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Basmı.harrir ve umwni neşrivnt mildilrU 
HA rnn OCAKOÔLU 

ABONE SERAİTİ 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Haı·iç. için 
SE'nclil; ...... 1400 2900 
Altı aylık........ 750 1650 

Gü:ıii geçmiş nüshalar (25) kuruştur .. 
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AkJenizde mühim 
fıareketler bekleniyo 

R mada on iki 
ada için telaş 

başladı -·-İn«illcrc~ c karşı yıldırım harbi tccrii-
besinin irın""' iizcı-int', milncr. senelerce Ak enii e 
ıUrecck bir lıarlıc lrntlanmak mccburi-
Jetindc olduğunu nihayet nıılaınıc;tır. a ır·ııden daha 
Alman ,c italynn dc\let ndnmlnn, hnr- ~2ZI a . ••• 
bi~ ~alı~ık ~itiril_mcs.ini hc!dil:e!~ ~~ıill~t- Londra 8 (A.A) - O,,iJy Sketch 
lerıne ımdı hnkık.ıtın sert yiızııııu gos- ı t • • K h · d k" h h 
lennelt husu ıında biiyiik s;kıntı i<:indc- bg?:e esının 8 ıre c ı arp mu a-
dirler. Bununla beraber askeri münek- ırı ynzıyor: 
kitlerin hemen hemen iizerinde iUifok 1 f ngiliz kuvvetlerinin yapmak üze
ettiklcri bir ~ıi!tnliıal:? ~öre. müwcrcile.~ 1 re olduğu h yati ehemmiyeti haiz 
bu ~ mc' ınundc buyuk çnp.~ ,.e knt ı hnreketler nref esindeyiz ve bu ba-
lllahıyette bazı hnrckctlcre gırı meklcn ı ti · AI d · d k .. h • b · 
latinkfıf edcmiycccklcrdir. re.~. e~m .. t ~~~ .~~';u mı il 

Kat'i Jıat"Ckllt t tıti- tca:n .o~~ • ~ . ~. • • 
bıaller giizdeıı gcçiriJmiştir : 'Oslerımız şımdı halya ıle on ıkı 

1 - Frnn a znferindcn azami ölc;iide adadaki şarki İtalyan üsleri arasm
latüade ederek Vişi hükiiınetine l\lilwe- da bulunuyor. Askeri makinemiz 
rin bütiin isteklerini knbnl ettinnek. bir saat İntizamı ile i~liyor. Çoktan 

2 - İspanyayı harbe sürüklemek su- . b ki d'~ : · b" f- h t ......: ı 1 b" lkl t k • • Af 'kn'-·a ben e e ıgımız ır ırsat zu ur c -""'-.y c ınr ın c mcr ezını rı •"' k .. d" 
llılklctnwk.. me uzere ır. 

3 - Akdenizde lngiliz donannın~ımn Akdenizdeki lngiliz kuvvetlerinin 
hakimiyetini snrsacak hir ,·azi)·et ilHfası- vaziyeti şimdi Fransa teılim olduğu 
lla (alı ınnk.. .. . zamanki vaziyetten çok daha müsa-

4 - Balkanlar \C Orta ~rk uzerın· • • H l k 1 . . c· "t d 
elen l\lıım seferini tacil etmek.. ıtbr. . a. en uvvet erkü~lız m e. ~-

5 - Bıı te ehbfü.ler hazırlanırken ge· ıını, bızı bu esas sev cey§ mevzı-
niş bir sulh taarruzuna giri ınek.. inden çıkarmağa matuf her türlü 

C«mhttriyetin tıe Ciimhunyet ııerinbı 'bıkçbi, .aba1ı.Lın ~ıkar dyad ounedW 

A 

ı f,. ın öldüğü 
·htifal •• g n y ca 

Yarın bütün m~mlekette ihtifal/er ya. 
pılacak, Büyük Atanın hayatı, 

muazzam eserleri ve hatıraları anılacaktır 
--~~~~~x----~----~ 

Ebedi Şef Atatürkün vefatının nulacaktır. 
ikinci yıl dönümü münasebetiyle, yur- Y ımn sabah eaat dokuzu bet g~e 
dun her tarafında olduğu gibi. İzmir bGtün mekteplerde talebe ve öiret
Halkevinde de yarın büyük kurtarıcı- menler toplanarak ft.YDJ tekilde ihtifal 
ya milletin eönmez ve tükenmez acv- yapacaklardır. 
gisini teyid fırsatını verecek olan bir * 
ihtifal yapılncakhr. Bütün halkın ve C. H. Partisi Genel Sekreterlfii, 
ba§tn münevverlerin yığın halinde iş- Atatürk ihtifali, Jçin teıkı1lbna bir ta
tirak ede<:ekleri şüphesiz bulunan ih- mim göndermiotir. Yapılacak ibtlfal
tifnle tam saat 9 zu beş geçe Halkevi lerin ana hatlannı ıösteren bu tamim 
salonunda ba~Ianncııktır. qağıdadır: 

Parti reis.imiz tarafından törenin 1. HALKEVLERINDE 
ba~lndığı bildirildikten sonra, az.iz ölü- HALK ODALARINDA 
nün hatıralarına hürmeten hazırun A) Ebedt Şef Atatürk.ün 61Gm sQn 
be~ dakika aükuta davet edilecektir. ve saatine tesadüf eden l O lkincitq-

Bunu müteakip Parti Vilayet idare rin 940 Pazar cünil aaat 9.0.S tıe bii
heyeti reisi B. Ahf İnan tarafından tün Halkevlerinde ve Halk od.alarmda 
Atatürkün millete yaptığı hizmetleri Halkevi ve oduı olmıyan ,.erlerde 
tebarüz ettiren bir hitabede bulunula- bilfunum Parti merkezlerinde lıir ih
cak ve Reisicümhurumuz ismet lnönü- tifal toplantın yapılacakbr. 
nün bt-yannameleri olcunacaktJT. B) Bu toplantıyı. Halkevi ve Halk-

lhtifal için getirilecek çelenkler odaaı olan yerlerde Halkevi n Halk 
satt 8.30 da Halkevinde bulundurula- odaaı reisleri. olmıyan yerlerde o h
cak ve toplantıyı müteakip hep birlik- demenin Parti reisleri tanzim ve idare 
te Atatürkün heykeline gidilerek ko- - SONU 3 CNC'O SAHİJi'EDE -

oskov dabü
yü bir re. m· 
geç·t ya ıl ı 

-·-

Almangaga hOcum 
Krup fabrika
ları şiddetle 
bombalandı -·-B. STALltı iLE 8. MOLOTOF iSTiLA LIM'ANLARI iLE TAY· 

\fE BOTU E A , RfS ı 1 Aftf tlDfUtLAnınA uA 
GEÇiDi SEYRETTiLER TAARRUZ EDiLDi 

Moskova 8 (A.A) - D. N. B. nin hu- Londra 8 (A.A) - Resmen bildirlldi-
susi muhabiri bildiriyor: ğine göre dün gece lngillz hava lı::uvvet-

Bolşevik ihli1Alinin 23 Uncil yıl dönil- lerlne mensup bombardnnan tayyare
mil münase'betile Kızıl ordu ananevi ge- leri Essende Knıp fabrlkalarına fevbll
çit remnini yapmıştır. Geçit resminde de şiddetli hUcumlar yapmışlardır. Al
başta B. Stalin ve B. Molotof olınnk Uzc- manyadaki petrol tesisatına ve Fransa
re bUtUn hUkümet ve parti erkfını hazır nın istill llmanTan Ue dUşman tayyare 
bulunmustur. meydanlarına da başka hücumlar ya

pılmıştır. 

YARIN HER SEMTTE KAHRAMA .1 
ASKERL~RIMIZE KIŞlıK HEDiYELER 
TOPLANACAK. sız DE PAMUKLU, 
YON YELEK. YON ÇORAP, YON EL· 
DIVEN GiBi BiR HEDiYE HAZIRLA· 
YIP VERiNiZ. _J 

YEN! ASm matbauında basılm~tır 

On günlük harbin 11eticekriflilen ve vazİl/etten memnun olatı Ymıanistanın 
pavitahtı Atına 

ME KEZDEITALY4NLAR 
ÇEMBER iÇi DE -· 

Yunanlılar as
kerivaziyetten 
çok memnun .... 

Mevcut ~ergin
lik büsbütün 
artacak ~ibi ••• -·- -EPIR CEPHESiNDEKi HAFiF ALMANLAR IRLANDADAK\ 

GERiLEME TAMAMEN MEV· AMERIKALILARIN SERBEST· 
Zil MAHiYETTE · AVLON· ÇE AYRILMASINA RAZI 

YA BOMBALANDı OLMIYORLAR 
Londra, 8 (A.A) - Yunan - İtalyan Vaşington, 8 (A.A) - Hnriciye neza• 

cephesindeki harekAt hakkında fU ha- ret!, Amerika vatandaşlarının. avdeUnl 
ber verilmektedir : temin için Irlımdaya gönderilecek bir 

Diln Epir cepheQ.nde icra edildiii ha- Amerikan gemisinin serbestçe seferine 
ber verilen hafif Yunan gerilemeleri ta· İtalya tarafından muvafakat edildill 
mnmen mevzii mahiyettedir. SaWıiyet· halde Almanya tarafından muvafakat 
tar mahfillerde beyan edildijine göre, edilmemiş olduğunu bildirmektedir. 
umumi vaziyet memnuniyet verld bir Ahnanyanın bu tnlebe muvafakat d
tekildedir. İtalyan kuvvetlerinin çenber memek için ileriye silrdilğU vesile ild 
lclne almmıs buJunduklan merkezi mev· memleket arasında mevcut gergin}W 

- ~ONU! tNct SAHİFEDE - arttıracak mahiyettedir. 

Yunan harp azmi ---zafere kadar 1iarp 

Atina üniversiu 
tesi bir mesaj 

neşretti 

Italyanlar sak
lanıyor veya 
kaçıyorlar 

...... ---~~~~~~Mina ajansı tavassut Bir Yunan gazetesi dl• 
Bu projeleri bir de gerçekleşme kabi- te§ebbföıten masun bir hale lmymu§

liyc~leri bakımından .~<!zden geçi.~elinı. : lardır. Ve bana bildirildiğine göre " 
Hıtlcr - Peten mulakntını nmteakiı> lt l 'ki _-' d-•-= vazı"yet'ı 

1111 111111111111111111111111111111111 ıstemedilılerlnl, sonuna yor lıi : Karıyorlar. HGP• 
lıadar harp edecelıleri· bin Ulı on günü İtalyan 

AKIX.A. 
'

r· • • h" "h t ·· ··ı 1 ayanın on ı n.ua aıu ışının muazzam ır ı ane e suru ( ene- .. •. • • • d' 
teği :ıanncdilmi ti. Fakat şimdi sulnr Roma hulmmetı ıçın en l§e uyan-
«hırulduktnn sonrn anlaşılqıaktndır ki dırmağa ba§1amıştır. 
lhtiynr mare"nı. mill\ erte iş birliği pren- su an a in i iz e~ 
gjhini tas' ip etıncl.le beraber Franı.ayı ·'d 
eski mtittcfiki ''C bilulı arktıdaşı İngiltc- Galla ~tı a u ar ... 
re te,hindc dü manca hareketlere ~ev- Kahire 8 (A.A) - İngiliz. umumi kn-
lcetm;ğe rnzı olmamıştır. Ynni Fransn- rargahmın r esmi tebliği: 
nın en ki_itii :ırtlnr içinde bil" ıınanelcri- Sudanda evvelki sabah erkenden ta~
ne. tm ihi şereflerine 'c inandığı akide- yarclerin himayesinde hareket eden hır 
lcrc :ı~ kın bir siHi"et takip etmesi im- İngiliz kolu nnsızın Gnllabatı ~ptedcrek 
kansız olct,ı •• ı anla ılmı!itır. Fransa müs- bir miktar C''iir almıştır. 
tc.rnlckdC'r0 nrlc Mil\\ ere deniz, lmva üs- Hava bombardımanını müteakıp ya
leri \C.remi~cceJ..'1ir. General Vc:-1gnnd pılan şiddetli iki mukabil hücum ınu
höyle bir eye mm afokat etmi~ eccğini vaffakıyetle pUskürtlilmüştUr. 
ı.(iylcdiği gibi Suri~edcki Frnnsız ~ilk- Kassala bölge-sinde İngiliz. tayyare 
sek komisf'rİ de tt~ıl~·a \ 'eya Alman~ ayn kuv\'cti Fenelai cebel bölgesinde el:·.,_ 
ba\'a u leri 'erilmesi dlişünülemiycccği- man mlifrezesi ti7.erine tazyikini devam 
tıi SÖ) lemi tir. Diğer taraftan Degolist ettirmektedir. 
lınreket miitemndi en genişlemektedir. Mısır, Filistin ve Kenyada kayda de-
llürri~ etini tamamen kaybctmis olan ~ r h'c: hir s y o' 
l"rnn~n ynlnıı. denizde hareket serbesti· ~ 
'ini muhafnzn etmektedir. Vişi, bu ser- ·r:;· ru'~ ~'.<h!~ 
he tiyi doğruılnıı c.!oğnıya İngiltereye, 
cınun nıuznffcrane nıuka' cmctine borçlu 
nlduğunu umıtıımnz. Eğer İngiltere Ak· 
denize hfıkim olmn nydı. l\lnrsiilkebir 
hareketinden sonrn çok hırpalanmış 
<ılan Fransız don:ınınnsı hugiinkü hare
ket cı·bcstisiııi ıım1ınlaza etınek ~öyle 
dursıın !\lih' erin cJine düşmekten kur
tulamazdı. İngiliz nmk:1"cmctiniıı diiş
tn:ınlnrını sn~ırtacalt derecede artını bu
hınnıası, An,.lo Sakson iş birliğinin cc· 

rethah bir ~kle girrni~ olma ı n~ ni
ha;yet l\lih' erin kcndi.,ini ilınta eden 
~enbcr içinde bucnlamaktnn kurtulma
dt~'Ulı gü teren alôınctl r , ınnğUıp Vi i 
hUkümctine bile Alınan müddei~ atına 
boruıı eğmemek Cl' nretiııi vcmıiştir. 

Ispan)"n;\ n ~elince Bcrliıı "e Romanın 
de, nmh tn ırikfıtm:ı rağmen bu 111cınle
kctin harbe girmcl.ten bnlamııııkta oldu
iu mnlUnıdur. Gen• rnl Franko llitleriz
nıc \ e l"a.<;İ:mıc dnrin bempatİ be-.:lenıek· 
te i e de. İ"J)ılll:\ a çok uzun "iİrccck 
olan Ur harı> uıaccrn~muı zarnr !lcrincl 
\e ıstıraplarm:t göıriis ı;-crmcğc ne ına- ~~iİll 

SON 
•••••••••••• 

Y ttınan muvaf
f akı yeti devam 

nl IJiJdirlyor.. tGPlld için Jıaradır •• 
Atına, 8 (A.A) - Atina üniversitesi Atina, 8 (A.A) - Yunan gazeteleri, 

dünya üni\'ersitelerine eu mesajı gön- Yunan lotantının muzafferane ilcrleyi• 
dermi.ştir : şlyle meşguldür. «füroniks• gazetesi dl· 
Bwıdan Uç aene evvel, bUtün dUnya yor ki : 

Universitelcrinin Alimleri tarafından zi- •İtalyanlar mütcarris olmak isterk 
yaret edilerek kurulu.şunun yüriincli yıl esirimiz oldular .. • 
dönUmU mUna'>Cbctlyle onlar tarafın- •Akropolisn gazetesi şöyle yazıyor : 

d•yor dan tebrik edildiği zaman, menfur bir Biz Yunanlılar ne kendimizi methecle-e ı lstilAyı pı'Otesto mecburiyetinde kalaca- riz, ne de kehanetlerde buluııuru;. p;ı. 
Arnavutluktaki ttalyan ğı Atina Unlversitcsinin asla hatırından diğimh bir şey ,·orsa o da şudur: Ya 

geçmiyordu. İtalyanlar için ebedi bir le- öleceğiz, ya muzaffer olacağız. Fakat aa-
kunıandanı galiba ke kalacak olan bu menfur hareket o la esir olmnğı kabnl etınlyeceğiz. 
delişdrildi... r..nman asla hatıra gelemezdi. Dünya me- ıNea Ellas• gazetesi diyor ki : 
Lo dra 8 (A.A) _ Resm1 uıahfille'l' deniyetinin manevt beşiği olan bu top- On gilnden beri devam eden mUha-

Ama~tluktak.1 Görlcenln henüz ttal- raklardan, dünya Oniversitelerinin par- rebclerden sonra Yunru:ıistan ?er. z.a
yanlann elinde olduğunu bildirmektedir. lak vicdanı anUnde menfur taarruzu mnnkin'Ben daha kuvvetlı ve azimli ve 

B. Stalin ve Mareşal V 01 oşilof van.ııına Yunan arazbl dahilinde bulunan Slem- protesto ediyoruz. . nlhat zafere her zamankinden daha 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llce elvarında kUçUk bir Yunan ilerle- Dünyaca malmn olan bir hakikat var- emin bı_ılunmaktadır .. Deniz Uı>tün~e .~k 

R b kayded'lınektedlr dır ı Yunanbtanın eski ve yeni mUca- kudreUi olan mUttefiklerlyle bırlıkte 
omanın Om- yişlSon ılara . 1talymlar a- deleleriyle ispat ettiil cihl, Yunan mil- Yunanlılar istikbale kat'l bir silk.ful ve 

rapor nazar:; 1.k icra letlDin esaret altına cirmedne lmkln itimatla bakmaktadır. 

b d bil cephesinde bllyUk taey et- -.dılmı bütUn dU~ya 1lAıı ederb. Yunanistan yenetekfu, (linkli l·en-ar ıaanına ~~er(A.A) _ Muharebe btSl .. le- B001n Yunanhlann hakikt anuı ve Yu- mek btiyor. Çünkü ı.af er o~un ~kJD. 

b 1 
"' y nu ananelerinin aadık bir muhafızı dır ve adalet olacaktır. Ve yıne ~nktl 

aş anacagı rlDden buraya gelen malibnata t6n a: olan bu müessese en bUyUk fedakArlık- l'enmek ku\•vcüne maliktir. 
DUl ~vvetleri cepheninn • Pindv-ill'~ b- lan kabul eden Yunan vatanının haysi- •Katimerini• ı:nzetesi şöyle l azıyor ı 

1 1 ,. rloe bölgelerlndekJ e~ me yet eiken bir harekete tahammtU edemi- İtalyan elçisi, geı.eral Mctaksası saat an acı ı) Or lAh etmişlerdir. Bu bölgelerde Ymıan- - SONU 2 in<'i SAJIİFEDE - üçte uyandırdı.. Bu bahse a\'det ettiw-
!c, .- hların hafif mevdt Uerlemelerl kayde- llllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHI - ~0''11 2 il'WI ~J\llt"FJ.'IW -

Roma a"'IJı bir ~ehlf' dilmektedlr. Ayni uunanda bUtUn ce~ 
:r T bede topçu düellosu devam etmektedir. 

teldfıfıi edlfemiyeceJı Atlnaya gelen ve henUz teeyyüt etmiyen 
Londra, 8 (A.A) - İtalyan tayyaı:ele· baz.ı pyialara göre Arnavutluktaki !tal

rinin Londra bombardunanlanna ~ yan kumandanı geri alınarak yerine ge
ettikleri hakkındaki Roma tebliğlerin- nel kurmay b~kam marepl Badonııo 
den 10nra Romanın a~k şehir olarak te- tayjn edilmiştir. 
Wdd edilip edilmiyeceği hakkında y 7 <J 
Avam Kamarasında sorulan bir ~Wl:1e ngos HV) aya ~lren 
hariciye milsteŞ2n şu cevabı vennışür: b } { l 

- Kraliyet h:ikümeti bu tebliğleri meç u ayyare er~ 
kaydeylemiştir 'e buna binaen Romaya d. ld. 
karşı tam hareket scrbestisinl muhafaza ateş e 1 1 
eylemektedir. +-..! _.J 

B. MUSSOLtNl BATARYALARI Londra 8 (A.A) - .umçre ;nauyosu 
TEFTİŞ ETTI Yugoslnvyanm bitaraflığını ihlAl eden 

. l d yabancı tayyarelerin YugoslavYa avcı 
Roma, 8 (A.A) - Bugün er e ıtayyaNleri tarafından ateşe :tutulduğu-

ı1cn1 ne de m :·l!<leten hazırlnm•1ış d~~il- \.i 
dir. hp:m~ nrı ın ia: c lııi tcmi.ı hu~usmı
c!a dalın iPıdid<.•ıı maruz knldığı ı.urlul.
lar harbe ~irdi~i ta!,di"!e vaziyetin:n 
'le.k Üntİt!l.İZ o!:ı ",• mı ~ii:ıtermcktt'dir.I 
\fannuıfih l\lill\ er .r~ııan~ ayı kı•nui s:ıfın-

Muı90lini Romanın müdafaasını nu bildimıelctedir. Yugoslavya avcıları 
temin eden hava müdafaa batar· Yunan ve Arnavutluk hudutlannm bazı 

iW'are~=~~dill yalarını teftit etmiftir. noktalarında devriye uçu~lan yapmak 
KONT CİANO ALBAY OLMU$ emrini alm1.5lardır. 

~ON U 2 ınc.ı SAYFADA -

'1·gı1ı :l,-ri n 1•ahn.J1 'H'''" 1i ... ,.,.ette 
lımrı1ııırclnrınmı 1ırt~l11ı•ıt'Oklnn tnhmm 

olımaıı Roma&n~ bir tnatı.ıarcı 

Atina, 8 (A.A) - Öğrenildijine aöre ---~;.....--....,.---"""=~ 
İtalya hariciye nazın Kont Cianoya ma

- SONU 2 lNd 8AB1RI>& -



- .ihveri 
r z 

a ___ .._. --av Dün vilayette bir ictima yapıldı 
• - UAŞ'fAUAFI 1 lNl 1 S/\l!lFH>F -

Yazan: ·~---------------~4x·~-----------------• • ve • cı·r k "" da harbe sürüklemek iimidini heniiz ta-z ı d ge mnmcn kııvbetmemiştir. Mııdriddc t:ıh· 
4 - aza ar a a e e rilitıtın ke~ali hnrarctle dcYaOl ettnmi 

' 

.... , i ti M sır sıd a acak de bunun delilidir. f' • Jı Ol'dUSU ÇÖJÜ JıOfGy iff a geçm Ş • J • A f e k ı k Nihnyct biitün B:ılkımlan \C l'nkıu 
taftı J.50 bin Jıişilifı bir ordu ·ıe Jıarşı Jıoy- Bu maksatla iki milyon azan"l ıat ODU aca Şarkı harp sabası yapmak tasavvuru 

m-ır.a IVlflJIYOrdu- lira ayrıldı.. .A kalıyor. Her ndunda nihayetsiz zorluk-
W!f 3"- 1::-.: d 1ar ve yenilmez mukavemetlerle karşJ· 

M--ı..1-·ı...ı-. k--~nan Tür. kJror burada dahi serinlet.mişt.f. Sair zn_ .manlarda da, Koordinnsyon h~yeti rels~.n en va- X•X ı--cak olan böyle bir teşebbüsün bizce 
~uu -'-'"""---- - d:ı d ki olan teklif ili.erine., doğrudnn doğru- __ ..... ı ı-a-.aen elnnelı ~ 

da bir kaç saatin içinde Memltıkleri bir knç dakika zarfın ıçın e l'Umurta yn müstahsild n kuru üzüm v. e in.cir FU'aııarı az olan .-nu••,Fe epe ~.....-.. realize edilmek kabiliyeti yoktur. 
ğlA ttil Bozgun a·uş· man asker- pi !rüecek derecede sıcak bulunan kum- ı ı -.:~ d 1...u1~-.. Kü..:!t. Yunanistnnın k8hraman(8 mu-

ma wp e er. . b ll ·ı ld milbayn için Tie&rct vekaletı emnne "'Önderi meS ile nu.SGG e 0 ... -UK- "un. . . · 
ı . ku----..ı-nları Gaz.ali ile birlikte Iarın harareti u sure e zaı o u. '--dn b" kredi t hsi :. ,;cmcti bu ıddiıınuwı en parlak delı-
erı, rrı.ıı.nua ~-1 b · • b knd kolaylıkla i.lt.i milyon lirnvn ıt;,.ı r ır n - Diln '"'ıı.yelte, v·"-'-!- riyaseti· al· metimlz bu =-1erl azamı hassasiyetle ta- u..ı:-. EI'--ttc ne Bomu, ne <le Bcrlin ·ac doğru kaçLılar. Türır.ıer u ışın u ar. . ·· sine icra vckllleri heyetince karar ve- · &J.ı.ı iUlllUL.U.l Q.l w.r uı:: ı 

ço Sultnn Sellin Remle civarında Celce- başanlacağını umınndıklan ıçın bu çol rilmişlir. tında yapılan bir toplantıda vililyctin kip eylemektedir. böyle bir neticeyi beklemiyorlardı. l\li ı-
liye köyüne vasJl olduğu sırada Sinan yolculuğunu Cideta rUyn gibi telakki et- Müstahsilden vasıtasız incir ve üzilm kazalnnndaki azamı ekmek fiati ile İz- Türkiye bu tieDC ~Y ~ü ba- ver ltarbi bütiin Yakın $arka sirayet ct-

nın Meml"k ordusunu bozduğunu tiler. . . b __ ı._ 11 · ı:.-.; enlere mirdcki azami ekmek fiati arasındaki lamından en bereketli senesini !drfık tinnclc: çılgmlı!:rını gösterirse, her tnrn{-

hpabşa ld u Ve Elrnukaltem dağının zırvesı uzak- mübayaası u nuuıSU erı ye ~wr fark tetkik edilmiştir. Kazalanmızda eylemiştir. Rekolte, geçen senekinden tn ayni mulrovcmetlc karsWış:ıcak, za-
aŞamder 8 ı. hn ket eden '!ürk ordusu tan göründüğü vakit Türk ordusund.n biiyiik ferahlık ver.cği qıuhakkaktır. nznmi ekmek fiatinin İzmirde olduğu gi- bir milyon ton daha kabanktır. Meml&- Cer yolunu kendisine tıkayan lruvvctle-
r hl nn bir ~ile karşılaşmadan çöl her kes gözlerini siliyor ve bunun hakı- -- - - bi esnslı ve daimt bir şekilde tesbiti ve ket ihtiyacı temin edildikten ~ mU: rin nzamet peyda ettiğini görecektir. 

~Ü·ndç bil Uk bir kolaylıkla ilerle- kat·olduğuna bir tUrlü inanamıyordu. Tüt .. n pıv_ asası ornlarn ihtiyaç nisbctinde buğday ve un him nisbette b~~ ihraç edilebilmesı Doğu cenup Avrupasmı altüst edecek 
~ d c Yedi ordu. En büyük cihangirleri yollarından gönderilmesi tedbirleri düşünülmüş ve imkfını elde edilmiştir. 01Dhiyctte hildiselc.r karşısında Sovyct-

mc evnm Y k da Ayni alıkoyan çölU, böyle zahmetsiz bir su- Y bu hususun gerekleri ticaret vekaletine * . ....+.... ler BirJiğinin de ilinihaye seyirci vnzi-
Sultnn Selim ~arı:~ şa~ ın d rette ve kısa bir müddet içinde, Tilrklcr ~e ece anolwunuştur. DE<°ilRI'f~EBE NAl1IYE.5m"" yettc knlamıyncatrım tahmin etmek ha· 

safa.ya kndar g ere ura a sa nwı.m kolaycacık geçmi.o:lerdi. J Belecli,ye reisi, Parti başkanı. Toprak EKMEK İHTIYA~ . talı obmlz. Pro~danm şu yazısına bakı-
Sin'.ln uasa ile birleşti. Ve Sinan paşaya a~I 1yor mahsulleri ofisi müdürü ticaret ve sa- İzm.lrc bağlı Degırmendere rulhiyc ruz: 
hizmetme mükfifnt olarak kıymetli bir *is El k tt da- ~ nayi odası kutibi umumW, nuntaka ti· mildüdilğünden villiycte gelen bir tez- •Emperyalist lınrp büyümekte, Afri. 
kılınc hediye etti. Slnan paşa kuvvetleri- g';ınSıunl~~-;'f:~~~f~n ~ .. i:ub ~,;:{' -4~ Amer· ~a kumpanyala• el nret m~d~ak·· vetm1>?;serda ~omiscri bu top- lcıtcredeskied, ennnhibcri·y~n!11n~~flınnük larckmınedkanihttied·y~ kaya ve Balkruı ynnıruıdasma sirayet et-
run iltihakifo ehemmiyeti hissC'dilir bir •• ~ •n· ~•tıiW- entıya ıştir e ~ı ır. ızmır .. mektedir. Hnrbin rüzgiirı Amerika ı,.,. 
dereced" artan T"ürk ordusu, büyilk İs- idi. • rnun :t-a.ıoer ' si .... Nıı.ıo• To rnk mnhsulleri ofisi un ihtiyacını rlk edildiği bildirilmektedir. tasında da hissedilmektedir. Düşmnn. 
kendcr ve Aksak Timur gibi cihangir- Memleketini ve s:ıltrn"t•nı k?r1

• le nor.. i nda S cfıı t P t · ll'mektedir. İzmir şeb- Fınnları nz olan nahiyelerin vaziyet.- uyumuyor ve bizim muSlihane gayreti-
lere bUe yol venniyen büyük Sina çö- bütiin l.~ 11'-:'cti~? ozm"-l"n 1\I 'llh-k ~\~ Anknrndon alınan mt" .. 'SUk haberlere =~=n~;;ın un ihtiyacı, en ufak leri tetkik olunduktan sonra !btiya~lnrı- mili boş:ı (lkarmnk ve btzi kanlı bir d-
lünii on beş gUn gibi kısa bir uıman tanı muth

1 
1Ş1 du-:~anuun _r.ııs~r toi)~a: • razarnn bu &t"nc Ege mmtaknsmdo tü- bir sıkıntıya meydan kalmıyacak bir na göre İzmirden ekmek sevkine mu.san- dnlo süriildcmekten ibaret olnn lrumn 

içinde katederek nihnyet Kahire ynkin- larındn il l'rı_e~b:s,ıne ml: :m~ 0 ın:ı ~<' n tün piyasası Birinciknnunun ilk hntt"~1 surette temin edilmiştir. Esasen hUkü- de edilecektir. bir lnsa\•vurundon vnz geçmiyor. • n• 
lerindP Hanikah adındaki yere kad:ır pC'k esası lt."U ırıer n mı .. ı. . . d ıl k Ti kil" . U ---·-·-·- ·- - -·-" •• ' ·-· ••• ·-·-·- -· ··- -- tclligcncc Scn·ice• inıizi takviye, mü-
ilerlcdl Tomnnbny tarafından Tiir,derin kar- ırın c. nç ncıı ~ır. .ıcaret .. v~ ı~ız ( A k • ı ı • dnfaa tertibatımızı ıslfilı etmem.iz ve hu-

Tür lerin buraya kadar böyle kolay- !':lSln!\ çıkanlan'kuvvet yliz ell" bin adam- Nazmı Tlpç~~~lud bız~t t~~ud pıyasa81 Zeytincilik s er aı e erı- dutlıırunızda teyakkuzla bekliyen ordu 
d "d k" h" dıın faz.l:ı icU. Uemli'ık ask('rleri t procn me~y c a .n ar oma a _ır.I 1 "C donanmamızın kuvvetini arttırmamı~ 

lıkla gc-lcbllmest or unun gen e -ı ız- t • kn 'ar zırhlı r.ömlc>kl r gj~ lİŞ- Pıyasa ncılmndan evvel. ıılııka ı ıı ıCJ • • • f d • 
m~llcrinln pek muntaı.am bir surette l ır::ı~g~un: ordusunun büyUk bir ciizil- t-cnchi firmnlnr n dir~ktörleriy)e J~nka· ınkışa ~ ne yar un lii~y~k• te.yılkkuzla beklenmesi icap 
tertip olunnrak çölde muayyen ~nzU cil ~ . kanlı ve tüvana nrnp alların" rn<la bazı temaslar yapılacakh.r. Tıel'rct ESPIT eden hudutlar her halde Sovyetler bir· 
::a~nr~e~:ı = LJ~;~~t~ıt~~ ~inmı;':ıvarUer teşkll ediyordu. A ker- vddileti piy~sanın normal .~ıl~e ~çıt· -•- MUHTAÇ OlAWLAR J liğinin aarp ve uzak Şark hudutlandır. 
ol ...... ..+. •• Sultan Sel\mln bulduğu bütUn lerin tolgalan, mıua~lan ve top ızl:ır, cağını ~hm~~n:~~k:~~~ı1:rinç~~::di1ı:~ ŞEHR\MIZDE BiR iÇTiMA ED1l\1QR Sovyetl~ biı.itn gibi harbin ~t~ında 

... ~.... etraflı tcdbirl tab" t kızgın günesin alcvlcrıne manız kalmıık- sene sa ın • : I lmlmnk amilannda (Ok samimidırler. 
bu ince ve ere ıa ın t~ pnril p~nl yanıyordu. Svlıan To- tcn.!?nrn ve g~leeelı: ~.ne ihn:ı. ıca~ ~Y= YAPILO Belediyede te$kil edilen asker aileJc. Fakat An-upa ve Asyayı paylaşmak is-
yardımlan da inzimam etti; manbav TUrlr: ordusunun en btiyiik kuv- ledıgınflcn. alnknlı mııesses~!-~ duşun . . 'le kanunu ve nizamnameS1 rine yardım bUrosu çalışmalarına de- tiyen diktatörlerin yum kendi emai-

Ordu çölden geçerk~ sür'1kli bir yağ- vetini ~+,..,ü ·;ilahların teşltil elliğini bil- <lürecck bir nnktn mevcut &onılmemek- h'~~er~ınıh·n tatbikatı hakkında •örüt- vam ve muhtaç ailelerini teSbit yetlcrini de ihüıl edebHecek bir niiyet 
mur ya~ başladı. Yıır,.,..ur günlerce, - b k tedir. UKunu a tın ktedir 

• S 1 Seli · diği lçln, buna knrsı kendisi de Q~·it mek üzere Manisa, Kırkağaç. Akhisar, e e . • . . d da yarntmalıırma elbette mflcıamaha ile ba-
hnftıılarca devam etti. u t::m mın çapta br tnkım toolar t"d:ırik clml} ve C 

1 
d Am * ·k 1 1 a gö- Bergama Menem n, Kemalpaşa. Urla Belediye Y~~~ hudu:: ; kanuyacaklnrdır. Görülüyor ki bugün 

menıU noktalannda kazdırdı~ kuyular bunlat·la kendi muharebe faıdrctlıii arl- .. e~~ ~r eı· en dn ımanu .. ahı:ınım mik- V" F""" imzalan zeytin bakım memurla- hilindeki. aske;._~-uMJk •. ml uadven ek- cenubu şnrlti Avnıpada Mihverin yayıl-
ın aiızlarına varıncaya kadar sularla . turrncıı. ıçm ımanunız an m .... ..,...,... . mekte cıvar ~ ve oy er en vu u bbU.sl • . •. uı--:~ d ..... 
<loldu. Soğuk ve yatmur, çö1Un adeta tırmak Istembıtı. · dard tütün yükleyen iki Yunan vapu- n İzmire dnvet edilmiş, mıntaka :.:eytı_n- b lan ' ·· tl · kabul etmemekte- mn t~e " c.rımn çoz ~ ugum 
bir cehennemi andıran ateşin havasına -RiTM~ 1- rnndnn birisinin Yunanistanın Golos. c_il~ mütehnssısı B. Nlinm Kılıcın reıs: d~. muracaa en noktalan pek ~oktur~ . j 
----------------···--·--·--·---·"·-·-·-·----·-·-------d~~nde~~li~~~~a~d~li~~~~~tı~~~~~b ~~~r~~~ ~ ŞEV~~mLGN 

Roman'n bombard(• lan ve şehrimizdeki Amerikan tütün rarl':1.1' :'e~ıu~ır. . . ·-· inkişafı "Ok asker ailelerinin elAn soyadı alma· _.._,,.,·~-

IERIEZDE ITAlyAl!LAR kumpanyolftnna ait ohın mezkiır tütün- Hükilme~ınız.: zeytinciligın • . ve dıklan görülmüştür. Bu gibilere ait iş- H k 
ft \eri Amerikayn nötürmedildcri öğrenil- yahant zeytin agaçlarının ıslahı ~e bil- Icrin silratle bitirilmesi için kendUcrine ava UrUmU-

ÇEllBER iÇiNDE manına ba~lonacağı ıniştir. Schrimizd;ki alakadar tncirler 1 İİİ< bir chcnuniyc~;~rm~edir.ytinlik vali tarafından soyadlan verilecektir. • 
il l / mesele he.klı:ındn bazt makamlar m·,. li D:ıyındır ka~n 1 ya .. eKılı Asker ailelerine yardım etmekle mil-' muza yeni 
____ ., • .,.___ an OŞI 1 VOT de t• qebbfuılerde hulımn tt!:ln .. ~ .Jıalnrını tcsbıt edeb B.~~m al cın kellef olan esnaf, doktor, tüccar ve avu-

- RASTAPA.Fı 1 ind SAH11'"EDE - ~ -- rei!';liğindeld heyet. .ug em ı>_aŞ&- katlar belediye yardım bilrosuna mun- teberrül• er 
silel'.&e Yum 1otub harp malttmesi BA~"TARAl<"I 1 1ııd SA Vf AUA POJ.f~TE ya nidecek, orada faaliyete geçecektır. tazaman para teslim etmektedirler. 
llffunnu deftm etmektedir. sum sivil ahalinin ölümüne sebebiyet ---•--· ASKER OLAN MEMUR VB Mt)S.. 

YUN'AN RESMi TEBIJ(;t veren Selanik lınva hUcwnlanna iştirak h. Untmni sayımın TABDEMLERİN MAAŞI 
Atina. 8 (A.A) - Elen başkuman- ettiğinden dolayı albaylık riithcsi VC'ri1- ~ara lir ırsız ... -~CSııa;;-& a.. T.U..u ..... .-.-n .. .ıvı..,..,.ı,)ç er ula• 

-111·---
l itilti vazHelerlnl Ha 
eden vatandaşların 
isimleri-

12 numaralı tebliltl: HEPSi UOMAYA DONDU 0••ıdı·:v •• du•• 2o ilk tc.,crrin !MO tnrihinde yurdun her rak siWı altına alman blitUn ücretli 
Blitiln cepbede topçu muharebesi ol· Roma, 8 (A.A) - italynnm ALin:ı el- l' n F'ı·inde yapılan nUfus sayımının tasnif memurl_arla barem kanunun~ 19 ~cu 

muştur. Epir cephesinde düşmanın mcv- çisi ve elçilik, koı:solosluk memurları Ev~ el ki gece eant ı ı snalannd Ke,. işlerine Ankar.ada devam edilmektedir .. ~n?d~mde yazılı .~cı. bek~. ve ~e 
zilerimizc karşı mevzii hücumu tardc- Romnya dönmi~tür malpa'f-1 kı:ı-zn,nıda mtie~f ir hadise ol- Knt'i neticeler nnc:ık bir sene sonra an- gıbı mustnhdemlerın ucretlc.rınm sıltıh Seydiköy nahiyesi Belediye tahsildnn 
d~. 5. G teşrinisani gecesi bir Elen -• - •nu<:tur. l~ştlacak ve her viliiyet, kaza ve köyUn altında ?ulunduklnn mli~detçe tam ola- İzzettin Dof.ran, İnönü caddesinde 332 
piyade ve (cnni Jataat müfrezesi 3 teş- V h Kcmalpa :ının Yukarı Kızılr.ıo köyü hususiyetleri ve nUfos vaziyetle:r1 k.'tap rnk verı1?1~. h1:'Jt?ndaki karar alaka- inci solrokta 9 nunuırada İsmail Öyken, 
rinisnnide Epirdc cephemiz önünde lop- l Unan urp azmt h kı"dan ı:.-ıbıkalı Jbrnhim oV,b M-.s· halinde ncşrcdileccktir. darlara bıldirilmiştir. Dersiam ve vaiz Lütfullah Bnydoğan nT-
tu ve tank dafi bntaryalannın muvnffa- BASTARAFI 1 inr.i SA 'ı FADA t rn ''>ca Kafo adında bir ııahıs. sırkat - -·-- --·-- tın nişan yüzUklcıini Hava kuntmUN 

layetli nt~ ile hareketten durdurulmuş yccci'.,tini beyan e<lcr. Yunan milleti ~c:oo ot ";Ji 'l7 kilo %e:ytinle köyün ... ttitmdctc lE niyee müdür Hayvafl hastabklaı•ı tcberrii etmişlerdir.* 
olnn dolnız düşman tankını cilretkürane senelik tarihine yeni bir seref sahıfesi ik .. n onu takip eylemekte olan nıc'Pkur il Ü d 1 
bir hareket neticesinde tahrip etmiştir .. kaydı için yeniden mücadeleye ginnış- l·ii .. ün kır hekı-isi Hü<>••yin 0~111 Gnzi, tın.t!leVinn değişti.. e m C8 e e.. Hava kuruınw1a yerıiden nnkden te· 
DUşman hava kuvvetleri gündüz Korlu- tir. Bu mücnddede dünya ünh·t>rsitele- T,.fon mezıulığı yohınd,, kc·ndi-::?nr ye- İzmir cmniyc. mildür muavini lılrin- Tire ve Torbalı kazalannda mandalar- berrüde buhınanlar ve verdikleri parıı 
yu ve memleket dahilinde bazı küçük rinin aleni vcy içten gelen müzaheret- ·· mistir. ci sınıf emniyet ilıniri B. İsmail Küntay da Barleon hastalığı görülm~, ve vete- mikdarı bervcçhi atidir : 
kasaba ve köyleri bombardıman etmiş- lcri ona payansız bir ynrdım teşkil ede- lkkçi suçlunun ününe geçerek «Dun Kırklareli birinci sınıf emniyet funirli- riner müdUrlüğilnce alınan sıhhl ted- Mnnifaturacı Riza Taştaban 25, Suph! 
tir. Bir kaç ölU ve yarah vardır. Askerl cektlr. '"mTini ~nniş. f kot suçlu firar ba§la- ğinc terfian tayin edilmiştir. Nusaybin birler sayesinde hastalığın sirayetinin Erkin ve şiirek5sı Komandit şirketi na· 
tesisata biç bir zarar olmamıştır .• Hava · Atina, 8 (A.A) - \'reme gazetesinde mı<>tır. birinci sınıf emniyet Amiri B. Abf Af. jn~e. geçilmiştir. mına ba! ~.uphi ~rkiıı 25?, TüccardaL 
daiı bataryalarımız cephe hattında bir çıknn haber mlinasclıcüylc Ati na aj:ınsı Rckciniıı miite::ıdd:t dur emirlmni sın İz.mir emniyet müdür muayinliği va- Dıkil!. v!! Ber~am:ı knz.ııta;mda koyun- $runlı .?uJt:ü \'C bıradcrlerı GOO,. ~arnn· 
dUşman bombardıman tayyaresini dü- Yunan hükümetinin iaJyaya karşı mü- <linlt-miv,.n ve kat'"m~ktn devam eden zifcsini görmek üzere İzmir birinci sınıf lanin gorulen çıçek hastalıgına kaqı da gaz Huseyın Sakızlı 10, Leblebıcı Os· 
şünnOsttlr. cadclesindc hiç bir kim enin tonssutu- rl.!rlvyn- ı:on bir ihtnr dnlı yapılm"Jhr. emniyet funlrliğine tnyin edilmiştir. çiçek serumu tatbik edilmiştir. ~an 8zcr lO ]~~· ~ıru.s.-:~r ida~ . ..:~ 

Bi%lın tayyareleıimiz Amanıtluıctaki nu istemediğini ve bu ınücadeJc~e sonu- Surlu J:nçmnktn devam edince b·kçi -•- • tiln ış etme evı :ışçı erı ıra 75 ........ ~ 
liınanlnn bilhassa dilşmnmn Avlonya nn kador devnm azminde olduğlmu kat'i Gnu mnv:z"rle ntcı1 elmi tir. Cıkım kur- G()ru1C'NLERE - . --- -- Santo Ruso ticarethanesi müstahdemin! 
iıssünü ve muhtelif tahnc:süt merkezleri- curette tcyı"t cdcbı·ı ....... ır , .. ,zı·,., ... tte bu- 1 b . ~.aqa;,f lzmirden Ankaraya 10 lira, Karşıyaka - Miisevi ibadethane· 

~ ., '""""' • " J"' <;un ur~ızın oğuzınn isabet ederc-k gırt- l"JFT HAYV & 'UT 4G J k 
oi muvaffakıyetle bombardıman etmiş- lunmaktııdır. !ağını dt1~ıtmıı1 ve ölümiine sebep ol- ~ .sana bir tayin. si irn 5 uruş .. 
!erdir. -•- muştur. Bekri ynkalannrak adliyeye ve- Vllilyetimiz dahilinde iskan edilen M •-1-- Ti •t üd"" ı-·:::.·· t tkik * 

Atlna, 8 (A.A) - Umwnt emniyet Z ı· h nıv..nenlerc "Üt ı.-·vnnı tevzi edilmek tnl.4.IAU ıcare m ur ul?u e Gerek nakden ve gerek nişan yüzük· a ere kadar arp rilmiştir. Tnl kiknta K"'mıılpa•n adliye- ,.,~..,... " • ...,., memuru Bn. Benal l{m:ı.<ıdalıgil Ankara J • • ı I H k ncznretinin dUn akşamki tebliği : DUş- " üzere Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve- ..._ eruu venne c suretiy c nva urumu· 
man hava kuvvetleri bugün memleket ,ince dev;;: edil;?lek~~;ir~ •• ., kfilctinden vilAyete tahsisat geldiği ya- ~:şkkllatlıındlı~? u'!:u1? medilildU:~~ü tet- na yardım eden Yatandaşlan takdir Vf 

dahilinde bazı köy ve küçük kasabalan, - BASTARAFl ı inci SAYFADA _ 1!~ m O ~Y!P~~u.. zılmıştı. İskan müdürü Dr. Ziya Fuadın ı.u memur~~,:,! ... ~ mı~Lır. tebrik etmcği bir borç addederiz. 
kırlnn ve ağıllan bombardıman etmiş- mizden dolnyı af dilcri~ Fakat her İtal- BnYllldır kazasının Hncı Bekir mahal- reisliğindeki heyet tarafından muhtelif • -•-
tir. Hasar ve telefat azdır. yanı ebediyen lckeliyt..-cek olnn bu ba- lesinden lbmhim Err.cn. evinde bıçakla knznlardan şimdiye kadar 80 öktiz satın Yarınki Final maçı Borsada toplantı 

l\tETAKSASIN DiR l\IESAJI rcket daiınn mevzuubahis olacaktır. "'ö~ .. ündcn ağır ynralonmış Lir vnz.iyctte alınmış ve göçmcnlcre dağıtılmıştır. Yarınki pazar günü saat 14.30 da Al- Borsa idare heyeti, dÜZ' öğleden son 
Atına, 8 (A.A) - Başvekil general Çünkü Düı;e, biw ı;c{erbcrliğimizi bulu~muıı. bir az 8?nra ö~ü~tür. Hid~se Cifi hayvanı milbayaasına devam edil- sancak stadyomunda 1939 - 1940 Şild ra toplanmış, borsa idaresine ait .baz 

Metaksa Golos şehri halkına gönderdim yapmak için 2·1 saat bile vakit bırakma- tııhkık edılmektedır. Bu ''1 yapanın kim ınektedir. final mac:ı Göztepc - Ateş takımlan ara- mevzular üzerinde müzakerelerde hu 
bir mesajda .şöyle de:miştir: dan, Yanyayı i·gal etmek istemiştir. old~u _henü_z. h~lli _d:_ğildir. Tahkik.ot --·-- sında yapılacaktır. Müsabaka hakemi luruırak kararlar ahnışt.ır. 

Bir knı: blnının yıkılmasiyle bir kaç İtnlynn cesaretinin derecesini bu ha- dennleş!nce ışın iÇ yuzu ar.1a51lacaktır. Yeni zeriyata başlandı.. Esat Merter yan hakemleri Faruk ve 
evUldnnızın ölmesi Yunanistana son yüz roket gösterir. Ui;radıkları nıuvaf(aJa. BiR l NA.ÇIRMA Yapılan tetkikler sonunda bu sene iz- Osman Erengindir. ~mmrmıııııııuıımıııııııuuumımumrmımrr 
,ı;ene zarfında kazanmış olduğu şeyleri y~tsidik t!! bu ~üıden daha fecidir. Şim- Oün aat 13 ele, Torbalının Osmanlar mir vilayetinin biitün kazalarında mah- -•- -~ Askeri hizme-
tl'rkcttiremcz. Bu gaddarane hareket di ~r!ık. Ita!Jnn n~kerlcri, mevzilerini köyü.ndew Ha~vn Sever ndında bir km, sul vaziyetinin gayet müsait olduğu an- Kemalpap kaymakanu 
knı ~ısındn boyun cğmlyeceğiz. Zira kö- hıtauıldıJdcrı yerlerde saklanıyorlar. Scyyıt oglu ' ıış r zorh kllÇtm\IŞ ve köy laştlmıştır. Son hafta içinde bazı kaza- terli etti -===_ te çag" ırılanlar 

· olınnk istemiyoruz. Milletimizin bü- B~ka )erlerde pılı pırtılarını lopla;rııı ri\•ıuındalci pnmuk tarlasına doğru eü- }ara ve bu arada Menemen nuntakasına 
uk tarihi mukadderatma ve ölmezliği- kaçıyor~~-_I~.ırhin bu ilk on günii hal-1 rüku·mişlir. Kız yetişilcrek. kurtan!mı~1 geniş ö1çüde düşen yağmurların çok fa- Kemalpaşa kaymakamı B. Muhittin 

inınnıınız vardır. yan tıırihi ıçın knnıdır. ve suçlu Adliyeye verilmiştir. idesi ~örülmüş ve ~eriyata başlanmıştır. Önem terfi etmiş, maaşı 60 liradan yet- --.--
:::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::•••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rniş liraya r.ıka.rılnıışbr. Kı.sCI hi:ırtı~4tf! tiilJi 
: : . : ...... E rabmr miyim? ltaıiin ona eülilm.sediği sırada fotoğrafı- -·- - oıanıara.. : : UYUK J ~ JKA y E ~ : - Geçenlerde bir gün, Samsun deniz nı çekmek için gazinoda karşısına çıkı- Bir mabkUıniyet E iZl"dR YABANCI ASK.ERl.1K 
: : • : kıyISinda Pertevle birlikte tesadüf elti- \'ermişti. Belediye zabıta memuru B. Haklaya İ Jl'o 

• • : " ğimiz bir gazetecidir. Cazibe teyze şu hükmü verdi: rüşvet verdiğini söyliycrek iftirada bu- E ŞUBES BAŞKANLl\A'INDAN : -

...... '"'u··••llm ....... u .. ··ı···m ...... ı .. y''""a'"''n"""'"'Sa"""'a"""""d"'""e""""."t"""""' ~: ~;~.~w::.. beni uyandır- Rüya ~rn;:...:~ ınıa uyonaınadun. :. ';"'~·::;:, t":: ~!~ l·E;~·::1~:;y:::: 1 
mak için biraz cimdikler misin? Bann - Fakat cniode sonunda bu da bir n•is•:-. - -nl ~ b ı hi '"""o.u E \'e daha yüksek derecede tahsiJini E 
a attıgın u ey erin ·ç biri diğerini rüya. Ben kendim bile bunun bana mU- -x- :gösterir nskeıi ehliyetnameyi hfüz E 
t~tmıyor. ıstanbulda görüştüğün gazete. yesser olmadığına inanamıyorum. Bana FİA Ti.ERİN E olmıyarak elinde şahadetname veya§ 

YAZAN : CJÇ YJl.DIZ ellere nasıl oluyor da Samsunda deniz da bir fincan çay verir misin? teyze! _....._ .a - .a --sı· ı· cı· =--diploması olanlarla tahsillerini ya-::_ 

- 1 O kıyısınd?a P<>rtC'vlc birlikte tesadüf edi- belld b-oylcce utn1nırım. 19&""~ Y 
- .r~ Ebancı memlekette yapıp hiç bir ns-E 

yorsun· Oturdular ve uzun uzun çene çaldı- . V~yct fiat m~.~ k~onu bu- § keri kampa iştirak etmiyen ve as-§ 
bir r,n~inonun turnikesinden geçmek su
ı etiyle otomobil ktı7ıınılması inanılır 
şr:y dcttlldi. Fakat nihayet bunu knbul 
!"tti ve yalvaran bir sesle sordu: 

- Fakat, söyle Al1Rh aşkına, bu oto
mobill ne yapacaksın? 

- Hcnilz iyice bilmiyorum ammn, 
muhakkak ki memleketi gezmek için 
bundan istifade edeceğim. Türkiyede 
görUlecek yerler nz değildir. Halbuki 
ben şimdiye kadar bun lan 2.iyaret f ırsa
tını bulmadım. Balıkesir yolundan r,e
çcrek F..drcmit, Ayvalık, Bergnmaya 
doğru bir uzanmak fena olmaz. 

- Fakat bunlar ne uzak verler! Ora
lara glbnck için oto:nobil d~ü. 41yyare 

kazruımalı idin. * Jnr. Ca?.ibe teyze, bnşkalarmın hak1an- gUn ticaret ~?~urlugunde valı B. Fuad § kerliklerine karar verilen kısa hız- § 
Gülen teyzesine yaklaştı ve kollarını Gülen hc.r şeyi izaha kalkışınca, ilk w ve arzulannı, kendi tasavvurlanna Tuksnlın reisJ.i?de ~plaııacaktİ" •. ts.. :mete tabi olanların azami beş gün: 

boynuna doladı: söilerdcn Hibaren duraklamağa mec- muhalif bile olsa, kabul eden müsama- dtanbulf da <>!_~gubc bgıöı yakmkiW.:ı! zmırde Ezar.fındn şubemize mürac.natleri ilan~= 
- Şimdi benimle nlaya mı başlıyor- bur kaldı. E\'l"l, inanılacak şey değildi. hakar ve nnlayışlı bduılarcLın biri idi. e iat münuu.t ü~ ~ • ı.alı, m.u- §olunur. 

sun, teyze? Düny:ının C'n tabii tnvnnı takınmağa Gülenin, şimdi bir otomobil sahibi ol- v=:2fn.d:::f:i~tayın edilmek suretile = * E 
- Seninle alay ettiğim yok. Faknt çnl~ıyor, Fakat süzlcriniıı uydunna his- duktruı ve hayalının en şa,.cnrtıcı tatil e a • = ~J6 fıf tıra Ve flunlarla = 

böyle bir seyahat için son derece silralli si verd"{.riıli kendisi de duyuyordu. müdcfotine k~wuşmak iinkUnıru bulduk- -•- S ~ I -bf ~ 
bir otomobil laZ,ım. Öyle ya! Pertev le birlikte Samsunda UiO .sonra, Ercnköyde demir ntma'IT'~. Vilayet v ..... Belediye § muame eye ta E 

- Fakat zaten son derece süratli bir deniz kıyısına inmişlerdi. Çocuk denize lmr:mnı ruılıyordo. Bundan şikayet c encümenlerinde- E olanlara-- E 
otomobil bu, teyze. Rasimin söylediği- düsmüştü. Onu kurUJrmak için Rasim ccl= yerde o da memnun oluyordu. Vilavct daimi encümeni dün ög·teden § IZMIR ASKERLiK SURESİ RE-§ 
ne bakılırsa saatte 140 kilometre bile de suya dalmıştı. Gülen. kı~etli fotoğ- Gükn jUrnf etti: evvel ~ali B. Fuad Tuksalın riyasetin- § isıJCfNDEN : E 
yapabilirmiş. rnf makinesini, çiğnetip kınlmaktan 1ro- - Çok nankör görünüyorum, belki. de toplanmış ve bazı hrarlar almıştır. :: 336 doi:'Umlu ve bunlarla muamele- :: 

Cazibe teyze tekrar bir rüyadan uya- rumuştu. Samsun - İstanbul scyahaU FnkaL beni anlı~·orsun değil ıni? * Belediye daimi encümeni, dün Dr. §ye tam chliycsiz yüksek okul me- ~ 
nır gibi oldu ve mahsus üıkayt gibi gö- esnnsında mülcrnadiyen düşilndüğü gn- Her iswncn §Cyj anlıyordu: Behçet Uzun reisliğinde toplaıunış, ba- : zunlannın ncele olar:ık .şubeye mü-;: 
rUncn bir sebeple sordu: zeteci - bunu tabü teyzesine açmıyordu _ zı kanalizasyon inşaatını müteahhitlere E racaırtlcri iHk olunur. § 

- Peki, ~ Rasim de kim oluyor, so- ~te ayni gazeteci, gökten inmi~ gibi tam ~BITl.IEDI- ihale etmişü:r :ı.mımımıııııııımıııııımııuımununmmım• 



' Sontesrin cumartesi 1940 
e==tta' 

Ebedi Şef' in öldüğü 
gün yapılacak ihti~al 

BASTAl!Al•J ı iNCi SAHiFEDE ifade e~cn ve Kem.~lızmı? ılelebet ya-

YElff A.llR 

~ouyet yıldönümü münasebetile 
x~x----------------~ 

Sovyet büyük elçiliğinde 
bir süvare verildi 

' Hi181 Eczanes·nden h"ld"riliyor1 
Sa7Jll Jzmirliler: 
Uzun senelerdenberi lzmirde kokuculuk yapnrnk ehrıınizı kolonyasılc 

meşhur eden Kemal Kamil Aktaş kokulnrındnn m hur Bahar çiçeği ve sev
gili Altm rüya bşıta olmak uzere Gönül, Dalya, E.ikek ve Dişi Zümrüt dam
lası, Fulya, Yasemin, Son hfıtıra kolonya ve esansları evvelce düşünülmüş ve 
alınmış tedbirler dolaytsile senelerce bitmiyecektir. 

Hilal Eczanesinden alacaiınız Kemal Kamil Aktaş kolonyalannda kat.iyen 
A.nkaı. 8 (Telefonla) - Komşunıuz lcr, parti gl"Ubu reisi velo11erfnden Ha- bir değişiklik ve mahiyetlerinde bir fark olmasına imkan yoktur ve katiyen 

Sovyetler birliği ihtilfilinin 23 üncü yıl san Saka, müstakil grup reisi Ali Rana olamaz. Kolonyalanınız izzeti nefsimiz ve şerefimizdir.Tekrar ediyoruz: Hilal 

edeceklerdir. Halkevi ve Halk odası ptılacagını tcbaruz ettıren )azılar 
olmıyaa ve C. H. P. Tqkilab bulun- y zacaklardır. 
mıyan yerlerde bu toplanb o mahal- iV. ~J?YC!DA: .. .. .. . 
Un münasip bir binasında yapılacak 1 O lkıncıteırın 1940 gunu Turkıye 
ve bu yerlerdeki toplanblan mahal- radyosu sabah neşriyatmda Ajens ha
lin en büyük hükümet nmiri tanzim ve berlerindcn sonra (Aziz yurtdaşlnr: 
idare edccel.-tir. hügün Ebedi Şef Atatiirkün <ilümü-

dönümü münascbetile geceleyin Sovyet Tarhan, hariciye vekileti umuml kltibi Eczanesi kolonyalannw senelerce ayni mahiyet ve nyni nefasette temin ede-
büyük elçiliğinde verilen süvare ço.k Numan MencmlenclOlhı. mebuslar, Kor cektir. Bu sizin kadar bizim için de büyük bir nasiptir. Sayın vatandq ... 
parlak olmuş ve bir do!ltluk ve sambnl- diplomatik, hariciye erk!nı, matbuat HiLAL ECZANES1 

C) Bu toplantı umum için olmakla nün ikinci :ı,.ıldönümüdür. Türkiye 
baaber bilhassn o !!ehir ve kasabada- radyo u şimdi. o gün bu biiyük ncı 
ki en büyük mülkiye memuru ba~ta dolayı iy]e Mil1i Şef ismet ı ÖT' - .ün 
olmak üzere askeri makam ii.mirleriy· büyük Türle milletine yaptı\:"1 bt") mı

yet hnv~ içinde geçmiştir. Süvareye milmes.Wlerl. şehrin ıuzide suufmafw••••••••••••------L!lım-••••• .. 
~şveki1, cüınhurreislınWn bnş y:ıv~ri mensup bir çok simalar iştirak etmiş- iZMtll DEftERDABLICDIDAM: 

~ m erleri, hıı.riciyc vekili, bnzı VI! til- lcrdir. Hasan km Anenin Başdurak ıuhesine miDJ emWc aaht bedeli borcundan 
dolayı haczedilen birinci Karataı mılhallesinin 188 numaralı 9 EylUl eokaiında 
ki.in 4 taj s;ıydı ve 360 lira kıymetindeki evi Yillyet idare heyeti brariylr. 21 
elin müddette müzayedeye çıkanlmlfbr. 

----·--~--·--"""'----------···-··---,---·--··----------·--··--.. ·--.. ·---·-·-·-·---·--· 
lc devair reilleri. Parti ve Halkevi nameyi okuyacak ve milletin bu bü- Aııkara radyosu 
mensupları, resmi ve hu~usi teşekkül- yük elemine kntılıırak tazimen ııusa-
lerin mümessilleri davet edilecektir. caktıT. ) diyerek ve beyannameyi oku- B U G IJ N 

D) Toplanılan yerin münasip m:ı- yac-nktrT. 8.00 Program ve memleket saat ayım 
hallınc Atatürkün bir bü tü, yoksa bir ö";fe nr.srİJ aımcla gene ~ lnız · \jaR!I 8.03 müzik (Pi.) 8.1 S AjflM J.aberleıi 
fotoğrafı konacak ve bu kö:sc Türk ve hnb<'rlerini sciyleyecek ve Ajans hn- 8 30 müzik (Pi.) 8.50 • 9 00 ev kadını 
Parti bayraklariyle ve çiçdc.lerle sÜ9- berlerini müteakip (Aziz yurtda~lnr, yemek Jısıesı 13.30 program ve mern-
lenecelctir. Tam 0 saatte vazifdi kılı- bugün Ebedi Sef Atntürktin ölümü- lcket a tayan ı 3.33 m zık (Pi.) 13.50 
nacak bir zat. Atatürkün o gün. o sa- nün ikinci yıldönümüdiir Türkiye Ajans haberleri 14.05 tnüzik (Pt.) 14.20 
atte öldüğünü kısa ve veciz bir ifade radyosu Türle miHetinin bu büyiik ele- müzik riyaııeticümhur bnndo u ı S.00 
ile anlatarak hazır bulunanlan ayakta mine kntılaralc tazimen susuyor.) sö- Ankara Sonbahıır at yanslan tahm.nleri 
beş dakika sayg. aullllllUAIUl daTet ede- zü Üe neşriyatım tatil edecektir. 15. l O _ 15.30 müzik (Pi.) 18.00 prog-
eektir. AkflllD n~bada: ram ve memleket saat ayan 18.0.3 mü-

E) Bundan sonra bir hatip Atatür- Gene evvela Ajans haberleri söyle~ ?ik radvo caz orkestnııı 18.40 müzik 
idin hayatı. memleket ve millet için necek ve Ajans haberlerini müteakip sahil o~n havalan ve muhtelif türküleı 
yaptığı büyük hizmetler Te Kahra· (Aziz yurtdaşhr: Bugün Ebedl Şef t9.00 konupna (günün meseleleri) 
manlıklar hale.kında bir hitabede bu- Atatiirl:ün ölumünün ikinci yıfdönü- 19.15 müzik seçı1mq saz eserleri 19.30 
lunac:&k n bunu müteakip Milh Şef müdür. Türkiye radyosu Rimdi o gün memleket saat nynn ve Ajans haber-
ismet lnönünün Atatürk hakkındaki bu biiyü1c ar.ı dolayısiyfr. .. Milli 5,.f fıs- leri J 9.45 müzik fnsıl heyeti 20.15 rad-
bağh beyannamea okunanlc toplan- met fnönünün Türk milletine vaptıV,J yo gazetesi 20.45 müzik beri\ber Ye 
aya son verilecektir. beyannıtmevi okuyacak ve müteaki- tek ~arkılar 21.1 S konuşma (bibliograf-

F) Topanh bu sarede bittiktea lı n /\7:" tamızm Cümhuriyetin ya) 21..30 miı.ıik rath•o salon orkestrn-
sonra, varsa Ata.türkün he,rkeli Vf"J'll Onuncu 'ılında necip milletimize 51 22.30 memleket saat avan. Ajam ha-
büstü olan meydana: yok•ıt Cümlııı- vııntiVı t ..;tıi hitabeyi kendi ıe.sleriv~c berleTi: borsa haberi ri 22 SO konuşma 
rİyet meydanına topluca gidilerek bir na ·l('c c e' Türk milf{"tinin bu hüyük (ecnebi dille de _ yııln kua dnlga PO .. 

çelenk lr.oucalıt Ye mera.ime nih.ayct demine lcatıl rak t.i:z.imen tmr.ıcaktır.) • tasiyle) 22 50 mÜ2ilc cazbant ( PJ.) 
verilecektir. diyecek ve evve!i beyannameyi oku· ( ~aat 2 3. ı o a knclar vıılnız uz.un dalga 

G) Bu merasimia ICöylea-e de tq- yup mütcalcibcn hitabeyi nn'declcct-k- ile) 23.25 • 2l. '){) varırtki program ve 
oıiJine imkia arana.clltır. tir. Bupjnkii konuşmalar muhtelif ya- ı 

"J!9DIJ. 
il. MEICT'EPLERDE banca diflerf e telcrarlanaealttrT. 11111MEı•ttınmftL•ıı_ı"".HMftlll-"lll!H.llJUIJIHllD_ 
10 lkincitepia 1940 g&n.ü bütün N O T: :NEMEN ASLiYE HUJUJK MA 

mekteplerde saat 9.0S te talebe ve <Radyo bugiinlcü sabah neıırTiyatı:u, KEMEStNDEN: 

Borsa 
-*"OZVM 

168 Halim Alanyalı 
150 İnhi"4:lr ıclnrcsi 
128 M. Be ~c;f 

78 N. ÜzUmcil 
59 Hilmi Uyar 
34 Sefer K. pt:.n 
19 M. fmür 

656 Yekfın 
88800 Eski yekWı 
89456 Umumi :yckUn 
~o. 7 
·o. 

No. 
.No. 
No. 

8 
9 

10 
11 

iNCİR 
207 A. R. Barki 
147 Albayrak 

96 M. j. Tarnnto 
81 M. H. Nazlı 
50 Mehmct Kuşakçı 

581 Yekun 
76707 Eski ~ ckfuı 
71288 Umumi ~ t".ldln 

YENi NEŞRİYAT 

16 
ıo so 
10 50 
Jl so 
13 
14 50 
11 '75 

1 
7 
6 75 
6 50 

ll 25 

17 25 
11 
11 
12 50 
14 
16 
]~ 75 

13 
14 50 
17 
21 
26 

12 
7 
1 
7 

11 25 

airetmenler mektebin münasip bir ihtifal kısmı 9.0S e gele~,.- -!cilde M_en~ Uzun Jfaaanlar köyünde HAVACILJK VE SPOR_ Bu k.ıy-
mlonunda toplanacak ve aym tekilde tanzim edecdttir.> mukım ıkeıı on dol.uz sene evvel aşlcere metli rDCCllmauın 274 üncü sayu,, zen-
he, dMika ~ anı aasm- ya- V. YURT DIŞINDA: gictp bir rlırha aYdet etır-.iyerek h•yat ve giıı ~:mlar ve Jcsimler1e inti..~ elnıif-
pacak; a.ıit_..illea 1Hr muallim tına- Yabancı mt'.mJelı:etlenle bulunan mematı me~fık kalan &rgnm nın Kur- tir .. 
fandaa AtMiiddin laayatı; memleket yurtdaşlu o gün aynı saatte bulıınduk- ma!u. maball~ndcn Sül. ·rman oğlu Hü- çıtIR _Bu ilim, fikir ve sanat mec-
ve millet içia :J'&Pbia biyük laimlıttleri lan yerlerdeki elçilik Te)'a komolos- seyının 1 t/3 937 rnrihınde 60 No. lu muasının ~;) .incı saym int4ar etü. 

Taliplerin 1 f fkincitefrİn 9-40 Pazarte~i günü •at 1 S de viliyet idare hey~ 
tine müracaatlan ilan olunur. 18. 2S. 2. 9 4444 (2150) 

ız....,. Nafıa lliidii•lii,tbden : 
1530 lira 75 k.u1111 kelif bedeli üzerinden eluıiltmea ilin edilınit olan Karatat 

orta okulu tamirabna i9tekli çakmachiııadan ötürü 9/11 /9 40 tarihinden itbaren 
eksiltme müddeti on aüD uzatılclsjmclan iııteldilerin 2490 sayılı yasa hükümleJİ' 
ne g re bazulıyacaldan Wninatlariyle birlikte 20/fkinciteırin/940 Ç4ır :ımba 
günü saat 1 1 de nafıa müclürlüiii komiayoıuma baıvunnala~ 4801 (2288) 

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

i Devlet Demir Yollarından ~ 
: .................................................... w •••••••••••••••••••••••••••••••• 

BENZiN ALINACAK 
D. D. 8 NCt iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
Litresi 25, 15 kıuutlıeaabiyle (5130.60) lira muhammea bcdelU • 15.000 

kilo benzin kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulınyttm. 
ihalesi 2S/11 /940 Pazartesi gÜnO •at 16 ela Al•encakta · letme b" ında 

komisyonumuzca yapılacakbr. M. Teminat (374.80) lira olup ietekliluin kapala 
zarflarını ihaleden bir saat eYTel komisyon r.-liiine vermeleıi lizınvlır. Şan-
nameai işletme kaleminden alınabilir. 9, 13, 16, 19 4816 (2291) 

tzM1R S!C!U TtCARET MEMUB-1 atıllR BUUNCI SULH HUKUK HA-
LUCUNDAN: ~: 
• (D .rv· ve A1.ımd BıUlllar kollektü ~ tara.fındaa. _~novada Yeni 
rıırkcti ücaret. ün .. -anile hmlrde odUll cama maludle.inde birinci Taıbb ... eo
pnznrmda 18-20 nunuıralı m~azada kaiJnda 9 aumanıh &rm. 6aritadelri 
manifatura ve sair emval ve emtia ti- odada otmmalcta iken h.ae. yeri mıÇbal 
caretile iştigal etmek 87.ere ~kki.11 Sileymaa ve Mmadi,e ~eriae 
eden j .. hu sirke.tin ticaret ünvanı ve şir- 940/ 191 ..una& ile acılaa .-.it dava
krt mukavelenamesi ticaret kanunu hU- BlnM ~ yapdaa m '-bmeeind. 
küml rin" ~öre ~1in 2883 mımaruına iddia ı..kkmda mild~ y...U. 
knvıt ve t cil c-d.üdiği ilan olunur. tclcJif eclimq Ye :mUhakeme 20/ l 1 /940 

17.mir · "Ji tlca:ret :m uğu resm1 güni eaat 10 na l•a1cılm11 olduiundaa 
mlihürfi ve F . Tenik Jmz::ı..~. ber iki müddeilaale,,hia yemia etmek Ye KalmunıuJsklan halkında bıa bir luk Linalannda toplanaralı: n:;nı mern- ilam ile saipliğine karar Yen1diiinden 

hitabede bulunacak ve Milli Şef Is- simi yapacaklardır. Bu toplı:ıntılım el- keyfiyet H. U. M. K; nun 1.ükümlcrine TASHiH iLANI l - Mukavele 
nıet feö-ii-iie '-Yaan "Wsi okunarak çiler nyA konsolo .. lar tıınzim ve idare tevfilcaa ilaa olunur. 4802 (2290) Gazetemizin 7 / ı 0/940 tarilı n Bugün bin dokm y\ız kırk senesi 

üzere lzmir ..ıh tlulmk maWce.melİlle 
gelmelİ ahi takdirde yeminden kaç• 
mıı sayılacağına dair teblii mabıttım9 
kaim olmak üzere ilin Olunur. rnenuime nihayet Tf!rifeeelctir. ed~ekJerdiT. ı 06S 1 sayılı rıüshaanın üçıincii sahife- ikinci teşrin aymm beşinci salı glinü. 

ID. MATBUAT: VL ASABiYE MOTAHASSI51 aııin son aütimü başında yazılı ikinci iua 5 '11/1940. 1zmirde b!.rinci belediye cad-
10 ~ 1940 giini bitaa 10/1 l!l9•0 Panr günü Ankara Dr. CAHİT TUHER memurluğunun 939/7088 sayılı dOl'Va- dcs·nd 72/1 numaralı hususi dairede 

Türk matbuab baş sayfalarını siyah Halkevinde yapılacak mı-rnsirni müte- H• ,a saat Üd~n sonra Şemh ama ait eatJ:J ilaniYfe artbrmaya konulan \•nrifc g · ·en 1zmir ik..inci noteri bf'ıı Ze- ızMtR BtRJNCt iCRA lılEMURW 

4799 (2286) 

Çerçeve .iıı;iaıe alacaklar ve Alatürl"iin akip Atatürkün muvnkk t k~1ıirlcri- .. , « Oçiincü Beyler » soka' No. 19 ela gayri mcnkw kıymetinin 1200 lna ol- t" Ehi.loğlu işimin bnsmd.:ı iken a..~ğıda eUNDAJıl: 
hayat .. eeeWlerini ea.&.dı.-. ölü- nia bulunduia hiaa mnumun frırzn;eti- ı.sta kaW ede- duiu tavz.ihan ili.n olunur. hÜ\·· ""tktl ynzılı i~hiplcri daireme ge.. Zeynep Kızılcanın M. Emin Araçta 
ıniinüa mucip olduia ~ teesaWi ne nr.ık hulundundacn~tır. TELEFON: 3559 4803 (2289) )erek anlatacakları gı"bi bir mııkavelena- ipotekle temin t"Clibnit alactıPv'ao do-

= ... ======:::::::::::==============~====~~~==::~==!!!!!==~!:~~~:::;.:;;~~;;~~~~~!!!!'!~::'.':,.._=--~~==ez:=::==~~~s~~~~=::=:==~ tncnin taram!ımdan resen yaıılınasııu layı paraya ~e kanar verika za_......._ .. .,..,...., ..... ABl,IADID A ~.. • .. J1:11•1110 .. •1 •cıı:ııt• ... •eııo111••-••••• .. •• .. ••••"lCWllli•1C3ıılb••11ı;~ ... ~--.. istedil~r. Kendilerinin kanwıt ehliyetleri lzmirin Akdeeiz ....ı.aıı...... hiriDd 
&6lla&A .._. .__.. ______ ._ ~. ' B u 11-/ d haiz olduklarmı g6rdilm. $Uitlc.r: İz.. Kordonda •e ap. lr.a~ nwaa 971 

Arif .km Remziyenia ~a ıubc:sine olan mtm emflk sat ~deli bor- ' er.05 Un Q ı:nirde odun pazarında 18-20 numarada adamn \2 panel 77 pafta •Ywwia 0 . 
cundan dola,yı L.ciz edilen Kar1_1yalca Alaybey M. 1694 cü Sezai solı.aimda 1 BR.STOL OTELi Mustofa oğlu Hamdi TörU ve hmirde vıtlı 60. 62 No, tajh '"hale. Peneti 
klia 17 ayılı Ye 1 SO lira kıymetindeki anaa idnrt! he,.eti karariyle 2 t RÜn ) 'Iisoıı-ömuıde 20 numarada Mustafa oğlu Paryenti tahtı ilticanDC'la balanan 46.f 
naüddede müzayedeye çılarumıJtrr. ~ • k •d 5iil ,;oman Yorgancı '-'C :b.mirde birinci tnıetıe murabbaı eb'achnda (20.000) ı;. 

Taliplerin 11 11tincitesrin 940 Pazarteııi giinü aaat IS de viliıyet idare beye- a.,;f T ect e beyler rokak 38 nuınamda 14Uterclm ra )uymeti muA.mmene!i ı,a bap depo-
tine. müracaat!an ilan olunur. Ut 2S, 2, 9 444S (2149) OSMAN iYE OTELİ mı ll2a Thlşilc. Yukarıda isim ve adresle- nan nmf hiNCSinin miilJDyeti açm arttır-

~ ri yazılı olup iş sahinlcrini tanıdıklnrını ma ıuretiyle ve birinci arttımuua 

l ~MOJz;amıOE!q-~ N Bu heı iki otelin müsteciri 45 aeneük otelcilik müt~bullSı bay Ömer ve <>ahadete mnni hall"ri olnniıı?ını söy- 30/11/940 tarilıine :mü.adil Cmnarteli 
üttii Beıcü'dw. l"3·cn ve kanuni evsaiı haiz olduklan ~1nü eaat 10 da yaptlmak üz.ere •h-

l ak t b 1 örülen şahitlerin tariflcrile şahı! ve hü- lığa konalda. Bu arttırmada •tıf bede-
Bup.. 2 filim bine• T Bristol oteti elti od h ~rodada soğuk ve sıca c ar su ar?, anyo an viyetl rini t bit ctlPim. 1~ sahipleri: li t:ı\lmün olunan kıymetin yüzde 75 Şini ı .. KU2'UP YILDIZI avyare ve kaloriferi vardır. Dahili ve hariri müteaddit teldonlan olduğu gibi l • ·1 Dolatılı kayu caddcs"nde S<l bulursa en çok artmana ihalai yapıla-

KAaŞIYAKA 

Melek sinemasında 

asanaörü v~ huoeusi loJnıntası vardır. n !nc"lr lı f"V'Ce oturan Ali oğlu Dervic: enle. aksi takdirde sabıf on gün daha uza. 

2 - A5w0:f4, .... HAİNER' .. Rlli Sinemasında Sütün aıri konforu haiz olan bu otelin Hati; ve Marmarn denizine Bilal B"J;ı :ır '" ayni cndüedo 32 mı- tılaı:ak ikinci artbnnalı 10/1219•0 ta' 
~.!~~+ ....,n ~. ft &.lanbul cihetine de nezareti fe.kalide:ye m&!iktir. nar 1ı evde oturnn Sait Vehbi ol1lu Ah- ribine müsac1if Salı giiaü ...ı ıo da ay-
ıwı.L'~ 1.'1.L11U GELECEK PROGRAM Bütiin taa milrrmmeliyetlen: ili•elen fiyathlr rekabet kabul dini- m t BilalBiJi1lar: KC\·ad vcşe-ra!ti!tiyc nı yerele :rapslecaktır. lkiaci arttırmada 

SEANslAB: 4.30 - S - 9.. dairesinde akti şirkeL e lcdiklerini be- verıri bo..ca a..ı..a. lmlt .ekiz lirayı 
Cumartesi, pazar 12.30 da ilihe Ç k ~ i l ~ecelr derecede acmdar. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebaatı•~ yan e~ir. 3ec;mek şartiyle en çok anma.- ihale 

----liseansiiiiiıı' varduiıiiiiı·iiı· ---- ana ' a e geçı me% ~ bey ömer lütfü Beugünün idaresindedir. Bir def• ziyaret hela"bü 'M.,ddc 1 - Şirketin nev'i KoTiektü- edilccdc.tir. it ha pyri menkul iizerinde 
•--••v.jl•ı•rr.ı•-.ifMiDCilMliP.--ı ~eydana kovar. Bunw. için bülün Egeli~. kendinin tahtı isticarında tir. her hangi bir ,ekilde hak taıebinde bu-

TAYYARE SİNEMASINDA 
TEL: 3646 

Ba Wta ber kH TAY~AKE Si••--· gitti. Her yudc her kes TAl:'YA· 
l'e siDeır-.daki fi&zılm takdirle b:dısett.i NeGen?- Ç Ü N K Ü : 
,,,,.,, fada sanallıdPi FArMA RUfrONVN 

HAYATI HAıdıdYEDEN ALINMI.S BiR AŞK VE AiLE FAcfASINI 
GÖSTEREN: 'l"ORKÇE SÖZLÜ, ŞKKILI ARAP(:A ŞARKIU 

SAADET YUVASI 
e-Iİ• c.Mer tesa.liif eeı. lııir •Wlerdi. Bu güzel fiJnıc İngilizce 110-

LtvuT REVÜ filmi ilave edilerek Wr kaç giin daha göstft'ilmmne devam 
edilıetektir .. 

.. ı,1nan 'ltrllerde iMJtUMJrm. .lladd"' 2 - Şirketin merkezi 1zmir lunanlar ellerindeki ı"emni Yaikalariyle 
t ••s ı 18!ıı1111'5• a ı ı 11 ~~JO•ft'P'J' r/Z.;l'X7.ZJ ve mc.d.~c:zi muamelatı lzmirde odun birlikte oa beş süa zarfmda dairemize 

İZMIR" DEFTERDARL ICIND~~: pn7A'lrında 1~ numaralı ma~zadır. müracaatlan lazımdır. Akai halde hak-
11 dd ~ - Sirlretin mevzuu: Mani- lan tapa ıicillince malam olm~ 

Akif km Makbulenin K.arşıyakn ş:ıbesine milli emlak S6lbş bedelinde ol ıın .futur:ı ve menf.ıurt mlılruı.na 01unaalk oaylncrmadan hariç knlırlar. f~bu gayri 
borcundan dolayı haciz edilen Ka~ıyaka Donanmaa mahıılksinin 1717 No. lu diğer emval ve emtianın ıılım ve satımı menkulün l / l /939 dan batlamak üzere 
Kernalpa,a caddesinde kain 167. 169, 171 ısayılı ve 3200 lira lcıymetinc:lelci u .. ;d•~lden ibarettir. b~ 9e1'e müddetle icara vcrilmiftir. 3 
iki dükkan ile bir evi vilayet idnre heyeti karariyle 2 1 gün müddetle müzayede- ~ ~- ı·k L"-- -- • öd • • Al 

M_.:ı.:ı_ ~ ş· ,__.. .. D . sene ı &.U-.ı pCflllen enmı!PÖf. ııeı 
ye çıkanhmştır. = • - m~.::ıın unvanı: ervış b ıı:· akd • mecbur olup 

Tafiplerin 1 1 lkinciteşrin 940 Pazartesi günü nal 15 de Tiliyet idare heye- ve Ahmet BiJAJlar kollcktif Fketidir. ~ ·a: ~a .::r: al -. ...kk; 
tine anüracaatlan ilin o&unar. 18, 25, 2, 9 .. 443 (2151) d M~~.,.li5 d &"rketin (;~Y~. n;::- vardır. Sebt petin pa~e =-mlitte

,.,;;.7_,_ mli r.a dan ~~an lu , skte ız m riden aynca yüzde 2 buçuk delliliye 

DOKTOR 
CEJ,AI. YARKIN 

tÇ HAST AUlCLARI 

•••, •••••• 11 •••, ,, , •• •• •••, •• •• • • • ••• • •• ••• .ı. uı-n. rasın an ı a.ret 0 P na en va- resmi alınır tapu harçlan miifteriye ait-
.. e~ilm~. lklizayı hale göre sermaye tir. 14 1 l İ940 gününden itibaren prt
T.•ktan arttmlacakhr. name herkc.e açlk blllandurulocaktır. OLIVIER YE 

$VRBKASI f, TD. 
MA'ıtNELEB: SAADn YUVASI: 3 - &.n - tt_ hmir m~mleket hastanesi dahili has- VAPUR ACEMTASI 

Madde 6 - Şerikler bütün mu~ıat Taliplerin muluımmen k9metin yüzde 
ve ukudatı firma ile birlikte vaı.ede- yedi bucuğu rü.betinde temiaat akçam 
-::ekleri münferit im7.alan ne icra ve ~ir- veya milli Oir banka teminat mektuba 
keti temsil edeceklerdir. ile dairemİ7ia 940/19125 No. lu dosya.

HOUVUT REV0 : s - 8.30- tahklar aeririyat şefi. 
Cu....nesi pıni ı.» • İIA VE SEANSL. Pazardan maada ht-r gün hastalarım 

....._~ .............................. ,.. ........................... l'r kabul ve tedavi eder. 

ELHAMRA Sinemasında 
TF.J.I<:FON: EY'i~ 2Ş45 
Muayenehane: 39S6 
MUAYENEHANE adresi: tklııci Bey· 

ler sokak numara 25 

Birinci suul mütehassıs Doktor 

Demir Ali KAMÇIOCLU 

A"I AfÜHK t'Al>l>l~t Reft biı..
TELEl•ON: 24~ 

Madde 7 - Şirketin kür ve zaran mü- una müracaatları ilin olunur. Londr8 ı,re Llverpcıl hallan 1c;in 
piyBS1tnın ihtivacın. llôre vııpurla ' = ~aksi~~:~~ 5 teş- 482 7 

(2287) 
nrnı1 "' ft•r VAflO('aX !ardır ...... - ........... ,_ ............... - .... rinisani 1940 tarih.inden itibaren iki se- ba~ka bir diyecelcleri olmadığını bildir-

i>r. Süle-yman Çoruh 
Çocuk hiııisCalaklan mü1ehasmı 

Th,.EFON: 2310 
Mua,·cne hanesi 42 Birinci be\ lc.>r So. 

ne olup hitamı müddetten bir ay evvel mcleri üzerine resen tanzim ettilim bu 
5eriklcrdcn biri feshi ihbar etmed:kçe vesikayı tasdiken hepimiz imzaladık. Ve 
"elecek her iki sen'"'lik devreler için mühürledik. Bin dokuz l üz kırk senesi 
uzal11mış s:ıyılacaktır. lk"nci ~ Dl ının beşinci salı günü. 

Madde 9 - Bu şirkct1n fesh ve tas- 5. ll. 1!'140. BUGİİPf MATİNEl.ERDEN J~184JlEH 
Frnnı."ı znt {Wlö rnoazzaın 'hir sanat harikası 

KARA GUNEŞ 
t:ilt ,.e 'l t!nasdf haımthktan ve 

1-:1.t;KTKİK TWAVİL.t:RI 
Evi: Göztepe Karakol br$1!l 834/1 
Londramo (The Hospital for Sidı 

8irinrı lk~ler Solutb Ne. 55- b.iı Childrea) has&aaoiacle ikmali tallsiJ d· 
tllıamra SineınaSJ arkasında sabahtan mistir. 

fiyesi halinde mevcudat, matlubat ve Taraflar imzaları 
~imemat nakle tahvil olWl!nak veya ay- Sahitler imzııları 
nen taksim edilmek vevahut birinin h·c;.. T. C. 1zmir ikinci not ri Zeki Eh:Joğ-
ı:ec:"ni diğeri d~t.c il .. bedeli mukad- lu resmi mühür ve imusı. 

ı.k$ama kadar hastalarını kabul eder. --------------....,..- d renin d"ğerin~ teS'.-iye eylemek sure- Umumi No. 3461 Hususi No. 31126 

BAŞ ROLLERDE : NANCY KELLY-
SPENCER TBACY - BİCHARD GKEDt"E 

A Y R I C A : MiuJ ŞEFİMİZ İNÖNU tarafından Millet Meclisinde 
aud Mıyuruı.. '\e bütün dünyada f~kaliıde akisler YlfpaD büyük tariW 
81\hıldan .. Ve FOX JUBNAL'da en soa ve mühim haberler ... 

SLAR : Bugün : 2.45 - 5 - 7.15 - 9.30 DA.. 

Oı ~1'ÖR DOKTOR 

AP~Er CEMiL ORAL 
Fran~ız Hası MteSİ O~ratöril 

Her frijn iile\•e klioar FT::ınsız hastaae
.Qade. iileden sonra Ririm-i Be•ltt _,. 
katında .. No. 4!.. TEl.l•:FOS : 2310 

n:ı.ı-;l'ON : 3-179 

FOSFARS.OL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

OOK TOK OP•:RATi\R 
SAMI KULAKÇJ 

Kulak. burun. Bodaz hastalıklan 
Müfehassı~ 

MuayenC'hanesi : Hirinci Bevler 
No. ·~. n:t.EFON : ?318 

Evi : Cözfcoe Tnunnv Cad. No. 884 
n:ı ~'FON : Wı!f 

tıı ... icra v<? itmam olun.acaktU". lşbu muka,,·e1enamc ömet!"nin dair~ 
Maddn 10 - Şerikler ar.ısında tahnd- rniz. dosyasuub saklı 5. lL 1!}40 tarihli 

düsü tn"'lhuz ni7.a 'Ve iht"larlar hakemler "l.Sl na ~vmın olduğu bittasdık alakadara 
matlEeüle hal ve rası olunacaktır. verildi. Bin dokuz yüz kırk senesi ikinci 

Ya7.llan bu mukavelenameyi şahitler esrin ayının ~·ncl ı:nlı günü. 5111940 
yanında kendilerine okudum. Vr! anlat- Otuz kuruşluk pul iizerinde 5. ik"nci 
tım. lıılündettcalının isteklerine ve be- te.~ 1940 tar"h ,.c iz.mir ikinci noteri 
yanlarına aynen uygun olduğunu ve resmi mührü ve Z. Ehiloğlu imzası. 

l'O~F.U • .301.., l~anın en h:ıyafi kısmı olau kırmızı yu-.arlarıklan tazeliyettk ~attır. Tatlı i tab temin eder. Vücud 
dcuıulı ıenc;Iik, diııçlik verir. Sinirleri canlandırar:ık mınbi buhranlan, uylrn.ınnlnğu giderir. l\1uannid inlnbnlardıa. 

barsak teınbelliiiode Ti(o. Grip, Zatürricyc, Sıtrua nekabatlcrindc Bel ge\şeldiği n ademi iktidarda \e kilo almak 
şayaw hayret (aideler temin edu. 
FOSF A~'iln: Dijer bütüa kunel şuruplanndan üstilnl~il UEV MiLi BiR SUJU.'TLE KAN, KUVVh'T, fŞTlHA 
'IEMiN ETMESİ Ye ilk kullanaalaru bile tesirini tlerhal güsterJll!Sidir. 

smı..t VelWetinio ftSIDi m"" delini bamlir. Her eaanede balunnr. 
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lngilt-ın·e uzun harba 
hazırlanıyor · ınılltırıuı -ıııllar Jap8111ar utıı 111111t . . ., SON HABER. .. . 

Metaksas hatb A~an· hava sal- Ameribya bir Bir çok mühim 
ltalyan umut- c1ınşı zararsız çok vapurlar noktalardan Yapılacak büyük ,.:lektrik aantralleri 

lan~ıparçaJadL. g~!or ısmarladı çeki_l.«!ller Gediz santralının pro-
N B B Hücumun •lddeffne -·- Binci ...... lnıd.ıandcı 

YAZA. = · · nfslletle ı:ıeıaı oe 63 HAZIR VAPUPU DA SATIN ,,,,. ,;;,,,. de • • h J 
İtalya, küçük Yunanistana karşı ha- llasarat az- ALACAK ClnJDere fledL ıesı azır anıyor 

bersizcc taarruza geçmekle ne umuyor- Londra 8 (A.A) _ Hava ve clahlll Nevyork 8 (A.A) - Nevyork Taymis Çung King 8 (A.A5 _ Kuangsi dahi- . • 
du? Ne buldu? Almruılann Polonyada, . _. tl--'-ı- tebl'ğ" gazetesi v.-•Jn ... -dan tstihbar ediyor: ''-..l-~ j lru tlerin!n kil . Anka. . 8 (Yenı Aaır) - Sakarya nehnnde yapılacak aantralın projesini 
H 11 d B 1 · ı d ihayet Fransa emnıy ... nezare l::CıUllll ı ı. .,. 6""'AA &.UJIUCAl apon vve çe mesı - -Lrf il . d .. d t' · ı k b'' .. ._ 

o an a ve e çıta a .. n • . - DU§manın tngiltereye karşı hava htı- Deniz komisyonuna ait olup kullanıl- neticesi olarak Namnln ve Lungçeonun nen . zen n e vucu a 1ıe ın ece uyu-" hazırlamağa baılaDUfbr. Bu netice diip-
da muvaffakıyetle tatbik ettiklerı yıldı- mları dün gii battıktan bira aon- mıyan ticUet vapurunun •--ıltereye sa- 1"1-liJer .__L ... .l- ri almdı"" blldiril- elektrik aantralımn Nafıa veklleti elekt- yanın en büyük elektrik aantrallanndan 

h b. sistemiyle Yunanistanı kolay- cu neş z ~u ~ ~ ge 5 " rik ı,ı ri etü daireai h d · · :n er8: 
1ermc~ ümit ettiği muhakkak- ra yeniden başlamış ve bilhassa Lon- tıhnası hususun.da ırrllzakereler yapıl- mektedir, e t • ~a ~ an pro1e.1 birini ıtef)dl edecek ve Seyhan nehrinüı 

tı ~unda ne kadar aldandığını İtalyan dra ile civar kontlukları istihdaf eylemiJ- maktadır. Ayni :zamanda, hususi phıs- Çinliler eahllde bulunan Gamçeoya b9;k;'H:b\ ZroJe fUDdi veklletçe Samani ayağı iizerinde !kurulacak olan 

U:bli~lerinde olduğu kadar bu tebliğle- tir!' • ·1Ayni .zamandab mer:bkfslneztd1ngllbirterel2 Jara ~tfn80-~•00keka~-vapurun~ sakttıl- hhUcumbeI~tmişleMldu~~·haŞehlrdber eerilmaokakktedimu- te Elek~rik n;.~e!: etÜt dairesi halen son- enerji .. ntralının projelerini hazırlıya• 
rin sönüklüğilnil izah için İtalyan mille- ngı terenuı cenu u gar e fe.an:' mıw ıÇ muza re.ı.er cereyan c-uue e- are en o 6 .. v e r 

· 'zaha ·· b:l:-1- • ve 1ngilterede birbirinden çok uzak bazı dir. Gelen diğer haberlere nazaran diğer bi; daj ameliyeai nihayetlenıniı olan Gediz caktır. 
tine verılen ı tta gore uını. • ktal d bl ka bo ba •·1-... tır V .... ı-..-- 1"Mllll mahfill-'- } ÇJn :ı... 1 dil Hindi ini b d d da kA ' ••-•• •·-·-·-•-•••-·-·-·-·-·- ••••-·-·-·-·-·•·-·-·-·-·- ·-·- - •• ıKüçlik Yunanistanın gazetelerde ne- no ara a r ç m a~ . ~...,..... cruıe ge en ıa.o u n ç u u un ti-

tir veya mağazaların cameldnlannda Londrada ve civar kontluk1arda hava haberlere nazaran. İngiltere hesabına bı Çenonkoanı ifgal etml§lerdlr. Japon- Beyogv lunda Italyanlarla yunan
teşhir edilen haritasına bir göz attıktan hilcuınları gece yarısından sonraya ka- 120 ticaret gemtmıln Amerlkada yapıl- 1ann Yang1e vadisinden ~lmelm 
90nra İtalyada bazı kimseler şimdi omuz dar oldukça bUyUk §iddette devam et- ması !çln tedbirler ahmnıştır. Bu ft~ Şmghay ve Nan1dn bölgelerinde ÇiJıli. )ı) d hAdis J d 
ldlkerek Yunan cephesinde işlerin kMi miştir. Muhtelif noktalarda evlerde, ma- lar 25 milyon fngillz liruına ~ıbcak- lerin tekrar· f.aalfyete eeçmelerbıl hıt.aç ar arasın a 8 e 0 ma J 
derecede sUratle yürUmediğini söyli- ğaz.a1arda ve umumt hizmetlerde bazı tır. İnşa edilecek vapurların en kısa etmiştir. Matangın lfgal tdlldtll haber 
rorlar. Bunlar, Almanların pek sevdik- hasar vukua gelmiştir. Bazı yaralı ve mi.lddet içinde tesliml teahhtlt edilmiştir. verilmektedir. ·~--bul, 8 (YenJ -'-) - s-~·i- -•..idi m-LL.ette L1- b1r h&diM olmad·.ıı..._ 
leri • y ıldınm harbi- Aşıklarıdır. Bu yıl- ölil vardır. Fakat telefat miktarı hUcu- BUtUn program az zamanda t.kmal edi- uwn nuJ" -,, QQ auıı,y Pilli ...-
dırım harbi taraftarları, modem harbi mun fiddetine nisbetle bUyük detfldir, leoektiı'. iMPARATOR HARtCtYE lunda Yunanldarla ltalya,nlar arumda nı ve tevk.if~t .da yapılmadığını gazeteci--
bir ge:.ı"nti sandılar. Somalinin lilratle tııgilterenln cenubu garblstnde bir ıe- Vaşlııgılıon 8 (AA) - Verllen ma16- NAZiRi COROŞTOLER bazı.mBnakqala~ ~l~uiu ve hu yiizden lere eöylemıftir. .. . . 
fethinden 90ll?'8 •Şimdi Mısırın sırası!• birde bir miktar ev hasara ulnmılJ, mata g8re bir lqillz heyeti Amerlbya Tokyo, 8 (A.A) _ Bugün imparator tev!üfat .icra ~dıii haklanda yapılan ~ta~y~ konaoloeu dun vil&yete ~~erek 
dediler. Sanki Mısırın istllhı basit bir bir kaç ki§l yaralanmı§ ve 8lmUfti.lr. filep stparl§tnde bulunmUJtur. Bunlar hariciye wırmı bbul etmlflir. Muı&- ~-·~-~.:.~.!.~~-.~1!!1.'!!:.!:'!~-~~:ı.-~~!.,. 9.,~.ı:· •• 
polis hareketi olacaktı. Sekiz gUn evvel Diler mmtaltalarda hasar ve. telefat seri hallnde ve l'llratle hıta edilecek ft• bt bir llat -... eylemlftbı. • • / 
bunlar, İtalyan motörlü kuvvetlerine azdır. purlardır. Ve muhtemel olarak Amerl- z:.. Harıçtel,ı Arnavutlar ·da boı darmıyor ar 
WJp Wıldann bUtiln Yunaıılston -a . Irada lnp - olan tiplerden ola- Millet MecliainJe ........... a (Yeal Am) - Amawu .. [~v-. ıı.ı.- lıubi - y., 
Gzerlnd~ tekerlenmeleri için bir ~ ~- /•nartada dün yıne calrtır. • tutun ıtaıymılar t.arafmdan !tPll ttzen- ..metana sitmei• hatlamıtlardll'. Bun-
nUn k~fı ~elecelfni sanmışlardı .. Bu~ ,., Çok basit modelde olan bu ıllepler- yeni encümen/er ne memleketimize iltica etmif olan ba- lar Yunaniatanün Arnavutluğa ginnei• 
hayal irikisarına utnyorlar. Bu lııkisa- / l /d den bir tezgAh üzerinde iki daneshıln • L 1 x..._ • 'kili k 

beb. ldırnn h bini ı harp ze ze e o u ynl -----.l- ,....... "-Lıı_ bul .. _ . A -L-- 8 ( A A) B"··"l. ......... t zı Arnavutlarla Kral Zosoaun maıy)'e- ra~ Arnavut u...... 18ti azan-
IDl se ı, yı ar umum 
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8 uunaııua ~1 MUIIUUlll u.. .nna.anı, ~ - u,y .-A .mwe tinde çah,an bazı ukert rüea Ye Abay- muı için faaliyette bulunacaklardır. 

tipi zannetmeleridir. İsparta, 8 (A.A) - BugUn aaat 13. maktadır. Sttratlert takriben 1'1 mildir. MecU.t, reis vekili Refet Cuutmda ri- 11 • ,. -·-·-·-·-·-·-·• -·-·-· • ••. ·- ••••• -·-·-· - -·-·• 
Ne Afrikada, ne Yunanistanda arazi ta İSpartada şimali garbi istikametinden Vapurlar normal olarak on bin ton yttk yuetlnde toplanarak enctımenler hıti· p b lJ . [ b .. 

l'landr kalchnmlarma benzemez. Yuna· gelen bir yer sarsıntısı olmuştur. Buar alabileceklerdir. Menzilleri 13 bin mil- habmı yapmıetJr, Meclla pazart..t IUntl azar gilna1 /•fan U uO llnema ar Ve UfÖn 
nlstanda tayyare faliyeti, arazinin aon yoktur. dlr. toı>lanaeaktır. ~ • ı l • ._.:J 
derece faJdrlill 'ft sarplıtı aebebiyle -i::r - -~ ~ aıfer ef ence _yer erı fu&ı 
mahduttur. BUtiln Y~da yalım. B Vilkı· buaiin ın....:ı:z - Yunan ls•,ıçrenı·n her latanl»ul, 8 (YenlAm) -Atatlrldm llUınU ::rddanOmll olan Pazar gGnU 
llr:l mühim merkez vardır: Atina ve Se- • ~ - JCLIA '1' & --- ,.larimlzde yapılacak istifa) propwa bt't teklini almıtm. letanbuldaki bildin 
Ianik.. Bunlar da huduttmı •Son derece• t 15 t t k linemalar Y• •ilence ,.erleri Puu •bUmdan Puarteei •bahına kadar k,pa)ı 
~~!::n: ~ ~:: saa e nu u kahramanlı- yeri kapkaran- bhnaia karar vermitleıclir. 
e .ı':.~~!:;'fu:, ~:ıı:: söyliyecek Mna hayranlık lık olacak --·---· -.. ~-k-·ı~--·e--·y--·~-·--·-·--·--··-··ı...-··-io--n--E-,-i-iis-·ı-i-oi-iı-·-a-·-.. 
l'akat Hollandada bir elektrik Antralı- Q 1 1 1 1 1 ·~ - 1 
::::r:~~ ~ ':!ı. d:~~ ha= cHAMBıHUKRAYYBEETTMPAERSTINls NANSTIL. ~=:..'::::."""" NGIL TERE. KüÇOK DEV· Verilirken l UY 1111 BULlllCll 
olmıyan, ahalisi çoban ve köylülerden LETLERIN BITARAFLIGI 1 . -·-
ibaret bulunan bir mmtakada bunun TELAKKi EDiYOR? telgraf gönderdL MESELESi VE YUNANISTA11 1 M·ııA •• d f 
hiç bir tesiri olmaz. . Atina 8 (A.A) - Polonya reisi cüm- n Amerika in ·ı- ! ı 1 mu a aa 

Bu sebepledir ld Yunanistan hava hü- Londra, 8 (A.A) - Royterin Nev- buru B. Vlukovlç Yunan kralına fU Londra, 8 (A.A) - Royter Ajana- '(! ; 
aumlarına hiç bir tesir noktası arzetınez. york muhabiri bildiriyor: 449 reyle telgrafı göndermiştir: nan diplomatik muharriri bildiriyo11 le- t d k • • b• 
İtalyan hava :kuvvetlwi cAdet ve kalite Cümhurreisi seçilen Ruzvelte karıı 82 Memleketinizin menfur bir tecavüze vlçre topraklannın üzerinden seceleyin ereye yar UDi omısen ır nu-
bakımından faile ise. de• Epir gibi bir rey alan Vilki radyo nutkunu Cumarte• uğnyarak vatanın istikW ve tamamlı- yabancı tayyareler uçarak bu topıalda. • • 
memlekette bunun çok ehemmiyeti yok- ai ııünli (bugün) saat 15 de söyleyecek- ~ını müdafaa için ıilMıa sanlmata mec- nn bitaraflıiını ihW ettiiine dair iddia· artbnyor tuk ırat etti 
tar. tir. Bu nutuk Amerikanın hayatında bur kaldığı bu andaı Yunani9tana kar- lar Uzerine laviçre bfikümetinin levçreyi 

Burada btlttln sahil, İtalyada kurutu- cümhuriyetçi namzedin müstakbel rolü- deştik ve muhabbet duyan Polonyanın tam karanlık yapmak hunaundald kararı ............ , ......... ,. <tlluld dttpnaDlaftDll• 
lan bataklıklar gibi. bataklıktır. Memle- nü izah edecektir. derin dostluğunu arzederim. Taarru7.a Londrada memnuniyede kaTfl}anmıfbr. ldzl m lalll8sl 
ketin iç kımunda Jse 2000 metreden zi- Cömhuriyet partisi Liderlerinden biri mukavemet ederken, Yunan milletinin fngı1tere lniçrenln hile hile bitarafftimı lmaJMann YWI . mft 18 av • 
pde yükselen dağlar v~ır. Kalama Vilkinin mağlG~iyeti ~ü~k Haçlı. ıefe~- ecdadının pnlı zaferlerini tekrar etme- ihlal edecek en eon memlekettir. Bir pi- lngaıereye wl'lleceli flltt mini olacaiJZ .. H 
pbl bir nehirde, yazın bır alayın katır- ~~ .m~~akk~t .hır ~a~lubıyet t~kıl e~· sini ve bu gayretin mUtccfikleri milşte- lotun m~azzam seferler eanasınd~ .bulut- V~. f.. t,A A~ _ B. Bunelt 1ıa- Mm>:,.C'va, 8 (A.A) - Sovyetler milli 
larmı suhyacak kadar su bulunmaz. ~.ru ~ylemııtır. Vılkı gazetccılerle go- rek m!erc götiirmeslni temehni ede- lar ve sısleT arasında tayyareamı ıevk / fla pute< :'· : .\Jh~tısmda elem ..... müdafaa .comllerl ınaıepl 'l'Jmoçenko 
Balbuki. ayni nehir, Gc: ~ilk bir y~I- ~~n~e .~açlı. ~f~rde ale~darlılr. rim. ederken gÜ2ergihını he.r za'?an tam btr kt : Kı'!ı l :n~~danda ppa)an ıeçit :reanln;de 
murla. önünde durulmaz bır sel haline vazıfenru ıormeaını uteyen bmlerce Nevyork 8 (A.A) - Polonyanın sabık şekllde .~bit edemıyecegi tabiidir.~ _ DmWAlı l.Oyl" fU ...n ........ Irat cttıgı nutukta fUD]arı 8iiylemiştir: 
llrer. Böyle arazide kolayca llerlenile- mektup aldtiını, fakat istikbal hak\mda cUınhurrebi Padrefsld diln bu.. ;a gel- Maamafih lngiliz pilotlann:ı laviçrenl-n l •bit eıttlm 1 Amerilam ........._ - Yaratıcı bir il MDel1 daha pc:lrdilr. 
ıınez. Yunanhlann bakiJd müdafaa hattı henilz bir karar veremediiini ıöyl~ mlştir. Mumaileyh tngiliz cesareti kıt~ hitaraflıiını ihlalden sakınmalan için ~ ...,.,.. r±ııı•zı'•I• Jtlsde .a. Bilyük Stnlinin MVk ve 1dareai altında 
eoArafvadır. Metabas hattı lfte bu bat- tir. şısında hayranlığını izhar etmif ve bu kat't talimat verilmiıtir. Beynelmilel hu- lial .........,. ft gew1a7a ft111ee1ık. geçirdiğimiz aene yeni S08yalJR uferle
lan ibarettir. Bu hatta karşı, modern Amerikan ıazetelerinde tanmmıı mu- gUn.ktl parolanın dünyayı kurtarmak kutra riayetklrlık tngiltaeyl barbbı M- tir rln •" '1""j olarak blaeaktır. thtlWhı 2S 
1aarruz vasıtalan ıwk müessir olamaz.• harrir Amerikada birlik fehinde nepi· için tngiltereye yardım olduğunu ıöy· dayetinde dun vaziyett.e bıralı:mqtır. :8. .......... anmada 'blJtlk ltomltar· üncü senesinde Avrupa harbi artan bir 
1- 1talyanlann, İtalyada hissedilen yat yapmaktadırlar. 1emiştir BlltUn taal'l'UU utnyan mıeınlebt1erln dana~ .. nnllr genişlik lktiaap etmlftir. Simdi~ diln-

•bmuhiı teskin l(ln bulduklan ~- -& . ~ hali bunu gösterir. Bu vuJyet Yunanl8- INGILTBRE iSTiLA mh.DtD ya Jltlfulunun 1arlll bu badinye llmılt-
ntler 'bunlanbr. Bu mazeretler bır o AdrluatlktB harp 1 ıu H bl tan için blle ayni olmUflur Bosto 8 (AA) Amerilwım Lon· ttr. Yüa Wnlerce idil telef oluyor. İği kad~r da itiraf demektir. :Me~ hat- na Z ar uı nazırı Bir lqilD ıarantWnin ..:...C...,etme dra 'bU~ eJçW B. KenJMMly dün bur. ve köylünün emekleriyle vücut bulan 
tı• ıstcr İtalyanlann dedikleri gıbı coi- rafmen Ymn htaa ancak tt.al,aa m- da ftl'dill bir nutukta Sltlfa etmlf olma- en )'t1bek ~ kıymetler mahvoluyor. 
rafyanın Y~ttıiı tabii manialar. o~ Avlonya ve B Eden tef...:a Yelleri Yunan aruİIİne .Wiktaa ..... dılmı ve huzunma ltlzum bAml oldulu Sovyetı.r harbe ift1rak etmiyorlar. KJ.. 
lılter bu minialardan alalhca istifade • .. ~. lnPis )'alClmw mlilwt e1mlfllr. Al- takdirde '8 mt urfmda Londraya dö- alordunun kuvvet ve kudretiyle Besa-
eden ve çok iyi 'bir aker olan reneral B d• • h J d llWl7• ile lt.aJ,a ... dalma ~ ......... necejlni bildlrmlttlr rabya meselesini Romanya ile anlaşarak 
lıle~m ~ hazır~dığı tefld- ren iZi ava• er eD SODra t.nnm ~-., -w+.MJet- Sefir tuDlan lllve. Jtmlltir ı hallettik. Besarabya, Rumen mUtegalli. 
l&th nıticlafaa mevzilerinden ıbaret ba- .-. "karıtAlııkler Pmnnak için bn- _ öBee blnleree ı.,ms Mn ~ belerlnln elinden kurtulmu.etur. Sovy• 
lamun, hakikat -- ki: İtalyanlar dan bombalandı L d d.. d •• dDerine inat .............. Y_.,leten fttJeri fvulMD imha .,UJınedDrte ı. ler birlili hudutlannın emniyetini ve 
Ji!ı'ilYemı,.edar. P~ olarak ~ye- OD raya OD U c1a on1ar s111 ...._... ....... oa..,41 >.r- ıntenmn 1sttııllN ...... ,anne.nekte- &rvletln menfaatıerinl vikaye için .BaJ-
mıyeftlderinl hlwdiyorlar ve •Böyle jtaJ sm"" tebHııllrl -.. nawtluia bpk IBlhlarta doldwuak ylm.. Malir M lmnetlabda iM bk denizinde ve Tuna kıyılarında elde 
7erımten kolay kolay ıeçilmez!• diye- yan re t -.- Cebelttttarıktald aataata hhilk komt 1 • ....O..• tllı• cek ma1rar Alman ,::..,,.. ......, WWlr- ettiibnJz yenı mevldler büyük bir 
rd kendi kendiJerini teselliye çalışıyor- neler SÖyliyor! da teltlf etti TUiyetler ,.anıtabilirdi. Yananittan ~çık mele azmetmiş (ocaklardan mUtefelrldJ ehemıniyet1 biizdir. Dflnyanm ita ıer· 
lar. . Aüna, 8 (A.A) - Dün akşam resmi Cebelüttarık, 8 (A.A) - Neşredilen bir siyaset takip etmeli tercih etti. Bu bir ınıba malik oldutanu rkdtbn. Pa ~abetbıde azami ay•nıkhk ı&teı'-

Buna m~~il Yunan dostJ.arıınız m.u. mahfillerden haber alındığına göre Yu- bir tebliğde İngiltereye dönmekte olan dürUsdiiiün mülıAfatım aönıcektir. _,.,..,.__,__ mele meeburuz.. llarid ~-
nffakıretıennı tf'Selsiil et.tı!'°1ektedir· nanistanda bulunan İngiliz hava lruv- harbiye nazın F.denln dün CebelUttank- --·~ Yanan vatan.._ __ ..... _ 11111 bbi pfil av ......... mini olmak 
ler. Epırdeld Yunan ıerileyışı tamamen vellerine mensup bir tayyare teşekkülü tan tlği bildirilmektedir Cebelütta- 1 iLiZ YAK r-.,,. .... leba btltb bvTetlerimisl seferber tut· 
mevzii o~uş~ur. Hal'b~ ~öriceye kar- çarşamba günü Adtiyatik denizinin Ar- nk ~bugün öğled~ sonra aşa- NG lN ŞARK ORDU• nln lilzel bir nUanaesl mala meeburuL Kmlordu .m~d~ 
il, Yunan ılerı hattketi inkişaf etmekte- navutluk sahilinde bulunan Avlonya iıdaki teblill neşretınJşlerdir: LiRi ERKllllHARBIYE REiSi Atina, 8 (AA) - Yunanl.ıanda •- v..ıfelinl Japarak Sovyet ~ 
m. Yun~~~nn baa noktalarda Ama- tayyare meydanı üzerine çok muvaffa- Eden refakatinde vali olduğu halde n. natoryomda bulunan veremliler pneral inli ve tttn-hna layık old~u ..,.. 
YUt ~ı. ıçmde (35) kf.1?n;wıtre kadar kıyetli bir altın yapmıştır. Meydanda diln öit}eden aonra kıtaatı teftit etmiş BiR KOKTEYL PARTiSi VERDi Metakusa mUrac:aat ederek orduya _.. t.a hamdır. Selyallst devletirimisin hu-
llerlediklen anlaşdıyor. Gönce dvarm- bulunan diişman tayyareleri bombardı- ve bu kıtaata cesaıet verici .sözler IÖY· 

8 
..,_,_.ı_,_ . nüllt1 olarak kabul edilmelerini latemif- datlarma teavibe elre! edeceklere her 

48 ~işta ~~asında yapdan '1d· man edilmiş ve mitralyöz ateşine tutul- }emiştir. Eden orta şark kuvvetlerlnl zi. Ankara (.nuavwa) - !ngil~in lerdir. in 7JJdmm libt bir mubbeleye lmade-
dettı harp te .. ı~ bır ~etice verine Ya- muştur. Bazı tayyareler üzerine bir çok yaretl emasmda gkdOklerinl ft Cebe- Y~m Şark ordul~ erklm barbıye __.. • ..._ 6. 
aarılılarm Gorat"eye ~eri veya bu- tam isabetler kaydedilmiş ve bunlarm lUttarılda hava tehditlerine karşı ah· reisi ıeneral Smlt buaün Ankara pa)u- J iliz• h s d d kİ 
nısı~ ~uşatmaları mü~ilr. imha edildiği görülmüştiir. nan tedbirleri bilhassa memnuniyetle ta bir ko~l partisi vennJtıtir. Genel na avacı- u an a son 

Gonce - Elbasan - Tiran yolunun bu İtalyan tayyareleri İngiliz tayyarele- tebarilz ettirmlttir kuımaJ' Ye Milll m6c:lafaa tırklm I• J.- ~ ı 
suretle kesilmesi, geçit yollan zengin rine karşı muvaffaluyetslz hücumlar Londra. 8 (AA) - Eden Londra7a ail.ia .etaretl erUm bu pUtlde ham- lanmn b.. .. k ngı· liz m• -vaf-
olmıyan Arnavutlukta İtalyanlan müş- yapmışlardır. d&unUftUr 'buhmmufludzr. uyu ... 
kili me\'kide bırakabilir. İngiliz tayyarecileri fU tafsilAtı ve& ' ---·--- fak • • 

~'!t~·· ~mdiden v~ muvaffakıyet- yortar : DOpwıı gafil avladık. Rasıtıa- -----•--.- T............ ............. taarruz ha- ıyetiDJD 
lerını ızam etmek te yennde olmaz. Yu- nmız yerde duran tayyareler arasında Dkbaharda sulh Londra, 8 (A.A) - Y 
nan tebliğleri hadiseleri olduğu gibi bombalann patladığını görmüşlerdir. tesl Uvanof ltaıyay = = 1 ki maA nas 
bydetm~.kte. fa:Ja bU: şey söyl~emek Hedefler üzerindeki uçuşlanmw ..., e e e ::nyardım olmak Uzere 

8yuun knlma Zir 1 8rlulMe 
~a7d~~~::cı:gıy:~ıı:ı:m.:uda- be:~~a:ıılAt~\~kn:·ıtaı- ihtimallen : bin LıgWs liralık bir cek l&dermlt- llGILIZLER BALT!I DENIZllE ARTIK TALI VE INGILIZ 
, .. li~~~i y~\,tıkıarını unutmıyaı°!" On- yan tebiti : Ep~ cephesindeki harekAt varmıc . -----•---- 11y11 DOKOYORLAR HARP METODU DEGIŞIYOR 
lar Gu.rıce3 ı alma~lar da pek 818 olur. devam etmektedir. Havanın muhalif ol- -y •-• ......__ n 
Yerlerınıle durmak ve her adun topra- masına rağmen tayyarelerimiz bazı yol· I 1 __....,..,. .-·--.,..._,.. Londra, 8 (A.A) - lnPis ha•a Londra 8 (A.A) - Sudan hududunda 
lı müdafaa etmek bile Yunanlılar için 1ar1a Korfu kalesi üzerine hücumlar BERL ftOEI ETRAFA Y NE IJealn ...... cefı.. kuoetlelWn hl,ik taama ha..bldan Gallabatın zaptı hakkında tefsiratta bu-
b.ir u:_fcrdi~. l\lü~earriz taraf biWds ,!Ü- yapmışlardır. Bu hedeflere bir kaç defa SULH LAKIRDl'ARI Cenevre, 8 (AAl _ ~ ~ imla ..,,~; Seçilen lıinlerce lunan royterin diplomatik muharriri ya-
riimege, hır netıce almaia mecburdur_ tam isabetler kaydedilmiştir. Bugün bU- ~ cftllne göre Fransa ile Romanya aramı. ,_. ta ..ı. fİmdİ1e Udu sariilme- zıyor: 
Da neticc~i aJamı~or. Bu sebeple, Me- tün tayyarelerimiz üslerine dönmilşler- OAGIOILIYOR da, Fransaya bir mikdar benzin veril- mit hir risat ve müeeairlilde talim sör- Bu şehrin zaptı sevkülceyş veya as-
taksas hattı \'tızifcsini tam olarak yap- dir. mesl hakkında Bi1krefte bir anlapna meldedir. Hav nmretinin pilot talebe keri bakımdan bir husust ehemmiyeti 
maktadır. Yı•nanhlar 'e dostlan mem- Altı tayyareden mürekkep bir dU,- Madrit 8 (A.A) _ t.panyol E&e ajan- akdec:liJmJlth. ka7dı için ao:ı .i plığı m&.c:aat hitün haiz -olmamakla beraber hadise mczkCır 
nun nJmakta hnkhdırlar. man teşekkülü Avlonyaya hücum etmif- sının Berlinden aldıiı bir telgrafta ilkba- * tnPD pnçlia' ve bilhuaa 20 den daha harp sahnesindeki harekatta taliin de-

se de hava müdafaa toplarlyle avcı tay- har için bir wlh tefebbUsü imkAnından ç be 
1 

H atala ~iJ ... r 11ruında mükemmel bir jişmiş olduğunu göstermesi itibarile 

M d k • y yarelerinin Ani mukabeleleri karşısında bahsedilmektedir. Bu telçaf, Madritte " em r ayn m ala. yapmqtır. mühimdir. Şimdiye kadar tngilterenin 
JSlr 8 1 ll• bu teşekkül imha edilmiştir. İki tayyare bQyi.l:k bir ~ ~andınmftır. Ço:nldl Tanrare imalatının gittikçe hızlanma· seyyal müdafaa siyaseti bir sıra çekil-

her halde, diğer ikisi muhtemel olarak bu ajansın Berlin muhabiri Alman ha- h ta) v 11 dolayıaiyle tekni.yen elektrikçi ve tel- meleri icap etmiştir ki bu çekilm"ler 
D8Dlll8r askere düşilrülmilştilr. Mürettebattan bir kıs- rlclye nezaretinin duygularını umumi- 88 JOI eizci sibi un•urlara ihtiyaç ta artacaktır. ehemmiyetsiz olmakla beraber manevi 

mı paraşütle atlamıştır. tld İngiliz pil~ yetle iyi abettirmeldedlr. .!t- BALnK DENiZiNDE bakımdan pek te hoş değildi . .., ld tu esir edilmiştir. Muhabir eliyor ki: 8 ;c,Jr)A•b INGIUZ MA. YNLERI lngiliz aomalisinin, Mobalenin ve Ga-
Ça '!ili 1 Saat 3 ile 4.30 arasında hava müdafaa Eler Amerika devlet reisi Ruzvelt ~ -Y La.cin, 8 (A.A) - Slokholmclen labatm elde bulundurulması , girişilen 

. ·' bataryalarımızm eiddetli ateşiyle karşı- bütün Avrupa için acı ve bilyilk Brltu- Londra. 8 (A.A) - Eeki Batvekil ..... hir ...... ~ map toplaya- muazzam işJn yanında ehemmiyetsiz bir 
Kalure, 8 (AA) - Bu sabah <:ıltan !aşan düşman tayyareleri Brendizl 1stas- ya için de mfltblt olacak bu q mev. B. ÇemberlQDln lineeıi Royter Ata-- pıı Rıırlnh .- w-'8nla Balbk- pydir. Fakat şimdiye kadar hareketler 

Rumca gazet~lcr Yunan konso1oslu~'U- yonunun üzerine Uç bomba atmıe ve la- .siminde realist ve lmant bir liyuet .._ na .. telsrafa celrmiftirı c8. Çember· ela lnecin.,... ıüili ............ insi- yalnız bir 1.9tikamette yapılınıstır. Temas 
nun bir tebliğini neşretmitlerdir. Bu teb-~ yelnnma da llr:l yangın bomba- kip edene belki OWNabenn blfmda .W.. 1apln mhbl ft1ıtret1 blrbc sOndm 1Mrl &. ~ .......... ...._ ~ mevcut olan bütün noktalarda-düşma-
liicle, 1910 - 1920 tevellütlü olup Mı· m ~. Btr Jmun ray bir IU hu t.de ec1eeek ve lhtiJar Anupmam ,_ ...... Le. ................ ,.. lap-~-- mı...ı ........ lilliı~ nm faik kuvvette olmuı kendisiae tt.al-
aırda doimuı v_e aake~i hizmetlerini 7ap- teef19tı .,. lılr '9lllOD hlılara .. am:ııtm. b6tUn du.,.da JaP=·= ~ ... ~r.t · ı•t ı •. yan matbuatı tarafmdaıi pek tabii ola-
...-ıııt olan biltiin '~ deıbal H....S 1* tbmetathta ~ ;ı...- Wlnln Jl'ı! mm, Jltlfw.,ı ç..•.-.. ........ lıllfa il?'J' ....... ~ ~ ........ rak faılyPe ıum edilen muv~ 
konaoloehaneye kfL\ ·~il~eri MzmnnısUrat.Je ~ ı. ~ ..... ,.. kıı!rNlı 1ıılr tanı hal 1uts• ..... k• tzt ..... ,.... 1 re ... ..., •• lııWa .................... - temin eylemlflb'. o.ıw.tm ....... 
bitdirilme)uediı. tur. W •ınkm. ..,._ft~• h!mzdtf, - · .... tMall • WM' fg~ı•.. ...cıod .. l't*''t .. in mmbıiclh•-*· 


