezi 
Sol cenah gazeteleri, ezcümle Niyuz b b l d 

ınanızıerın gardımı 

Yunanistana 
lngiliz askeri 

geldi Ug.., radı Kronikl, nutkun Türkiyenin Sovyet- Om a an ı 
!erle münasebetleri iyilqtiğini bildi-

Harbin Ralkanlara sirayeti iizerine PEK AZ TAYYARE lONDRA· ALN~AN MERKEZi iKi SAAT ren kmnma bilhuaa nazarı dikkati ltalyanlar yeni ı.lr ta• lnglllz donanması Pe 
•Türkiye ne duşüııilyor?· veya •Tilrkl- ıı celbetmektedir. arrııza başlamq, ıayyarelerl de Yana· 

ŞEVKET BILG.tN 

re ne yapacaktır?• sualini soranlar me- YA VARABiLDi, 1 O U DOŞO· BOMBALANDI, DIGER YER· YUCOSLAVYADAKI TESlRLER Yunanlllar sımsdu nlstana varın .. • 
raklarııu tahrik eden bu çok hassas O - Be)grat 3 (A.A) - Belgnıdm d .. uJ ..., 
ınevzu İİ?erinde en ko'.'i ceva},ı milli R LDU. HASARAT AZ LERE DE TAARRUZ EDiLDi diıplomatilc mahfilleri hükünıetin uru;yorlar- ,, UDU}?Of' .. 
Sefimizin <on nuıkuııda bulabilirler. Lon!r 3 (A.A) Ha dahııt Be'-t 3 (A.A) y ytet Londra 3 (A.A) - Bahriye birind 
B d ı · · d d d ki a - va ve em- Londra 3 (A.A) - Hava neza- harp hakkındaki siyasetine dair yap- og•• , . - una • • Lordu Aleksandr Irat e+-H"' milhlm bir 
nı~tl;ıt :~':;~,'.f ~:."1cı:1.:~an'~b~ anu~a~ t:~nn~=~r:~~~~~ı t~~~= retinin istihbarat servisi bildiriyor: mı§ olduğu beyanab Türkiye reiai- Pres m~ırme nazaran ~ nutukta Yunanlstana dalrbillıııasa 11.lDo 
ıön,üll~rc ~erahlık .~eren ~~ h.ususi- man tayyarelerinden mürekkep !kJ kuv- Evvelki gece lngiliz bombardıman c-ümburu İsmet lnönüiıün beyanab ~~len Yunan ~~.arelerı ile lan ıKSylemlıjtir: . 
retı, h!ç ~üıı_h~ edılemez ~ istiklal \•e vetll d~an teşekkUIU Kent eyaleti 18_ tayyareleri Berlinin timdiye kadar ile ıılcı ıurette ali.kadar görmekte- bır~e ~avutluk hükümet mer- - Yunaniatana kartı olan teali
nıasunı~·ct da"l"a•ında yek\-ucut 'e sar- hlllni aşarak Londra lstikamet!nd ima- görmemit olduğu §iddet ve kesafet- dir. Bu beyanat Yugoslavyada aa- k~zı ol~ Tıranayı bombardıman et- hütlerimizi bütün ferefimizle İtmam 
ııılm:ız (clıresiyle kendini gösteren Milli le teveccüh etmiştir e 

1 
te bir taarruz yapmıtlardır. Bu taar- mimi bir surette tasvip e-l:l-ı-tir, 111.l§lerdır. - SONU 4 'ONCÜ SAHİF'EDE -

politikıumnn tam bir portresini dzmiş tık taarruz esnas;.,da ki _ 8,45 te ol- WD"'! .- " el ı almasıdır. t ta !erimiz dil ruzda şehrin en mühim demiryolu Tür'~. ·~ reisicümhurunun nutku - SONU 4 uNCu SAF'El>E - 1111111111111111111111111111111111111111111111111111ın1111 u 
Türkiyenin hangi )ol üzerinde oldu- mulş ur k- avc,ı. yydareb Lo o;ınanın §ebekelerini teşkil eden timendüfer timdi her "'.ımankinden ziyade Yu-

fu ·· ı -~ · b · l"-d B 1 b yo unu esm.., ve a a ndrava var-o .,..en en ma um ur. ununa e- m d dil i.iskilrtm""""' • !ere ve elektrik aantrallanna müte- nanistau 1ehm' ~olan Yug~lav _n_,,_ 
-be L<d' 1 • j ' · ' ' n tt"k a an Ş:tl&nl p "'/'ur. ~ ~• eil<il 
•• r "" ısc er yem n"L'il' nr nne ı - B hil da K t al ı· il . bir dd't h" !ar 1 b" "k • . . -'· ----~'endir ce ban yabancı kaynakların Türk siya- u cum .. en ey e ı zcrıne a ı ucum yapı mıt ve uyu n umumıyesı.:c. .,. ..... cc:aareu • 
ııetl etrafında kasden hatalı tahminler- kaç bomba duşmilştilr. Fakat az haMr çapta bombalar ile hasarat ika edil- mİ§tir. 
dG bulundukları görülmektedir .. Milli olmu., ve an~ak bir kaç kisi yaralanmış- mİ!tİr. ALMANLAR OMIDl KESTI 
'Jefin nutku, •Siyasi btiklil• ve •1\lillld tırikinci taarruz "'-~be b" b , t Enkaz arasına atılan yangın bom- Belgradı.n iyi maliiınat alan mah-
tamn:niyetimirl• her şeyde ve her yer- ....,.., n ır uçuit saa bal 1 T '! 1 Al f'U ' " Alnı 1 Y de esas tutan politikamızm değişmez .<onra vuku hulm~ ve ilkinden daha §Ü- an ngı ız pı ot arının manya- 1 eorıne ırc:rc an ar unan • 
ıııahi ·e"-' daha b' d t· g"'zl d _ :nullü olmurtı,ır. Bu taarruza yüz kadar da oimdiye kadar görmemi~ oldukla- ltalyan ~ tabiri ile ifa-

y ~ ır e a o er e can d"" lrak .. b' k d •ı 1 • Y 1 1 h b landırmakia bizden ne bir sarsılma ne .usman tayyaxcsı i§t etmiştir. n vusatte ır yanqın çı armıştır. e ettı.:r erı unan - ta yan ar ııu 
bir gerileme ne de bir uıar eseri beİde- Düşman teşek.kUlünün büyük kısmı ilk akın iki ıaat kadar de- art!k muslihl'l'\C bir surette hallet-
llemi) cteğini, Tilrkiyen;n bugüne ka- ~v~ıla~ve hava,mücJ:Uaamız .. tarafından vam etmiştir. Otuz dakika fazla mek ümidini teke•.r.ıi,lerdir. 
dar mu,·alfakcyetlc takip e!tiği yolda ag ıt•. L.tır. ~a.ıcat hır kaç dU§man tay- Scaelesicher istasyonu birbirini ta- Llyon 3 (A.Aı -- 1 met İn.önilntin 
<le•am etliğini ve devam edeceğini an- yaresı çok yilkscl<ten Lomira üzerinde k ed 1 nutkunu mevzuu bah'<1 ~_ı"° Tamp ga-
la'-··trr s· t' · · h ti .. uçmuştur ip en tayyare er tarafından mü-... ~ . ıyase ımız.ın ana a an uzc. . · . .. . b b I zetesi Ttirkiyenin gcıc:,rti nıuharip vaz.i. 
•ınde mutat olan bu açık konuş- Yıne Kent eyaleti uzerıne bir kaç temadiyen om ardımıın edi miştir. t" y si k ı• b'taraf . 

· bo ba tı1 b im ...... Yal b' h- ~ f b' ka . "k ! ye ı ugo avyanın a ' ı vazıye-
llla bir çok tehlikeli adıml:m ve m • _mış ve asar az_ 0 . u,.-. nız ır eae e ır Ç yüz yu ae r ti karşısında Yunllll • ı"'..alyan !htiltılının 
~i fel:'ıhetleri öııliyecek mahiyet- tr;8:"ca '::'J~at ta yüksek ~~f~dır. evvel infilaklı bombalar ve yüzlerce yan- mevzii kalacağını ve battl milznkere 

;., ~i;a mu\•af!ak.ıy~tlerini ma- .. t d~ ~ora :a,e 15 .enT 
1 

gın bombası ahlını§br. ilıtiınaDcrinin 1'.en•Jz kapanmadığını ld-
nen ınbılallerden doı;an hır yılgınlıkla, mu ea an yyaresı aym s Oig" er lngı'liz tayyareleri de Pots- dia etmektedir 
lı:ahpelikte arıyanlat Tiirkiyenin hakkın- nehrinin mansabına hilcwn ederek Kent · 
dan emin, haklara bürınetkar, ve vatan eyaletinde iki yere bombalar ııt~lar- dame istasyonunun yanındaki em- lllllllllHllllllllllHll"''

1111111111111
11llllllllllllllllll 

lllüdafaasına karar verınis vaziyetinden dır. Pek ıız kişi Blm~ ve yaralanmış, tia depolanna hücum ederek hedefi EIR TEf101J DAHA 
.Uphc edemezler. Böyle bir gaflette bu- bazı ha.sar olmuştur. alevler içinde bırakmışlardır. 
lurunıuun kend.ilerıne .P~k pahalıya mal Alınan raporlara göre bugün tayyare- Muvaffakıyetle taarruz edilen di-
olacağını tahmin edebılirler. ler!mlz hiç zayi.ata uğramabızın dllşma- ğ hed fi d F' • 

.l\D!li Şef ru., politikamızın izahını ya- nın şimdiye kadar g tayyaresini dilşilr- er e er arasın a ıergarten ı,,.. 
Parken bilhassa : mtişlerdlr. taayonu, büyük bir iltisak hatb ve 

1 - Bize, emniyetimize ve bu cınni- - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - - SONU 3 'ONCÜ SAHİFEDE -

Yunanistandan 
sulh bekliyovlar 

lagiliz ııe YuT14n ıa1111areleri tıırııf•ndan mü§tereken bomb<ırdıman edilen Atlo 
MtıUtlu6un merkezi 'J'lnından bfto pöt'UnÜf 

Yelle müteradif olıırnk hayatı menfaat- -----------------------------
lerimize tcca•Üz nıyetinde olmıyan hiç / J h • Al l ld ğ 
bir de~ıetiu •iJasctinıizden endişe ve spanya a e emmı· man arın a 1 1 Alısl talıdlrde Almanya, 
lıizi hakkımızın mabtııziyetini istediği- yetli g6ru· •mel•r işgal masrafı Yunanfstanı .. ellıl de Ro· 
IDizden dolayı muahaza cdcm.iyeceğini; Y .., 

11 

2 - Harp hariri \•aziyctimizin, top- Madrit 3 (A.A) - Stefani ajan- Berlln 3 (A.A) - F~ hilkilmetl manyaya IJenzetlrrnlf-
raklarınuzın. denit ve havalanmızın sı bildiriyor: Bu akşam ispanya ita- mütareke şartları muclbınce masrafını Ma.ılrit 3 (A.A) - Royter Arri-
ınuharipler tarafınılan birbiri aleyh.inde b' . I F k • • deruhte ettiği Alman logal kuvvetleri- teıı' • Be )' habiri lnıllanılm"'ına istı"snasız manı· • olduğunu ınesı genera ran onun rıyaseti al- frank ya gazc ının r ın mu ya-

Arnavutlukta 
büyük bir 
• 
ısyan var 

-· d "h" bi lan nln lqe.sl için yeniden. 15 milyar - zıyor: 
Ve biz muharebeye girmedikçe kııt'i ve bn ~ ~u ım r top b ynpmı§br. lık tııııst.at kabul etınlıjt.i.r. Şimdiye ka-
tiddi olarak miini oiac:ağmı; Bu .ıç~una geç vakte kadar devam dar Fransa bu masraflar için 50 milyar Mihver devletleri talyan - Yunan DemlryoDarı bir .... .,, 

3 - İnsanlık için uzun sürmesi muh- etmiştir. frank verml§tir. ihtilafına muslihane bir tarzJ hal 
7

-
temel olan bu ıstırap devrelerinde bulmak için bütün gayretlerin! sar- nolıtalarda tahrip 
~ayatı meur aatıerimize hassas bulunur- :ı 111111111111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı.: fediyorlar. Sanıldığına göre m. tarz. edUdl-

en dostluklanmızn ve ittifaklarılD17.ll ;: At k b tt• v • • •• E da bir hal Yunanistanın iatikW esas- Madrit 3 (A.A) - Bundaki 
"•!a'.'._k~;~.~~:::: zor tartlar içinde~ amızı ay e ıgtmız g"Un ~ 1armı koruyacakbr. Yunan elçiliğine selen haberlere 
kahramanca bir mevcııdiyet harbi için- § "•" E Muhabir ıunlan illve ediyor: göre Amanıtluktaki iayan hareketi 
de bulunduiu bir zıuıuuıda onunla olan : y ı k •h •f 1 5 Atiııanm mn•nnidı- hareketi fnkaJide aeniflmüttiı'. 
lttif"!< bağlarımızın sailam ve sarsılmaz ~ apı a ca 1 tı a ~ her nJat olduiu ıibi Almanyayı Yunan ~lal Royter muhabirine yap-
•lduıcunu; ;: ;: R-yada)ı:jne bir hattı ha- UJt beyanatta ArnaYUtlultta clemlryolla-

5 - Dostumuz ve komşumuz Yuna- E E , . uygım • nna karşı bir çok sullrastler yapıldığını 
llistana taarruzdan doğan vaziyeti müt- E "•" c ~ ı~a mecbur etme.ı mub- ve hatlann bozulduğunu ııöylemlıjtir. 
tefikimiz İngiltere hükUmetiyle muşte- § Pazar günü saat 9.05 te Hal'lıe11lerlnde topla· Ei temeldır. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
reken tetkik vo muıaı:ıa ettiğimizi; : nılacalı, .S dalıllıa ayalıta duruJacalı w Ata• : 

6 - Sovyet Rusya ile aramızdaki yir- § E 
iDİ seneye yakın bir mazisi olan itimat- = türlı JıeyJıellne çelenlı lıonuıacalı.. = 
h münasebetlerin her ikimize de atfcdi- § Ebedi Şef Atatürktin lililmtiniln yerine Atatürldln bir bllstl1 wya fo- E 
lemiyecek olan buhranlar geçirdikten ;: lklncl yıldönilmü münasebetiyle ya- iografı konacak ve bu klişe Tllrlı: w : 
•onra esas olan do,taııc mahiyetini tek- E pılacalı: ihtifal programı ,ehrlmlze parti bayraklariylo ııüslenecektir. E 
?'ar elde etti(ini. Tiirkiye - Sovyet mü- E gönderilnı.lştir. Ebed! Şefin ölüm gü- Her yerde bir hatip Atatnrkün o E 
nasebetlerinin dünya siyasetinin ivicaç- ;: nilne ve saatine tesadüf eden 10 !kin- ,un. •• o saatte lildilğünU kısa ve ve- E 
lan içinde ba~lı b~"1Jllt bir me,·cudiyet E el Teşrin Pazar günü saat 9,05 te bU- eh: bir hitabe ile anlatarak luwr bu- E 
olduğunu söylemiı;lerdir. § tiln halkevlerinde ve halk odaların- hınanlan ayakta beş dalı:lka saygı§ 

Bu sözlerin ayn ayn yüksek şilmulil ;: da, halkevi ve halk odaııı bulunmıyan llU.!DUISlll& davet edecektir. E 
"1ızihtir. Ve dünya matbuatında en kuv- E yerlerde parti merkezlerinde bir Ih- Bundan ııonra bir hatip AtatilrkUn E 
"~~li . akisler yn~ınış ~ulunmnktadır. § Ufal toplantısı yapılacaktır. hayatı, nıemleket ve millet lç!n yap- § 
'l'urkiye, harp Maketlerındcn masun ;: Bu toplantıyı halkevl ve halk oda- tığı bUyilk hizmetler ve kahramanlık- = 
hulurunak ister. Bugiiııc kndar bu nıak- ;: " mevcut olan yerlerde ev veya oda 1ar hakkında bir hitabede bulunacak§ 
ııatt.a sarfe~tiğimiz .. ırayretlerin sanı.~i· § "•isleri, olmıyan yerlerde ~ti rel9- Ye müteakiben Mi!U Şef İsmet tnB- E 
1etin~~n kimse supbe edemez. Bı:zun § '•ri idare edeceklerdir. nUnflıı Atatürk hakkındaki beyanna- § 
"!Ih ı(ınde ra<ıınıak _nnum~z •. en:nıyet ;: Toplantılnr ınnum için olmakla b.,_ mesı okunarak toplantıya son verile-E! 
:!:Ya'!'121n hı;rab?"~ır. İ•t!kli~ız ~:~ § rRber bilha'Sa ~ebir ve kazalardaki oektlr. § 
nı~' t:ım~ı)~!tmız t~bdit ed:lınedigı § , n büyük mülkiye memurlan başta İçtimada bulunanlar bllAhara Ata-;: 
• uddei<e ~~·l~ ~arb~.n .d~ın-~·~,. kal~- § olmak Uzer~ ıı.slı:eri makam fımirlerl- tUrk heykeline toplu bir surette il-§ 
~~· A~~· la".dm.e Bu)"~ Tur~ mı~- , ;: 'o dcvair reıslerl, parti ve halkevleri derek çelenk koyacaklardır. § 
aı:: Y:.~' ucut hı.~ '.?'iı~ hallıkındc k~ı1ı~•: 1 § mensupları, resmi ve lıusu.-i te~k- O gUn mekteplerde llğıetmenler ta- 5 

e uşen \azı e)ı, ınsan tnrı ıını = '·ü!lerin mümEsslllerl de içtimada bu- nıfından nrllmasil merasim yapıla-= 
hayranlıktan hayl'l\nhiia sevkederek biı· § ı .. ~•caktır. ealı:, ~ ü. nepiyatta lııulunula-;: • .. 
llahramaıılıkl;& ) n"acaktır. l= Toplanılan yerlerin münasip bir eaktır · ...- ! •""'- kııled.riııtı. wı.dltleriıuı kulak - .ılsa ......,., k4hNmcıtıco miidaf• 

<\ONU ~ uıct SAYl''ADA 51111111nmıııım111111m111111111n11111nınnıu111Mtlllllllltllituıuıuwı•mPPll 7 1 mu..i ... Y:-Hlo• hllt .,,.~. ı1ı8N""R · 

111111111111111111111111ı11111111111111111111111111111111111 

SON DAKiKA 
• ••••••••••• 

Bitler sulh isti-
yor, şartlannı 

bildirdi 
lngflterenln mallOp 
edllemerrd$ ol,,.,.... 
itiraf ediyor .. 

NeYYOrk 3 (A.A) - Kolombi~ 
radyoıu B. Hitlerin qaiıdalı.i ıun. 
.;rt!Muu Amıerikaya tebliğ ettiğini 
bildiriyor ı 

1 - MailGp ve latili edilınemlf 
olan lngı1tenı olduğu ıribi lıalacalııı 
br. 

2 - HaH bamda bütün Anuııt 
Alman nüfuzu altında bulunduğun. 
dan lngiltere iatikbalde bu kıtada aİ< 
yaal bir nifwı tesiaine çalıtmıyacaJt,. 
br. 

3 - Bu prtlar dahilinde Alma,.. 
ya, lnıriltere ve Amerika ile on -
nelik bir pakt yapmaia hazırdır. 

Bu tartlar Berlindeld Ameıikaza 
eefareti vantMiyle Vqinstona bi). 
.lirilınittir. 

ı~~~~ 
' 
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-Oğlu tayyareci olmak ;stiven bir anaya- A k .• ..., h ş h• ı· • b •• •• w 

{ 

utkun 
Akisleri 

===--

x«x NAKLEDOUelimS.mTaraın iıkerdl::Sin~:r- e ır mec ısı ugun og-
0 cesur gencin ıevlcini lcmıat Ey ana, iiyordu. Günün birinde gözlerinde bir degı·· •şı•klı•k leden sonra toplanıyor - 8ASTAKAFI 1 inci AHIFl';DE -eğer eğlun deYUJ mümkün olmıyan biT şuaın parladığını gördüm. Yavrum gök· -

alWD&D atkına tutulmu§Sa bırak uçsun! te bir k~ kafileainin uçU§unu hayranlıkla Milli Şefin nutkunda Sovyet dostl:ırı-
0, )ilciYet semada mağrur dağlann §ahi- da!mı seyrediyordu. Onun bu veet için- ••-.: mıza ayrıbm kısmı başh ~· biT 
kasında dol&ftnllk için doğmu§tllT. Onu de bakışlan kuşlarla kendisinin aynı ırka Bü·HılU. EPJıfinıharbiye Ge~en bir senelilı faaliyet meınnunfyetJ nuıcJP- ehemmiyet taşımaktadır. Zira bu sözler 
daha dun hizmetlerde rol a1nıağa mab- mensup olduğunu bana batırlatb. Fezaya .Jf..n tir ,a-a- t.....:I ~ d .:1-... fı mllll polfükarmnn deiitmiyen ralumu 
kdıft etmef 0 pnç kartala )'Cl')'ÜZÜnde ifılt olanlann zincire vurulamadığını 11e maarif ueııaıetı t nıec ...... #.,.•- •"••fllCI e'Of'eS...ue pe ~. 'l'ilrkiyo yirmi yıldan 
kalm~a zorlMUal Çünkü kartal han- bildirdiğim için bende onun hasretine l'enl lffp taDmatname ndUdm lflep lıCll'CIPCI INlğlarlacaldıl' beri bütün dilııra ile mllnasebeflerhıde 
!anınca ancak süzeldir. Fazla teflcatle katlandım, mukadderata bağlanarak lca- lı f JC4 x Sovyet dostlaitmu Gstiba bir mevkid .. 
bağlı olduğun evladının bir bayat adamı fesinin kapmıu açtım. Bir aralık mütc- az_ıP 1]1~.. r· h lak Şehir meclisi. bugOn ölleden 80Dra ... makta oldu~ qJer reıa Dr. BebQet tatıaaı, ba miinasehetıeri yalruMan ,e. 
olmUllUl mani olmat Senin için onun rcddit cesaretinin sarslldığını hissettim. Maarif veklle~, a:k.er ı.;e _ıızıd at 16.30 da teşrin devresi toplantilarına Uzun direktifleriyle' harp nmanmda ya uzaktan milteeair edecek bir politi· 
\'tırltil her ,ey olduğunu Ye o olmuaa Falcat sonra kayıptan bir ses bana <onun d~~luına~kmtlô talım~ • mVkal ';:' başlıyacaktır. Belediye reisi Dr. Behçet yapılmasa milmkUll ~ 1$}ert ihtiva~ ka kombine:r.onuna iltifat etmemiştir. 
günqin ziyumdan malınım çoralc bir vui riiyalannı eenin mahdut çerçeven iııtır mcsıne nrn~ ve:mı;ıtır. ~ e Uz meclisi açacak ve İzmir belediyesi- !emiştir Kültilrpark, fuar ft turimı ~ miJJetlerle dostluklar n ittifak-
bahc;e haline döneceğini bilirim. Kanat· içine aoltmağa hakkın yokturl Senin hod- derslkeri ~aı· dalcı Lllim;a~ı_n1~1~ nin bir senelik faaliyetini gösteren mat- mUdürJ;ı:ıı.n L-..:--.:ı- ı- ,_,_,_.;ı.~· lanmızda bu noktaya bilhassa itina et• 
1 --L d d- _. · -1- • · ,__ --L 1_, 1 alanı yeru t ımatnameyı naur &nuuLta"' edil L "'6"" ~ ~ ~ fi-..&a • • • İn . an....: ıteY uma uten geo..,.enn o um· gam eevgın nayatta ~az .ıumae ere na- bu rapor meclis Az.asına tevdi ecea.· den beri devamlı (81ışınasiyJe. · mıştir. Türk politikası gıltere ve Sov· 
le hq.laıbğuu da bilirim. Analık mu- aip olan bir •adetten onu mahrum et- dırirth kız1 b h 1" d tir. iftihar edeceği it mabnizrmılanndan yeller.le dostluklarımızı '1ıenktar lal-
habbetinin uyandırdıia eodite)eri de bi- mesinl> dedi. 1 ~ a~ aıp a .1n • .c~~- $ehrimiz belediyesinin harp devresi biri olmuıtur. map ~k ~ta. Bu gayretleri ce-
lirira, Bununla beraber ;yine •na bırak Muzaffer uuman, oğlumu benden be .gem~ vke pasifi mudafaa vazıfelen og- içindeki son bir senelik faaliyeti şilkra- »-~- -~-=- _:ıı,1.~ :nl-ı I faali aup doğu Avrupbuıda sulhun ea kuv· 
U,..."" d" d On z" a gu---1 rctılmesı arar aşmıştır. 111. •• :L l 1 - 1-1.....:. ...Wlll"" ...... ~-~ ~ .. J'O • tli lan d '"rd"~-·· d ır--.. ıyorum. • ~~r ı. .. u _ıy_aya.! uum n, nura. v::ı- --·~- na cuur. eser er.e. tetevvuç ey ~W&· yeti. tembl\k qler(. ilı.$aat. tenvirat il- ve ımsar ~ .. •~o '!~:u .. uz e 

O.an yıldızlarla Oezenmlf rüya)annm liğe dogru goturdu. .,. • Belediye muhtelif mşaat ve tamirat işle- 1erl, otobll.s, hava pzı, mabaha va su maltbndur. Bugun Türkiye gıba Sovyet 
ardından gitmesine mani olma 1 Herke- Sem. tabalcalanna yük.den oğlum P lf.lııSTE rini başardığı gibi bir harp devresinde işleri baklnncfa gea.iı ölçüde izahat mev- Rusya da harp haricindedir. Bununla 
ain eri mediği ha,,. tabakalanna yüksel- benim ruhuma da beraher aldı. Onun • • • • • • • • • tahakkuku pek müşkül olan ve bUyük cuttur bttaber ufukta tcrcssüm eden tchlike-
roeaine mani olma! Bırak yarının kahra- her seyahatten dönüşünü ıstırap ve he- Karşoıyakada enerjiyi istilzam eden beynelmilel fua- B 1 ·dl . 

1 
d k Ier iki dost memleketin hayati menfaat-

manl•n arasında o d• yerini alam! Onu yecan ~nde bekler, bu sevgili yavru- rımm yeniden yü~eltmiş ve bir ay de- ? ~ -~d"\·maı: live ~··fat p81:a lcrini ayni derecede alikadar etmekte-
bu tereften mahrum etmel Bilakiıı sana mun yoluna hurctle bakanm. Bazan en- vrun ettikten sonra kapamıştır. tem~nı 1 _ e ır 

1 
Y ~ b"" u h t1 çe • dir • .Bundan dolııyıdır ki Türkiye \'e 

böyle bir evlada ana olmak gururunu dişelerim artar. bir kazaya kurban gide- b h 1zmir fuannın bu sene knzandığı bü- mesı~~ :C~an in~· 0U ~ ~ı Sov~'Ctler birliği dostlu! br nı biriin için 
~ttiği için teşvik eti bilmesi uykularımı kaçmr, bir bora, bir eş ırsız yük muvaffakıyetler cidden takdire '8· ftcmla. har" a·- h. tlarond rils-:s eI.se- rrölgelcııdircıı bulu:ındQn t:abılk Sl)nl-

fırtına. bir tipi. bir sis. bir pan onun ha- \iandır. Raporda fuann faaliyeti hak· ~e~. . ~ ıg~r / d a seytm ır.:_ mışlardır. Münnscbetlerimiün b111lıJdı * yatma kaıtcdebiUr diyorum. Eveti Bütün tutuld ., kında uzun. b~ izah mevcuttur. Bunda. dir. ır ın m ıçın e evam c e it!m:ı~8: ve ~ostln~~ __ dayanan ~ .m~-
Fmn ız. ehcc:liyatanın yıldızlanndan bu ihtimalleri bilmekle beraber mukerl· • fuarm .. ~nrruz ~atmda old~~ ka- . . . - hayctmı. ycnıd~n b!ı~un kuvvehyle iktİ· 

olan (Conte.e de Ferge.) in (Bırak derata kal'!l koymadım. Oğlumun tanh. İmıirli Gnzan!er, Anlaırnlı Hilmi, İz- dar Türkıyenln ıktısadt ve turıstik ha-ı . Raporda ha~. gıw. ı.şlerme .şehir mec- snp etmı~ olması bar memnun eden. se-
uçaunl) serlavhalı şiiri cConferanciu şerefli istı"kbaline mani olmııdım. Şimdi mirli Salamon oğlu Yako Eskinaz.i, Mn- •·atındaki büyük mevkiiyle tebarüx et-f Jis:;:-ın ve bir iki ye':11 şclrilden. hava_ga- vindircn mesut bir hidise olduğunu bu-
mecmuasının 15 Mayıı 1936 tarihli onun bulutlana doğnı her yük$e1i~ ı:uro- nisalı Fethi ve KcprülülU Sabahettinl tirilrnektedir. !zı il~retlerinde .~ı~ ve kabu~ edilen rada ehemmiyetle kaydetmek isterİL 
nilshasmda intipr etmiftir. Madamın oi- rurnu okşuyor. Bombardıman adlarındaki şahıslar bir Malfun olduğu üz.ere fuarımız şbndi n~i.tLi~tan genı., okude bah.seclılmekte- Şuna da kat'iyetle eminiz ki Türk· 
lu (Pııul de Ferges) tanınmış bir tayya- Ey ana bil ki b:ıyııtın diğer safhalnnn- şebeke halinde muhtelif tarihlerde İz- l~~Yeni_n m~k büt~li bir ~Udilr- dir. Fi.lhakib bu ucuzluk ':e hava gazı Sovyet. tlostJuğmıuu her_ teznhü~ har-
rccidir. iste bu ana di7or ki· ela da oğlun için tayyareden daha büyük mirde ve Karşıyakada hırStilılc yapmak lugu şeklınde ıdare edılı.1ekıeclli. Ve ocaklarının ra?dmanı sayesınde abone bin felaket sahalormı mutemad1Yen ge-

Benim ~oğlumun çocukken 'arkadaşla- tehlikeleri vardır. Altı bin yıldw beıoterin su7undan .~utulmuşlar, adliyeye teslim kadro~un ~ olınasma rağmen hem sayısı iki mis~ aşmıştır nlşlcbncğe ~alışan~ı:~ın yeni sc~tle-
nftlD hoşlandığı oyunlardan zevk alma· fetetrneğe muvnffnk olamadığı bir aahai edilinişle~. • • fua:a ~t iş]~. hem de KW~k ve Bu w~evrede ny~ mecliw ?avale re nblma dketlttiai kıracak mahiyetto-
dıimı lf(J'°"°"'ara. O J,"'6)E denizlerde alemde bir fabn ırıôi dolqaealt olan ev- Bu:ılar Knrsll'llkada pastacı~ turız.m ışlerını idare eylemektedir. edccegı ı>ek: mühim ı$1er vardır ki bun· dlr. 
"1"ahat etmek içla PPlhmt olcluia hal- ladınıa bu ferefli mesleğine engel olınal dUkkanm?.an su bardakları. tuhafıyecı Bu idarenin tunun ahasmda ~ ]ar karara batlaneeaktır. 
de limanda demirll olan bir gcmiJ'e ben- Bırak uçsun ı ~ dukkanından tuhafiye eşyası. 

Izmirde muhtelif dükkan ve mağazalar----·---· .. --... -..... - ..... ____ , ... ___ ,,._ .. , .. _ .. , ... ____ ... ____ , _____ , __ • ____ , __ • __ ,,..,_, ___ , .. __ , .. _ .. ,_. dan ~tli eşya, Et,'Tefı>aşa ve Tepecik 

Ş • k t ı f • d • • pazarlarından bazı eşya çalarak Karş
J r e er aız ve ıvı- ~~~ ~~~ı.~~~~r~ 

hamettin, Bekir. Ahmet ve Kemal Kızıl 

· dantları harice nasıl ~~er<k::::::"' ~: 
dık1an iddia olunanlar hakkında da ka-

. 
1Jcretli n..emurlar ve maaş 

ŞBYKBI' aıı.snı --· -
Ne kadar beden 

terbiyesi mü .. 
kellefi var? -·-k 1 b • ı k ? nun'i muamele yapı:maktadır. 

çı arı a l ece • ımH:a~~t~~·aka 7.abıtrun meyda-

VRLADA BİR KA:EA ·~~--------~---x•x•~---------------
1. YeldllePI Heyeti yeni bir lıararnaıne lıcıllul etti Urla kazasının Iskel.e mahnllesmcic 

Mciaşlı kadroya geçiri .. 
iecekler ayrılıyor 

~---------xax:~-----------
'(}rfl!::fE m~nı-.rlar mcuqa g~nce narnzetUOe ta-

111 tatuıacalılar nn? 

1 AlfilıadtıPlar 125 llfne 
uaraca§ım tahmin 
edl~ftJP--•--oturan Girit mübadillerinden Mercan • Bed T bl · G ı dire~"' ı~:ıı.:ı 

-:ıc«x ğl H B lık · de lo lu taban- Dcv,,et dairel~rindc .ıczetle çallf&D mele üzere Maliye Vekaleti müstetan B. eıı er Yest ene .ı-.wr u,. ... -
Yw I llN ~,.._~yerli 2 - Birinci maddede yazılı matlar ~esı~ wteS:zt:diği's~·:b ınt!nca ateş ~emu:lancı ~'1..oıa ;ıe~irilmel~ temin Cenıal.YqiliD ~ ~eliletl~ der ne şie:~.:ı katr ~~d:tr terbly;:! 

f'O ,,..ı..a ~ ~~eki hissedar- (hiza'lannda bu.sıui lroyt bulunanlar bu ıJmış ve sol omuzundan yaralanmıştır. ıçın bır k~~yon tct~il f:llundugu yaal- lc&elerioden muftkkep bir ko~~n ~iştir. ça şm rapor 
I~ ~~~emek m~ byıtlarla mu.kan-et olmak üzere} mün- Ynrası nt:ır olan Hasan Balıkçı. Has- m~ ~ibiyctt:ır bır z~t. bu hususta kurulmQftuT •. ilk'°!»~~ en-elki sun gt Bu on il bo

1 
l9! kulUbU 

bunntmde Wunduklan faiz Ye dıVJ- hasıran ecnebi şahulnnn tabii ·etini taşı- nncdc tedavi aLına alınmıştır a§a~ıdakı malumati vermıetir: yapan kormsyoa ıkinci toplanbslnl 6 
153 

ç 1ik gede bu ~ile 
dantlar ile ~uırda Tür~ye bankala- dıklan veya muki:n bulunduklıuı mem- Ha nımı ~Slrnld!- « - B_aşvekil~m.z D,:. Rı:_fili Say~am flünciteırinde ,..~. •e y~alctlerin ~ezktlrg~ü !'1 t~ 32~· nnda muhtdıf ııebeplerle bloke kalmış lcketlere ve ~rmr.yesi kısmen ve} n ta- . • • . - 19 4 O malı yılı butçesıru.ı muzakeresı n- maa§lı kadrolara geçirilmetmı muvafık P grup gene: 
olan pualann transfer tekli hakkında ic- mamcn ecnebi ~rkct ve mÜe!!:!esel rin $ hı_tler mevl:ıinoe Sa~ıh oğlu Meh- Ta~mda devlet daaelcrir.de çalJ§8.n daimi görecekleri ücretli memurlara ait liatc- !h;'1tlıdır. Ayrıca 820 ihtiyari ha 'rnt'-

ra 'Yekilleri 7eni bir 'kararname kabul et- hissedarlarının veya nna mcrkcilerinin m t. hır ?lı_ş '\ erış nmsel~nden Esat oğ- ücretli memurlamı maaşa "eçirilme&ini leri tetkik edeceklerdir.> Kulil l&.rd k 
1 

frzad 
mittir. Kararname fUdar: bulunduğu rnemleLetlcre maliye \'exille- lu Necatiyı ı 1rmalc suretil•le yaralamış hükiimetin de arUJ cttiğ: .. i ve bu mak· * p ve grup a ayıt ı a~ 

<ıı.•--~-'Let ..l-nda m--~ '--'-'L~ ve t' • - d · ü "h d"l bil" :c tutulmuştur. satla hazı lanncnk kanrn proı·e ,.ı· ıin 194: Mal"- Veklleti ücre\tıi vazifeden 15 - 17 Y~ arasında olanların adedı _,e.mı; ""'l• u..ua na.ıu.ıu ının musaıı esı e 1 raç ~ ı e ır. ...- • ... ..., - • 94~ J8 20 arac;mda\..iler de 23144 
~ükml eaae~t phıalann bloke alacaklan Ba mmleketler ld:ırinı;li v yn benzeri . >•ılın~m e~el ~~~ük Millet M~clisin_e maaşlı. memuriyete geçen '?emurlann tUr. • yaş 
ile ...,..,.esa be.men veya tamamen ec- bir anla!!ma ile bağlı bulunduğumuz ~f; GÇ eaüen maliC!J"d0.11 tnkdım edılecO?gını beyarı ..:tml§1erdı. mcmurm kanunuaun nam7etlık hallın-

27 
t . . c1 

1 
d 

1 
a1ti 

nebi tirket ve müeue.elerin harice çı- memldcetler oldu~ru takdirde ihraç "di- ha.'ı~ :ccıill!J'lit f!eSG"• Ba!lvekilimiz:n bu beyanatında mevzuu da.ki hükümlerine tabi olup oJmadıklan- ta eşrınıevv eüktall~ to? an_an11! mtl • 
'- lrl L•- _a,~-11 t1 ( " tr b h" •W• • • ı b" k"L '- d" ma nrı7 .. -ıran m e euerın vı uye ere K;ar.... •n nu;ıı: 'Ye aıT1Uan annm mev- len mal bccldlerinin klarin•'. takas veya 1' a 13 ett•_gı f.IJOJerun esas arını tcs ıt et- ru tel IK; etmeK;te ır. •• taks. . d . 
Cut • -1--- - --'- -1 h-L-m) • k h • • b 1_1 w d • b ti~• ve men~e n-•-•- 1 ıa- ,_ 1 --••-• ,_ m m -·-•-• 1 ·- -·- a gore ıınJ ŞU llr ~.... .e mU&aYıı:Je u~u en ayıt ancı ıraa.;;,ııııcagına aır u mcm- °" .ı.ı... nkarahisar . 7 k ı-· 6 912 r.-----> ~---'" · .. d ---~1 ı ı k ı · aJ"L d • ·· ı · <>" " -"'"~e~ .. '°~-~nJ..orfi M ·ıı i A A ·k .... ,,o · u up, grup, mUll-.- uanıtı"ertDe ap.gı a .T~• mıı. e et enn ıu:n r rcsmı ffiUe.9Sese cnn- ~ .. ,. t~.n,.;; &ıaw.ı:••- "" ·- l et . d• 1 vrup ve T mükellef Antalya . H kul-p 21 ,.,..,,p 
!ar taMi. ediJmiftjr: den müsaade istihsal edilmem ve bu mü- İcrn Vekilleri Heyeti ihraç edilen mal- m~C llln ~ a · m~ l Q.. 2640 mfiİteılef, 58 ihtiyari C::.a: Balık·e-;,; 

1 - ADuoa. .ünaer. fmdılc ( 1939 saadclerle maliye vekaletine müracant !arın menşe Ş'>.Jındctnamelcri haklondn görüşülecek hanuniar dan ilaç getirtiliyor 47 lrnlüp 23 grup 69'39 mlik~lk..f. Ço-
mab.ala). ,.._ eebze. kök bo,-a. balı. olunması Jiznndır. reni bir lrorarname kabul etmiştir .. Bu - :rum : 4 kulüp 2 ~P-> 601 mükellcl 29 
lüle ..... titla ( 1938 .,.. dm eyyeJkj 3 - Birinci maddede yazılı malların. kaıarnmneyi ynzıyoruz : -·-- --··-- ih~-' il--. r:_,_11• •• ~ kulu"p -r. g

0

rup 
seneler •sLmli), ~ llM7"ff. meyYe ve nulun, sigorta. komisyon gibi ihraç •Harice pc.şin ~dblar.:k mevritlcrine Yakında Büyük .Millet Meclisinde bir Ticaret ve s.bbat ~ ~ oot";fa:~(2e"üm~ Aza· ·~ı.ynrOO.: 
sebze konserveleri (teneke alıcı tarafın- masraftan alnkndarlar tarafından bu vusullcrinden cvvcl deniz.de batmak, çok knnun layihaları müzakere edile- dan yapılalı tefebbüslet üzerine lnail- kır: 9 kulüp 2 grup 2009 mllkcllcl 142 dan temin editmelıc tartiYle). ıarap likör, maUann transferinden elde edilecek dö- yunm:ık vcy. aılisaclero edilmek sureti- cektir. Bunların en mühimleri şunlardır: tere, >Jm~a, Daıım1ıı1rkt., İltViçrıP ve ihtiyar! Aza 'Elmğ : 2 kulilp 15 ~p gülyağı, süt tozu, miden ..,.u. vizlerle mev:ritt ödenir.> le bybolduklnrı ı.csbit edilecek cmtca 1 - Perakende ticarette etiket kon- Amerikadan her tiirlii ili\~ ve mDst.ab- 426 mükell~f 210 ihtiyar! 1zr.'Enurum: 
------------------------·--- _ bedelleri o'mak üzere klering yolundan ma mecburiyetine dair bnwı llyiha.R. zarlar cetirilmal temin edilmişta- Ya- !J kulüp 3 ~P l64G mtiken~f fstanbuİ 

y ~ .. ; ... _,..;.n "Gll,,.P f!,C!cn. ~avalelcriu B nü:?nları i~raz edil- 2 - Seferde ve hazerde bilumum D- kınd.a ~ bir pmii ~ ,.&. 49 lr:ulO~, 1 g~, 9998 mtlken'ef, 89 ih-
--u~ ., _. mcksızın lchdarlarma ödcnmcsıne, k:erl ~slaruı hukuk davalannm gö- cekür. tiyari ka Kru.-tamonu. 5 kulüp on ild 

yap&I ır•... fhrnç mallarımızın bcdcii olmak üze- riilmc tarziyle kira haklannın korun- -•~- grup 721 ~ükellef 21 Üıtiyart b Kay-
Bclediye, Ali Çetinkaye caddesinin Ankaradıı rnikdannın küçü'.dü~ü ıtı· re klering yolundan gelen lıaV".ılderin m.ası h:ıkkındaki kanun layihası. sıcrl ; t kulüp 19 ~ 1582 mukellef: 

bir kısmiyle bu caddeye civ .. ,· üc; soka- bariyle rekor teşkil eden bir dava bitmi~ ait olduklan malların nıe~e ~ahadetnn- 3 - Türkiye - Almanya arasında im- Polonyalı ,,,,. Rlllfeflas• Muğla • 13 k~lü~ 19 ~P 2135 mu'1cel: 
ğuı beton olarak döşenmesine karar ver- tir. ıneleri B nü hnlnrır.m ziyaı takdirinde uılannn ticari mübadelelere miltedalr sg Nafia uefıdlefllle lef 245 fhtiyarf ha· Ordu'. 4 kulüp ilç 
mb ve iş eksilbneye çıkarılmıştır. İnşa- Otobüs mınbL:a farkı olan yüz pnrayı Tn:-l:il"C C~ml~~ri~! 1:1~rkez ~y- ~ı:sust an~cımaya bağlı (B:l) listesiyle alıadı.. ~P. a mükellef.: . ' 
atı en kısa bir zamanda ilana! edilecek- vermediğinden dolayı belediyece ziraat le havalenin ~onderildiği lderıng mues- ısını tashihi yapılmasına dair kanan lA- Naha Veklleti. elektı"k ;,a · etG AlAb<!aT1ann yaptıklan bir hesaba 
tir. benkası memurr mndan B • .Sırrı aleyhine sescsi ar<:lsında mutııbık kalınmak şarti- yihası. 'd . • . !! .. _L_____ _: __ L p~ı 1 ICÖl'e mükelleflerin tahminı olarak 120 
Şehrtn yukarı mahal!Atmda bir ~ kniın olmak üzere suret verilmesiuc ---·--

1 
MeR aç.ın m- -- •<1117• l25 bin nkammı bulacaiı anlaşılmakta~ 

sokakların tamiri ve kanalizasyonlarının açılan dava neticdenmipir. Mahkeme. le lchdadartn.ı ödc.-nmesine, menşe şa- • tebauuıdaa B. Aasemıaa Jarula,,. al· dır. 
ikmal için cahşmafara deTam edihn .- B. Sırndan • 4 7 KW'\IJ mahkeme masrafı hadetnamesi aslırun ziyaı halinde yerine Dört Jıö:vUn nalllye ve mıttır. 
tedir. ile otobüs mıntaka farkı olan yüz para- müsaade edilnıeQ için 'ticaret vekilli~ JıazCISI dejfffL . ---·--

Avrupada barp halinia devam etme- nın tahıriline karar vennhtir. ~ snlihiyct verilmesiriebrar venlrulş- A~ kazasmm Turgut nahiyesine Jld ye9 ilam 8flOjeÜ.. --·--
sine rağmen belediyem&. tehir işlerinde ..___ tır - • ballı Büyük oba köy il bu kaza Te na- Zinıat V eUleti tarafından. h~lanan 
durgunltık göstennemektedir. Bilhassa l<.öprii Yolu yenide büyüle fedakirlık- . -·- hiycdcn alınarak Ilpı. kazpsmm merkez. çiftçi ...lJ.ruu. kcx•• w IWdwıdaki 
halkın bilyük ibtiya~Ia.rı. yol, kanalizns- lnrla yaptırılnuşt1r. Bu yolW'l ileride' BiR TAYIN nahiyesine bağianm·ştır. kanun projem ile adliye Vekileti tara-
yon ve tmvhat i:t!erinıae tadilata mey- Cüzclyalıya kadar ~tılması "e inşaa- İzmir grubu tapı.ı sicil mildürü Os- Muğla merkez kazasının uzun oluk. fından hazırlanan adli mahkemeler tet-
clan verilmemclr.tedir. 1 

tuun ikmali için icap edetı tedbirler alı,.! man Yurde,ri Bursa müdürlU~ tayin Geri çam ve Eska:c köyleri Tavas ka- IU14tı bakk..ınclak..i kanun psojeai maliye 

Göriileıı lüzum ii"zerine İspaıta mek
tupçusu B. •ı•ev.fik Eşmeli ile Atn mek
tupçusu B. Siireyya &enkan vekilet 
emrine aluımışbrrchr • Bu eftm1eden ohnak üzere Konak- nncaktır. edilmiştir. zasının Kale na!ıi~~ balJmımıştır. Yekllelimce tetkik edilırnektedir. 

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

~ ~ BUYUK 1 iKAYE ~ ~ . . : 
~••••••••• .. rr•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:••••• .. ••= 
Umu)n, ıyan Saadet 

vazi iki ip nr~ından ıeçebt1iyordu. l\rı-J Gülen, bir şeyler oJ:ıcağını tahmin - Bak, lle tesadüf! eğer... mobil. S9wn ~Trrniz<Ien, bu yüz bininci 
hnycttc hir turnike fasılasız dönüyor ve ediyordu amma, bunun ne olabileceilnl * ziyaretçi siz oldunuz.. 
gazinoya girmek için hunu geçmek la- .J:r türlü kestiremiyordu. Birdenbire, Bir çok. sayhalar cUmleaiıı arkasını İnanılır §'?Y mi idi? Ş~kın bir vazi-
zım geliyordtL Fakat, tuhaf §ey, sala bütün g6zicrin kendisine dikildiğini ve lresmişti. HaJTtm fıstltısı şimdi muaz7.Dm yeUe sordu: 
sola dağılacak veya aerbest işkemleler umumi dikkatin merkezi old~u hay- maşed bir gQrleıne olm~ BütUn bu - Ne diyorsunuz, ben bir otomobil 
üz.erine ymesecek yerde, ziyaretçilerin retle farketti, Halkın arn.smclan, sanki insmılar delirmifler miydi, Allah qkı- mı kazandun? 
ekserisi civarda duruyor, kesif bir kala- bir mucizeye ~t olmuşlar gibi, bir fı- na? Yanıbaşmda, beyaz ket.en elbiseli, Nazik tnvırJı ihtiyar siyah ve şen ba-
balık teşkil ediyorlardı. Besbelli, bir~ sıltı yükseldi. Bir çok fotograf mak-ine- b~da mavi kmdeWı bir panama olan k.Şanru ona dikti: 
veya birisini bcldiyorlardı. lerinin çıtırtıları duyuldu. nazik tavırlı ihtiyar ne diye böyle çıl]>ı· - Evet bayan, onu kazandınız. Bunu 

Gülen adım adını ilerliyen dizide sa- Gülen, çekingen bir tavırla, ünifor- nıyordu! size göstermeme miisaade ediniz. Mcse-
bırla yer aldı. Kendi kendine gülilımi- malı kapıcıya sordu: Nihayet anJamağ3 muvaffak oldu. th- leden hab!>.riniz olmadığını hayretle gö-

- yerek: c'I'Uncle bineceğiz gibi oluyor!> - Ne oluyor Allah aşkına" tiyar §Öyle diyordu: cTiliiniz varmış! rüyorum. Bütün İstanbul buna vakıftır. 
emin ve ciddi çocuk, aynı emniyeti tel- açık değil Bari gidip gazinoyu göreyim. d;yc dü,.~ü. Acaba ne olacak, buna Fakat adamcağız hiç şüphcsi2 yüzü- Siz kazandmız!> Peki amma ne kazan- Bakınız. bu hadise buraya ne kadar ka-
kin etmiycn diğer yaşıtları kadtır c<ızfp Geri döndü ve mağrurane cgazino> m rak ediyorum. Sadece bir caz koııse- niln fotojenik olınama.sı için. vekatlı ve ımştı? labalık çekmiştir! 
d~dL Ie\•basmı ~ıyan kübik binaya doğru rin'n bu saatte buraya bu kadar kala- ınemnun tavır takınmıştı ve genç 1cızm Kulaklarına kadar Jm:ardığını Jıisse- Genç .kızı ı!Urükledi. önlerinde ıne-

Şüphesiz. Cemil Şardan. daha iyı ta- :ıe::ledi.. Bu. yeni yapılmı~ bir yerdi. balık çekmesi.ne ihµmal veremem. suali cevaımz kaldı. Vaziyet can mlacı dcrek mınldandı: raklı, müt.ecessis kimseler iki !Hrt ol-
ruşacakları vnkıt vapurunu ziyarete onu 'V'zerinde. denize haklın genioı bir ter.ıs Birbirini takip ederek, önünde yürü- olmnğa başlamıştı. - Fakat •.. anlıyamıyorum. m~lardı Gazinonun holüne girdiler ve 
davet edecekti. Bu da son derece merak- vardı. Saat 3 te caz ~lıyaeaktı. yenler yelaıesak bir gıcırdayısla dönm Genç kız, gözleri hayretten büyümil7 cak ki, cevap vermedi. Fakat sordu· i bir meşherde Gülen nihayet kazandığı 
lı olabilirdL Ufukta beliren bü.yitk bir * turnik yi geçti! r Yaldızlı üniforma olarak, mutta..,ıl kendi.c;ini ri'ıPrhametsiz- Bu sözfori ihtiyar iyice duym:ınuş ola- hediyeyi gördü. lki kişilik son deTeee 
vapurun hayaline göz kı,rptı. Acaba tlı.- Palmiyelerle sÜS! kiiçük bir mey- giym!ş bir k ıcı buna nezaret edi.ror- ce cateş nltında tutan> foto~afçılara - Söylevini% b:ık:ıyım. Nerede otu- şık, 1.-rem renkli. kırmızı meşin sedirli 
min vapurunda mı ~nlı.c:ıyordu? B lki bir 'baynm havası es"yordu. Bir du. Fakat t;ıHı, bu şere!li memurl rm döndü Ye bunların aram1dn, Snmı:;ıında ruyorsunuz? bir otomobil idi. Hiç bir znman ele ge-
de Mersin hattında idi. Bunu örtren~e ı;ok "c1er gru:İno!:ıu:ı medhaline d ~- bu gib" ı; ·y t erdeki ta\>nna bcnzemi- d~ize atılmıs olan delikanlıyı da r,ördü. - Dün l'.k•am Eren.tcöyc geldim. Fa- çirileceıi ümit ed"l med"n daima hülv,._. 
isterdi. Uz:ık bir Y ibate çıkaeabres ru ilerliyorlardı.. l';f'ride, cazın akord yordu. G 1 n tumikenin yan kı."'llldald Demek ki, hissi k:ıblclvukuu onu al- kat kaz::mdığım dediğiniz şey nedir? lara Gir~ otomobHJerden biri. Bir Ha. 
gibi. böyle bir vanura binmek hiç te f2- ri ~Qm şh_ GJl n ~rl 'tllannı sık- c1 r- , d!ğ 1 r1 yibi, 50 kuruş attı ve datmamıştı ve Kadıköy iskele 'ne cı1car- Adamcn~z, bunu bilmemesind~ ha- cınm kansını, yahut bir kr:ıhn 1!

00 d~ 
na olmıyacaktı lY"c:ündU: c;tudL Bu kadar blabalık ara.mıd:uı gazJın un bahc sine girmek üzere ba- ken tanır pibi o'duğu siyah b::ıkı ların 1 i:kt b!r hayrete düşerek ona baktı: sini gezd"rm0 k iç!n yapılmış rn lnb biı-

'l";n mayomu eh·m~~e akıl etse~ dim. c;ıJ p,eçc:cekti. krr kolu itiverdi. sahibi bu idi. Bütün bu tahminleri sa- _ N olnm. kocaman b:r otorcob11. . "tomobil. Gün-..ı: bütün nikC'llexini pırıl 
hf'!ro" n şlındi illi "'° ;;t "nnvnmu l b' Yaklnşınca şuna dikknt etti:. Gelenler Bu sırada b<:kçinin.s~i gür bir ~op!:a dece bir bıyft değildi. Kesik bir scsl : fr.ızinonun bu S<>ne turnikeden geçec"'' 

1
: 

1 
• T!'F.,lCat plllj robum li:afi dcrececfe ga .. :nonun kapı.sına kadar, birbltine ıııu- emriyle ~·üksPJdi. - Siz ..• dedi. yiız bininci müşteriye hediye ettiği oto- -~JaHITY.aEDf-



YENt ASIR 

DOKTORUN KCŞESI lngiliz hücumları 
•••••••••••••••••• 

Mauşta bir hücunı Alman hücumları Aı arara su y -----·---
d

.. Londra 3 (A.A) - Fransız ~ahilinde- - 8ASTAK1a 1 INCt SABll''EOE - - BA$TARAFI 1 İ Cİ SAHİFEDE -
1l"w1:_e şleri a ıdır ki Alınan bata~alarının ate~ine uğrıyan Londra 3 (A.A) - Hava nezaretinin bir emtia deposu bulunmaktadır. 
,~~ lnglliz vapurl:ırı lnnilb: sahilinden ür bildirdiğine ı;:öre Dunvrl üzerinde sekiz lngiliz tayyarelerinin ikinci akın 

_,,._ 
B V 6 tJ N 

Bu büyük hakikati ben söylemiş ol- sürmesini sağlık vermişti. 0 h • bin metre yüksekten uçan Me 109 tipin-
k • b.ld·v· b. . k B d 1 k ks k b _ ._ mil agıkta 7 nvcı tayyaresinin lmnvc- d b A1m 1 Uz dalgası saat 2,45 tc gelm"• ve kırk 8 00 Pro~ra 1 ı. t l 

r.aydım. her es:ın ı ıgı. ır ~yı te :rar u iD i acı pe • yü e ir mıuı;:am- sinde seyrederken 15 Alınnn tayynr;si- e ir an avcı tayyaresi ngi · top d k ka d :ır • • • m ve mem cıı;c saa ııyan 
ettiğimden dolayı, belki bcnımle egle- dan. çıkm11 olmakla beraber, zaman, • • • .. çekerlerinin dnfi bataryaları tarafmdan 8 i mütema iyen ~ehir fasılasız 8.03 müzik hafif proğram (Pi.) 8.1 S 
nirdiniz. Halbuki burnda benim hizme- dünynda her şeyin modasını geçirdiğin- mn hlicu~uruı u~amışlardır. Duşman alevler içinde düşürülmüştür. infilaldarla sarsılmıştır. Ajans haberleri 8.30 müzik proğramınm 
tim o hakikati pirimiz İpokrnt hekimin den Marad kışın zi)'tldelcşen di, ağrıla- tnyyare!en vap~lara üçer. bomb:ı at- . İngiliz dafi bataryaları bir kaç obils Klingcnburg ve Şarlottenhurgta- devamı <Pi.) 8.50 - 9.00 ev kadını ko-
vecizelerindcn alarak nakletmekten iba- nna kar§ı başka bir iliiç çıkarmıştı. Fa- mışlardır. !ngılız hava dafı bataryalan attıktan sonra tayyare alevler i~inde de- ki mühim elektrik santrallanna §İd· ~uşma (az ma~fla qyamm yeniliye-
rettir. Zaten kıt mevsiminde di~ ağnl:ın- kat bu iliiea çılcaranın §imdiki meşhur faaliyete geçet"ck kesif bir ateş açmı~lar nize sukut etmiştir. detli hücumlar yapılmıt. Klingaı..··- lım.) 12.30 p~~~ ve meırileket .. ~t 
mn artmast keyfiyeti onun zamanından Manel olduğunu 7.annetmemelisiniz. ve Alın:ın tnyynrclerini uzakla~tınruığn ala 1-. d k!L_ • """!' ayan 12.33 muzık pCJTev ve aaz Rin.a.1-

da e8ki olduğundıın en büyük üstadın Güzellik tarihinde ~hret almı, iki tnne mecbur etmişlerdir. İngiliz avcı tayya- rek lngiliz vapurlannın yollanna devam eantr on ~ a UUllık kcsıf bır leri 12.50 Ajan. haberleri 13.05 müzı'k 
hizmeti de bu hakikati bilmiyenlerin de Manel vardır: Biri ,imdi eac; kıvırma releri Ma~ sahillerinde devriye geze- etmelerini temin etmişlerdir. bombardımana tabi tutubnaı ve 400 muhtelif prkılar t 3.20 - t •.OO rnGz:ı"k 
öğreaebilmCleri için vecizeleri arasına uaulünü çıkarmış olan Mand, biri oe ta metrelik bir sahada yangın çıkarıl- ka"91k ım>iram (Pl.) 18.00 proğnam 
katmaktan ibaret olsa gerektir. dördüncü asırda bayanlann di;l~rine ha- mez de .,iu]t alır .a. fÜphcsiz. türlü k11 mevsiminde bize hot selir. Fakat ne mıfbr. •• &aemleket saat ayan 18.03 müz:i 

Vaktiyle diı Ustatlan ~imdiki kadar kcın Marsel. O tarihte hayanlnr güzellik tiirlü lıastalıklan. tutulur. Fakat dit ai- onda, ne de onunla lr.anpn pilavda. pi- Şarlottenburg iataayonuna da hü- nıd:ro caz arkcstraa (lbralıim Özguı 
çok deiı1ken, kapılannın fü:mne ınra ;le hahn için hu uımandn katlnndıklım eri- nlan, hiç ıoğuk almadan, aadeee soğuk lilvı ekmekle yeaeniz de ekmekte ba Ti- cumlar yapılım 1 çıka- idaresmde) 18.40 müzıi: ince saz heyeti 
teJt.ilmjş di~Ier asnn berberlerin dükkan- yetlerden daha büyüklerine kntl ;ıdıldn- mevsimde. hatti kunı •o~ruklard11 da ço· taıninden bulunmaz. Kıt meniminia dit- nlmı 1 ve yansım ar 19.15 müzik operetlerden M:Çme parı;a-
fanna da herkes :rağbet edemezken di1- rından W, mütehassısı Mar 1 '1<-1::m. ğalır. O halde kı~ me-Yaimi ile :rnz mevsi- lcre düpnanlığı da itte bundan gelir. Bi- ftır. lar (Pi.) 19.30 memleket saat ayan •• 
leri ağrıyanlar yü~lerini ve ağtzlAnn: so• kq ba~lamadan önce bnynnhmn dişleri· mi arasında, di~ler üzerine tesir edecek herin dişlere faydalı olması ağzı kızdır- AjaM haberleri 19.ıfS müzı1t müşterek. 
iuktan korumak üz.ere çenelerinden baş- ne bir tane ~..ilük ~·npr§bnr ve hu <:.irkin başkn. bir ccbcp ols gert-1:tir: dığından değil C vitamininin hazinesi oJ· OPERATÖR DOf{TOR prlu ve türlciiier 20. IS radyo gazetesi 
lanaa kadar İpekli mendil bağlarlar ve hayvan diş etlerinden kan emcrkcr., ken- Vite.minler öğye ildıkten sonra buse- duğundandır. AHMEI' CEMiL ORAL 20.45 müz.ı1t XyJophon eololan Tank 
ltlf mevsimi gelince o ipekli mendillerin disinin koca koca iki parmo.wnı Layanın bcbi anlamak da kolaylqml§tn'. Vitıı· Kış mevı:iminde di~lcrinizi ağırmalctan Fninsız BasumeSI Operatöril Bulut tanı.ftndan 21.00 milrik dinleyici 
çoğal.mıw kışın dişlere dü~tmın olduğunu ağzına sokarak dit etlerine frikııiyon ya- minlerin arrunnda bir tanesinin. C vita- korumak isterseniz C vitaminini verecek Her ~n öileye .k.aıdar Fransız hastane- İltdderi 21.30 konUf111a (zanllı körler) 
herkese gösteritdi. Şimdi ya di,i ağrıyan- pardı... mininin vücuda tmlü türlü hizmetlerin- ıcylcre nğbet göstermelisiniz. Çokça sinde. üiledea SOGra Birinci Beyler ... 21.4S müzik radyo oıkestr.ısı (Şef: Dr. 
lana hemen bir di~ üstadına ko~asın- Bu acaip modanın ne kadar zaman den başka dişler için pek lüzumlu olclu- salata patatC9 kabuğa soyulmadan lıq- kabncla- No. "2" TKLKFO.N: ZJıt E. Praetorius) 1- Van Benthoven Kon-
dan, yahut yüz:e ipekli mendil baglamak iÜrdüğü bilinemez. Faknt bu zamanda ğunu bilirsiniz. insanın yediği §eylerde lanı~ lahananın turşusu talgam 0 ~ T•:ı.•:F'ON : 3471 oerto (Keman ve orkeııtra ıiçin) sofist 
modasının geçmesinden dolayı ,.rkt-klcrin varisler bacaklarına. baııur memeleri için bu vitamin eksik olursa gayet tehlikeli • d' b l . 1 F• k llllllllJllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllUll Ucc Am 22 30 l k t t 

l · d bil • kl" ,il h h d fil l · -ı-·ı. b" v h l ~ . k b d tamın en o ca verır er. a at puasa yaz u 0 K. 1 0 11 o ar • meme e saa ayan 
çene erın e e ıpe ı mena emen iç e an yer enne su u .. yapı~tırmıya ta· ır lfgız nıta 1(!1, ıs or ut, mey ana ça- mevsiminde yctiştin1irse C vitamini bol O AU C Ajans hal>erleri: ziraat. esham. tahTı1at., 
röriilmüyo1"!18 da diş üstatlan pirim!zin hammü1 eden tabintsızl r. ourada bura- kar. F;ekat vitnminin az olmım aıı cit- olur da k~ pek azalır emir KAMÇIO LU kambiyo _ nukut boraa91 (fiyat) ıı.4s 
vecizesini ynlancı çıkarmazlar aanınm. da, ha.la iıitilirıe de, di, ağnsı için hile lcre .zarar verir. D~ ağnlıırı hu nrarları Vi . ın k k. b L ~ • Cilt ve 'l'erw;iil bastaWdan ve mii%ı'k cubant (P!.) 23.2S _ 23.30 __ 

"' ilik 1 •• h ki 1ik 1 h v ktur k ,_. k" b 11-' ı_ {"f.d' ıtamın BlCll tan pe ça u .. muteesaır •·'' L'UTRlli TL'1 ~A1LJ1t• ....... ,,~ uı~ mes ega c m ı ten ayn maz- o ayvanı agnna so aca n ç 1mse ~ ~ en na ı ı ır. ld .. d kl .. T k ~ a:.u • 1.d:.11.& nnki proğram ve lı:apanıı. 
daa önce, eski zaman hekimleri I:• ın bulunamıyacağı ıüpheaizdir. Onun için Bu vitamin taze :<ıebzelcrln yeşil taro- 0 ugurı. an yeme er ~ışır~ ınce pe .az•: Birinci Uc_vler &kağı No. 55.. lzmh 
diıleri eğrımaktan korumak için onlan hu aeaip diş dava.sının. insanlar eli§ ağ- f ında çokça bulunduğu halde kuru seb- !1rs; ;a. he;e_k

1
et veŞr~ındi7.k lcıı yemış~n folhnrnra Sineması arkuında sabaha.. 

aıc.k tutmayı tavsiye ederlerdi. Bu da n1arma ka?F ne kadar büyük zahmetlere zclcrde hiç bulunmaz. Mesela fosulya, ım 12 a ycbeır er: ım ı nar tan e- ""'"''"" lı:ul:ır hn hı1nrını trnhnl Pdtt. 
rene en büvük üstadm • bir vecizesinden ve ne kadar büyük çirkinliklere katlan- bakla. bezelye yazın tazeyken o v:itami- rinde en çok, yakında manderina çıka- nımınııımmııımıııırıımııııınıımnıuımmın 

Dr. Stileyman Çoruh 

dciitM de: meşhur Periklcsin qİ - bizim dıklannı anlatmak üzere buraya yazdım. ni verirler, kış kurulan ondan rnahnım c k. onda daha ziyade, portakalda hahn ASABtYE MOTAHASStSI 
Anadolu kızı • Aapasya hatuna ıtavsiye- &ki zaman hekimleri kış mevsiminin kahılıır. insanlann en çoğu dn t.nze scb- sayılacak derecede, limonda ve limona- Dr. CARİT TUHER 

Coml hastalıktan miffehasmı 
TELEFON: !318 

Muayene hanesi 4? Birinci be•ltt So. 
sinden a!ınmıştı. lpoknıt hekim hu bıı.- diJere düfJllnn olduğunu knbul etmekle zeleri anc.ak )'DZ mevsiminde yerler. Kııı tada her vakit bulununuz. Armuda ve Her cüın saat üçten ıonra Şamh Evi: G&depe KarakoJ karsm• 83411 

Londnuu• ('ftle Hospital ~or Sim 
C1ıDclren) hastaa.ainde ikm9H tabSU eC
mistir. 

nna, pahalı olsun diye, kttnduz yumnr- beraber bu dii manlığın cbehirıJ sadece sebzesi lahnn.ıda dn o ,.;ıamin bol bu- elmava bu bakımdan bel bağlanmaz, c Oçünc:ü Beyler > aokak No. 19 ela 
tasiyle, di!!leri kızdırsın diye kana biber ao ~uk :r.an,.ecJ,.rlcrdi. 1nsan sıcaktan so- lunursn <la la' nadan p k çabuk bık1l- onlarda C. vitamini pek azdır. Keııtane- basta kabul eder. 
kan!Şhnlmıs bir ilacı kı,ın di, etlerine ğuğa b;rd('<ı hire çıkmamıya a· ·ht et- dı~: bo.lde \•elinimet kuru fasulya bütün de hiç... G. A. TELEFON : 3559. 

-- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . 
Bu Hakikati Herkes Bilmeli I! : . . . 

• . 
OLJVIER VE 

ŞiJREkASI f,TD • 
VAPUR ACENTASI • 

Blool!:NİNE; en WıUıd kan. kunet, iştiba yarawa ve ~rini de~hru cösteren hnlunmaz bir de\ıuhr .. 
•: • • • . A'J'A TÜUK CAl>UES1 Reet bU1U.1 

Grip. nezle. en.Ooena. sım. cibl hastalıklara tutulmamak içjn saihtmw BİOGENİNE kan ve derman tı .. p111ti)•le 
sigortalaYUML. 

• 1"ELEl'ON: 2443 
: l..<ın<!ra ve Llverpot hatlan ~ 
: piyasMrun ihtlvacına "öre vapurla· 
: rınıı~ !W'fH vapec.,.klardu. 

BfOOENİNE; daima kam taeleylp kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariçten ı;c!ccek her türlü mikroplan öJdO-
rlr. Talh Wr iştiba temin f'.dcır. Sinir ve adftle!eri !'lamlaştırır, -zekayı fil'kseltir •• Be1 gevşeklitf ve ndeml iktida- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... en birinci deftsadır •• 
BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyeo kardan, ktştnn, sotuktan 'l.'e bavaJann d~işmesinden mültt58ir olıruttlar ••• 

ç.inkU vücudu bot zaman renç ve dinç bulundunır ve bu sayede miithiş ikibctlcrle neticelenen GRİP. neı.Je, cflo
enza. sıtma gibi bastah.klardall korur Bu hastalıklardan korunmak ~in büyliklcr sabah, öğle, ok!<am, hirer, sekiz 
J'8Ştnclan ftstftn çOt'Uklar yalntt sabah. akşam birer BİOGF.1'1NE olmalıdır. H~ sta oJantnrın kurtulması için de bu bir 
•lkdar IU'ttlnlmaLdır. BEK ECZANEDE BUI.UNUR.. 

T1R.E ASLİYE HUKUK HA..KIMLt-
ôiNDEN : Sayı: 415 

Müddei Tirenlıı Bahariye mruıallesin
dcn Bufdaydcdc sok::ığında 10 numara-.,. .. ____ ••••••••.ıı•llıi1l-mıı•""••••-1:111•mıı• .. ••ıa••••mııı-•••••D' lı evde HUscyin kızı vo Salih kansı Ha-

IZMIR DEFTERDARLIGINDAN : 
Sah~ No.su Muhc,. nCJ\ bc<leli 

Llra Kr. 
131 Köprll M. Kayatcpe sokak l 785 Atla 9 l)arscl 325 M. ?>.il. '!i 

tajh hane 
UZ GilzeJyalı M. Alat67 Mesıre So. 922 ada 2 ve 3 parsel l'i!!O 

M. M. blll numnralı orsa 
133 Salhane M. H. Rifot ~ c~ade · 686 nth 5 parsel 112 M. 

M. 359 taj 8r.!8 

1M İkin.::ı Karantiu.ıı M. :skele cad. 7GG ada 1 p:ırsel J i 0,:!5 
M. M. zemini muhtevi binn M tajlı 

135 Göztc.pe Mısırlı d. 84u ada 6, 9 parsel 170 M. M. Arsa 
585 No. 

136 'Oçkuyular Urla şosesi üzerinde 1860 ada, 2 parsel 267 M. 
M. t129 tajlı Ar.:a 

137 !Ö'çilm.il Kara~ İsJA~ınne arkası sokak 668 ada 6 parsel 
'10 M. M. eski numaralı arsa 

138 Göztt>pc Yeşil İzmir ve Şahin sokaktan No. aıan 930 ada 6 
:parse• 187.50 M. ~ 111ve18/l a~ 

139 lkinci Karantina Veysel ~okek 1749 ada 8 ı al'sel 107,75 
lı1. M 8 taj numernlı arsa 

HO İkinci Karataş dokuz ~ylü' ~·e birinci yenidr.r sokak lli 
tajlı 639 ada 6 parsel sayılı 158 M. M. arsa 

1'1 Göztepc M. Ülker sokak 851 ada 7 parsel 200 M. M. 6 
tajlı Arsa 

14Z Köprü M. Mısırlı cad. l'i37 ada 30 parsel bıı· . abU alt.mda 
dilkkAn ve hane ?10 M. M. 335 taj NoJu 

1'3 İkineı Karantina Köprll M. Türkoğlu soka 1t 830 ada 15 
parscl 129 M. M r.o tajlı Arsa 

144 lkinci Karata.$ H 'Rifat paş;ı cad. 641 ada 10 par~el 137,50 
:M.. M. 87 taj num.ırab arsa 

145 1iÇJcUyular 5 No. !u .sokak 1865 1&da 4 parsel 508,:50 M. M. 
3 tajh Ev_ 

146 'Üçüncll Karataş S::ı.!h:ıne M. Enveriye solmk 688 ada 4 
parsci 185,50 M M. 127 ta~lı arsa 

147 Göztepe 'Ülker ve f.inan .!Ok&k 851 ada 5 parsel 243,75 M. 
M. 2 taj numaralı Anı:ı 

148 Köııaii M.. İskele cad. 1729 Ada 1 parsel ~ :M. M. 94 
No. lu Arsa 

149 Gü.w1yalı M. Ferah scıkak 914 ada 25 parsel 160 M. M. 
hil3 No. Arsa 

150 GüzeıY"ıth M. Seltlın~ sokak 911 ada 20 parsel 200 !\ot: M. 
15 No. Arsa 

ısı GWelyalı M. Sc\Aınet 90Jatk 911 Ada 24 parsel 208. 75 M. 
M. 9/l No. Ar.;a 

lrı2 Cfüeıyalı M. Sell'ııl"et sokak 911 :Ada 22 parsel 227,SO M. 
M. ll No. Arsa 

153 GüZt.-;yalt M. S<i!fımet sokak 911 Ada 23 arsel 245 M. M. 
:9/2 No. Arsa 

154 Gilr.e1yalı M. Scl.limet sokak 911 Ada 21 Parsel 227.50 lı'l. 

30 00 

48 00 

33 60 

'750 00 

170 00 

53 40 

14 00 

56 25 

10 'i'S 

39 50 

60 00 

250 OQ. 

19 35 

27 :;o 

35 00 

27 85 

72 90 

63 65 

32 00 

50 00 

52 20 

56 85 

61 !5 

M. 13 No. Arsa 56 85 
Yulrnnda .}"azılı eııw .. lin mlilkiyetlcri peşin para VC.'Yft ikinci tertip lasfiye 

Veökasivlc bedelll'ri ödr>nmek üzere acık arttırma usuliyle 26/1011940 tari
"hinden itibaı n 17 gün rıüridctle müzayedeye konulmuştur. ihaleleri ll/111 
1940 tarihine n iısadif ı:n•z:.:trtPSi günl' smıt 14 tedir. Taliplerin muhammen 
hedt>Jlch ü~ıind~n yili:d" 7,5 d:mozito akçesi yatırarak yevmi mezkCırôa M. 
~~nıl:lk mü.H!rivctinde ıl"i.itc~kkil satış komisyonuna ve şartnameyi görmek 
1 ti} enler -ie nvni dairede ~·ıs memurluğuna müracaatleri ilan olunur. 

4624 (2247) 

İ TANBUL BELEDiYESİNDEN: 
80 

Dıuülacczc mücucsesinin yıllık ihtiyacı .için alınacak 17.500 kilo pmnc; ve 
~O kilo saJcynğı 40 gün zarfında defaten teslim edilmek farliyle kapalı 

2.tı~r uauliyle açık ekSiltmeye konulmuştur. Talipler toplan veya pirinç ve sade
f"gına a)'Tı ayrı tekliflerde bulunabilirler. Pirincin beher kilosunun muhammen 
ledeli 36 kuruş, edcyağının 160 kunıo ve ilk teminat mikdarı 1432 lira 50 ku
;~ıHur. Sartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. ihale 
·ıı/ 111940 Cuma günü şaat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 
2 · t"tnİnat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına nit ticaret odası v~ikalıı.riyle 
.h490 numnralı k nunun tnrilah çevresinde h3.zırlıyecakları teklif mektup annı 
1
' ale günü ıınat 14 ele kadar daimi cncümeM vermeleri la7.tmdır. « 10326• 

31. 4, 8. 12 4662 (2239) 

tz ' - AlUFLAR Mt tnLtJG'llN E : 
ki Mazbut Ali ağa camii vakfından Baltlban yokuşunda 379/3 No. lu evi:l mül-
!cli 500 liraya Aliye Saydam uhdesinde pey ft!tma ıılınmış oldu!!undnn on beş 

tun ınüddellc mliz.nycdeye konulmuştur. Y c,•n;i ihale 7!1 1 /940 Perşembe siinü 
8~1lt 1 O d.. ır F zlasına t lip olanların V;\ Aa-r idaresine müracar.tlan i1i\n 
0 unur. 24, 29, 4 4564 (22005 

lzmirin bu meshur acolonyasm• Hi 
Tal eczahanesinden alacaks•nız. Cün
kü yalnaz eczacı Kemal K. Aldaf 
yapar. 

Türkiyenin bütün ~evkini kendi
ıinde toplamış Mr §aheserdir. TAfcli
di yoktur. Çünkü yapılamamakta
dır. 

HiLAL ECZAHANES1 

NAZtULt ASLtYE 
K1MLt01NDEN: 

HUKUK HA-

Naz.illi basma fabrikast bOyahane us
tası Sökeli Mehmet Sökün tarafındau 
tzmırde Alsancak Şehitler mahallesinde 
piyade aokağında 39-1 numaralı evde 
imnm Cemal kızı Bedriye aleyhine açı-
lan hosanma davasından dolnyı müdde
ialeyhin ikametgAhı meçhul bulunduğu 
bu defa dan antihaliM illısik Tetilen 
ihtar ilamından azyaşıld.ığından müdde
ialeyhin 27-11-940 Çarpmba saat 9 da 
Nazilli asliye hukuk mahkemesine gel
mc.c;i veya vekil göndermesi gelmediği 
takdirde hakkında gıyap kanın verile
ceği davetiye makamına kaim olmnk 
üzere ilfin Qlunur. 4710 (2242) 

tice Ziba tarafından kocası Tirenin Pa
şa m~hallesinden şimdi dere mahalle
sinde oturmakta iken ~kametgalıını ter
kederek yeri belli o1m:yan Hüseyin oğ
lu Giritli Salih aleyhine T:.re asliye hu
l:uk fnahkcınesine i'~arne eylediği bo
şanma davasının cnri muhakemesinde: 

Müddeialeyh Salibin ikametgahını 
tcrkederek yeri bilinmediliinden tmıir
d~ 'mün•nşir Yeni Asır p:ıwtesile ilanen 
tebli at ifa edild'ği h.:ıld .. daveti kanu
niyeyi icabet ctmccMinclen hakkında 
gıynn karan ittiluı.z edilerek müddeinin1 
!i3r ·ııerinin dinlenilmesine ve taraflar 
arasında zevclyet kaim olup olmnd 1'·
nın Tire nüfus memurluğundan istilü
mına duruşmanın 15 Tesrinisanl 1940 
Cuma günil saat 10 muallak o!clurun
dan müddAi aleylıin yapıfan muameleler 
bnkkında Uırihi iJandan itib3t'e?l beş r.Un 
içinde itiraz etmesi aksi takdirde bir 
daha mahkemeye kabul olmımrynca
ğ'mdan teblirat ma:kamınn kaim olmak 
üt.ere ilAn olunur. 4709 (2243) 

Kiralık ev 
Karpyakada Salih paşa yalı cad

dcainde (20) Numaralı eT kirahltbr. 
lçinde Yamanla= suyu ve el•ktrik 
tesis:ıtı ve bahçeyi havidir. TAUP-
LERtN içindeki hiplerine müra-
C:l'llltları. 1-3 (2241) 
~AUJ:1'AMt&DU 

OOKTOR 
CELAL Y A..RIUJlf 

lÇ HAST AUKLARI 
tzmir memleket bastane.i dahili lw

tal ıklar scrlriyat şefi. 
Pazardan maacl;i her gün hastalarını 

hbul ve tedavi ed~r. 
TELEFON: Evi: 2S4S 
Muayenehane: 3958 
MUAYENEHANE adresi: lklnci Bey-

ler sokak numara 25 

l)(>KTOK (~TÖK 

SAMI KULAK~I 

•.WW7 -,., •!>'t!: 

l\ ulak. burun. l.kıaaz hastalık.lan 
Mltt.ehasstsı 

Mnayenr.haoeri ~ Hinnci ffeyftt 
No. ·~. n.J.t;f"ON : !31fl 

EVi: CM.tepe Tramvay ()ad. N._ 814 
TEl.•:FO'll · :ıı;ıaı 

-IN('P"""f"f,Y.:7.///L°XSJ '*•• uwwwaaı 
Bevotlunda 

BRiSTOLT OELI 
Sirkecide 

OSMANJYE OT Eli 
Bu her ilri otelin müatedri 45 senelik oteJci!ik müt'!bauw bay ömer 

ütfü Beugil'dir. 
Briatol oteli elli odalı her od~da soğuk Te 11cak akar su!an, banyoları 

e kaloriferi vardır. Dah\li n hM'-i mütr ~-'"t telefonları olduğu gibi 
uanaörü ve buauıi lokantası vard r. 

Bütün asri konforu haiz olan hu otelin Haliç ve M:umn.ra denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maFktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyetlar rek<J.het kabul dmİ· 
~ecek derecede uc!17.dur. Cünl~ü bu otel Türkiye otelcilik müteh ssw 

ay Ömer t ütfü Berıgünün idaresindedir. Bir deh ziye••t haktKftt 
Rroeydana kovar. Bunun için bütün Egc1iler, ltcndinin tilhh isticarındg 

.. r,,"',." l'ltPHrrde buluıurlsr. 
tie==M't;mr:cC"*Smr=: r•-ftWF 

Yenişehir lıkarua: 
Mn~laai hukuk cndde
smde Türkiye ı~ ban
ba ltarpmda: Tele -
fon 3949 

PALAS ta blllll 
Beyoğlu Tepcbaşı ~ehir 

Is 1 • tiyatrmu ikarpaında : 
ı Telelon 41300 

1 ürki yenin en modern ve en konforlu 
otel/eridir. Fiatl~r mutedildir. 

SIHHA 1 VEKALETINtN R~Mt RUHSATINI HAiZ 
KAIE 

'ldcletll BAŞ, Dl' atn• 
larau, BOMATiZMAsan• 
alarm: S!NIR, rahatsız
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve ~OGUK 
algınlığına karşı mües· 
slrDAçtır. 

bbmda g&ncle l - 3 U.. 
alm... H• Eczaneci• balvnar. 

o-./.'~~aaııaaıııaııoc:ıcaaıcıe:cııııaıaııaaıaaıaıı1e11 

Bı-onsitlere IATRIR RIRI EIREM 
O'"..v---e-~~/~XCCXıo::ıcı:ıı:ıcıaı:ıı:ıcaoccıı:ıaac:ıcoccr:ıı ı:ıı::ıa~ 

Bornova BeJedlye Riyasetinden : 
l - Bomovaya setirilen İçme suyunun drımareanalaiJa 'harice ~i ve eT• 

lt:re tevzi iti iki sene müddetle arttuınaya konalm~tur. 
2 - Muhammen ...nt bedel SOO liradır. 
l - M.nakkat teıninau - 37 lira :S-0 ktmJtitUT. 
.. - ihalesi 8111/940 ıarihiııe r..dıyan Cuma cfin6 Nal 16 da Bornon be

lediyainde yapılacaktır. 
S - Şeraiti anlamak isteyenlerin Boraova belediye reisliğine müracaattan 

ilin olunur. 26, 29, 1, '4 463'4 (2216) 

l2mlP lnfds•lflle Jkqntüdürfftfltnden : 
Eh"at ve evsafı llf8itda yaztlı h~ çam • K~bıar 23 J.906 metre miklbl 

kereste pllDnıkla satın almacakt~. 
Manammea bedeli metre milclbı 52 - 58 muvakkat teminatı 1009.20 lt

:nıdrr. isteklilerin 7 / I 1 /9-40 tarihine m&.dif Perıcmbo günü saat t S de bapnl
diirlüğümthdeki komisyoaa miiracaatlan ilin ol.n.r. 

Kıtlttdık ~ik Boy Adet Metre miklh 
Sm. Sm. Sm. 

L2 X 25 x 61.S 11.0~0 20.368.800 
1.2 x 2S X 37.S 11.040 12.420.000 
1.2 x 20 x 37.5 22.080 30.470.400 
ı.2 x 25 x 63.5 2S.160 49.072.800 
1.2 x 25 y 3.f.S 2S.760 26.661.600 
1.2 x ı 7 • 60. 25.760 31.530.2-40 
1.2 x 20 A 60. 25.760 3 7.09-4. 400 
2. x 6 x 27.5 13.600 24.288.000 

231.906.240 
4697 (2246) 

inntBUL BELEDİYE İNDEN: 
Hıı•ek.i, Ccrrnhpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hl'lata'lıklu hutahaneleriYle ~ 

Krunil Doğumevinin vılhk ihti)-acı için alınacak kuru erzak kapalı zarf muJi,rle 
eksilrmeye könulmuştur Mecmuunun tahmin hedeli 1885 4 lira 70 kUTUf ,,. 
ilk teminatı 14 14 lira 1 o kuruştur. s" c amc zahıt ve muamelat müdürlüiü ka
leminde gör6lecektir. lha1e 7 / e ı /940 Perşembe günü saat 1 S de daimi enca. 
mende yapıl Cl\ktrr. Tel"plerin ilk teom·,,.r m'1l:buz veya mektuplan ve 940 yılma 
ait ticaret odası ve~kal -riyJe 2490 nu- ı talı kanunun tarifatı çevreainde haznı. 
lıy cakları teklif me tuplannı ih le günü sant t 4 de kııdar daimi encümene Vd-

md•ri lazımdır. 2244 ( 10414') 

.., inden: 
Uk müteahhit tnrafınclon na tnmam hırakıJ3n 339.897 lira 04 kurut lc°"1 

hede'li fzmir :uri.,•ik ... ou n nsr 't k o' M'.\ İnıtıınbnın ihalesi için yapılan açık 
ek :ltme on szin m:irlde"le temc·t <"a·1 "if i h!'lldc İ!ttkli çıkmadığından 21-10-940 
t ri ine' en 21/1 1 940 t '.ıine k:ıdnr bir 11y müddetle pnzarlıkla intacı kararlaı
lır lmı•tır. 

f stl'ı.fi olnnl .. nn r<'rl'İ'İ a.nlam : \iz,.re h .. r r:i.in turi•tik yolar mıntnka müdür
lü-·iine ve pazarlı~ i •ir k ctMr • iı,;·n dr ..... }'et d imi encümeninin toplandı~ 
her pnznrıe~i V<" Per~cmbe ~uleri r ot q dun 12 ye kndnr vila ·et daimi encü-
ruen.ıne mürncn&tlım. 4, 8 4695 (2245) 



So·vyet Rusyada 
bir köye hava

dan gümüş 
paralar yağdı 

• 
Bfıe dcjine zamanla 
Jıendi Jıendlne a~ılmq, 

-·--- - ........ _____... ___ - -

Bugükii Bul
gar ordusuna: Bir Çok fabrika Yanan harbı ..... 

bir ~akış ve bu arada sır harekib Alpullu şeker fabrika~ 
:..::..-;::::;:, Krop ta için bir ta- sında faaliyet bitti 
aslıel' plıGPalJUll'.. bombalandı zak mı? :ır•-----

111111111 • 'Yııı SON HABER 

'J'efltizat ve tayyafte• 12 ldn tona yalım felıer btlJuaJ edUdl ve lılyHt• 
sonra... lere gellnee- Multtellf "el'lerde 15 l"*'Utel'e 1111 tazağa ı _.. ıa-acı fazla ..,. .... ,.,. ..,.•ası vePIJdL. lzvestiya gazetcainin. yazdıiına ıöre, Romanya, Yugoslavya, Yunaniatan " .,,,., ye ..... yon ır an r-·- r-

!ovyet Rusyada Gorkov eyaletinde ve Türkiye arasında merkezi bir vazi- Alman tayyare meyda· d~mfyeeelı • Mmso- x.x f rik 1940 k 
Meşerovo köyiinde, havadan para yağ- yette bulunan Bulgaristan geçmİf zaman- nı ve uzan menzlDI ıını Yunanldaın teslim F.dirne 3 (Husus! muha.blrimizden) - Alpullu §eker ab . ası am-
mıctır. Bir ak~m köy üzerinde, patlayan larda olduğu gibi bundan aonra da Bal· topl-• da ..__ .. _•--Aı ola-.a- ... ~o-,,..a panyasını ikmal etmiştir. dd i ind 75 000 .. __ 

'" b fı b ib" l · k ... - .,.,....,......... .. _., ... , •-••3 ru Bu seneki kampanya 56 gün atlrmUş ve bu mil et ç' e , •ı.u.u pancar tim§eklcrle beraber §İddetli ir.. ~tına kan milletlerinin in ır erıne .. ~~~ v.e Lo clra, 3 (A.A) - Hava nezareti Lo d ~ 3 (AA) - Bütün in ~- •-let.eNk 12,000 tona yakın --1.er istihsal edilmiştir. . ~mıştır Fırtına esnasında koyluler, kendi aralannda çıkacak her turlu ıhtı- n . t . . n ra · gı .- ~ 
0 

l ..... ı .. tir 
köye baİık sırtındaki pullar gibi dolu lô.flarda çok ınühim bir rol oynıyacak- tebli~ edıror: J?ln gece. nıı1liz1 huailnte- liz gazeteleri yunan mukavemetini Bu ae:ne köylülere ödenen §eker pancarı bedeli 1,000,00 !rayı ge~ · 

1 d ... h 1 - .. 1 şekküllen Berlinde demıryo an m 8• b- "'k kd' h ] kJ kayd t ··-·-·-·-·-·-·-a-a-e-·-·-·-· ·-·-·-·-·-·- - -·-·-· --·- - -. pğmaya ba§ a ıgını ayret e gormuş er- tır. kaldtı d mlı vaffakı· uyu ta ır ve ayran ı a e - • • • 
cllr. Pullan ~etkik edince bunlann gümüıi Boğaz]a~.a ~ek ya~ın o!masınd~n. ~o- yetli ~=r~;er~":uıu~:ş1:~. Baş- mektedirler. Gazetelerin umumi ka- Yunan Milli Şefımız n 
Cara oldugunu anlamışlardır. Paranın layı da Turkiye gibı Bogazlan ıstılnya l 1 , la v cı'vannda- naatı' lngı'Jız' donanmasının ve hava 

b . · · d b' ·· · b" d k ·11 • • t k ıca yo cu "lie eşyo gar n e 
ir tarafında ır at üzerın e ır suvarı- te~eb us e ece mı et ıc;ın gaye ıy- ki b' lar bo barchman ed.ilmiştir k tl . • Y . t a yardım- k ti • tk 

hin ve difer tarafında da Rusyanın bü- metli bir müttefik veya gayet tesirli bir ına m • ' uvve ~rının unanıs an • UVVe en DU U Ve 
)'i.ik Prensi Mihail Fedoroviçin resimleri hasım olabilir. lıtiklalini kazandığı gün- . Magdeb°!g " GelsenittJ1:.:=- dan gerı kalmıyacakları mcrkezın-
bulunuyonnuı. den beri E.ge denizinde bir mahrece ma- nm petrol ~t~elerl,. ~ dedir. A tJ kta lngilı•z)er 

Profeııör D. N. Eding, garip bir ıuret- lik olmak temennisinde bulunmu!tur. civannd~ ~ıg~rb~abnkab' Essüksek Deyli Telgraf gazetesi Yunanla- rD&VU U 
te gökten yaian bu paraları tetkik ede- Tuna üzerinde 400 kilometre uzunlugun- Krupp sılih 8 ve. ır Y tan vaziyetine tahsis ettiği bir ma- • • -
rek bunlann 16 na ~nn ıonunda~i ve da kıyılara 8.:'hiptir ve ~arp Avrupasını fınn bombar~ ~. .__ . kalede Munolininin Yunanistan ta- Yanan fG""Cll'elel'I de Yunanlstana yapılan..,._ 
17 nci asnn baflndakı zamanlara aıt ol- latanbula baglıyan demıryolu bu memle- Osnbruch demı~olu ayni gece .ı.ııxlliz rafmd Jrawd.- ..... _. b" mu- I .73 --.ı~ 191.u-fık• -•a...-
tfui:':unu tesbit etmittir. ketten geçer. Karadenizde Varna ve hava kuvvetlerinın taarruzuna uln.Yan an , .... '::: ~e ...,. ...... ~ taJ~IGPG .,..

3
_ cam, •ur •3e Ve ...... ~r 

Bu t~rlü paralardan Sovyet müzele- Bu,!Ua~ 0gib~ • bey.nelmilel demiryoluna hedefler arasındadır. ~vaat. ~, Ymıanilt~ llel'dlPdL devletlel'I • MfhvereUep 
rinde halen pek çok bulunuyormu1- Bun· baglı ıkı muhım lımanı vardır. Bu hareketler devam ederken clller tiddetli bw mukavemet ıösterecesı- Atina 3 CA A) _Yunan tel>liği 'J'Öl'lılyeye Jdlcaın etıne-
lann bahalan bUyUk değiJmiı, köye, bu 2 7 lkincite~in 1919 tan'hinde imza. İngiliz tayyare teşekkülleri taarruzlan- nl biç tahmin etmediiini yezrnakta- de ..:.u 1i • .. a-ı olduimı • lı d"'•'" fi 
paralann nuıl yağdıiını da profc.ör !anan Noully muahedeıi, Bulgr.rlatanda nı dtişmanın işgali albnda bulunan top- dır w.-.uet t~ __,.__..LL u, den evvel ~ -.unnte 
f&yle izah etmittirı Bu nevideld paralan, mecburi asken mükellefiyeti kaldır- rakların tayyare meydanları üzerine A - t ltal an hareketi mB- Florina bölgesinde ArnaTIIUım ~- rneellmelyetlndedlrler 
im kaç uır evvel biriai bir yere gömmilt mııb. Ve ıon ıenelere kadar Bulgaristan, tek.r.if etmişlerdir. On beş tayyare mey- ~ glaz~t • .J'rnı k b• 
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• ziainde ilerliyen Yunan kuvvetleri- Londra 3 (A.A) _ Reisiciimhur ı.. 

olabilir. Sulann ve rilzgann tesiri altın- altı ıene hizmet teahhüdünde bulunan dam bombardıman edilmq ve yerde du- n Y e 1 en ece • ır m nİn mevlıilerinl ttalyan topçuıurnm met lnönilnUn Türkiye Büyük Milleı 
.._ bu paralan ihtiva eden define açıla- gönüllülerden teşekkül eden bir ordu ile ran veya uçmak üzere bulunan tayya- taleanm da bu taarruzun. bır ~ ve tayyarelerinin tiddetli atqine Meclisinde söylediği nutuk İngiliz siyasi 
rak yerin sathına çıkmııbr. Esen ıiddetli iktifa mecburiyetinde bulunuyord~. Bu relerin hasara uğradığı müşahede edil- obnuı ve tn,iltereyi mühun miktar- ... ulıaf ttilderini Yıman ve diplomatik mahfillerinde mükemmel 
•ir kasırga. teaadilfen açılan bu define- halde de müsaade edilen efrat mıkdarı miştir. da kuvvetlerinin Yurıanİltana gön- ragmen m. • ~ ~ Ermnd blr surette karşılanmıştır. Bu nutuk, bu 
~en gümü§ parala1:1 ha~aya kaldırmıı ve 20 bini. muvazzaf ord?ya menıup ~lm~k Sahil muhafız ta)'yarelerimb de Grls- derilmek üzere Mumlan geri çek- tayyarelennm Gonce ve af elarada, Tilrkfye menfaatlerine ve yakın 
~vada paralar bır muddet uçuıtuktan ve genye kalanlar Jandarma, gumrük nez burnunda.ki Alman uzun menzilli ... ecb bırakarak Muepl ltalyan hava meydanlannı muv - ıarkta muvazenenin muhafazasına uy
eonra fırtınanın tiddeti bu lcöy üzerinde muhafaza efradı ve polisten ibaret bu- batarya mevzilerini bombalamışlanhr. mege m •• m:.: kola latbn1mak la- fakıyetle bombanhman ettiklerini, gun olan bir siyasetin ifadesi olarak te-
bybolunea köye yaimııbr. lunmak üzere 33 bin kişi idi. Neully mua Tayyanlerimizden ikisi kayıptır. Graçyanmm .,. • Y • ldu- ,.de bahman bir çok ltalyan t&y-

1 
lakkt edilmektedir. Balkanlann ve yakın 

Profesör Edinsin fikrine g8re, daha hedeainin askeri hükümleri 1938 de Se- tenibneti ihtimaline ma.tenit O I • . tahrip edildiğini ~0,,(•ş km vaziyetini bilen hiç bir phsiyet 
alır olan c(lmilı paralar definenin dibin- Jinikte toplanan Balkan Antantı ve Bul- -----·-- ğunu kaydediyor. yare~ ... ~ ~ki e siyasetinin bu çerçeveden çık-
Ü kalmııtır. Fakat definenin nerede ol- garistan konferansında ilga edildiğinden 2' lı f Gazete diyor ki: clngiltere bu depolan~. olunduğunu, d y bekliyemezdi 
dulu bel11 dciilc:lir. beri Bulgaristandn iki senelik mecburi una Oft el'GllSI tuzai cfatmiyecektir Yunaniıtana tecemmGlerinm homhardıman - ıw;::ı çok müşahitle~in Yunanlstana ya .. 

-•-- hizmet usulünün .!atb~~ına ba§lanmıttır. toplanınadı.. .. a ardmalar · 1mak1a ben.- eliğini, ava muharebelerind~ ... ~ö~ pılan ıtecavUzU aşaitıdakl tarzda tefsir Yunan ltalgan harbi Ve böylece bugun ıilihlanmı~ bulun- Bilkreş, 3 (A.A) - Tuna konferansı eu~ y üdafya~ bafifletilmi- ltalyan tayyaresinin düfilriildüiünu ettiklerini kaydetmek JAzımdır: 
• • maktadır., . .. Uç gündür toplanmamqtır. Alman mu- ~mn m auı ve iki Yurıan tayyaresinin kaybedil- Bu hareket Almanya tarafından 

_ Bulgarıstanın ıulh devn mecudu .35 rahbu heyeti Sovyetler heyetiyle daim! yecektir. d ..... bildirmektedir ~-•-- .__ Jacak bir teşeb-
- BASTARAFI 1 Jnd SAYFADA _ bin aubay .ve askerli~i mcalek edin~ş temas halindedir. Bratislavaya kadar Bütün diğer gazeteler Yo.ıı "ll1 mil- lTJllDIYAN HAVA• HOCUMLARI u:"~• -:a'llarakyapı I Tür 

kilçük zab!t ve efrat ı1e 50 .. den 55 bı~e uzanan Tunanın yukarı kısmında bUtiln Jetinin mukavemet ~mine karıı AL ... .. .. b!lae ?'uv~ o • • yap~ an ve ~ 
Londra 3 (AA) _ Belgrat ajansının kadar kura efradı olmak uzere 90 hın kontrol Alınanların eline geçmiştir. h ] ki d l d e lngilterenin Aynı teblıge gore duşmanın Pat- kivenın myetlennı açıga vurman 

hu.rus! muhabiri bildiriyor· kişi kadardır ve buna chizmet kıtalam Heyet İbrail ile Sulina arasındaki kıs- ~yran .ı a o }· ur v. ] Y is rasa hava hücumunda zayiat azdır. gayesini ve aynı zamanda imkan 
Yu oslav - Yunan - ~vutluk hu- denen 8 bi~ kişilik bir kuvveti daha ila- mın kontrolünü hukakan sahil devletle- elmdekı kuvvet ı vesaıt e" unan ·= Seleni" e iki hava hücumunda sivil olursa Türki e • harici sergilzeftlere 

g ~_..1 ktada t d ve etmek lazımdır. rine yani Sovyet Rusya ile Romanyaya tanın yardımına kotması lizımgeldı g . d B' d" Y yı labi dutlarının blr~ .. ıı no ~an~ 1~ Harp zamanında bu kuvvet 6 milyon- ait bulunduğunu ileri sürmektedir. vinde müttefiktir.. halk arasında ~a~~~ ~ar .~r ... ır uı- ıürükliyerek daha k~la?'~ vuru .. ~;:ın y~W m~ltl~~~~ 1
1 

luk bir nüfus için takriben 500 bin ka- "!:r g -.fi man tayyareaı duşuriilmu§tür. lir bir bale koJlll8lrl ıstibc:laf eden 
dığınerkg re ldmian { pak {} ağ~- dar olacaktır. Bu mikdann 350 bini ka- N )e b · b • d J Korfoya ve Yanyaya hava hü- bir teıebbüıtür. 

::.ı.:a ~ 1~ lardı~~r ama zere - "! ?rduauna, 2 bini. hava ordusun~, I~ 8p0 1 Om &r• Çın e 8p00.• cumlannda u~.iat awır. Yanyada Türk.iyenin gayri muharip vazi-
E.. İf~tar bu idi zorlıya- b.1ru donanma!a verıle~ek ve 

120 hın ki- 5 d • bir tayyare düıürülmüştür. Diğer on yeti hayretle karıılanmak ,öyle dur-
ak Manubr - Selanikgd:miryolu ve !~'::.~taka mufrcze1erı olarak kullamla- dımanı 4 a- )ar hezımete tel.İl' ve kasaba bombardıman. ediJ- sun Türkiyet'in hakimane hareketi· 

..,.... Gzerlnde bulunan Florinaya Bulgaristan bir ziraat memleketi ol- k•k •• d •• mi~tir. Hiç bir askeri hedefe ısabet nin )'eni bir delili olarak kabul edil-
lnmeğe muvaffak olurlarsa Kutor- makla beraber Almanyanın verdiği mal- J 8 SUr U ugr" adılar yo.lctur. mektedir. 
~ya ve oradan cenubu garLide Ab- zemelerle endüstrile,mek yolundadır. Ve _..,_ -•--- lngiltere efkarı umumiyesinin ek· 
riue ve garbe Kozana istikametin- dah~ ıimdiden tayyarecilik atölyelerine PetroJ depolGPı, ısıas- İspanya ve Almanya aeriyeti TORK devletini, bilhaua 
.ı_ arılmı• olacakbr Fakat Yunanlı- maAlık, bulunmBak, ta~ırt. b' k ·ı·h "On, da~ ,,_.a,. .. ıaı--, Kuanlısıı eyfi.Jetlndeld J Madrit. s (A.A) - İspanya hariciye bütün l!ueket vasıtalarını mahdut 
ue :r -:r • manya u garıs ana ır ço · 111 a • _, ı• ... ., -.- w 1 .1 ,. fılld' b k ı ... ı..l-ı kabul t • • • 1 lıar motörhi lataatm dağlarda kulla- cephane ve tayyare göndermiştir. Belki j fıtÖ J IJ IJ .,apon al' ge~. 7e 9t ~ Alman UyU e ~ e - bir mınta.kada temerküz ettırmlf ~ -
nabilecekleri yegine yolun ~lidi göndermeğe de devam etmek!edir. Al- Pl'O e ,, el' om a- dfOer ,,,,. fCICU'l'UZ da mlştir. -·- lllUa itibariyle zapt~.mez t~ 
olan Fi10lar boğazını setreden Bıale manyanın bu yardımları aayesınde Bul- landı, yangınıall' hezimetle netleelendl ı gUI I Pi alan lf o...,e~ etmekte ve bu temerküz keyfiyeö-
t.pelerini IDmlla tutuyorlar gariatan modern ailahlar bakımından ol- çıJıarıJdı.. Nevyork, 

3 
(A.A) _ Kuanksu eya- ft Z e nin boğazlara ve daha ileriaine karfi 

• dukça zengindir. Londra 3 (A.A) - Napolinin t--:1:. IUel' idam edllecelı -'---'- bır· a--LL.:: .. - ablmadan 
J... ~ !etindeki Japon kıtaıan geri çekilınl§tir. yapUACaK ~ 

---·-u Bir çok tanklara iyi bir topçuluğa, tayyareleri tarafından bombardımanı Çeky kında Japon taarruzu. Ja- Oslo, 3 (A.A) - Dages Nihter ıaze- el mih • b• yerine iki defa dü-
& •-anvada denldzllk tank difi top1anna ve ciddi eayılacak hakkıruia istihharat nezareti §U taf.sUAtı ponı: hezimetiyle neticelenmlftir. tesl uked makamatı haberdar etmeden ~ dürec !~ 11 lunmaktadır 
..anı ., bir dlft tayyare topçuluğuna malik bulu- vermektedir: Şocsyauga Uerlemeğe teşebbüs eden Ja- İngiliz tebaalarını evlerine kabul ede- fUll egı zanno .. • . 
merakı artıyor.. nuyor. Bulgar tayyareciliğinin, bundan Hücum 45 dakika silrmilştUr. tık tay- ponlar zayiatla tardedilrnişlerdir. cek Nol'ftÇ}ilerin idama mahkOm edi- İsmet lnönünün nutku, Turkıye-
Almanyada denizcilik merakı artıyor. bir kaç ay evveli, 300 tanesi birinci ha- yareler gayretlerini ıehrin oenubu ıar- Vaşington. 

3 
(A.A) _Yakında yapı- leceklerinl bildirmektedir. nin, boğazlann muhafızı ve yakın 

KUçük yaıtald çocuklar bile denizciliğe fif tayyare olmak üzere takriben SSO kisinde bulunan Poggıoreall firmasının lacak olan intihabatın efklrıumumiye- -----~ prkın kalkanı olduğu hakkında 
aon derecede rağbet göstermektedirler. tayyarcai va~dı. A .. • tufiyehanesi ft petrol depolan üzerine de uyandırdığı büyük alAka kadar Ku- ınaııızıarın gardımı mevcut kanaate tekabül etmektedir. 

Bielfeld tehrinde zengin bir adamın Bulgar en kanaatkar \te enerJiktır. teksif etmişlerdir. Büyük çapta bomba- anksu ve İşyang eyaletlerinden Japon- A da T" k' J 'Jtere ile 
oğlu olan on d8rt yqında bir çocuk art- Bulgariatanda oldukça . fazla yollar lar atılm.1§ ve lnfılAklar unasmda bir 1arm cekilmekte olduklan haberleri yru ~ ur ıye, ngı . l 
brdığı paralar ile denizciliğe ait muhte- vardır: fakat fena halde~ır. B.u~ardan çok yangınlar tıJmuıbr, memnuniyet uyandınmfbr. _ BASTARAl'I 

1 
tnd SAYFADA _ aktettiği muahed~lere tam~ıy e 

lif eşya toplamıtbr. Sayım Uç bini seçen bir ço§u. alır ot?mobillenn seçıpne mü- !kinci bir taarruz da Napoli prma Bu eekilme Çinde Japon Jtudretalzli- edeceiiz. Donanmama• Ol'&Ja .ar- mutabık o~ mun~betlennı do 
~ eşya arumda deniz muhaıebel.nn., aait olllU)'acak ~ır tekilde ham tarla yol- ve demlryolUD& yapıhn.qtır. ttçUncU ta- ğinln Ok allmetldir. Japonyada 'bOyi1k llUfbr Han yanhmı temin olun- hakimane bır tarzda ıdare etmekto
bahri manzaralara ve pmllere ait bir lanndan ibarettır. arnız hava da! bataryalarına ve pro- bir asabiyet oldulunu bildiren haberler .. B yede Napolideld .,. dir. Bu münuebetlerin ehemmiye
cok tablo, pul, kitap, brof(lr ve mecmua Bulsariatanın araziai müdafaaya ol- jektörlerine tevcih ecll.h:ni§ ve bir batar- de Amerikada memnuniyetle ~ brs ~la~ eclilm• ti ı.e Londrada takdir edilmektedir. 
nrdır. Mahallt aıkert idare ıencin bu dokça iyi elveritlidir. Şimalde prktaki ya susturulmUJtur. ~. Japonyanm 10n wıeler arfmda • m • ı _ _:ı:_ ittifakma ..mk lralacaji 
merakına alakadar olmUf ve qyuuun Dobnca kımu müateana olmak Uzere --.x--- husule ıetirdiii nziyetln vehametinl ve lnailiz kıtaatı Yunan topraklan- :U-uu. . . . 
... hiri için fırka karara&hında yer Yer• Tuna ile, Cenupta mühim lutalann ıe- )t J t b] • v • nihayet idrak etmekte olduğu tabm1n aa pkan)mıfbr. ~ yapt)an teyidi memnum-
miştir. Bu ıergi ktflanın yedi bUyiik k~ çitine mütait olmıyan Rocloplarla çevril- 8 yan e ıgt ediliyor. J:limlulen aelen her feY1 yapacalız. yet vermekle kalmamakta, &JDI a-
iufunu igal eder. mittir: fakat bunun Türkiyeye karşı olan Roma 3 (A.A.) _ ttalyan teblili: JAPONLAR DöRT VAPURU ÇOnkil Yunanlatana kup 79pılan bu manda kuvvet vsici bir mahiyet tıe 

Şark bmı daha çok zayıftır. Balkan Eplrde bafl•m11 olan bareklt lnlı:lpf 'l'EVKİI' BTldş tumaz1ar bir brre daha llpat etmiftlr almektachr Ttirldyenin bu hareketi 
ME .. .& ..... 11.Wl'VW' ... dağlan, Bulpriatanı Bulpr OYUI •• halindedir Kıtalanmız yaptıktan ener- Sanıha,y, a (A.A.) - Japon ubrt..... ki totaliter memleketlerin kanaatlerine haJNt ~ Çünlrii 

.n.a.....a .-e&MDA Rumeli olarak ikiye ayırır, Fakat bu dai filt bir h~ neticesinde Yunanlıların kamatı pamuk ve Jpek mmulell bir be ... kuvvetten bqka hiç b1r ıey m1l1t y.a..1..:- .-:u bir cbtun erilen lkiİ 
• • • • • • • • • • • • • • • • .n.ilesinde bir ara seçit yerleri Yardır. mtıteaddlt müdafaa hatlannın kuvvetll vapuru tevkif n bamulelerinl mu.de- mevcudiyet için bir hak tetkil edemez. unu7e '?,- v • • bııchr 
Bir base lı-ln IOOO Ordu muallimerini Almanyadan temin manlalarını lktiham etmişlerdir. Hava re etmişlerdir. Tevkif edilen :npurlar\ıı Bir memleket eler bllyilbe, binlerce ve clo.tluiu hdmau .~~· ace • 

~ Ordu muallimlerini Almanyadan temin kuvvetlerimiz ltorfo adasını, Patru Ji. ikisi İtalyan. biri Portekiz. biri Alman- tayyareye, tank'a ve topa malik be hiç Sovyetlerle daha ıyı munasebetler 
lira ceza... Jamn teairi -:Jt~d9: ~ul?nuyor. Bununla manmı, Larilayı, Yanyayt, Sel!nt~ dır. bir ahlAk prensibine malik ohnaaa dahi idame edildiii neticesine ulaftuan 
Bir Roma mahkemesi, Nikola Kamol- be~ber ateşi~ bı~ 18tik}~l .ruhunun, Bul- bombardıman etm!flerdir. Bir diifman ~dar memleketlerin bldl8eyl Ja- yqıyabilir. Medeniyet. lliın kUlttıril, e&- alAmetler iyi kartılanmıfbr. Husu-

telia adında bir köylü ıenci. k3yda~la- sanatanı tehlikelı blmw,?;'n tahakk~mil- avcı tayy&re$lnln dil§llrlUdillf. muhi• OOD ---.mata nezdinde protesto ettitle- ki ananeler, beferiyete yapılan hizmet- ıi le ki bu münasebetlerin f8YanJ 
rmdan Custina Dozati iamindo güzel bir ne sirmekten ınenedecegı umulabilir. meldir. tk1 Stalyuı t.ayyaN.li llılerilıe rl umıediliyar.. · ler, kOllDfulaıiyle iyi geçinmek arzuları, y • fı Tilrki • 
bı zorla öptüğü için 1000 lira para ce- - --tr cMSnmemlflerdlr. "..tr---· samyil MflM dOfJdbılUIU. bBttln bunlar mem.num>:et vas. .. ye~ um": 
auma çarpbnlmıştır. Delikanlı, 16 ya- y b ki ~ 11.ıta .. ,,,,, ~ Amerikacla totallW JatlkUmetler nmHnde ldl~ mt aıyuetinde bir ~ tefkil edebi 
.-da otan bu kıza Atık otmut. fakat D- UDBD BfVe • cbmuı etmlflmlr. Btr4111pua taı)'81wl mmetı.. ha7at baJrla hUteden ..,ı.r 1ecek enditeleri izale 'edebilir. 
8m baban, evlenmelerine kat.iyen razı cftltilrUlmilftlr. Bir tanuemk ~ •-ı k clelildlr. Natuk helr'.mvJa Jlriitülen müta. 
elmamışhr. Bunun 6zerine delikanlı, D- Jinin Patrashla- tır. uyanı. ' ve BiR INGIUZ ASKERi HEYETi lealerTlrkiJminmincaatnktinia 
11 kendisine vermeie mecbUT kalmalan Şarki Afri1reda ~ alnnJar YUNANIST ANDA eldliine hftkmetdji Aman lnsl-
lcin. bir .?'İalı!ir~~kte, düzinelerle halk ara- ra hı•tabJ yapllUf)udır. Sudan mmtakumda ı.pf yem• tedbı•rıer Atina 3 (A.A) _ Bir 1nıi1iz _. ~· · tam hir mW... mıda opmuttur. Fakat babuı, kızını kolu mu.demıüerl olmUflur. • • L-L--- __ L_ • .. lelUI Ye • 
Bpen bu delikanlı aleyhinde dava açmıı lld hal,.. clmlaJt.ı llllrlne • • - neralinln rly~ ~ ....,.. tine PTenebileceii humaunda m(it.. 

•e ne~icede Nikola 1000 lira cezaya OOŞMAN YUNAN MiLLETiNi d&mwn...... AIERIKI FiLOSU AflTIL DE· rl Wr he,et Atmaya plmifdr. Bu tefildir. 
mah1cum olmuştur. (( ~ heyet ......... lnıiliz mlUllll lmrv- ~ 

* KORKUTACAGINI SiNiYOR. p ted k. Al llZlllOE • IEKSIHDI IU· ........... .........-. ı.,.m. -- Fransa donan-
"?'" • •• FAKAT AlDANMAKTADIR» eş e 1 - AZZll OSLER YAPACAK ~zi= ':;;:'~ . 
Ecımürun ratabetlnl Atina, 3 (A.A) _ Bafvekil lletakm m&D reisi hak• Londra. 1 fA.A) - Amerika barblJe nenlin .-..ı b1Jfik ... _....... ma&IDI Vermı-
Tayln eden Alet Patru halkına hlıB:ben bir mesajında = 8:1 ~ =~ ıDyet ayandnımqbr. k •b• 
Liny_i.t kömü.rü ma~en.den çıktıiı ~- ezcümle demiştir kl : kında IUIYI& edlldtlln' :.::.... 1 tNGtLIZ MEVCUDlYE'l'l yece ftJ J 

inan yuzde ellı ıuyu ıh.tıva etmektedır. - Aranızda ağır zayiat vardır" DOt- ıır- JUSSEDtLECEK ~ • 
Kerpiç haline getirildiği zaman bu rutu- manm diplomatik mllme91tllerirıln dya- Budılpepe 3 (A.A) _ Bunda +bpn AMD-hEA l'ILosu Alfttu>a Lcmdra 

1 
(A.A) _ Umıımt,etle ...- Londra 3 (A.A) - Royterin Zilrili 

het azalmaktadır. Fant kömürün briket retini kabulden ancak 1ıU bo mat.... ylalua göre Mwrlstan Alman.. V..m.tıan, 1 (A.A) - Amerika ~!t.ıer Yuaan mubvemetln! kaydetmekle muhabiri bildiriyor: 
olması için ~ene yüzde 1 O derecede ru- radır ki evvelden hazır bulunan İtalyan ~ reW Tram yakında Alman kabl- dye nazın KGnle1 Hul Amerika ~ beraber bundan benOz pratik netleeler Bmada iyi mal<bnat alan Fransız 
tubet lazımdır. Akıi takdirde kömür tayyareleri hiç bir müdafaa vasıtası ol- nesine gln:ee]ctlr Mumaileyh Milnlhte- na memup 1ıaa ddtmnlum Antil c!e- lstihractna çalıpnamalrta. yalnız tnadte- mahfillerine ıöre Lavalin Ahnanlarla 
tozları yapışmaz, ınıyan ve düşman için hiç te tehlikeJi ' nlzlncle taltmlet ya~ w dnrlye en.in bu nzlyet karşıamda hareketm mUzalr.ereshıdeld hattı hareketi ne olur.e 

Fakat bu rutubeti tayin etmek lizun- bir stratejik nokta teşkil etmiyen •~ ki Alman eblllyet]erl konferansına it- .-mıamı, f1Ja,e wup Mzı .-.l1erla d~ •• donanmam mneu- sa •bun Marepl Peten 'ff general Vey• 
dır. Simdiye kadar amele el teması Oe şehrimize hucum ettiler. Bu aunt1e düş- ==~~°':i:: ŞmJol eüsma llttilderlnl, bu ...... dlyetlni htaetttrmekte seç ~ pndm Fransız donanmamıı Almanlan 
bunu anlıyorlard1. Fak~t bunu •ihhat man tayyareleri mukabele a6rmeden ı.a... .. da ._..4-

1 
_..1..W •dnlk eiwa .. ........,.. alt Jdl,. m tebarüz ettlnnektedlr. tulba etmeai muhtemel delildir. PeteD 

O.Zere tayin etmek çok IUÇ oluyordu. şehriniıl bombaladılar. Cok kan aktı. 1iyetler nazır...- -1~ ,.auu çak lıılr ada - ~ kinJuaa Alman 1ıekllflertnln tılUID1 görtlşmemlt-
Şimdi keşfedilen otomatik biT Met Bu kan medeni dünyaya d«lpamnnan dlr. ..... meyaamıı1a .oJduiunu .e,ı..ı.ur. leaı> edeeektlr Ur. Aynı mahMere a«S~ Marepl Petetl 

rutubetin dereccaini göstermektedir. cesareti ve ahWo ve aynl,um•Ma ha- ....... 9A 'Olla YAPIYGa . Jıle1mh ........... fUD]arı .&ylemlftlr: 
Brikf'tlf'ri tazyik edilpıeden evvel ve kild zihnlyeU hakkında tam bir ftklr kutacllıım unnetmektNir. Patriııl '°"' ..... · _, .... ._ mCt' e " ..-,; - l'ıua Almanya ile ifblrllllM ha-
llOhra ölçen, elektril ile itliJen bu llet vermektedir.. Dilwı•nımaa ~ ehtlma eullllrmm ...._.,. ~ '* .. ı .m.e.,d' K~ ~~-:::. ... ... :l;I. Wr waa& .W... anllr. Alaeak ~ tıl*lill ..U.-. ... 
nbıLetin derecalni pyet ı.al>ejle te.- -oldulu ~U...Je ..... 'fteıllm W allııaltar. • ..... ......... 1 - • 1 • llil ~ bliıl, ii6iıd • ... ~"* JaaUı Jıı.•tma 
Jılt ~tedir ... ~ ......_ • .., ,.... 111r ~ . ....... _11 "11111m ......... ..... 12.-... ...... ~· .. =.• ... L..,. ~-: ;..,. . ..... ............. . . 
~d~~~&k· ...... ~ idD•lca•el;IJ"e 'lltaJaliir.... .... ......... .. ... ....,.......... - · 


