
r 4ıt • GAZI BULVARI İZMİR • « 
lmtiy87 :Sahibi! ŞEVKET BİLGİN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdilrll : 
HAKKI OCAKOOLU 

ABONE SERAİTİ 

DEVAM MÜDDETİ Tlirkiye için Hariç 1çbı 
&nelik ...... 1400 2900 
A1h aylık........ '150 1850 

Gtı:ıil geçmiş nüshalar (25) kuruetur .. 

Tl~LEFON:269'1 

Ro. 1064' Rll'k Altlna Td 

ilan mtind r ~ 1 rı~ rı ı?~zetemfz mesuliyet kabul etıneı. 

İNÖNÜNÜN NUTKU 
ETRAFINDA AKiSLER 

Türkiye elinde 
silah hadiseleri 

bekliyecek 
diyorlar 

FIATI SAL! 19 O 1 
Yavuz Sultan Seı_· ... 

MISIRDA 
1" AZAN : Şahin AJıdarnan 

Büyük alika uyanchracak olan ha tulM 
makaleW.. eeriaine yannld ayımızda '-t-
Jıyoruz. . 

Yunan ord~ .. 
Arnavutlukta 
muzafferane 

ilerliyor 



.. , ..... 
sss = 

f"""-"·E; .... ;~ .... K.~di~· .. ışi;;il 
• • :. .................................................................................. .. 

Kaç türlü balık pişir-
nıesioi bilirsiniz? 

rDn .tsıa 

-ŞEHİR HABERLERi 
Asker ailele- Belediye mecli•i din toplandı 

==> 
•• 
Onümüzdeki 
Haftalar içinde 
Büvük hadiseler 

:::.;:.~= Bir seneli~ mesai rapor.u ~::::.:·:.::;:.. .. 
Beklenmelidir ..• ·~ 

k d k b l d•ıd• mi$tir. Yunanistanı yıldmnağa matuf t.na koca bir körfni var. FCer YOZDEK1 MESAMA Ti Jlelediyede yeni 191P o un u a u e ) ) teıfe1,blls1er be 1m H- miDetln dilm 
kapln ....... gibi. aya w köpek balıklan KAPAMAK .iÇiN Nl'o tem edlldl 1 sanı.... -a. • /w. ~ .,.. 
gibi wwwvarlar imha ecldec;ek ola. bu Yüzündeki açık ~ kaDD- · zi:ret e ..... b •ıtir W 3 wa .... 
k .. ..ı.'.._.:ıı_ ın- hah• tutulacak.H mMI için ha&.da bir kene tatbik ecfece- AMıa alle1erine Jardnn içia beledip- • ~-- _..... ,_s. ..a...1 .... --LS-S L-

ml 7 ~~i~~:.!: ~:. ";'u:uı~ ~t;dö~- :U bir.;;:!;.~~-= Bel~tliye rei•in• oe arlıatlaılanna teıelılılr d: ~ -Z.:.::b::;.: 
aca~ ,..,7_ - ~ --ı..~......a heaaea Jı I d yeni twıım ..... .m.t1eri film ı.. 

bizim evlerimizde pek te mutat <>lmıyan IOtıra )'iiıl.a. ~ iyice ~ eden asker ade1erlnln ,,_.,.,__. --ı--1- edildi daimi enctiınen QZQll ip a O Qft U d)ten etnıfmda 111 1 t ... e LI ... 
ikl ç~it balık yemeği tarif etmek isti- 25 dakib Wledikten 9011ra yüzünüzde tetkik Milmelde w leap eden,.-~ 1 rec:tldL y _.

0
, , , A-

yoruz. Bizde balık aleJemr ..karada, kuruyaa 7U1Darta beyuuu ıncak m ile ;yapl)maktadır. - •• ..._ ..__ 1* _.... .-eOi lıir .. 
yahut tava~ yal içinde kızartılır. Bir çıkartnm " JGzünilz6 eoiuk m ile fa.- Bundan wıra belediyenin ubrr aile- .......... lllP senede ~n et . • llaz Wffpdi yata Mlh-ek h 1 H rl 
~ ympdar u.Jhoki b.Jık. çalayum. Farpam fazla eert olmam.- ı.tne yaımcalı yardamlar eMWnln dart .......... •-a-& ,,.,._ J • -n...-- il- k1nft1tiıa - - .., liut _......._ 

de ~ yemekler ~ me..~ lizımdll'. D.ı.... ... iad•• yakan fnça- be9 misline ~- Mmlek erbe- ...,dl • Son Jdp ı- .......... ....._ a ..._,_ tere ~ Ba lllJ et 111,a t. 
r!Bıassa so~ hazırlanmış balıklar da~ layınaz. .. lllker ai1e1erine 7ardım bahsinde l'CIPI pdlaa laplldte 55 yeitl lllna ycıpdrnqıll'- lak.etler .. ~ J:;ı.... .. 
ima ~b .baılka leaettecDr. YlbOa ..hhati nz.inde pdamn b~ tber1erlne d6'en vulfeJ'l ~- Beledl,e mecllw dQa Blledee 80Dra si oğlak, 21124 O .p, 848 si dana. 319 zu son-. _...... .. ite - Mr 

BALIK KOTLET! teeiri nrdır. ltıee m. t..it bir kokte)'I -.....e...- saat 18,JI danı. Dr.Behçet Uz'un tahtı manda, 6Z si mahık, G ti deve ve 43 ii ·ılac:akln: 
Balık kotleti tela b07ilk \,.111r1ar ter- ki her -'-!' lçtiii~ .taS:dirde ~~ Şehrmı· ı·zde riyasetinde Teşrin devresi toplantılarına domuz olmak Ozere 164908 MI hayvan f BYKBI' •tt.G• 

cih edilmelidir. ~ balttm bqı ke- ne kadar guzelleştijinı sorecehiniz. ya- bas18Dllfbr. kesilm1ştlr. Banlanla m 1-t hayvan __... "' 
.rur, sonra uzunlutwıca ortmndan iki- n yarıya kaf!fhnlm11 en1c, Trabzon hur· k•• •• bol, DiVANi R1YAS&T SEÇDO hutalıkh otduklanndan imha edilmiş- BJJI Ol'OllOldı. 
ye bölünür. Kılçıklan çıkanlwr c;ıkanl- m•" .. ~ ._ py~t u teker. Omur Şehir meclisi azumdan Bn. Ferhunde tir.~ IDiuk hava depolana-
maz el cesametinde bir ~ parçaya bö- ButUn bu ~vaıy.eler yapıl~ k~ • • A Afkierenln nıawwtble blnaea lll1!fam da 4,292,312 k11o et, 44609 parça pe)'ntr ~ ,..,,,... 
lünOr. tu~lantr. Bfr bez sOngıer- gibi kul- Ye faydaa icat 1 Ye iyi oeylerdıT. ıhtikar var kabul edildıKten ft riyasetin Dazı tek- ve Ya! mnhafm ec!t1ml!. hm fabrib- AJtmclal mev1ı:liude 45 .......... t.lml 
lanılarak suyu çıkanlır vu•ııerterlne SOT. UMON VE ET SUYUNU lifleri allkadar oldukları encümenlere smda 11)3761 blıp buz ım.t eclllml~. otomobili ondan Recım bir artıya 
Jimon sıkılır. SAKLAMAK USUl..O Huldelıil'leP flddetle havale edildikten 110nra dkram riyaset Şehirde bu& istihllkl gıeçea aenedeJd- çarpm.1t, bu mnwleme netit"eslDde J1t1. 

Bir ltbe içine iki yumurta kırılarak Sütü kuilmeden taze mulıafaza etmek --•---mmJacalı secimi yapılm11tır. ne nazaran hayl! anlml§br. seyla admda bir genç ı..,nc1an w JıD. 
iki çorba kRŞl~ lyf unla glHleıe bnm- ietediiiniz takdirde aabal. aktam kaynat- C-=~ . . !şart ~le birinci reis veldllltine aw- Raporda belediyenin istim1lk !1ş1eri hından alır surette 7mel•ım,.a& 
nlır. '()'zerlerine limon aktlmlJ balır malısmıL Çiy •klamalc i8riyoran12 bir Her gün Kara~ UJa:lesıne kömür kat Mtlnlr Birsel, ikinci reis vekilliğine mevzuu baMedillrken blıincl Kordon-
parc."lları bu yumurtalı un içine.batın- az suyun içine bir tutam karbonat atarak gelmektecilr. İzmirde_ ihtiyaca bqıhya.. Dr. Mithat Orel -eçllmlşlerdlr. daki AtatOrk konatmm halk mflzest ha- Jllll ITILJll •ıı 
lır ve tı-reyaltfyle tavada lnzutı11T. Ye- halledip süte ilhe ediniz. Ekşimesine cak nisbette odun komilril mevcut ol- Belediye meclisl bCltçe. aıhhat. hesabı ti.ne blbl n muh•fuus için ~kli mu.. • 0 • 
nili~f!n ib:t"rlne ltmon st1n11T. m"ni olmak için de süte bir mikdar ya- duğu .~1.~şı~r. Bununla ~J:~ kat\ nizam ve tarife encümenleri aynen amelenia tarnenlandıfl da zlmıdi1mek- Dl SOi IAZIJET 

BALIK SOO'O'Şt)' ban tunıbu yapnığı atmak çok faydalı- baza Jci;imur tacirlerS ft Atıalan 1 ipka adllm~, B. Sadi iplik~ meclis ki- tedir. Rll 
Söiü.ş yanmak içlıı balık el kadar dar. -~~ olll!'ak ~itmektedirler. tiplilbıe ~. DtOER ışı.ER .., 

parçalar halinde kesilir. Enelce tuzlan- Limonlan ı;üriimeden. • bozul~adan Kömür 1'inde •=. saptaklan ~ BtR SENm.JK lıl!!SAt RAPORU Son bir yıl tçlnııle beledl,. tenbihatı- ••• 
mq· ve bib@r taneleri. çftlenblk yapralc- s;ınJerca muha(aza etmek i9tenenız ~ lafiJanlar en 8~ maruz Bundua IOlll'a belediyenin bir leMllk na aylan hareket edenlenlm 10211 lJra - BAŞTARAFI 1 iDd SAYFADA -
Jan· • dlSrt beş yamak bfp litre .u • fle tak .uya koyunu ve ita NYU lıahada iki caJdardır. • nıesa! rapan alnı lf"'lr Bet. Dr.Beh- makta oeD tahin ediJmlf ft Ufta tatili 1eri pidip.i t.Ninnebeclir. Oiia ...... 
b,nam1t11 suya mlwr ~ 2t daldb kay. defa deiitlblniL • ---• ........- çet Uz'ua bir )'Jlhlr taJ1ra1ar.mt tıe1'. bn•rmme muhalif hanıJmt eden m 1d- Fi1orina idaametlacle atet açm11 ohm 
aabhr. PlteD belik~ eabnld•tt- Et 8UY11 a. )'•~ çorbaam ~~ TiitiJn pıya•a•ının n1z ettiren ftPJI' llYM ~ t1 adliJıesre ........... muhtelif çapta ı..-.. panlbl.nm .-. 
tala IOllrll su Wr ... .a.ator. Su- cine kal~ ek~~~ lçlaCoJ._~ ~çük arılmall •~er· Ll• vor Muhterem hm1r 1-Dmun deter1i mi- tfobw ftda1111118S \:Bo ~2151 _. bW eh :ı . Y• t' ı.a.ilk 
yun içine iki ptıa k»1" 1ID ve lttr ~- fteltiıya munıcaa~ .CGllla. .... ~YI a.~y- T e ~ IC .. rnessillerl, ada ....-, 190 plcle. m 1dlo ~ ~ pıojektörler kulllllllbakladırlar. Bomha 
ba brtğı da tmeJ.tl ilhe flddfr. Ve bfl' na~ anada JÇllle bildısmuz kömur· 'l'Utlla mabsulOnUa ,.,_,. arza lıı;ID B~ iM tılı ~ki uma- cmn.m 8t .... ....-.. .mmı.e1r. ..&erindea ....,_ ta,nuelerinia f'ilo. 
tabta lraslkla on daJdb'bdar ltaftf ates den bir P8•Yl daldmp çıbnmz. tiiır tllrlD baztthldu ikmal .....,.. ili- ml faallJetlnl .,. banda alma ne&.-e1ea JICmıtunıt yapmat1u evleahıl khayP riaa .. ......_ -........... ettldeft 
Uzertnae. bnftırilır. Ated• almc:hktan KAHVE TEL VF.SI NE bMJlr. BunuilJa beraber Pb- ne za.. rtıa hOJtsumı yUbek ~ w tu.tM- .-. 1180 e. ~ 1w1rkmda X. .ıe.. anlatılmaktad1T . 
...,. içine bir Jlmoa s1kıbr, biraz da lSLERE YARAR > man ~ henOz belli clellJcllr. Bu- nbe anedlyorum. muamele pamTm.tlr. A""- a'1e1ertne HER TARAFTA iCAR 
parealanmıt ~ ilAve edilir. Bi\- Kalın telftaiaia l>elld ite ~ mm bir mo.ddet daha gecibcell zaıme- Şimdiye kadar belediye mecflslnme Wr w.aede ıım Ura Jmdua ec1ftndıJttr. Cumart.iyi takip cen ve oldukça 
tGa bunlar. evvelee b~ o1tm balık a\hntza sel~. Cam ya!Mıt ~I dilniektedir. takdim ettiifm mesai raporlanam ~· PmlMmz ..... 1rwuw rilJet et- ulbi .-:en l>ir pceden ._ra cephede 
~brnnm llwlM m1çlı olarak Mtl• b.rdak. T&Zo trf\,I ..,.lerf temizlemek HOlrilmetimJz Wtll.D piJ'&i om açsl- ti umunılyesfnden. tUJıcrm ve memmml- mı,,_ er kllıl w ......, ~ 14 es- kuvftdi .-eıt Jaarelreder başl..,..m. 
lir .. B&yleee .a-ı bir Wak 88IOftl ha- için bireMrdiT. Bir kaşık kahYe teh-eırine muuu ve inki~ yakından takip f1Y'" yetlerirnle kaydedehit~ tam bir ttt- mıf W. ....,., ':•. &raftaki bütün dai welaiıferi kaba bı 
urlamnış olur. çok az mikdarda au n&n ediniz. içine Uyeeektir. Bu hafta bir içtima pıpı)arak mat neticesi almq ve bunu hak etmek Son bir aene ~ 3500 .....,__ tabüuiyle örtülücliir. * bir damla da mrke koyunuz Ye bununla pipsanm açılma .cnno tesbit edilecek- t~ bUtOıı kudreti de çalışmış .. ~ 28600 uabe. !(tftl medlıtp anı.., 11559 Yuaanl ..... Pazar sini Prapa söliD-

HIV ARIN FAYDALARI 1ertçe 0 YUfblnUWZ. Sonra derhal c;alka- tir. mala hasn nefsetmlş bir ar'kadaşuıız 11- merkep JO.kO attımhıtll f.op!attınlmqtıT. den kıtaat •vk ed.nk Anaa.utlup P. 
Salltahk dedlllmlz Ju,an ezerek .. layınız. Cam. kristal gıbi teylerin ne ka- Tiltün müstahsili. büyük ümitlerle pi- ftıtıyt@ bu 9eft9 sanettilfmiz mesatnln de Ka1dın1aa bu ~erı. 62000 ...... mek jstemİllenıe de halyaıJann buaa 
~ Çlkaruuz ft ~n6ze eiiNNk Jru. dar parladığını $l'Öreceksiniz. yasanın ac:ıJmuına intizar etmektedir. kıymetli tasvibinize iktiraıı edeeetbiden N nmıahttaltk 1-takJtk ~. mam olduldan oildirlmittir. 
~ bsralmuz. Cildinize gayet jyi ce- Süt kabmm dibi tutar• Uiıtdan bir ----·-- ümitvar bWunmaktayım. Bir senede bi'9 bot dolaşan 3550 k8- Roma7a söre Pazar KÜDÜ iki taraf 
Ur. tamponu kahve telvesine babrank 1>u- ÇOCUK .BSIRGEJIB Filhakb uzun seneler bu~ arbk ~ ve Dil lııeıll 8lallıtllatlslllr. toMUlan arwocla fiddetli clüello oı..,. a.- ...,... Himaldu içia de 1a,.c1a. ıaunla mertçe OVQflurunuz. Tertemiz ola- K-am-- ..,.,.......,., aiırlıtuu hlwtmedfllmli 'hlr ~ ~ SON BiR YILDAKt YANGINI.AR tur. ttalp.lu Vilma dailanada birfeten 
W.. Hıpdaa b!Nldan • .._._ .. c:afıM emin olabilininiz. -- _....,. " lcillt ile mtıeadeJe edilerek mflatıeltlple- ~bir 71lda 161,..aıJzia sidlm1l bir Y-~ bnaaia V 1 sm•k· 
... WJWWW tılrartr 99 .W. bir bç PMmülammda )'emek pqirdiktea Çocuk Esirgeme kurwııu İzmir mer- rlmlz al!l1I hmlrlllerta ~ mec1eBI tarzda aJcl1*s m te6lr1a- .,.t.a. çı- ---.. Cldce • M-5,.. 1.ıı slııı aii· 
lleiıa ........ dldWı ltıld parlaklıbı •nra -~ yahut •oian. koku.v. ~·- ~i ~ndan te$rlıılevvel 8J'l içinde lht~ı temin ~ azhiıtl w denra- lain yantmlar lllndnrtUmilftDr'. 74 ya- ııMlralAt inldllta ~. 
~ .. i ... ·-ma• bpanmuma 1>6- hna ellerinizi hbYe telv~ ailiniz. Cümhurıyet ve şeker ~ mUnase- lı 'bir mesai sarfedllmqtir. Bunun neti- tJlfldan 58 ........... - 1amnen rrAL y ANLAR NEREDEYMiŞ , 
~ fayd .. YU'der. Kolca d~I aı;up sideeektir. betiyle 4? mekteplt fakir ~ 355 ll- ceSiıı1, timdi bu Fin tehrl bir kat daha yanarak ve altm da mewft 1ra1arak sam- Londra. 4 (A.A) - Roma raclro.u 
.. , •• ••••••• ••• • • • • •• ••• • • • - • • - -·-· • - rahle elbıse ve avnkkabt temin ed.ihniş- li!llyeı. gilzeJ~ zenghı]~ dOrlllm~r. y ..... Ara.Yut hodıad•mdaki ltal,,aa 

AclnGCQ L -'- ...J.ıs.f.&.nü/•ce L bı' t• h ~[ tir. 100 çocuğ~ 4~ lira !°ymetinde gi!': ~eledi bir lntJzama BC>kan eserlerle m~ IBtR SDrEım EVLENDILla lataabnın kuvveti Yunan lıatlan öcıibade 
K .,~ uu u ~ 1C ~it eşya t;~ edilmiştir .. Yine teşrını- dt btr kilde g6rere1c huzur "V'e bahtl~ Yine .on bir .,. 1çfnde evlemnek bıianduiu- bildirmektedir. 

evvel nyı ı~de 465 çocuğa gQnde Uç 1 k j 0zere· 11• çift ınanc.t e1m1f. ~ tNCIUZ DONANMASI 

9 Çoçuklu bir· baba işsiz 
ve bütün ailesi aç .•. 

~--~~-s •. s--~~~~ 

.. ~.,. Jdlnayeye naılllClf aileye 
........... d • ......,,,,._ 

defa sıcak vernek 'erilmiştlr. yar ı ~yuyo~ her ikin den 84 ı:1ft nedawe nz 119Diş, 1511 9tf- Yine Ronaa ndyoeuaa söre Korfo 
On he~ <:ocuğun mektep levazımı te- Bunu a bera MllA!, evve - kit! edil Y .. --1......ı_ ..1 36 mil ka.clar dn&.ı cenabunda 

nıiu edilmiştir Çocuk bakım evine mü- den daha iyl calışmak ve mevcuda yem tia 8 eri icra · mlstlr .... ~;g•7--- • a1111m -·-
racaat eden 3S4 fdtlr çocuk ta mecca- bir takım varl.ıklar ilave etme~ husu- da 198 çift evlenmişlerdir. ::;n;...~:;;k~rü~:.~= == 
nen muayene ve tedavi edilerek il!çlan sundaki azmimize rağmen, bu güzel şeb- 'YEN!'l.BtKALAR • Le.kaa limanına L!- bir harp gemİIİDİo 
verilmi!ıtir ri layık oldu~ hakikt, medent hayat se- Son Ol!' eeM ~ tzmhde 1,439,559 n • ~-..ı~ ... iİı""!e etm: .. :.. 

_ -•-- viyesin.e kav\qtunnak için daha bir çok lira \:ıyıttettnde 55 bina lnp edilmlftlr. deam iTAL'vAN TAYYARESa 
ı·ou:s'l't: i!llcrin başarılması icap ettilini gönnek- DtOER MESELELER lKt R E l N D ı 

teyi&. Bu uiurdakl J'6Dl bam1elar ft ça- Raporun wa lmmmda Wedl,eubı ~ 4 (A.A) - Uü ltalyaa tay-
JfUHALLEBUJEJI lısrnalar d. lize g(lç ft aP. 161mi,.ecek- h8' Rnellk 111..t npoımıun ~ ,,.- Keant hıadadunda Yum amt-

ZBBtaı.ElfDILBR tirBize vuife veren Jradirtiw ~ ::ı-!:'.: =.-JO~bnelr-- ...... yere ..... iftir. Pilotlar - edilmit-
Narhdere kö0 n-n- Yukarı mahalle- lere laideli olmak bmuamdelrt -'- yn11 ktbnIAk ...._ mezarlıklar ~- '-diır. Bu.lar badi ......a.riyle Y•• in-

Dla .bala, Ami7• mahalleainde Si- lhMle oturan ~ ollu Mustafa Tan m~ d1rektllLm w .... mt it WrB11 • ı:r-: spor, ....:;;.&, itleri. ~ ·~--~~~~L~J~-~~ 
neldl eadd..mde otmaa B. Mmtafa T o- Yıldız ve ku.lan Hacer. ~ Zehra her zaman takviye ve ~ eden muhte- tevsff, HllAntral, phlr oteli ve ~ l'elİDe _ _. ~ ... _ ....,.._...._... 
buT admda Wır ..a.nc1.. -at1..am.,,. ve GUqen. dün öi)e yemelincfe yedik- rem meclis arkadaşlan.mızın yardımlan su, teııhtr t.tu,oma, n w elektrik itle- dir. 
müracaatla ciclclea aıc.aJa olata yazi7etini 1eri muhallebiden ~ ve İz- ile !zmirl önilmiU.deki llell4!leıde de yeni rl hakkında ~ ölçüde izahat veril- -------------
uı:un uzadıya ..ıabmfbr. m1re getirilerek memleket hutanesinde imar ve ferah eserlerine kaVU§UıTacaiı- mektedir. Pırlanta yerlen· 

8. Muatafa Tohur SO yafında, dokuz tedavi altına alınınq)ardır. mıza inanıyoruz. AZANIN SöZLERt 
çocuk babua 'bir zatbr. Yakın günlerde Yapılan tahkikat neticesinde bu ev MALI VAZIYET 46 ahlfelilt raporun okunması. bitince e enbu••yük• 
onuncu çocuiunun dolumunu beklemek- ba1kırun yaptıkları muhallebiye nişeste Riyaaetln §ehir mec1isJne takdime~ fMz alan nadan B. Halit Tevfik, rt,.et V 
tedir. Evvelce Felemenk kumpanyuan- yerine fidanları hastalıktan korumağa tiği ~aporda belediyenin malt vaziyetin- makamınm çalqmalarmı takdir eden 
da çallfl1lakta olan 'bu iyi vatandaş bir mahsus 7.elalrli bir ilAcı YMhşlıkJa attık- den bahsedilirken varidat tahsilitıruıı güzel .azler aöylem.işdr. B. Halit TeY- pırlanta 
müddetten 'beri ipizdir. Çal~hiı zaman- lan ve bu yüzden zeblrlendilden anla· yüzde 95.21 nfsbetme baliğ olduğu zlk- tık, çocuk hutuıesine belediye rei8hnl-
larda gUndelik olarak bzandıiı altmıt .-lnufbr. rcdilmlştir. Belediyenin 80ll bir sene mı adınm verilmesini teklif etmŞ, elek- -·-
kul'UfU alh kilo ekıneie Yeren hu zat BiP ...... lıcı••a içinde yaptıjı t.edıyeler haricinde m~ trik ve m teslalerlnin belediyeye ıeı;-
timdi hiç kazanmadığı için açtır. Tevfik olha Ali isminde biri, idare hur istikraz borcu dahil olmak üzere ye- mesini temenni eylemiştir. Avubt B. .DMnycaan ~ 

Muatafa Tohar. aç kalmıya ınalı.ldbn e&till erabQı Kmatatta Bn. Şeftbya ni seneye 1,117,531lira10 kuruş~ ömer Necmettin, B. Fahri DokuzeJflll. en~ Plf' ....... 
olaö çocuklarının •kpmlan bir tu çor- çarpbıanlk bdmın yaralanmMmlJ se- bakiyesi ~ m:ilaşılmlfbr. istikraz Dr. Mithat Orel nisin faaliFeti baklmı- .. ~- ............ 
ha ctıye •varduklan fftranlan yana yak·- beJXyet vmm1' ve ıutuJmuştur. işinden belediyenin Maliye veUletine da çok takdJrktr .sder q~erek 111pooo y ~haldeki pulantaıLmn 
la anlatırken g&zleri YllfUl1'0T n r.kat J2 GRAJI ESRAR 992 274 lira borcu kalmJ.Ştır. nm tasvibini temenn1 eylemiflenlir. en biiyüiii A)'1lan Portekiz ve 1apaayo1 
bunun kabahabnı yine kendimde bulu- İzzet x.tal adında bir şahsın ~in- SAOLIK tştnt Bel~e reisi ~~tor. Behçet Uz da lisantarmda Narsu adı Yerila pu1anta 
yordu. Bu kahal,...t. d&nyaya ı;ocıdt Po de 12 gram esrar bulunmuştur. İzzet bu Ra~rda ~ aağ:hk,. .i§lerlnden ~uhtelif mevzular uurinde izaha ,,__ timdi Brezd,,anın merkezi olu Rio -de-
tirmeleri Unİf. dıv b da .!-- aldıv b-'---.1:tı.ı.,..., eb:-2- ---·- _ _.____ dikten 9DDra rapor re,e ....... ft itti- • • •dan M ___ _ı__ --A!-"1-::-:.. n_e-B, Mustafa Tohur yardım etmeleri esrarı tanıma gı ir a muma gını ~""4 f UUD Sliiı•aa.uu& ~~ ıaaeıro ,._y,,~ scwaauur- ™' 

söylcmL~tir. na mukabil beledi)'ellin mazotla yapblı fakla W e•rn??·~. B~~ zilya hükümeti, NevyorkJu bir möcevh• 
Yeytl ikramiye ~eleri için iki aene ev- BiR A.JfEl.B Oı.JJV mllcadeley• milhlm bir yer ay,r.ılrnıştır. Bin ~19! ubdaflanna ~;;.::: e~:aicıb·rıne.· sattı!ı bu JJU'lanta .İfİDe her 
vel sdıMt nıOdtrlOiG vamtaaiyfe allkalı E fmı.uda 

466 
~ ,_.. ... -- Bir yıl lçü:ıde be!ediyeı:e. 16210 has~ zapta 8'ÇlllllDek möyle _ _.._. -. ıı hile 1'antbrıJmamua için bir 

vekalete ba, YUrdulunu. henUz bir )"at· Aıı:ı;ı '~'ii~Tnuıele Af:' :'=-9::.~y .. a-· mıı!lyen~ edilereok 814 ~as!a m~telif izba;e· noter ile gazeteciler hazır bulunduju hal-
dm\ sönnedijini. İzmir belediyetinin 7a1- ralanmak,.. "ureti 1.. 0 

•. lm~ ... ur·· . HA.:ı: __ hastanelere yııtınbrn~, yıne beledıyecE; T VE KA1lAB do pırlantanın yeni sahibi Mister W-ıne-nız seki:ı kilo ekmek Yermek eureti,yle .. Y .. UoOl• ~ h B Kartı ab elan 
.. ar8rmda bulundug'"unu. vilayetin de tahkik cdlJmektedlr 7484 astaya illç ve 5693 Jlastaya reçete mnıa Y -.-na- tene teslimirü prt ltopnuıtur. Ambalajın 
~ V · .. -.,.ilmiştir . ha~ Sabrı Menta verdiği bir tak:rlrie So- açılmaaı ve aailam bulunduiunun teabit 
yardım yapıımadıiuu iddia eylemqtir. ~ ~ ARAi.AHA Şehrim!zde bir anede 16186 kişiye ~kkuyuya oldula gibi Ala;ybey elhetl- edı1meai merasiminde Brezilya komolo-

Nüfus artımı bahnnda çok hassas Balcılar ~de Raşit oğluv H~ ç.içclc ve tlfo aşıst yapılmıştır. Yine bir ne de Mr otobUI tahsisini latemlf Ye bu au. Nevyorlwo bir noteri ve bütün Ame-
davranan hükllmetimi~n himayesine sı- sarhoşluk saıknsiyle Murat oğlu Cemali senede '1583 ziihrevt hastal!ll muayenesi takrir l"llZIUUM'J'9 alınmıştır. rikan gazeteciler l>ulunmUflaıdır. 
ğ,nan bu vatandaşa ciddi ve serf yardım R l'tfuata/4 Tohıır anJa .ı [ ıbı dokıı.ı bıçakla sol böğrü altmdan yaralamış ve yapı1m.Jf ve 352 Jd§l hastanelere yatml- Eski -Yusuldede caddesinin Behçet Bu pırlantanın trq edildikten .anr• 
yapılması bir zanırettir. "t"'"'lfyte Mr anıda• tutuhmıttur. mıstır. Uz oiaralc te'98lmi baklandaki tabir nS- da Hindistandaki meşhur pırlantalardan 

Bu zatın fect vaziyetin?~ ~ddar * Anafarialar caddNimie Mehmet Bulaşıcı hastalıklar icin 280 ev, han, 'Zatn enelmeqlne havale edihnlftlr. daha büyük. daha güzel olacağı tahmin 
olan bazı vatand~şlar son ıki gun ıçın e 4 _ Poodikte B. Kerim 1 O lira. oğlu Nuri, kavga ettiii Hamdiyi bıçak- otel ve 28G mtıes..ese, 11859 otobtls ve Bundai 90Dl'a daimi enclimen -cimi- ediliyor. 
yıırdımlarda bulunmuafardır. Bu prdım- B rd 1 Ü .._ _ dil 1ci la yaralam11 Ye tutulmuştur. ta'-sı· arab......... d nf ks. • "e --"erek -1d mcOmen azua l'alk 1 k ec1· u ya ım ar t pne e emez za.. 11. ._ ... "" ae e ıyonu ıcra ~.. * 
an 9"e .eve ay\ ıyoruz: S. vatlı yokaul aile için pek ),UyGk. 1>aJıa hl- * Torbalının Çay~ köyUnde oturan edilmiştir. Ener, Rept Lebleblcfolbı ft Mmalhr Dünyanan en güzel en büyük pırlanta-

I - Topçu yar av Hakkı ydam ..:1 bir d. Mustafa Meriç. ayui koyden Silleymaıu 4390 metre murabbaı bataklık kuru- Özg(lr qMD lpb edllmlt ve ama D- lan Hint mihracalannda. yahut Hindie-
72 S kuruş • 'i&lmez ~ iT. bıçakla abr surette~ ve tutul mandan heri nhatllz bul enetbne bul k öt de 

2 _ 7...;ti Sunaur 25 lira. Çok deierli valimiz B. Fuad Tuksalm muştur. . • ~lmus ve l~ğımlara 6653 kilo mazot dö- ____ _.~ •-rt.. --~ tan hazinesinde unma tadır. e n 
3 - Adanada manifaturacı Şükrü bu yokaul Ye himayeye muhtaç 'Yatanda- külmOftllr. . • . IUA3muma ~-~-'~meclis na- beri dünyanm en zengin pırlanta mlden-

G ·· ı; no k " himaye etmelerini temennf ederiz. ............................................ Geçen .sene beledıyenın aceze evinde mına ziynet - edllcllkten leri Hindistandadır. Daha sonra cenubi 
llTCn U1'\J4. : OKVRLARIMIZIR 5 41 ki§i mevcuttu. Bu yıl ~ sakat ve sonra Perpmbe ,omı mt 18,30 c1a top. Alrikada zengin pırlanta madenleri ket· 

1939 Şilt finali bu Hava harbe ! Dtr,s:ıa.nı i ıtir;::k~e~r ~~· m;;~~ 1~. k~ laıımK 0zere ___:;:.=. ftlilmtftlr. ~t=l:k~ S:.':=~~&~1:4d°! :.••••••••••••••H•••1111111 ................ '1 .Ye ç~ ve. ~ eceıy .. ...._ t t - BASTAJt. • &Nf'I SAffhi'El>E - ... AD •ır ABA vefat etm~tir. ~il ...... ce..... lannda pırlanta madenlerine teMdü( 
10 O O vnanı )'Or milsudesizlllfne rağmen İngiliz tayya- --..., 2950 ıııtmalı belediye doktorlan tara- Valimidn Ctlmburlyet bQr•"mü edı1miştir. 

önümüzdeki Pazar ıı&ıll Gktepe releri ital,.da Napoliye ve Almaııyada V ............... fflldyet hudan muayene edilmiş, bunlardan 230 ~tebrik te1lrafma ı..vıelrfllmiz Şimdi Brezilyada da pırlant.a miden• 
Atat takından arasında 1939 tilt final Kiyeldeld teqihları bombardıman et- Karşıyaka vapur seferlerinin bıtizam- kifiye kinin ambUlii 'tatbik edilmiş ve aşa~ cna1ıa ftl'm"1eıdlr • leri k.etfedilnü,tir. Dünyanın en büyük 
1nA9 oynanacakhr. Maç Kaıt1Yakadan mişlerdir. mlık idilde. ha1km ibtiyacma cevap ve- 15 kilo kinin sarfedilmiştir. B. Pt.a TumJ . pırlantuı da itte bu madenlerden çıka-
hakem Esadm idaresinde .at 14. 30 da- remec!en denm ettfll yapılan şiklyet- KESiLEN HAYVANLAR VE . ı... ..W clnuşbr. Arqbrmalar devam etmekte 
«lır. bd KANADA TABVBlJ lerdcn anlaşılmaktadır. Vapurların. ek- BUZ SAllFlYA'n en ı' iti/il:~-- tıelı•' • 1 e. ve ümit verici emarelere tesadilf edı1-

Her iki tabnm da en knvetli ~ INGILTEBmE seriya muayyen wdtllwlea M lmebt İzmir mezbah•smda bir MDede, eekkUr eder, ka~lıkl1 tebriklerimi su- mekte olduiu cihetle. Brezilyanın pırlan-
latıirle -1ıaya çıbc-.aldaa J.aber alınmq- ~ 4 (A.A) - İki XanacM tabu- etmekte olduldan iddlf. ....... 4.233,902 kOo ainiılmda 6'569 adedi a..,.. tacılıkta ~~!~ ~~~~~~!-~. 111 
-. nı fn•ltteren nhaı!stir. Nazan dikkati ceDMıdem. ko,un. TGZI d km. W d lıılsl, ım. .lllltRkil Dr. IWik SQüm reluıbet cıucuu ~ 



,1 sox nsmw 
DOKTORUM KOŞESI 
•••••••••••••••••• Ankara radyosu 
Kendinizi Gripten koruyunuz --·--BU OV N 

:ıt4:x 8.00 Proğram ve mem!cket aaat nynrı 
Bir 11Ö;> ledığ.ini tekrar etmek. şüphe-ıdan gelir. Mikroplan hastnlığa tutulmuş 8. 03 müzik (Pi.) 8.15 Ajans haberleri 

.iz, ihtiyarlık alametlerir.~en biridir: Bu o.~an kimsenin öksürürken, almn~kcn. sö_z 6.30 müzik (Pi.) 8.50 _ 9.00 ev kadıru 
vazılan yaza n ihtiyuladıgını kendııı de soylerken ve burnundan - tabu, kendı- k 1, _ • 12 30 w ml 
~ b b . h 1 w b h . . . . h b . l d k 1 d } eme ~tcsı • program ve m e e-
tanımnkla era er gnp asta ıgı a &Jnı sının a en oma an - çt ·an su u rna - k t t 12 33 üZik (Pl ) 12 SO 
tekrarlaması bunaklık cnri değil mev- delerle seçer. Bu maddeler de nihayet Ae_ h j,Yj" . 13 05 m -zile (Pİ) l 8. 00 
.imde - biJhaua önümüzdeki çifte bay- bir metre uzaia kadar giderler. Bir yer- Ja,?s a er en 1· Letmu t · 

18
·
03 

b '- d"" ·· l d · h l .. d k k program ve mem e~ eaa ayan . ram günlerinde _ a§Ka uşunce er e grıp asta ıgı mey ana çt tı tan ıon- üzik Pl ) 
8 30 

k ( "f . • 
arMtnda o hastalığı unutabilecek genç- ra bir kim.eyle kon~urken hiç olmazsa m .) 

1
<
6 4

.
5 

1 ,,~,,_ "f ~~pna 5k.~çının 
lere ... hatnlatmak içindir. bir metre uzakta durursanız mil.:.roplann saab · ~UZü. çı tç.ini.D saati oy ~-

Borsa 
1 
~~·-~~~~~---·- Gazino ya ılan eski İçi dolu bir ·• ise 

ÜZÜM 

557 inhisar idaresi 
90 s. Erkin 
50 A Recet> Payha 
26 D. ARDITİ 
45 K. Taner 
23 P. Mikalef 
15 P. Klark 
39 M. İzmir 
17 Hayim Kun 
10 Hilmi Uyar 

5 A. Lafont 
877 Yek.lln 

86279 Eski yeldbı 
87156 Umumi yek<bı 
No. 7 
No. 8 
?Jo. 9 
No. 10 
No. 11 

Zll'hll battı- nasıl yıkılftl.1$? 

~-~ ~--ı: 
50 
~ ~ Danimarkanııı merkezi Kopenhagda Brezilya müttehit hükilmetlerinden 

hükOmetin sattıb eski bir harp gem.isi, Mınas Ceraez dahilinde IUo Grande 
~: 50 ~ 50 sabih gatlno haline getirilmiştir. Birkaç nehri. boyunda~ bir kasabada hiç bek
li' 50 13 50 pazar evvel bu eski gemiye eğlcnmeğe lenmıyC?. f~ bır kaza o~uştur. Ka.s:'-
15 50 15 50 gidenler geminin istiabı haricine ~an ban~ ~~ avlusın:daki asırlık .bir 
13 25 13 25 bir mikdar:ı baliğ l'lmuştur. İkindi vak- o~lipt~s. ag~cı ~ıka? bır kasırg~ nctioo-
12 50 ı 12 50 ti her kes içkisini iQerken denizin dal- smde ~ı~enın u~1?e devr~tir. 150 
18 75 18 75 galanrnuı yüzünden bir panik olmuştur. metre 1~~~ .agacııı s~kız me~ 
lJ 12 He~ bs gem.iıün bir ~ yığılmış. ~ govdesı kilise hın.asım ikiye 

l2 12 neticede vapur müva7!enesmı kaybede- Bu esnada kilisede iyia yapalıyordu.. 
rek drnilmişür. Denize dökUlen1er Sil- Tavmun birden bire çökmesi üzerine 
hildeki TivoU pakma çıkmışlardır. Ge- içindekilerin bir kısmı kaçamıyarak en
minin yalpa TIJJ'U'laSilldan mı yoksa eğ- kaz altında kalmıştır. Buıllardan ilçü W-

13 50 lenceye ~!enlerin bulut gibi olmalann- müş ve beşi te.lılikell surette ynralan-
15 dan mı denildiği henüz anlaftlmamıt- mıştır. Yüze yakın insan da hafif yara-
17 50 m. lanmıştır. Kilisenin üzerine yilklenerek 
~ 50 binayı temeline kadar ikiye bi~ ap. * cın gövdesinin bıçilmesi ve kilise bina

INciB 

Şimdilik sriP hastalığımn adı pek de ,errinden baylice emin olabilirsiniz. Kar- zı 19.00 te~ devlet. kouervatuan ~ 
çok ifitilmiyor. Fakat bu butalıim en ımızdaki bu uzaklığa taaccüp etse de, Y_!ltro tubeSJ talebelen tarafından TeJI· 

fena 1ıassa11 birden bire meydana çık- kendinizm. grip hastası olmadığını bile- sor Kral E?>ret 19. 3
1
0 . m~~e;et ~t 

~ Ye pek çabuk yityılmııwdır Onun med.iğiniz için ibtyatlı davrandığınızı ayan Ye A1anababet en • muzik 
b~ .algınlan mev•im farltı ar~z:sa söy)eyebilinin.iz. Grip h .. talığ1DJD kulak- fa~. heyeti 20.1 S rad-!':o gazete•~ 20.45 
da küçük salgmlan, mikroplann kendi- tan geçtiiine dair bir haber yoltsa da, muzık koro - radyo ~u!"e heyeti 2 I, 30 
1crlne sooan mahfaza YBJ>hlclan, nıtu- bl"lllUZdakinin gizlj bir aö~ü olunca ki- konlJ'11la <.hukuk ilmım Y~YTJlll ku~u 
bedi mev "mlcrde kendilerini gösterir- ğıda yazıp gene bir metre uzaktan ver- adına Man~ ?1ebusu Refık ince: cAıle 
ler. içinde bulunduğumuz. meTSimin de meei daha ihtiyatlı olur. m~fl~umu uzerınde çok duralım> 2 ! .45 
ne kadar rutubetli olduğunu. evlerimiz- Buruna türlü türlü damarlarla yahut muzık radyo salon oAr~eıtrasıh b2r! ... 3~ 
de onu ölçecek aletler olınaaa bile - merhemlerle, boğaza gargaralarla grip memleket ~aat .ayan, Jana .•. a e en ; 
pek çok kinwelerin §iltayet ettiği kemik baatahjından korunmak umudu pek. pek borsalar (!ıatlen) 22:..fS muzık radyo BİR Mİf.YO.NERİN 
ve oynak yerleri ağrılan haber vermek- azdır. Bunlar zararsız olabilirler, fakat salon or~:taın1 )p

2
r
3
og

2
ram
5 
m23•n30 devamk~ 1066 Tanın 14 25 H 25 BAŞINA GELE.NLEJU 

sından çıkarılması yüzlerce amelenia 
çalı,,,.,.ssna rağmen. haftalarca sürmut
ti1t. 

tedir. faydalan çok oüphdidir. 23.~0 m (P. . - . yann ı 233 Y. t Talat 10 15 * 
V~'- . h tal .. _...ı_ '---d· . k On • • . L 1- d b- -k program ve kapanl§. 171 B. S. Alazıaki 6 18 c--.. oıin Sofyaya giden Amen1ta1ı Bir hakem ka.-...ııa6a 

a~ıa, gnp aa ıgınaan ~ ına o- un açan, grıp nasta 1gın an uvu lS M l:l-ik 16 ll -..-- •- r- li 
rumak -maalesef- pek güç iştir. Ona zarar görecekleri ihtimali olanların Lun· .. · ~ çi biT milyoner yanm saat içinde metelik.iz mecbar olda.. 
tutulmamaktan emin olmalc için iki tür- dan korunmalı: için emniyetli çare ancak ve J0f.1~b l 1 d • · . .. 1488 Yeklln bir adam vaziyetine düpniiftür. Va1t•a Nevyorkta son oynanan bob maçl.. 
lil çare hatıra gelir: biri bir yerde grip evde kapanıp kalmaktır. Bu hastalıktan h • e ·hım "

1 
lcunhnnfiyf ebriJer ;_~nhT;1• .1Jtdı;>- 67396 Eski yek\ın şöyle olmuştur: rmdan birinde garip bir hadise olma-. 

v .. k _ L 1 , d b csız, asta ı a e OUNI cıumı a- 68884 Umumi yekö.n Sofya""' ;., 1·,.;0 -'d- ba ••tm - .. mda ---
hamlı •ının bawladıgım lıaber alınca, en ço zarar gorece~ o anıar a en aşta k • H k" b 1 rd ı- ... "" •· .... - 1

- tur. Seyircilerden biri hakemin hareket 
• d cJ d k ) k 1 k ,_. b b 1 1 k- .. k kl "h • vet etme ·tir. e ım u unmıynn ye e 200 bin dolarlık eeyyah çeki bulunuyor-

evın e. o asın a apa ı a ara ~•msey- ge e ayan ara uçu çocu ar ve ı tı- d h t 1 k t"kt ta kah t d ZAn1RE. d K d" _ )ediği _ il _ ve muamelesini beğe--~:"'-l .. ...len aık ak 
1 "h ·1· k G . h t v - 1 t d C b b . . . h 1 e asa ı geç ı ~n son 'ne < ıı ev- u. en ı -y ne oore yo ara .... .....~.....,. e ı tı at etmeme . np asta ıgı yuz er- yar aT tr. e e ayan ıçın grıp asta ı- . d h ._, . b l d - 1 d . d .•. • -: "' L tab .

1 
•.-- tenkitler yaidırmıştır • 

..... __ • d LL L_ ,_,L d - h ,_ d" . h d L rın e, eıumm u un ugu yere Ka r r. ı- 6500 kilo Nohut 9 ve.nnıe ıgı ıçın paraJAnl çe~e ...... ettir· Bundan canı sıkılan hak- '-end"ıs:.-• 
ce IUIOlll~I llfllt a OJT napamane u- gınm zarara em ACD ısıne, em e ~ar- d k k d" • • tt" k • . 30 ton Susam " 20 50 ~ ,.. ... 
varmm önünde dunu, derler. fnsan ken- nmdw çocuğunadır. ikisinin de hayatı re ç- k~. 181.nı mrayene k ~ ırme • ıyı mı, YeL yanına Yki?lda harca} malt IÇIMn !~_Q beğenmiyen seyirciyi. kendisine bir ~ 
d" k d" • . d ha d" . h t t hlik . bil b" d • o ur. un u grıp ge mceye a ar uyuynn 55 ton Bakla 5 50 dolar .. adar na t para a mıştır. a~ L ,. __ sahn da et +. .. i.+H. 
I ~ en ım I evın Sa Jse 111,C: gı:ıp l 8b~ı8- e d~Y:..gıtl~ d~ e, d ~: zaman I e~e- bir göğüs hastalığının gripten sonra alnv 59 çuval K. Badem 18 dı Sofyaya varır varmaz çekleri paraya Bverme .. 11~ boksö:~rle b~ ,,_e-fa·~-, • 
ıekgına tutud ~aldZ: "· ta ı ' yapı a ı e- ner . amlae ehnll ıyde bu~ya}~ ve ve e- nlması da mümkündür. G. A. 300 balya Pamuk 62 63 50 h ·ı k . unun IUC:'.l"we er ır .. ra ~ 

c şey e ı ır. ye vermı, o n a er en ır çogunun geı- ta vı etme tL kilmlşlerdir. Hakemin davetini te~ 
•k·~~~·~anbky~e~i~~~~~!ut~d~~ey~~gı~------------------------------· ~bL~~~~~~l~~·~~~~~~~ 

ıvüzüne (!8Z maskem takarak onunla do- hnstalıgınm netıceııı oldugu luboratuvar 1 . Y"'u·· n Mensu~atı milyoner gibi ~ka da ~ itibara ge atlamıştır. Uzun bir dövüşmed• 
la~ Bu da. şüphesiz. olabilecek ey tec1übelerıyle sabittir. Jbtiyarl•kta grip zmır almaktadır. Eğer milyonenn paTHml sonra hakem bir fırsatmı bulup rlnj?tea 
değil. görünüşt,. hafif gelir, fak.at zatürree ya- tclgntfia Sofya banka91na naklet.elerdi fırlıyarak lkaçmış aeyircl de istifini boz. 
• 't'apıhımıyacak fCY}crin yanında yapı- par "e ihtiyarı götürür. Çocuklukta da mesele yoktu. Fakat böyle .yapılmadığı mıvank bir ~· olmanuş gibi ringtea 

Jabilece.k olanlar da vardır: Her feyden ne marifetler yap&C'!tfV ön~ed~n k-tiri- T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası için banka bu çekleri hemen kabul edip aP.ımıştar. s 
~ grip hutahiın.a tutUlduğundan ha- lemez. milyonere para verememektedir. Zira bu Binlerce seyirci knhkahalar savurarak 
berimz oLu;ı zatlann habnnı sormaya Gebe yahut ihtiyar olmıyanlann da Tarafından mevs:m dolayı"İyle yeni çıkardığı kumatlar çeltleri yollıyacaldan yasıtalara ernniy,et- ~ip seyhclyi pddetle alkışlamışlardll'. 
gİt.Jaemek. Bir lcaç defa daha yazdığım yapacaktan mühim iş. grip hastalağına s A G.. L A JI A z A R J F leri yok. -Ya tayyare yolda indiriline, Bundan 1IOftl'a bafb bir hakemin neza. 
ic;ia tekrar etmebea kendim de utanıyo- tutulunca hemen yatmaktır. Bu hastalığı li'I. \.'llpur batmlınal Kim bilir> Bunun için retl altında asıl maç tekrar başlamıfbr. 
nun ama inaamn bulafdt bir hastalığa ayakta geçinneie çalıtmalc onun türlü milyoner beklemedi. 8a çekler Ameri-
tu\uhmca yattıiJ yere ziyaretçi kabul et- türlü mtilltlanna yol açtıktan h:ı:lca. hu- V f4: (} C U Z f) U il kaya varsın, oradan çeklerin ealimen Z AY 1 
mesi. sağlık bakımından. medeniyetsiz- talığı 'herkese bulaştmmya sebep olaca- muva.'lalatına dair Sofya bankasına telg- İzmir erkek liseainden .ddaiım •• S. 
lik uyılır. 0..- Çe ı...taltfında hatm- imcbn en büyük medeniyetsizlik demek- Y'- .. i ·enttracaemız elbiseler için bu mamulita tercih edin raf çekil.nt. ondan M>nradar ki milyoner tanbul yübek ticaret mektebine hitabe. 
nı aorrneya gel~ at.hap hekliyen itim- tir. Ate, d6fiiren methur ilaçlardan ken- çeklerinin mukabili olan parayı alabile- )'llZllan 18/9/940 tarih ve 1294 numa-
ee. gitmcdiğinizden dolayı danı.. b.1e di kendinize almaktan ııl\kınmaladır. O 1111111 S A T 1 Ş Y E R J • cektir. rah faknıha1 varakamı zayi ettim. Yeni-
ehemmiyet vetıilW!!llldidir. illçlaT atefi düıürmek.le beraber, hnstl\vı ~ ~ Y ai, sözün kısas1, timdililı: milyoner sini alacaiımdan mezltftt evrakın hükmi 

Sonra. aTIP hastalığına tutulmuş olup da kuvvetten diitürür. zaten atC;"I tekr.ı Birinci Kordon'"'·· numarada be, parasız kalm1Ştır. Amerib:ra acele olmadıiı i?in oltınUl". 
olmadığına bilemediğüıiz kirme1erle de çıkar. Grip hastalığına tutulunca yapıla- çektiği bir telgra.Ra Sofya)'ll parayı tels- tzmir CTkek liııeti 940 aeneai de'n'el!İ 
-yanibet'kellle-lcoıuqmkenpekYak- bilecek en büyük yanlııı iş kendi kendi ŞARK '-JALJ T A ş rafla göndermelerini bildirmiftir. Şimdi mezunlanndan 376 No. lu Kemal 
lllfllll9mak. Ru ham.itle dA ..._,c' *''ne lllıilllıil itic almaktır. Gı(J ~ı ... \. ··· .C-. • • • neticeyi beklemektedir. Soner -4718 (2250) 

Bevoğlunda 

BRiSTOL T OELI 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müateciri 45 senelik otelcilik müt~asaııı bay ömer 

··af ü Bea..O'dir. 
Briıtol ote& elli odah her odada eoğuk ve aıcak akaı ,ulan, banyoları 

e kaloriferi vanlar. Dahili ve borv.i müteaddit te~etorılm oldu-u ~ihi ._.,._.-iirü .. n huauai lokantua nrchr. 
Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 

e latanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 
Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi

Dea* derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otekiHk mütehas11tı 
' ömer Lütfü Bengüniin idaresindedir. Bir defa ziyaret hakibti 

•ııe..'da.na koyar. 8\lnun için bütün Egemer, kendinin tahta iıticannda 
.... ı,,.,an 'ltellttde bulu!urt.r. 

ı ı Ftt1ı o;;aımz. 

ÇaınaJtı Tıızlası Mttdörlöğtind(?f!: 

L!&1 

Altın ruva 

1 - Yapılacak it tuzlamız levazım a~an ç.atm İn"' atıdl!'. 
2 - Mubammen bedeli 5327 lint 63 kuruş ilk temin:ıtı 399 lira S 7 kuruftur. fzmirin bu me11bur kolonyasm• Ai 
3 - Bu ite ait kqif, prtname Ye pt'Oje her gÜn müdürlüiümüzde ve lzmir 

L fil eczahanesinden alacaks,nız. Cün ua§müdür)üğümüzde görülebilir. 
4 - Açık ebiltmeye iftiraJc edecek taliplerin ihale günü olan 21/11 /940 kü yalmz eczacı Kemal K. Aktaş 

Pertembe giinl aat 1 ~ de müdürlüğümüzde mütqekkil komisyonda hazır bu- yapar. 
lunmalan. 5, 12, 19 4 712 (2249) Türkiyenin bütün zevkini kendi-

-------------••------------' ıinde toplamış bir ,aheserdir. Takli

Doyçe Oryent 
DRESDNER llANK 

1ZM1 R 

bank 
ŞUBESi 

Mukeu : HKKUN 

Allllanyada ı 75 şubesi mevcaııar .. 
SennaJe .,. ihtipt --

171,500.000 Rayllsmartı 
TllrkiJMe şubeleri : ISTANHUL ve IZl\llR 

Mısanta lfUbeleri : KAHiRE VE ISKENl>t.KIYE 
Un türlü b•ftb tnaamelibnı ifa ve kabul eder. 

TAYYARE SİNEMASINDA 
TEL: 3646 

~ günde 10.000 seyirci tarnfından takdirler kazanan 
FATMA RÜŞTÜNÜN 

TÜRKÇE ÖZLU, TÜRKÇE VE ARAPÇA ŞARIULt 

SAADET YUVASi 
Filminin spa p.lerinden istifade ediniz .. 

Bu güzel filme iliveten Fnmm SöaHi 

Al .... NE K AD 11'-
M...\.TİNELER: SAADET YUVASI: 3-6.3~10. AH llc"E KADIN 5 - 3.30. 

İZMİR BİR BAYRAM DAHA YAPACAK 
POWNYA-RUS 

HA&BINlN E.~ ATEŞU GÜN0Nü Y ASATAN MİLYONLAR - FİLMİ 
02'EI. EMPERİY Al. 

YARATANLAR: 
İSA MiRANDA - B.\Y MİLAND 

BU CARSAMBA (??) st ~F.MASINDA-

di yoktur. Çünkü yapılamamakta. 
dır. 

HtLAL ECZAHANESI 

T. İş Bankası 
Küçük tasaruf hesaplan 

1!141 

İKRAMİYE Pi.ANI 
~IDELF.R: 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 AjCustos, 3 l.kinci
tesrin tarihlerinde yapılır. 
••••••••• • •••••••• 

1941 ikramiyeleri ; 
ı adet 206n Liralık 2000 l.ira: 
3 • ıooo • 3000 • "' 
2 • 750 • 1500 • 
4 • 500 • 2000 • 
8 • 250 • 2000 • 

35 • 100 • 3;)00 • 
so • sa • ;ooo • 

300 - 20 D 6009 • • ............. , .............•............... 
Türkiye iş bankasına para yatırmakla 

yrunız para Mriktirmiş ve faiz ;:.lımş ol· 
maz, aynı zamanda taJiinizi de dcııcnıiş 
olursunuz. 

1 •as am11 

Sablık kahve 
takımları 

Basmahanede Altmparkta Alya
nak Osman kahveaindeki demir ma
sa. sandalye, nargile takımlan vesair 
ef)'alar aatılıkhr. Taliplerin mü· 
racaatlan. 1 - 3 (225 1) 

ASABiYE MUT AHASSISI 

Dr. CARİ!' 'l'V.NER 
H• .... uat içtm .,..,.. Şamlı 

c Oçüncl ~- • io1aık No. 19 da 
buta bW ecl.r. 

TELEFON ı 3559. 

T. C. Zirat Bankaası 
Kurulu.$ tCll'ilal: 1888 

Serm:lyesf : 100.000.0 Türk Urasa.. 
St» e ve af an adedi :. 2'2 

Zır;ft ''e ftcari her neri U..kn muameleleri 

~RA DİRE TtRENLEBE 28.800 LtRA 
İKRAMİYE VERECEK 

7.iraa ı banknsı:ula kumbaralı ve lhbarsı1 tasarruf hesaplarında eo u (50) 
lirası buı mantara t!nede 4 defa ~ekilecek kur'a ile a~ğıdakl pH\na göre ik
raıı Jye <lagıtılacnktır : 

' Aıfet 1 ııoo Llrahk 4 000 Ltrı 
4 • 500 • 2.000 

4 • 2:10 • 1000 • 
40 • 1110 • 4.000 • 

100 • 50 • &.000 • 
120 • 40 • .• • 

lfO • 20 • 3.200 • 

l>İKKA f : He:;aplanndakı parafar bic sene içinde !lO liradan aşağı dllşmi· 
~enlere ikramive çıktı~ı takdirde ·wdc 20 fnlnsiyte verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 E)'IQI, 1 Birioei kinun. l Mart ve 1 Haz.inan tarlh

'rrinde fı.kileecktir. 

Jzm;,. Vilaveti Daimi encümeninden : 
Turistik yollar mıntaka müdürlüğü memurlannı iş ba~ına götürmek ve getir

mek üzere aylıkla bir taltainin kiralanması 15 gün müddete pazarlığa konulmut
tur. 

İsteklilerin 7/ 1 1 /940 Perşembe gür.ü saat 1 O da ırilayet d a imi encümenine 
ve prtnameyi görmek isteyenlerin turistik yollar mıntaka müdürlüğüne müra-
caat eylemeleri. 28. 5 4603 (2230) 

4 anı 

Dr. Süle-yman ~ru 
Çocuk hastalıkları mütebassm 

TELF.FON: 2310 
Muayene hanesi 4% Birinci be' ler So. 
~: Göd<'pe Karakol ka~ 834/1 
1..ondranm (The Hospital Yor Sirlı 

Chitd en) hastanesinde ikımli taMil et· 
mistir. 

DOK fOR 

Demir AU KAMÇIOCL1J 
Cilt ve Tenasül hastolıklan n 

ELEKTRffi TEDAViLERi 
Blrhtd Devler Soka~ı No. 55.. lnnlr 

lo:U....n 8._ erbsında •hahta ••r üılar......,...Ubul...._ 

İçimi gayet leı.zetli, mevsimin 
en gCbd 

GAZOZLU MÜSHİL 
1.IMONA2'ASI 

olaa 

PÜRGOLİN 
Piyasaya ~rnqtır
GER EC7ANF.DE BULUNUR 

Ul\IU.l\ıl llEPOSU : 

C A N 
LABORATUVARI 
iş BANl{ASl AllKASINDA 

No. 5 .. İSTANBUL 

OPF.RATÖR DOKTOR 

AFHEr CEMiL ORAL 
Franım Hastanesi Operatörü 

Her ırtln öl'tleye kadar Fransız hastane· 
sinde. öiteden sonra Birinci 8e'Yier .,.. 
katında .. Nn. 42- rrt:U:FON : Z310 

T•:ı.J<:FON : 3419 

DOKTOR OPERATÖR 

$AMJ KUl.AKÇI 
Kulak. burun. Bo~u hastalıktan 

Müte~ası 
Muayenehanesi : Hirind Bevter 

No. 4'?. TEl.EFON : 2310 
t.M: CK7.tepe Tramvav Cad. No. 814 

DLl!!t"OL'4 : ... 

JZMJR BELEDiYESiNDEN: 
- lkiçqmelik caddesi 929 sayılt 80 

kak ile polis karakolu arasındaki parça. 
da haııd olan bozuklultlann tamiri işi biı 
ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. Ke. 
şif bedeli 4 7 3 5 lira mu.ak.kat teminatl 
505 lira IS kanqtur. Taliplerin tem.inab 
C. M. Baılkasina yatırarak makbuzlariı-
le son pazarlık günü olan 18/11 /940 
Pazartesi günü saat 16 da encümene 
müracaatlarL 23. 5, 10. l7 4566 (2183) 

- lııum.i caddesi - Karantina mevki. 
inde 1 i7 sayılı sokak ağzında düşem• 
altına umumi hela yaptmlmuı fen itleri 
müdürlijğündeki keşif ve şartnamesi v~ 
hile açık ehiltmeye konulmuştur. Keşif 
beddi 650 lira muvakkat teminatı 48 li
ra 75 kuruştur. Taliplerin teminatı C. 
M. Bankasına yalJT&rak makbuzlariyle 
ve bu i~i yapabileceklerine dair fen he
yetinden alacaklan vesikalarla ihale t.-

rihi olan 6/ l l /940 Çar~amba günü nal 
16 da encümene müracaatlan. 

23,28.2,5 "4564 (2184) 

Kar~ıyaka - 1 751, 1775, 1782 ea)'11. 
ıokaklnrda adi döşeme yaptırılması, fa 
ioleri müdürlüğündeki keşif ve tıırtna

me3i veçhile açık eksiltmeye konulmllf" 
tur. Keşif bedeli 2858 lira 54 kuruş mu
vakkat teminatı 214 lira 40 kuruştur. 
Taliplerin teıninat.ı C.M. bankasına ya
tırarnk ihale tarihi olan 6-11-94.0 Çar
şamba günü s:ıat 16 da encümene m6-
racaatlan. 

20, !5, 30, 5 (2164) 

90'4 ncü sokakta 1 6/26 emlak sayılı 
dükkan ile 65 7 nci sokata 2 7 sayılı evUı 
yıktmlmasa alana ait olmak üzere TI 

2490 sa~ ılı kanununun 5 l nci maddeaiıM 
tevfikan enkazının satlfl yazı itleri mü
dürlüğünde.ki şartnamesi mucibince bir 
ay müddetle pazarlığa bırakdm'ftır. Ke
~if bedeli 73 lira muvakkat teminatı 5 
lira 50 kuruştur. Pazarlığı 22/11/940 
Cuma günü saat 16 dadır. Taliplerin te
minatı Cümhuriyet merkez bankasına • 
yabrar:ık m:lkbuzlariyle tayin edilea 
gÜn ve saatte• encümene müracaatlan. 

25, 5, 15. 21 4621 (2212) 

. ......................................... .. 
OUVIER VE 

$VREkASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATA TÜRK CADDESİ Reet binam 
1"El..El' ON: 2443 

Lonclra ve Uverpol baUan ~ 
ı:ıivasarun ihtivacıne J(Öre vapurla. 
nmı'I Sf>f Pr vapecaklardır. ............................................ 

DOKTOR 

CELAL YARKIN 
tÇ HASTALIKLARI 

hmir memleket hastanesi dahill bas 
talıklar seririyat şefi. 

Pazardan maada her gUn hastalannı 
kabul ve tedavi eder. 

TELEFON: Evi: 25'5 
Muayenehane: 3956 

MUAYENEIIANE adresi: !kinci Bey-
ler sokak numara !!S 



SAHİFE 4 YEHI ASJR SALI 19 

Askeri bir tetkik Yunanistana sempati iHONÜHÜH NUTKU ıtaıua • Yunan barbı 
Al 1 ·ı ETRAFINDI AKİSLER manya n,ı - Her tarafta Yu- -·- Seliniğin bom-
terenin istilası nanlılar gönül- Türkiye elinde bardımam ve Dahili imalibmız artıyor 

karşısında lü asker yazı- sililr hidiseleri B. Mussolininin Se. nede 23 ~·iıyon metre 
durakladı lıyorlar bekliyecek oğulları 

Euvellıi gün Ka lrede diyorlar K''çülı assolinile ue erine 40 milyon metre Alman ıayyaı-e hücum· 
ıarın an ıdısat • Harp 
çolı uza31a1Jilit' ve mede· Yunanistan ehinde IJiıe _ BASTARAFI ;-~t sAHlF"EDE _ B. Ciano da bornbardı· x•x:-----

niyet yı ıia il r .. nümayf yapıldı ye Bulgariatandan bir taarruz muta- mana lştlıealı ~mqlef'.' ~'kara 4 (Yeni Asır) - SUmerbank yon metreye çıkanlmıştır. Bakırköy bez 
Kudüs, 4 (A.A) - Filistinde bulunan aavver olamaz. Atina 4 (A.A~ :--- Emniyeti umumıye fabrikalan Jnuı!At. kudretinin ~m! had- fabrikası da bundan sonra senede 8 mil-

bUtün Yunanlılar Filistindeki İngiliz or- N tuk Sofyad k iy' ka ıI . ..+ nezaretinin tebliği: DU§man tayyareleri de çıkarılması içm almaıı tedbırJcr sa- ""'-- bez . 20 mily tre 
'"'AZAN ALBA'"' GROSLEN u a ço ı r§ anm"i.ır. diln Se}l!-•ğ hU tın'"' dir HU ind N--•111 ,__ f b-',_~- yon mt:ı.ı..: yerme on me .ı : ı. dusuna gönüllü olarak kaydolmuşlardır. Sofy TU kiy Cümh . •etin k 1 · UllJ <ı cum e ~er . - yes e 4U.llU Uösma a ..-uuaısmm aene-

Bütün dünyayı hayrette bırakan bir hısst' r . el . tlurı\ le ~J~?ı cum münhasıran sivil halka tevcih edil- lik bnalatı 15 milyon metreden 20 mil- bez dokuyacaktır. 
d ı ld ttiği {f KARIRr;ınE TEZAHÜRAT ynt ve ıy nıye er es eme ır. m;C!'fır. Zayiat azdır. Hasar ehemmiyet- ··-·-···-·-· ··-·-·-·-·-·-·-·-!!-... ·-•-11-•-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·• silratle or u arının c c e muva a- ı : tld komşu memleket tnm bir komşuluk ~ .. 

kıyetlerle dolu bir reneden sonra bugün Knhlre, 4 (A.A) - Dtin bUyUk bir yaptıkları takdirde TUrkler ve Bulgar- sizdir. Dlişmnn hiç blr askeri hedefi ih- • • • • t d 
Ahnanyanm yapacağı tek iş, tahkim knlabalık Yunan elçiliği ve İngiliz baş lar dUnyanm bu kısmında bir muvazene ~=iyy:pınn ~~!~e karşı da hava hU- e e e yenı ers 
•dilmiş b:r adayı, İngiltereyi zaptetmek- kumandanlığı karargahı önlinde sempa- unsuru olabilirler. Kimseyi ne tehdit ve ~ ...... 
tir · ti tezahUrntında bulunmuştur. 

l:Iarbe girdiğinden beri İngiltere kötil Elen gazeteleri bUtün dilnya Yunan- ne de kimsenin zaranna banık.et niye- Londra,' (A.A) - DUn Romadan yılı du•• n başladı 
talisizliklere uğradı. Avrupa lotasındaki lılarının Yunan ve İngiliz ordularına t.Inde değiliz. bildirildiitine göre Mussoliııinhı iki oğlu 
müttefiklerini ve bilhassa Fransayı kay- gönüllü yazılmak iı:in hararetli tezahU- UTRONUN YAZDIKLARI 200 aivilin ölUmüne sebep olan SelAn1k 
betti ve bu kaybı da, Almanya İtalya- ratını kaydetmektedirler. Utro gazetesi profesör Senorun ttal- bombardımanına iştirak etmişlerdir. 

k rt ard k d ğ sırada ya - Yunanistan harbı mUnaCJebetiyle Kont Cianonun da Selanik üzerine ya-
nın as e Y ımını azan ı 1 YUNAN VE ITALYAN uzun bh- makalesini ne~tmiştir. Mu-oldu ·ı·- pılan baskınlardan birine i,.c;tirak ettiği 

---------------s•z----------------
Rektör bir nutuk irat etti İn~iltcre, müstemlekelerde de çetin MENFAATLERİ haITJr TUrldJ@ Retsfctlmhuııı tnönUnUn zannedilmektedir. 

aksiliklerle karşılaştı. İyi sevk ve idare Londra, 4 (AA) - Verilen malQma- "ıUyUk nutku tl~ertnde bllhıwa durarak x.sx------
.dilen harekat ile İtalya, İngiltPrenin ta ~öre Romndakl İsviç~ sefareti Yu- -liyor klı YUNANisTANDAK1 MÜCADELE lstUııaı anealı onan ağl'llnda ölmeğl ue öldÜPllle• 
elinden Somaliyi alınış ve Sudan ve nanıstanın İtalyndakl, Adakitinatdtalaki Macar Nutkun' en mUhhn kısmı TUrldyenfn AZMİ.. ğl •uenlerln JıaJıJııdır ••ntversfte 
Kenyada ilerlemcğc başlamıştır. İtalya, sefareti de Yunanistan · yan men- tn~ltere De olan sağlam ve çözülmez Atina, 4 (A.A) _ KatlmerlDi gazete- u • " • 
Somaliyi elde etmekle Babtilmendep faatlerinl koruyacaklardır. rabıtalannı muhafaza ettiğidir. Ankara- si yazıyor : rnlzde nlUllGff alııyet nlslJetL 
boğazının bir tarafına yerleşmiş ve bo- --•-- ifa tnITTJtere ile müzakereler devam edi- ltalyanlnrm tayyareleri v:u- ~! . İstanbul .& (Yenı Asır) _ 'Oniversite- le ba§lamı§hr. • 
1azın anahtarını elinde tutan Adeni teh- BUKREŞrE yor. Yani A1msnya ve ttalya Tilrk zl- Cephede İtalyan. t?yyaresı gormedik .. de ıekWncl ders yılma başlanılmış, bu Dalın sonra Universitenin faaliyeti e~ 
dide başlamıştır. MEŞHUR ff İMLER mnmdarlarırun kana:ıtlerinl sarsmağa Fakat vnrsa dnhn ıyı •. Efzunlanmız bu münasebetle rektar blr nutuk irat etmiş raf da izahat ,. ...... ;.-.;~ 

Bununla ,_ __ her tn~1tere denizlerin muvaff:ı'k olamam,c;lardır. tayyarelerm· -lgesı'nde harp edecekler ın v ..... ~ ..... 
~u &.ı B 'kr A (A A) Alın lis ü "" ..ıı_ l!>U • ve parlak merasim yapılm•.+.r. ' Bu yıl UnlversHemizden 699 aenç me-bAkimi olarak kalmakta ve nrdı sırası li eş, • .: - an po . m - Tilrkiye lnigltere ile ııki dostlu- uır .._... ~ 

kesilmiycn bir mücadelede denenmiş dürü Himler ,dun buraya gelmiştir. .., h f tmekl be b Bütün gazeteler Yunan elkan umu· Rektör B. Cemil nutkuna «kah- zun olmuştur. 5547 talebeden 4356 sı sı; . 
filosu du yeniden inşa, mUttefiklerinin qu İu ad d" e kted~ G~ :r miyesinin mücadele azminin hiç bir za- ramanlar diyannda ideal istiklaldir. ruf geçmiştir. Muvaffakıyet nisbetl tıp 
veya dostlarının yarduniylc zayiata rağ- (-•-·--·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-· ?.vyet.~re e okme ır. • • om- man bu kadar kuvvetli olmadıiını yazı· Kahraman Türk milleti tarihin en fakUltesinde yllide 84,3, ~n f~kUltesiD~e 
men kudretini muhafaza etmektedir. Bu Almanya sulh ııuse gore cen1:'P om umuz ıçm en yorlar. güç prtlan içinde daha dün bütün yüzde 70, edebiyat fak' tesınde yUz e 
kudreüni 0 derece muhafaza etmekte- muhtemel V87.1Vet Yunan - ltalvan KOMÜNİST REISiNIN BİR d" • t tti ki • tiki") ak 63, hukuk fakültesinde yüzde 59 dm. 
dir ki bugUn bile Akdeniz filosunu lıarbına müdahale etmemektir. Tür- 1 MEKTUBU wıyayal ~ ~im .... u •. ~ .. anc ... Tıp fakül~i müeMC.selerlnde bir senede 
ehemmiyetli surette takviye etmiş ve teklifinde kiye harbe müdahale ederek ltalva- Yunan komUnist partisi reisi emniyeti ob?lwı Y~Iltmtl a. o hakkıegı dve o ~l ,ı 12242 ameliyat ve 16400 tedavi yapıt. 
bunun kuvvetini hemen hemen iki mis- az1y tini Ü küllestiri.ne t b... umumiye mUdUrllne gönderdiği bir ı en mı e erm ın aoz eny- mıştır. 

l1ne çıkarmıştır. * bulunmamış d; kı Ahnan: !ınttefikini 7:ı,.~: dU:U~~ :: ~= :~: .. -·-·-l·ş-·-B·-an·-·-·k-·-a·-s·-ı·-·-k· -u~~ç .. -u~:k·-·-·t-·as-·-·ar-·-·ru-·-·f-·-·-
Afrika veya Asyadn Yeni dünya sa- bı.ralmııyacaktır. mektedir. Mumaileyh diyor ki : 

billerind.? ekonomik bakımından da -.- Sulh ve harp Türkiye zimamdar- •1'~1enler, bugfuı ımvcudiyetimizl. ~ 
ehemmiyetli noktaları terketmekle in- Berlin 4 (A.A) - Yabancı lannın elindedir. Türkiyenin her r~.r ,ye. hürriyetıc:rimW ko_nımak isin ikramiyelerini kazananlar 
giltere, stratejinin muhik bir prensibine gazeteciler mihver devletlerinin hangi bir müdahalesi ihtilatlar tevlit dovu..,ilyon~ Mücadele ~etin .ola~ldır. 
riayete~ bulwunaktadır. Kuvvetini ıulh teklifleri hakkında dola§an . . R R Ynşnmnk lsüyenlcr hu şıddetli milcade- x•x 
dağıtmaktan sakınan İngiltere bütün rivayetler üzerine hariciye neza- edebılır. Sovyet usya, omanya leyi ve bütün fedakfırhklnnnı göze al· Ankara 4 (Husus1) - Türkiye lı. da Meral kazanml§lnrdır. 
ıayretini iki nokta üzerine toplamakta- retine mürncaat edere garih ve Bulgaristanın bitaraflıklanndan mağn mecburdurlar.o bankasırun ikum.baralı ve kumbarasız Yilz liralık ikramiyeleri Sivasta Ali-
dır : Müttehit krallığın müdafaası \'e malUınat istemişlerdir. Alman lngiltcre memnun olmalıdır. Zira bu "1:r k:Uçilk tasa:ınıf sahiplerine tahsis ettiği met tstnnbulda Neşet Osmnn, İstanbul 
~:~disı'ntagı·nıteyreodl~kunuvvmetüli .. dbafı·raasıor·d· uBtunopluna- hariciyesi Almanyanın muha - vaziyet Türkiyenin de vaziyetini Amerika ve Antil de- ikramlyenbı ikinci keşidesi yapılmıştır. Gal~tada Kemal tstanbulda Sellin lz.. 
~· "' ak kolavla~tmy<. . 1000 liralık ikramiyeyi Ankarada ' ' 
~ve Süveyşi korumak için de bir ordu ıım tarafa ıu1h teklifi yapm INGtLTEREDEKt AKıSJ....ER nizindeki vazi "et 32846 numaralı h~bın aahibt Adil ka- mirde Hamide ve Meral, !stanbuldn Şev. 
teşkil etmiştir. için sebep gönncdiğini tebarüz T zanmı§tır. 250 liralık Qı::ramiyeleri Kon- ket Halil, İzmlrde Nedim ve İbrahim 

Bu grubun tahşidi, büyük vapurlar ettirmenin zait olduğunu söyle- Londra 4 (A.A) - Royterm 7aşington 4 (A.A) - Relsicümhur yada &doğan, tzmırde tlhan, İstanbul- kazanmışlardır. 
da dahil olmak üzere bir gemi kitlesini diplomatik muharriri diyor ki: Rei- B. Ruzvelt harlcl vaziyet hakkında Kor- • ,_ -· ... , ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· ·-· ••• ·-· •• ··-·-·-·--·---
bir arnya tophynn bir knfıleye ihtiyaç mi§tir. aicümhur ismet lnönünün nutku del Hull ve Sumner Velsle görüşmek D 1 h f k •• ı • • 
ıöstermiştir. Bu kafile, yollnn tıkamak- -·- ,-·- • LondM alahiyettar mahfillerinde üzere Vaşingtonn dönm~tilr. Ncvyork ı• ' tarı• a U tesının 
awn binlerce insnnı, mühimmat \'C ağır 1..,; '--ılanmı•tır Tecavüz kuvve- Taymis gazetesinin Vaşington muhabiri 
malzemeyi taşıyarak Mısır mınUıkasına Verilen hava muhnrcbclerl Ue Almnnlar ~· KMU~ '!t • - • .... hak bu içtimada Antil denizhıdeki vaziyetin 
........... ştır Bu bı'r bt.d: ..... dil' ve btı L::.dı'se fngllız' '~y.rarecı· ıı·g·ı·nı' be-'--af ederek hne karşı mukavemet edilec~ - ··ru..:ııa·· ""linU blld' , • b• d 
;.-;;::re dnfi topla~ Uc müceııİı~ '~ kcndiıerlıı: ynlnız 1.ara h;;;kt\tında ser- kında müttefik Türkiyenlıı'"aldıiı ~ ug ır or:_ yenı ınası açı 1 
emri altında refakat tayyareleri bulunan besti temin etmek değil, sahil toplarının azimkarane karara karşı lngilterenİn A z...-. m ezaıe 
modern bir fıloyu havacıhğın ne kuv- ve donanmasının da yardımı ile İngiliz •·· .ı.=... ·tim· t T" ki R • • •• h nVUıu® ı, m ... 

1 Is 'dd. . -slu~· ı a ur ye eıııcum u- 1ı Jı , x~ll---------vette o ursa o wı (') 1 bil' surette teh- donanmasını bu mıntakalardan uzaklaş- h h .. 1 • 1 t kra t a~ ım mı. 
likeyc sokanuyacnğını oldukça iyi bir tırmak gayesini gütmektedir. Ve i$te İn- ~::a.:.y~ '°:ı:.1 e B r ~ ltalyada l.ivirno şehri civarında garip bjr Başvıekiil ve maarll vekili birer nutuk söyledlla 
1eldıde ispat etmektedir. . giliz donanması böyle bır vaziyete dü- vıt. lf. u unm ı.r. unu hadise olmuttur. Şehrin maruf dava ve- B Rlkınet Bayar ilk dersi verclL 

Esnsen bu keyfiyeti Norveçteki hare- sürüldilkten sonradır ki ihraç hareketi- lngiltere ile mevcut anlatmanın killerinden biri aahilde tenezzüh eder- • . .. 
1 

. bil k Ata 
kAt ve bilhassa Dilnkerkten tekrar va- ne başlanabilecektir. açık. aarib ve kayıtsız bir şekilde te- ken banyo yapmak istemi~. etrafta kimse Ankara -' (HU$1J.<J1) - Dil, tarih ve betle. bir ~~tuk soy emış, yU • 
purlarn irkup ameliyesi de göstermiştir. Bununla beraber. bir harp yılından yididir. olmadığını görerek çır çıplak ıoyunmuo coArafya fakül~~~ bugün yeni ~ina- tilrkün dtış~Up kurulmaııı_n~ karar~!; * sonra, Britanya havacılığı bugUn Al- H 'd d 1 T ve ıuya dalmışhr. Avukat sahilden hayli sının açılına törenı yapılmıştır. Toren- dlltf bu kültür mUessescs~ geçir "" 

Her iki taraf için ezici olan ve yavaş manyadn, Fransada Hollandada. Belçi- arp c~reyanı .. manı ar ır. ngı ız açıldıktan aonra elbisesini gözetlemek de BilyUk Millet Medisl reisi Abdillha- hıklşafta,n hallii~tmiş v~ bu mil:s~enln 
yavaş açlığa sevkedcn, çok uzun müd- kadn, İtalyada, Akdeniule, Afrikada ha- makamlarıyle muzakereler cereyan üzere denizin kenarına bakarmış, bir de llk Renda, başve~ Refik Saydam, Ve- mllll kUltürUmilzle diiny~ kt~1turUnc 
detli bir muazzam mücadele için, mese- rekAtta bulunınnktadır. ettiğine dair Rcisicümhur tarafından ne görsün, meçhul bir 18b18 elbiseıini ku- killer, veklletlt?' erktıru, AnkaradaJ? yapacağı h~etleri tebaruz ettirmiştir. 
la otuz senelik bir harpten nasıl sakını- * yapılan beyanat hali hazır ~rtlar caklayıp kaçmaktadır. yUksek okullar idare ve trlhn beyetlen, Maarif v~ H~. Ali YU~el de çok 
hr! . . . . ~nva~ ka~ıplar hakkında bir içinde fevkalade ehemmiyeti haiz sa- Avukat biltün kuvvetiyle yüzerek aa- İstanbul ~versltesLıi11 tıı:, edebiyat, heyecanlı bır nutuk ~ylemiştır. Bu nu-

Znten bir İtalyan gazetesı de harbm fıkır edinmek te gtiç oluyor. Almanlar, 'h b' .f d kt- -'' hile çıktığı zaman hırsızın hayÜ uzakla~ hukuk fakülteler! c!.Eıltmlan haıır bu- tuklan müteakip ..fakültenin tarih Pl'Oot 
daha iki sene devamını beklemek lAzım ın21 1n ·u ta ---t-ı- d1'..:~..:~1dü~' rı ır mana 1 a e etme eaır. ld x... h d .. fi l lunm•uı•l--.3·- fesörü Hikmet Bayur ilk dersini ver-., gı z yyun::.uun ~...,..., 15u.• R •• "mh y . b k mıo o u.,unu Ye fC re ogru rar ey e- ·~ CU"\lll"• 

Jtcl~iğıni yazmamış mıydı? nU söyledikleri halde M. Çörçil bu za- eıaı~~ ~ .. unaniatan a : diğini ıörmiiotür. Ne yapacağını ıqıra- Başvekil Refik Saydam bu mUnase- miştlr. 
Süfilıların telaıik inki§afına rağmen, yintı 588 tayyare olarak göstermektedir. kında goıterdıgı alaka ve sempati rak o esnada ıol!eden geçmekte olan bir .,_, .. , .,_,_,.. • -·-· ••- ·- _,,, ··-·-•·•-11•••11- -·- • -·-· .. -

b~ların hazan Urpen_n~den dUşünUI: Alınanyanın tayy~re .. kaybı baklanda, her türlü §Cfftİt albnda Türkiyenin cenaze arabasına atlamı§, seyis çırçıplak y • t ınoııtore Sovuetıor 
nuyecek ohın kudretlerının artışına rag- her iki tnrnftan bildirilen rakamlar da alakuız bir seyirci kalmayacağı hak- bir deli ile karıılaıtığını zannederek kor- unanıs an • 
men asla unutulnmıyacak bir nokta var- bu biçimdedir. kmd b' ihtard kusundnn arabadan atlamııtır. Avukat -•-
sa, o da harp~ kat't kararı verdirecek Bir Amerikalı askeri mütehassıs aylık Na kar T" ki ır. • k if d dizginlere yapışmış ve atları çala kamçı hakkında uy• 
faktörU?, çarpışanın kendisi olduğudur. İngiliz tayyare istih~alatmı 1800 tayyare .... ~tu • ur y~ın. ~Çl ça. ,8 e sürmÜ§, böylece §ehrin ortasına girmiştir. L d h••k•• • 

Har~ı yap:ın .insandır, onu uzatıp çe· olarak tahmin etmekte ve buna ~ukabil e~tigı g~yrı muharıpli~ sıyase~ını. le- Anadan doğma bir adamın cenaze d h b 1 00 ra U U 
tinlcştıren de Y1!1~ odur. Almanyanın ayda 2000 tayyare im:81 et- yit ebnlf olmuma ragmen Turkiye- arabaınnı ıUrdüğünü gören ahali mezar urma a er er • M. k 

_Alman ve İngıliz askerle~ karada, d: ti~: bu imalAtım 3000 e çıkarabilecek nin müteyakkız olduğunu da ihtar kaçkını var diye panik yaparak evlerine -•- metı 05 ovayı 
nızde ve havada dcğerlerıni ispat etti- kabiliyette olduğunu yazmaktadır .. Bu bn kted' T"rki h ah kaçmışlardır Nihayet zabıta memurlan 
ı~ .. Bunlar, kahramanca çarpışm~ı muharrir diyor xi, <Alman hava ordus~ e e ır. u ye. er ne~ &i!7·a arabayı durdurmuılar ve avukab zabıta Atına, ltalyanllll'ın sinir t t tti 
bıldilcr. Fakat topyeklın harp~e b~ İngi~ hava ordu~~ hiç olmazsa iki 0 !una ~laun ~amıy;t ve ıst a. ı- merkezine ıötünnüolerclir. Burada vazi.. IJUllf'GnlllJ gösterınelz prO es 0 e 
mevz~u o~ sadece asker değil~. BU- misli daha kuwe~dir .. • . . . '!m mlidafaa edilmesme azmebnit- yet anlaoılmıı ve avukata bir elbise ve- ı,,; 1J flalJ feri _ _ 
t~ bır sıvil hnlk ta ~lk edilmekte- Bu mütalaa mün~aşa edilebilir. İma- tir. rilmiştir. Şimdi zabıta avukatın elbisesini ~·n u eıe ESE 
dır. $ayet, Almany& duşmanını yıkma- lat hakkında, Amerikadan satın alman Reisicümhurun nutkunda Sovyet- çalanı aramaktadır. IJlldirlyOI' SOVYETLER, TUNA M • 
ğa karar vermişse İngiltere de, başveki- tayyareler, bnparatorluk dahilinde ya- ] .. hah t ... t 1 'h t - •- Atinn 4 (AA} Belgrattaki Vreme 1 
linin nutkunun da ispat ettiği üzere, pılanlıır, uğrnnılan uıyiat baklanda bir- er m~~a~e .. na yap. ıgı ~ ~ı e ~ı.ı.~u-emı • 1 I gazetesi D.N.İı. ajansına atfen neşretti- LES HAKKINDA OLAN BU 
mukavemete, hatta değil sadece mukn- birini tutmaz malUınat arasında tam bir çok muaaıt telilli edılmektedır. Is- VV&"'UUD 1 şey• Ç çe ti bir habe.Me ltal anların Yunanistan PROTESTOYU KABUL 
vemete, f:ıkat sulhu dikte ettirmeğe ka- rakam bulup vermek gUçtlir. ~ met lnönü eski eamimt münaaebet- iki yumurta! dahiline 90 kllomeı. nilfuz ettiklerini 
rar vermış bulunmaktadır. olan bir nokta varsa, o ~İngiliz hava lerin yeniden kurulduğunu aöyle- Alınanyada Birbnfeld fehrl civarın- bildirmektedir Bu haberin tamamen ETMEDiLER 

Binaenaleyh, 10 ağustostan beri ve ordurunun, harbin başladıtı gündenbe- mittir dak1 köylerdeıı blrmde bir tavuk aaa~ uydurma olduİu beyandan mUstaln!dir. oak '4 (AA) T A' • 
bllluıssa 16 ağustostan beri artan ve ri ehemmiyetli l'Ul'Ctte artmış olduğu- B ·haber iki emJek t aruinda Jeree il~ pek ~k sıkıntı çektik- ttal ta arel · · Sellnlğe karfı . ~. ova, . · . - u !.~ 
büyük hasarlara ve fazla in.~ kayıpla- dur. Pilot ve malzeme hususunda, sayı U m e .. ... ten aonra einfdiye kadar dünyanın hiç f allyyÜ ~~an rad osu- bıl~ı.nyo~ı lngıltererun. Moskova huyu~ 
nna sc>bep olan hava taarruzlarının. bakımından Almanya, humma hiç şüp- anlqmamazhk tohumu elmıege ug- bir tarafınd• görühnemie gayet bUyilk a e eri 1 tU t 1 Y elç111 Knpı ~9 ll~tqnnde Sovyet ha~ 
İnstihcreyi mücadeleden vaz geçirtemi- hesiz hAlA Ustündür. Aradaki fark bU- rqan AJman1an memnan etmiye- bir yumurta yumurtlamıştır. Bu yumur~ ~: haber'~ t°ed ~ç {° b~~ ~ ~ ciye ko~er!ne gıderek B. Molotofa hir 
yee<!ği şüphesiz. kuvvetle iddia edilebi- yük mUdiir? Son harekAt tetkik edile- cek bir haberdir. Abnanlar nuıl f&• ta tam 154 gram ağırlığındadır. Yumur- ~ ve bir ıı::U.: e emlsine ç isa~ nota vermıştır. . • .. . • 
lir. ye bunun gibi, ke~ ~için felll- cek olursa, bu fnrk o kadar vuzuhla gi>- yanı dikkat bir tekilde bu tetef>büs- tanın içinde kabuğu yetişmiş başkaca r ka ~ ttikl rlnl d~ bombalarla !Ju no~ ile tngilix .hülriimeti Sovy:t 
ketlı olmnkta olan İngıliz havacılığının ıilkmiyor. İngiltere hava kuvvetleri ge- I . de --~Lı_ '---.ıılana 1 _ _: bir yumurta daha vardır İkinci yumur- er Y e e ' 1 n ıld lerm yeru Tuna konusyonunda yer 
alanlan da Almanyayı mücadeleden vaz rek taarruzda ve gerek müdafaada bas- ~ mUTIUı.a O&UDaU • • u~ı.· ta 80 aram aikletindedlr.' lkinci ywnur- depoların ve antrepo arın yak ığıru, malarmı • n söriifmeler~ if~erinl 
geçirmeğe mecbur edemiyecektir. mı ile boy ölçüşecek vaziyette olduğu- liz •Türk paktım bozmak IÇbl auf- tanın etrah yumurta ·~ ile muhattır. b~~~ ~lirUliHlğ'Unti iddia et. Sovyet bitaraflığmm ihlili fddinde t~ 

Böylece Fransa saf harici kılındıktan nu ispat etmektedir. ettikleri tetebbüate de munffak Yumurtayı ~n tavuk 0 kadar ıstı- m ıtaı .._L._,__•ftlux..• malO.md F likki ederek protesto ebnekte n lngilia 
aonra 1ngiltere ile Almanya arasındaki * olamıyacaldardır. rap cekıniştir Jel, yumurta çıktıktan yan wuuu .... ~ &.. m. a-h~ me•c:at muahedeleri i!1W 
ilıtila!nı - gerek Almanyada ve gerek Alman bava akınlan her şeyden ev- p APENIN SEY AHA n sonra yere aerilmiş bir kaç g0n yeıtn- kat 7alanlarmm buukde;c~~~aca~ eden hiç bir anlaf~yı bbul edemıy• 
başka memleketlerde zannedildiği gibi- vel Londralılann maneviyatına taarruzu •• _ utku .. l • den kalkamamıştır.' Fakat sonra tekrar tasavvur etmiyord · lra ğe a- ceiini bilclirmekteclir. • 
diplomatik yoldan hnllcdileceğini sanan- hedef tutuyor Bu hedef -"phe•ı... en Reıaıcumhurun n IOY enır- al ..:1_1 tte _,_.,1 __ .x... ba-' va taarruzunda hJç btr ukeıi hedefe Sovyetler ba notaya mukabD bD' nota 

• ' .;-u -.. '-- L-- bul ak • • Alm norm tiJAJe yumucı.ıtUUa5a ;ı.aa- ı--b k l ....... • • • T k • lnr yonılmış bulunmaktadırlar. başta gelen a.skeri bir hedeftir .. Fa- ıu:n ~ munam açın an mı~ ...,.. et va i o mamı:i•&&, yermq)erdir. Bunda yem ana omıa-
Harbin artık ynlmz iki tarafın hasmı- kat lngilterenln, 1ngili% hava akınla- büyük elçiainin Berline sey&hati için • Şhndl İtalyan propagandası fhnalt yonumm tetkı1i meaeleainin bitaraOJı 

nın topraklarına asker çıkarması sure- rına karşı Almanlann yaptıklan gibi, 0 giinihı kasten aeçilmit olmuı keyfiyet Türkiye için hayatt bir Yunanlstanda bir Rumen ekalliyet! bu- meselesiyle hiç bir alikaa mevcut olma-
tiy lc sona erdirebileceği düşünülebilir. bu taarruzlara karşı koyduğu anJaşıh- uht ki' ~· ti haizd• Türki ben.. lundutundan b~ktedlr. Yu:nanls- dıiı" bu aebcple So.yetlerbı ba protM-

Ve bu b~-usta İngilterenin henüz ha- yor. m em~. ır. mıy~ • • ır. ye uz tanda Greko Ulah bir bç bin kişi var- toya kabul edemiyecekleri bildirilmek· 
zırlıklı olduğunu söylemek pek güçtür. Ve işte bUtUn bunlardan dolayıdır ki Son gunlerde Alman matbuab lngiltere ile bırlikte kararlannı aJma.. dır. Fakat bunlann Rumenlerle allkası tedir. 

Buna mukabil, bu harpte örneklerini bugün elinde binden fazla harp gemW büyük elçiyi methetmeğe mütema· llllfbr. lımet lnönil Sovy~ doat- yoktur. Bunlar halla birer Yunan vatan- --·~ 
verme.kten geri kalmıyan bir . ~ı bulunduran bir ~eniz kuvveti ile, gün- yil bulunmuıtur. Büyük elçinin Al- luğuna huautl ehemmiyet Termek- perverlerldlrler, ISPANY A • bfGJLTERE 
ruhu ıle Alman ordusunun İngiliz ada- den güne artan hır havacılık karşısmda, man devlet rciline raporunu verme- tedir. Yine İtalyan propagandası Yunanlsta-
larını istila te ebbUstine karar verdiği İngiliz inadı önUnde, devamlı bombardı- • k d' . . . b' . fh lacaktır N tk bilhaaaa b ı_:- - Ü nm kayıtsız ve prtsız teallmhıl l.stiyen VE ALMAlrfY A 
söylenmektedir. manlara ra~en Alınan ordusu tarafın- sı en 111 ıçm ır un 1 en ° · · u -~~ .. ~ ıuı~ ~ .na- QJtlmatomun Yunan milletinin arzusu- Madrld, 4 (A.A) - Hariciye nazırı 

Ve bundan dolayı, Alınan tayyarcc!ll- dan yapılacak bir istil1nm neticesi Q%.e- RUMENLERE GÖRE kqa gotunnez. Turkıye bır mtizar na balmııyarak yalnız Uç )tj.şl taTafmdan Sunner dUn Alman btlyilk elçisi Pe 
linin harek~tındaki şiddeti arttırıp ln- rinde kehanetlerde bulunmak kat'iyen Bükrq -i (A.A) - Rador ajan- hatb hareketi tutmuştur. Bu hatb reddedildilfni, bunların da kral, başve- uzun bir g8rilşme yapmıştır. İngiliz. b&-
giliz limanlanru, depolannı, sahil mil- kabil olmamaktadır. ıı bildiriyor: Onivenul pZeteeİ hareketin mebengi Türk topraklan- Jdl Ketabal ve amel lnırmay başkanı yUk elçili Samuel Horun da Smmer De 
dafaa toplnrını, muvasala hatlannı bom- Acabe. .-nf ve namualarmı ~ TGrkiye Cümhurreiai t.met lnönü- nm emDiyetl " tamamiyctidir Bu oldvlmm b1ldh1J'or. O!Um1l esarete ter- yeni b{r mQJü.atta bulunduğu bildirll
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