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Askerlerimıze verılen 

ITAL A 
Ümit•iz oaziyetini 

tamir için iman ya. 
dan yardım i tiyec k 

Biı, aınıf aaker ter
h1 ı edildi 

oit - --
Cörcil , . kabinesinde 
devlet nazırl olaca~ 

kış hedi yt!leri 
Anka a. J 7 (Husu-si) - Askcrle1:imize yur

d_un he · yeıinden kJ lık heclivcJer veriliyor .. 
h.onya hdlkı Kızıla) rneı·ku..inc askerlerimiz 
icin 1464 yi.in eldiven. 2\l-46 pamuklu. 30 yün 
fanHA ve ayrıca diğer e yalnr verm~lerdir. Gı
re~un halkı mUhim mikdarda pamuklu vermiş
tlr. Belan nahi,rE>Si halkı da liOO par~a eşya 
venni.şllerrlir.. _J 

YENt ASffi Afotb:uısm<lıı hn~ılmıst.Jr 

• ··- fü 

..... -
ltalyanların Modela 
fırlıa•i büyük zayi. 

at ve·rdi 
Atina 1T (A.A) - 151 numaralı Yunan 

teblllf: 
Cephenin ibuı noktalarında mahdut 

mahiyetli mevz.il harekat muvaffakıyetle 
!nlrlşaf etmJf ve bunun neticesinde hat. 

- Sotıu 2 inci Salaileile -
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-
YllCOSL AVYA 

·-
Berlilhde büyük 
yangınlar çıktı --.. ~-

FRANKFURTTAKI DOKLAR 
VE TASFIYEHANELER 

HARAP OLDU 
Londra 17 (A.A) - lniliz hava ve. 

dahili emniyet nc-ıarctleri aşağıdaki teb
liği ne§J'et.m.l§le:rdir: 
Dllşmanın dUn geceki hava hUcum. 

- Sonu 2 inci Sahi fede -
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• CELLAT 
ARA ALI 

Yazan : .$Gfain AJıdaman 
30 -

Cihandaki blitiln kuvvetlu bir araya 
r,elip aleyhinde ittifak etseler bUe, Kara 
'Ali bu lşl yanda bırakmıyacak .. llattA 
anamım asla değişürtlemlyeeeğinl llÖy• 
ledlit tllüne ve mukadderatına karşı da 
isyan ederek btr ham1ed~ hepsini boza
cak.. Hatti kendi alnının yazısını bile 
4!etişti.recekti... Fakat bu neticeyi i.stih
..ı etmek içhı ne yapLnalı? .. 

Kara Alinin dudaklarında. kapkara 
yUzünU bir kat daha çirkin gösteren 
korkunç bir tebessüm belirdi ••• ümitsiz 
bir vaziyette göğsüne doğru sarkık du
ran başını doğrulttu. Adım atışlarında 
göze çarpan bir çabukluk ve çeviklik 
peyda oldu. 
Artık Kara Ali filtursuzluj{unu ve 

mutat sert, serbest tavrını yeniden ta
kınmağa muvaffak olmuştu ... 

Hızlı hızlı yilrilyerek kendisince mu
ayyen bir hedefe doğru ilerlemeğe ko

da gizledi 
Sonra kapıyı örtüp nruıhtarla dn \<l

litlE'dikten sonra handan dışarıya çıktı. 
Elleri cebinde, ka~banm sokakların-

da geç vakıta kadar dolaştı. , 
Ortalığın karannasını miiteakip bir 

aşçı dükkanına girip kamını doyurdu. 
Yatsı zamanından eV\•el hana cfönerek 
odasına çıktı. Iş!k yakmadım. karanlık
tn soyunduktan sonra hemen yata<i,a gir
di... Saatler yav~ ynvaş gelip g~iyor, 
fakat Kara Ali gözünti yummıyor, ;:;ata
ğın içinde h:'il'i uyanık bulunuyordu .. 
Kafasının içi miiphcm bir takım tn

s:.wvurlarla clo1u idi. .. Yatakta hiç dur
madan ~ağa sola dönüyor, lıa1.an sırt üs
tü, hazan da yüzil koyun yatarak mutta
sıl kıpırdaıımaKta devam ediyordu ... 

Ve zihninde kurduğu tasavvurlar an
bean bUyüyiir, müphem bir şekilde kal~ 
maktan kurtularak p.ittikçe CLnfonıyor, 
vüzub peyda etmeğe baslı yordu ... Evet.. yuldu ... * zavallı Gülendam ve biçare Ali... HeT 

O gUn Kara Ali kasabada bazı dük- ikisinin de, hiç bir şeyden habersiz, ya
kfrnlara utr&dı ve yapma~ karar vl'T- taklarında mışıl mışıl uyudukları ve uy
Cii/tt işte kendisine lllzwnu olan bir ta- ku halinde bile yine birbirlerini düşü
lcım eşya aatın aldı. nerek mehtaplı bir aşk rüyası ~örmekle 

Bir demirci dükkAntnda büyUk çivi- meşgul oldukları b~ saat~e, kaf~sını çat
lerle bir çekiç mubayaa etti. BMka bir latacak derece~e z_ıhnt hır faalıye~e ko
yerden uzun bir ip merdiven satın aldı. v~ılan ~ra Ali, Gül.endamı ele geçı.rmek 
En son olarak bir silAhçı dilkkanına gi- lem hır tu7.ak tertıp etmeğe çalısıyor-

ŞEHİR HABERLERİ 
YUNAN 
HARBi 

- - ~..,._.-

Viliyet 
--··--

Parti kongresi 
toplam yor 

• Vilayet parti kongı-esi öntirni.izdcki 
Preşcmbe günü saat 14 te Halkevinde 
toplanacaktır. Kongrenin çok hararetli 
olacağı tahmin edilmr-ktedir. Kon!!redc 
vilftyetiıı her ye;inden gelecek murah
lı:?slar bulunacaktır. 

l\forkez kaza kongresinin in'ikndı mü
nas:?betiyle B. Atıf hmnın tazim tclgraI
lnrına aşağıdaki karşılıklar gelmiştir: 

C - Kongrenin temiz duygulanna te-
~ i..kür eder, basarılar <lilerim. 

lSMET 1XöNO 
C - Kongreye muvaffakıyetler diler, 

gözlerinizden (iperim. 
C.H.P. genel :sek.Tleri 

FlKRt TUZER --·--
8ir1 ik leri n 
Umumi he \let top

lantısı yapıldı 

lzmire kar yağdı 
"•X 

Kızılçullu civarında topra k yeni

den kayma~a başladı 

Dün llftbo.h. yukan mc hallatt4 bir kar manzaran 

It alya n ordı. ları 
denize do~ru 
ricat ediyor 

- Baftaralı 1 inci Sahiletle -
lar.ımwla kısmi bir ilerleme \.-ukua gel· 
ıııiştir. 

Emniyet nezareti dUnkü günUn bütün 
memlekette sükfuı içinde geçtiğini bil
diriyor. 

Atina 11 (A.A) - Bir Yunan resm1 
sözcüsü Arnavutluk cephesindeki vazi
yetin dalına şayanı memnuniyet oldu
gunu, İtalyan kıtalarının denize doıi-ru 
ricatte devam ettiklerini ve mümtaz kı
talar tarafından yapılmı~ olmasına rağ
men bUtün İtalyan mukabil hiicumları
nın tardedildiğini söylemiştir. 

Brine \'adisinde Yunanlılar 200 esir 
almışlardır. Bunlann arasında yiiksck 
rütbeli bir subay da mevcuttur. 

Soıı muharebelerin en şiddetlisi 1ski
noviç tepelerinde yapılmıştır. Burada 
Modela fırkası bUyUk zayiata uğramış
tır. 

İzmirin ı;tcdenberi hasret o1duğu kar,l YACMUR SULARI Londra 17 (A.A) - Royter ajansıma 
dün sabah gi.in doğarken pcnçereleri- Vil!ycte gelen ycni malilinata göre Arnavutluk hududundaki hususi muha
n1izden kendini göstermiş. serpinti ha- Mendres ve Gediz hav:zalarmda epeyce biri bildiriyor: Kar fırtınalan şimal cep
linde yanm saat kadar devam ettikten ekilmi~ arazi halen sular altındadır. Bil- he.r;indc harekata mani olmakta ise de 
-onra kaybolmuştur. ı hassa Tire ve Beyındırda zı:wriyat yap1la- dün btitün gün ileri kara'kollan arasın· 
Soğuğiyle şiddetli kışlar geçiren tz- mamaktadır. da çarpışmalar vuku bulmuştur. Koinl 

rio ctayet keskin bUyUkçe bir kama te- du. ·· 
darik etil. Memonun oğlu geceyi, yatağının için- Btilün birliklerin umum1 heyet ''lp-

de le · di lantısı dün akşam tüccar birlikleıri bina-

mir, dün ele ancak rengini seçebildiği Yağmur sularının artmasından, herse- ve Dvell vadilerinde fk.l metre kar taba· 
'kardan mahrum kalmıştır. Fakat Ya- ne olduğu gibi bu sene de Kemerle Kı- kası vardır. Topçu kuvvetlerinin faali
manlar dağı. Nif dağı ve bilhassa bu da- j zılçullu is~onlan arasında toprak he- yeti bilhas..a Pogradeç cl\'arında zikre 
~ın Mahmutlar tepesl karlarla örtülü- ye1anı başlamıştır. Toprak kaymasını ön- <::ayandır. ttalyan bataryaları Elbaııan 
dür. Bu hafta .Mahmutlar tepesine tale- lemek Ü2.CTe Devlet demi.ryollan idaresi Uzerine Yunan yü~ hazırlıklarını 
bclerden mürekkep bir gençlik gnıbu cleıhal tedbir abnıJtır. Bu kısımda dün feloe u~tmak için ağır bataryalarının 
..,.ldecektir. 30 kadar amele çalışmıştır. nt~ini Yunan hatlannın gerilerine tev• 

Bütün bu yapt·"" hazırlıklar onun uy usuz geçır · · ·• '5~ ~~t~'kla be b 1 f lad d sında yapılın~ ve :samimt gö~ •.• der korkunç bir ~ girişmek tasavvurun- ~ ra er yata dan ır ı, er-
da olduğunu açık bir surette gö...~ermek- hal giyindi ... Yatıı~ın altına gizlediği arasında geçmiştir. 
t.e idi... na.ketten, dUn tedarik ettiğ; çekiç!~ ç!vi- Geçen bir seneye ait hesaplar tetkik 

ı ri ka Jd D f l edilerek umumt heyc~ .. e tasvip olun-Satm aldıtı e§Y8J1 JZil.zecle sarıp bir 0 çı np yanına a ı.. ışarıya ır a- ~ 
'P&ket haJlııe get!rdt. Aqama yakın ha- dı .•. Güneş daha doğmamış.. Sokaklar muştur. ,ı__ birl k1 -------- --- --- ·--------- ---- ::ih etmelct.OOfrler. na döndü .. , baştan başa tenha.. Ortalıl..-ta ne in var, Bütçe esasına glSre inracatta · i er 

Kahveci, Kara A1lıe verdiil IÖUÜ ne de cin!.. tarafından. alınacak aldat mesclesl gö- ıtaıuan T t*Höl Bitaraf ısıiçrıdı Elbuandan gelen bq Arnavut eşrafı 
Yuplavyaya ancak 9elm günde var
mıftır. Bunlarm tflldestne nazaran !tal· futmuş, handa dtıll1r•n1ınıa yatıp kalk- Genç çingene çevik adımlar alarak rüsülerek kabul edi\ml,~. 

ması için bir oda teminine muvaffak ol- ilerlem~e koyuldu.. . Gerek ihracat ve gerek ~thalat blı-- - Baştaralı 1 inci Sahilecle - - Ba,.,tıPalı 1 inci Sahilede - yanlar snnıten ıaS?ederek bedelini öde-
stu Hiç tereddüt göstermeden yolwıda de- likle.rt lmıirde geçlrdlği. faaliyet devre-

mrienili-cı Memonuıı oi!lu birlikte getir- vam etmesi, onun muayyen bir maksadı sinde, ~emleketin yü.ksek .. men~fiin; 
Şarkl A!rikada. Sudan cephesinde Bal ,ehrinde saat 23,18 de nrilmi~ medfklertnden Elbuanm şimaliıideld 

topçu keşif faaliyeU olmuştur. Dün sa- tir. Hücuman meıkez pn gmm- dağlarda bUyUk bir memnuniyetsizlik 
hah Direduayı bombardıman etmek is- daki demiryola tesiabm istihdaf et- hüküm sU~ektedir. Bu müsaderelere 
tiyen bir düşman tayyaresi verilen alarm fv• .. heszd' Çünkü bombal mukabll verılen senetlere İtalyanların 
üzerine havalanaa avcı ıayyarelerimlz ıgı §UP. 1 il'. • • ar dahl itimadı olmadığını söylemektedir. 
tarafmdan düşürillmüştilr. 191 numaralı bu demıryolunun iki tarafına atıl- Elde edilen intiba Arnavutların ttalyan
tebliğde bahsedilen düşmaıı baskınında mıfbr. Bilhuaa Bononal mahallesi lara karşı isyan halinde oldukları mer
:ıvcı tayyarelerimiz bir d~ tayyare- bomhudımandut müteenir olmut- kezindedir . 

dibi paketi n kahveciye teslim ettil!'i olduğunu anlatıyordu... uygun hır surette faalıyet gostermı.,, ti-
kıl heybeyi bu odadaki .,.atağın ar:ıc:m- ( R'ı ,.,. ) cart faaliyt>tl müstahsUin ve tUccarın 
- - - -------·'"--------------· _..,_,,._ ,_ ;;--____ menfaatlerini t.elif ederek idare e~·le-

Londraya 
........................... 

Berline 
•••••••••••••••••• 

- Ba,taralı 1 inci Salıilecle -
&an ldlçUk mikyasta olmU§ ve erken ni
hayet buhnUJİUI'. DÜJman tayyareleri 
tarafından memleb&m bir çOk yerleri
ne ı,ombaJar atılmıştır. Şimal bölgesin
de bir llmaıı bombudıman edilmiştir. 
Mıenln merkez mmtakumda e.lere 
ve mağaıaJarda bazı hasarlar kaydedil
miştir. Bu böhıelerde ölU ve yaralı milç
tan az olmuştur. 

Londra mıntakasında bombalar in
sanca az zayiata ~bebiyet v~ir. 
Evler ve sair bl.nilarda hasarlar vardır. 
Sair bölgelerde hasar az oldu~ gibi in
sanca zayiat ta pek hafiftir. 

Londra 17 (A.A) -Pazar akşamı baş
lıyarak Pazartesi sabahına kadar devam 
eden İngiliz hava kuvvetleri tarafından 
Berlinin bombardımanı hakkında hava 
nezareti istihbarat servisi aşağıdald ma
hlmatı vermektedir: 

Demlryollanna, milhi.mmat fabrikala
nna ve elektrik fabrikalarına isabet1er 
olmU§tur. 1Uc bombardıman tayyareleri 
Berline Puar gecesi saat 21 den az ev
vel vasıl olmuştur. Havadaki bulutlara 
raltmen bazı pilotlar hedeflerini derhal 
tayin edebi.lmiPerdir. Diler pilotlar ev
velden tayin edilen hedefleri bulama
dıklarından hUcumlannı başka hedefle
re tevcih etmişlerdir. Bunlar mUteaddit 
fabrikaları ve demiryollaruu bombardı

Artık Trablusf[arbın 
işgaline ba, l anmuıtır 
- BQflaralı 1 inci Sahi/ede -
General demiştir ki: _ 
- cRu hatayı bir.iın bildi~iıniz gibi 

siz de biliyordunuz. Fakat hilmooiğimi?. 
bir şey varsa kuvvetlerinizin lıu kadar 
molörlJe olması idi. tyr harp ettik. On 
y~di saat tanklannıza mukavC'll1ct ettik. 
Fakat mitralyöz ve ~t bombalari~le 12 
tonluk tank1armtz:ı knrşı ne yapabilir
dik~> 

Dey1i Meyi mu11abiri di}·or kJ: 
cBu söderden sonra ~eneralin prünes

ten yanmış olan ylizünde büyük bir t~ 
essiir belirdi ve ~özleri ya~larla doldu. 

Roma 17 (A.A) - Stefani ajansı bil
diriyor: 

Jiornale D'ital:a g •. zetesi diyor ki: 
İngiltere muharebeye imnaratorlur ı•n 
dört bucağından gelen 300,000 as'knle 
800 tank ve zırhlı otomobil sokmııc:tur. 
Bu muharebe müstemleke tarihinin en 
büvük sava~ıdır. 

İtalya harpteki yerini terketmiyecc>k
tir. Mısır ve Trablusgarptc her ne obr
sa olsun, İngiltere .n.<Jrınm.da serbest ka
lamıyacaktır.> 
Aynı gazete İtalya ile miinferit sulh 

ihtimallerinden bahseden Amerikan J?a
zeteleorinln nr-şriyatına ceovap vererek 
diyor kl: 

dtalya harpteki yerini t<?rketmiye
cektir. Muır ve Trablusı?arpteki vaziye
timiz ne olursa olsun. Akdenizdrkl ye.ri
ni bırakmıyacakt1r. 

man etmişlerdir. Fabrikalaı-ın birinde elektrik fabrikac;ında iki büyük ynn"m 
bUyUk bir yangın çıkmıştır. çıkmıştır. 

!kinci akınlar sabahın saat 3 ünde Bombardıman tayyarelcrimizden mil
ba«'amış ve bir saat sürmüştür. Hava rekkep daha küçük teşekküller Fran.k
daha milsait ve ıiiyet şartlan mükem- furt limanındaki dokları, fabıikalan, 
mel olduğundan elektrik fabrikalan, de- tasfiyehnneleri, erzak depolarını hilcum
mlryotları iltisak noktalan ve emtea lanna hedef ittihaz etmişlerdir. 'Bu ta
garlan hedefleri teşkil etmiştir. Yüksek arru.z lki saat sUnnUştür. 
ılnfillk bombaları bir deıniryolu 'ltisa:k Brernen limanına da §iddetli bir hü
no1rtasına dUşerek bir yangına sebep ol- cwn yapıhn~. 
muştur. Tayyarelerimiz a.det ederken Londra 17 (A.A) - İngiliz hava kuv-
~ hlJl devam e1me1d. JiL vetlerinln başlıca faaliyeti Manhefmin 

--·--
Namık Kemal sini aJey]er içinde dü.şii.rmU~lerdir. tur. Bir aokalrta bir bomba iki met-
Doğamunan yddönibnii - - re derinliğinde ve dört metre genİf- A k d 
m.ruta5;ebetiyl e bir Men~~ içme suyu liğinde bir delik açm1,tır. BiT mey-, i l ara ra V OSU 

i d k Menemene getırılen içme suyunun kat'l dmda bomba parçalanndan biri bir . B u a ıtt N 
meras m y ao aca kabul muamelesi, belediyeler bankasını k dınm L-. ! - -L-1. ed---' - -ı·· • V 
İzmir HaJke._i beşlcanlığı, büyük va- t.emsil eclcn bir heyd tarafından mabat- a ~ma ~. c:n:a 0 umii- 8.00 Pı·ogram .8.03 Ajans haberleri. 8.1& 

ı..,nperver Türk ~i Namık Kemalin li.ode yapalnuştır. Menemen bu surede De aebebiyet YermİfÖI'. Müzik: Hafif Program pl 8.45 - 9.00 E., 
doğumunun yüzürıci1 YJ.ldöpümü müna- mükemmel bir icme .-.yuna kav~ ,. lkmci tehlike ~ müteakip~ kadını - Yemek listesi 12.30 Program •. 
sebetiyle bir tiiıren tertip ~..ı BU tur. Bu uğurda ~ısanlan tebrik ed«!U. ten •len tayyaN!« B~eıı Ur.er.ine 12.33 MOı:ik: Yeni şarkılar 1!.50 Ajarı.t 
tören önümilzdeki cumartesi günü saat - -·-- . boaıhalar atmı,ıardır. Bir eVda blr 1ca- haberleri 13.05 Mnzlk: Halk t.U.rkll.lcri .. 
16.30 da yapilacak ve ~retmenlCr tara- Köy biitçeleri clm.. anam ve bn t)'ıkılan duvarlann 13.20 -14.00 Mllzik: Radyo salon or~ 
fuidan büyük ş:'cilrin hayatı . ve çalışma- Yeni sene köy büt~elerinin hazırlan- altında ktılarak ölmü§le~dir. t1d b~um- tras& (Viyolonist Necip Aşkın. td.a.resin• 
lım anlatılacaktır. Namık Kemalin ayn ın?J>ına baı.lanınısttr. Büt(leleriu kanun da atılan bombaların miktarı 12 dır. de..) 18.00 Program 18.03 MUzık : 1;<-?n· 
bir kıymet ifade eden hayatından da ba- \"C nizamlara uygun bir şekilde hazırlan- --·--- ç~r~ pl. 18.30 Konuşma (Dış politıka 
zı parçalar okunacaktır. · ·1,-, tt -'"-'·-d 1 L~clirilin" • R it lıadıselcrl 18.45 Çocuk saati. 19.15 Co-

ıuası \'1ütYC en <UNUt a-r ara utı ış 1ızve k1a . • ..~•L• l 1~ 30 A' h Bu törene he!" kes d~wetlidir. lir cu r lÇ.ın m~ P · · · 1ans a· 
-•- - · . - •- berlcri 19.45 ?-/Iüzik : Karışık şarkıfar .• 

(ı talepleri oToBus sEn:RLERt Memleketi tehlikede ııa. ~~~:tin;t.~g ~:~~!!°<~ı!~\zi~~!~ 
'I Belediye Karşıyakadan Bostanlı ve k .

1
. k ,.e Arttmna kunımu adına) C. H. P. 

Bu hafta hariçten iş 1aleplcri bir 11«y
U artmıştır. BiJha..c;.c;a Hindistancfan çok 
~·azip teklifler alınmıştır. Bombayda bü
yük bir finna tasfiye edilmiş zeytinyağı, 
bir baska firma mcmleketintlzd<>n her 
türlü ktıru meyveler i~tediğini ihracat
çıJ:..ır birliği.ne' bildim1lştir. 

AJayhey .<ıemtJerine de otobüs iş1etmeğe ra 1 an e Jece idare lıeycti ôzasıııdan Sırrı Day 1ara· 
b.lşlıınustır. Bu semtlerde otuı-an halk. "' fından) 2 l.25 ~'Hizik : Saz eserleri ve 
bu karardan memnuniyet beyan etmi1- -. Baştarafı 1 inci Sahi/ede - oyun hnvaları 21.45 Mi.izik : Riyn·~ti· 
lcrdir. De~ olunan ihtimallerden biri B. ciimhur bandosu (Şef : İhsan Künçcr .. ) 

- - Ruzveltin memleketi tehlilte hAlinde 22.30 Ajans haberleri, 22.45 Müzik: Caz· 
Yıat mürakabe işleri illn eyleı~csidir. Bunun bütün veİıikalıı- bant pl. 23.25 - 23.M Kapanı~ .. 

1talyaya bu halta bir miktar incir ı-a
lıldığı anl~ılm~br. Lelon:yaya lfıQ 000 
ki'o kuru Ü7.Üm ihraç cdilccek1ir. ll.'Tua
melesi tekemmül etrn~tir. 

Vilayet fiat mürakabe komisyonu dün rı hazırdır. 
(;ğle<len sonrn bir toplıwb. yaparak muh- Böyle bir kararın tatbiki tngiltereye 
telif ~ıcla maddelerinin satış fiatlerl üze- yapılan yardımların yav~lığmdan ~ikA
rinde çalışmıs ·ı:e l:.arnrlar ittihaz etmiş- yet edenlere arzu etti'kleri derecede sen 
lir. hudutsuz bir yarclım yapt1masuu ~mln 

14111= .. ------m=•-Bl~&&ım~nr·•mmmw::_=ım _________ lııı.. edecektir. --·--İZDİHAl't-IDAN GÖ tlİYENLER.E i\l V J O E.. 
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YENi BUGÜNDEN İTİBAREN 
'JiİRKÇE SÜZLti \'E TÜRJ( Mus.il;,,ili 

Leyli ile Mecnun 
UMUMUN tSTF.ÜİYI.E ÜÇÜNCC ZAFER JIAFTASINA llAŞLl\'OR .. 

YENİ il.AV.ESİ- !LK D CFA KES '"\L\UJAltO 

DEFİNE PESİNDE 
.................................................................................... 

SEANSLAR : 11 - 14 - 17.30 - 2 l.. Cttmartesi, pnat' •bak 1 4'a ~. 

ODA BtJTCESt 
Ticaret odası biitçesi de rumnmıml.$

Ur. TicaJ"Ct odası umumi katibi B. Tur
gut Türkoğlu oda ve borsa bUtçelerini 
hfı.milen Ankaraya gidecek ve bütçeler 
hakkında vekAlete izahat verecektir. 

lznm. Belediyesinden : 
Külti.irpark. İzmir enternasyonal fua.. 

n "9 ~ idamd muhasebeciliRI \çin 
Lise mezunu, hizmeti filiyesin1 yapmış 
şeraiti kanwıiyeyi bAlz, usulü muaafa 
~ mumnelAtı maliye,.e vakıf .. muba 
sip alınncaktır. 

Taliplerin m~ka i.mtiham 2ünU 
olan 19/12/DIO -peqembe &ilJlU sat 18 
da Belediye hesap ifleri mildUrlüiilnE 
müracaatJerl lllaımu bildirilir. 

Borsa 
ÜZÜM 

562 Riza ihracat 18 
383 j. Kohen 11 50 
333 M. İzmir oğlu 8 
227 ÜzQm Tanm 16 
215 İnhisar idare& '15 50 
206 Alhayrak 19 
162 M. j. Taranto 15 75 
J25 Remzi Güııcör 20 
91 M. H. Nazlı 20 25 

• 5' K. 'Iimer 25 
51 Muammer Zencirci 19 25 
46 P. Paci 22 
41 K. Beşikçi 25 58 

8 Sabri Akıol 18 
2.5M Yek6a 

168929 &iki yeJaba 
171433 Umuoil yeb1n 

No. 1 
No. • 
No. 9 

25 
26 se 
2-l ~ 
30 
16 
22 
23 
24 
24 
28 
19 2, 
22 
28 
ıs 

l>if!eır bir dıemiryolts ftti9ak 1'0lttatuıa ti~ bombardımanı teşkil etmiştir. 
da gayet bliyilk çapta bir l.nfilAk ·bom- alanlar aat 19 dan ille fecir ısıklaruıa 
bası düşmil§ ve şiddetli bir tnfillka 1ebe- kadar devam etmiftlr. Bir çok asker! 
bi~·ct vcrm~tir. Kesif bir hra duman hedefler bomba yağmuruna tutularak 

bıl•ıt·ı~~~ b~~~~~~~·b~m~~ '~~~-~-~=~-~w~ı--~----~•~~---------~-~ ıs - ıa - 11 - ıs (2514\ No. .it 
No. 11 ;:o 

İNCia 
1 ........ .,. .. - ..... - ........ --...... .-......................... , ......... : mn yalnu kendlaine ifit.tirecek ~kilde iti. Hal ve tavrında her ~y. blr az u- derhal nıalall blr aehep DWmasl Aıcap 267 JıL H. Nazla 
• ••• = ::: BUYUK ı: nc• A. YE :! .·.; cbellci biru lrno11ş.mağa vaktimiz olur'-.ıman burada kalmak istediğini gösteri- ediyordu. Halbuki taarruzun AııJ11jl onu 3S .B. Jılizrab1 

_ dediğini duyd"u. Balkonda randcvü ver- yordu. kuvvetsn, tehlikeyi ~lamalctan lciz 20 İsmail Kaptan 

L : • • diğini anladı. . - Sizi rahatsız ediyorum, fakat mazur bir Taziyet~ bırakmıştt. 322 Yeldbı .......................................................................... : ••••••••• 1 . ~'---- __ _._ 

U 
-Belki! c:enbuıı verdi. g6.receğınizi ilmlt .ederim. Aramızda bir T'C'IU&l" -u~ 107717 F.ak:i yekQn 

muin) ıyan Saadet Etrafında bir duYar çeni1mif gibi rıa- suite!ehhUm mevcut olauğunu tahın1n - Sm de beraber almamızı mı .i.stl- 108039 Umuml yekQa 
m,. bir hla altmda iclL l!Derint bu du- ediyorum. Benden nefret ed.iyonıunuı;,. yor.sunu~! 10000 kilo Ze~ 
nn 71kmak için uzaltlkça derileri .,_ doğrusunu söylemclc içiıı bunu hissetU- Rezzan, sözlerini teker -teker atzua- zAidBE 

i 25 1U :2S 
10 875 ıe a1s 

s 9 2s 

38 

----------'~• ruJu7oıdu. Bu bı.i Meta bop:zmı bkı- ğimi svylcmeğe mecburum. Biı·isine sör- dan çıkararak, deler biçilmez bir au ll& çuval Fasu]J--a 
TAUN: ıtt.. YJl.DIS JOft)u. Baimle bef dakika göıüşmek lcnccek hau sözleriın de vardı. Bunu tevdi ~ek bir ldmsenin ta.n,lr. i067 çuval Su.sam ~ 

~ oma bu iç mkmbluıdaıı kurtaracaktı. sizden gjr.l.iyemeın. - Size bir SU' tevdi edeceğim! dedi. -------------
- 44 - Bunun için §İmdiden 9iiyleniyordu. Bir falcuun sözleJ·i.n.i arulıran bu müp- Hakikat şudur. B1r delikanlı ile gizlice ~--••••••••••• 

20 
18 50 25 50 

Gülen evvelce de bu iki ~.şarkıyı _Siz .Lklnız. onda. daha IJinix1 blttr- Oduma çıkınca. açlannı fırçaladı ve heın ifadeıı.iıı neyi kastettiğini Gillen hiç nişanlandım. Fakat ailem onu kabul et- Hilll Eczanesinden 
di!"Jemtı w çok SeTlmll bulmup. Fakat medbdz mi! tekrar podraland.ı. Difarıda ay ıpğı al- anlamıyordu. Hayretle kaslannı kaldll'- mek istem.iyor. Annem onunla göriişme- bDdirDiy or: 
bu akşam, Rezzan Ue Rasimin seslerini Rezzan, sahte bir plfmanbk tavriJle: tanda tatla n ak.in bir hava bulacalltı. dı. Rezzan, pek tabii bir teklifte bulunu- mi mencttl Buna rağmen, ouu mutlak ~A-'111 &midiler,· 
aynı notalar ilıerinde btrl~esl bil- - Oh annedlim, dedi, sen! rahatsız Ve delUranlı Bezzan1a bir~ niçin bu ;·ormuş gibi : görmem lhımdır ... Görmezsem aon de- htronWIUIZ Ecucı Kemal Kiulai1 
tün zevkini bozuyordu. mı ettik )'oksa! halbuki, hiç danlmana kadar uzun müddet ortadan kayboldu- - Bursaya beni de götürünüz! dedi rece bedbaht olac~t_ım! Siz bunun ne Akblt ™1 seneli lçia 1M1 w.Ji 

Hol'Un U'Zak bir zaviyesinde mecmua- sebep olmıyacak şekilde, uslu akıllı ~- ğunu ve neler gönqtülderini elbri an· - Nereve götürcyillt~ demek olduğunu bilıyor nuısunu.z, Gü-
l k t x. '---·1d _,,_..:1 lenme"- - - t·--o...J .. t- ta.1..--'-'--. Btı..;"'ya ien? Ht.- böyle bir vaziyete düştünüz bir kolonya tumr~ktachr. Keıa-
arı an~ ırma58 ... vyuı u ve 3Üzoe re- 6 ... ~.Y ~u.a.. ~ - ..... •·• . ., -. d.isinin bilinin. um.i.rlilel'e bir va· 

.. ;,nlerin seyrine daldı. Hakikatte bun- - Danlnıq ta değilim, fakat "yle zan- Kapıya vurdular. Kalbi daha çabuk at. Gülen her şeyi bck1i~·ebilinii. Fakat mU · adı ,·ardı : lı:aıi~ Jcıoloııy•iyle ı11CŞ· 
l"n hiç görmlyor, vakıt vakıt gözlerlnl nederim ki artık yatmağa çıkm "'uma- mağa bqladı. Gelen Rasinı olamazdı. bu hatırına gelmezdi. Bir An hn~Tetten - H.'U'.ır.. . . . . .. ~hur etmek. Ba vaadmı yerine ,ctir· 
piyanodaki genç!ere çeviriyordu. nı gelmiştlr. Şu halde bu saatte gelen kimdi? -r' ar donmuş gibi kaldı. Bi.il.üng.:.in, bu evden Pek.ı~ı biliy~rdu kı Rasımı gorn:emek ~diğiJti gönlünüz.. (llU) kolonya!iU" 

Anne hanımın himavekl\r bir tebes- Bu mukabele cevap kaldırmı'-'ordu. vurdular. Kan-ı aralıklandı VP "n R.~simle birlikte tt7.:ı1tlasınca her ~eyin onun ıçın de hır bedbahtlık olnrn~ tu ve ı · ı . f" ·· L • ••-
1
-n 

• ;r ,,,. , .. •• d .... 1 ~ el ~ >ır 1:ı ıa sonra .:urece" ~ muUM-
sümU de glSzüne ilişti. Kızının gnzetcci- GUlen kendi kendlne: Rezzanı gördü. :roluna girece~i lınralip-le Ö\'Ünmü~fü. gorem~ .son bece uzu regl ewı.m ~sevecek vo )·~. \'&rol Hilal co.anc"i 
yi kendine ba0lnmak için sarfetti~i gay- - Oh, şlikü.r! diye sevind1. - Girebilir miyim! Halbuki şimdi projclerl değişiyor veıebd~ekti. k~ten. ~r~-~pı 1~k!' ve liidiycccksini7 .. Biraz daha intizar edi· , 
retleri tasvip ettiği 8.şikl\rdı. Nihayet, MerdNenin aşa~sında her kesln el- - Cok rica ederim. adımları önünde .beklenmedik engeller unu tes ın etme e gu~ U.K: çe ıyor-1'!11 niz.. ı _ 4 (2528) 

~~r:~ıa~~::J:~e: ~~~· kartlarını !:::Ja::!: J:k=~ak~~iilc!clı: pa~:~~t~a{: ~k!~~1::rtı~i':rı:: yü:~~:~~tediği şeyi reddetmek için eh~ -( Bitmedi )- ~. 2 C/.JG W: ..,..-

• 
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İZl\IİR stciLi TİCARET l\U~)fUR.. tarihinden itibaren 1 ve 2 nwu.arah ku· 
LUGUNDAN: ponlar mukabili hisse b~ına sekizerli· 

Tescil edilmiş olan (Yağ sana)'Ü Türk ra temettü tevziine, ancak : Bu müddet 
Anonim .şirketi) nin 11/12/1940 tarihin- zarfında idare hereti tensip ederse yani 
de alcludc toplanan umumi heyeti za. şirketin mali vazıyeti daha evvel temet
bıtnamesi Ticaret kanunu hükümlerine tüün tevziine müsait bulunduğu kanaa
göre Sicilin 2887 numarasına kayıt ve tine varırsa 1/5/941 tarlhi.nden itibaren 
tesl'il edildiği iliııı olunur. tevziine karar verebileceğine ve milte

·················--
adas ro ~ii<li"r üğü 

Ü sayınnzdaki bir İnuir Sicili Ticaret memurluğu resmi hakisinln vergi karşılığı ve fevkalAd• 
mUhüril ve F. Tenik: imzası ihtiyat akçesi olarak gelecek sen~• dn. 

rine .. 
1 - ZABITNAME 3 - Şirket hesap mürakipllğine Şefik • 

yazıya cevap varıyor 2 - Il.issF.DARLAR CETVELİ Çullunun tayinine .. 
ZABlTNAME 4 - İdare heyeti Azalarına her toplan----------s.,x Yağ sanayii Türk Anonim şirketi his· tı icin her birine beşer lira hakkı bu:ıur 

ynn~ ve gayri vakidir. sedarlarırun 1940 senesi klnwıuevvel ve hesap mürakibine senelik 200 lira üo-Veni • sır ~zctesi Yan ~leri 
miidürlüğiinc 3 - Kadastro harçbrı. scnctliler için ayının oıı birinci çarşamba günü saat ret verilmesine .. 

biıı.d~ bir buçuk, senet~1zler için binde on ~e şirketin İmıirde Halkapınar, 5 - İdare ·heyeti izalıklarma : BB. 
Gucıeniz.ı.n 17/12(1940 taruıli .uü.slıa- üç olınoıyıp t.aµu seııt·di ibnır. f'denler Ç':ıykenar 19 numarada kiln merkezin- Dr. Hüsamettin Yakal, W. J, Jiro. Fer

sının üçüncU &ıhifesindc agünlın ml'V· içm biudl! bır lıuı.-uk, ~·ıuu, euln için de usuien tanzim edilen hazırun cetve- nand Braggiotti, Aziz Paker, l Hakkı 
rulıın• başlıklı iki sütuna a\'ukat l. Et- binde üçtilr. 2613 nwnaıalı i.anunwı 36 lincle yazılı hissedal'lar hazır olduğu Bayman, Nesim Danon ve Rafael Barki· 
hem Post cmğlu imzasiy]e yazılmış bir ıncı madd{'.si çok o..:ruilıt.ir. Vazü kanun, hal<le yapılan alelade wnumi toplantısı nin intihaplarına .. 
yozıda idaremizi ücıl bir ia\"'L.ilıa sevke· tapu seUl:!cU füru et.nııyeıı~erc karşı zaptıdır:. 6 - İdare heyeti azalarından her biri
den bazı lıusus:ıt \C mütalaat göriıltlü- edcnlC'.rc lıir iıntiyn~ tanımış ise bunun Toplantıda Tıcarct vekaletini temsilen nin şirketle bizzat veya bilvasıta her 
~ünden .Kadastro h:ırçl.ırı tnhakkuk Y\! istıhdaI ettiği gaye kada :tro işicrine bul- bay E<:ref Özler komiser olarak hazır hangi bir muamelede bulunabilmelerine 
tühsili usulü• mevzulu bu yazıya aşa- kın rağbet 'c alru ... asmı da\·ct, binnetice bulundu ve 2150 hisseyi t"msil eden se- ve şirketin iştigal mevzuu olan işlerle 
ğıdaki ce\·abımızm ilk çıkacak nüsha- islerin dalın seri ve sal":-1 bH" tarzda l ü- kiz aza toplantıda me\~uttur. meşgul olabilmelerine iz.in verilmesine .. 
nızla nc~i rıca ederim. rümesine matuftw·. Hülasa ka l~tro he- Komiser topluntıya da\et ilruuru ve Yukarıda ~·azılı bilcümle kararlar 

A\'ukat İbrahim Ethem Po<:lncıoğlu, :retleri her işinde olduğu gibi harç ta- buz.urunda imza edilen, toplantı yerinde muttefikan ittihaz edilmiş ve ruzname
bdastro harçlannı kadastro idarcs:inın ha:kkukwıcb da vnzifcs'ını bilmkkın müd- asılı lınzirun cetvelini ve duhuliye vara- de ~örüşülccck başka bir cihet kalmadı
kanunsuz \'C usulsüz tahakltuk cttirdıgi- rik olup amkatm yanıldığı ve düşün- kalarıru tetkik ederek davetin usulün- ğından toplantıya saat 16.40 ta nihayet 
ni dernıeyan ile diyor ki : .,Ihtilfilın baş- düğil gibi değil, lrnnunun emrettiği gibi de yapıldığını, binaenaleyh celserun açı- vedlmiştir. 
1ıca sebebi harclnrın kadastro idaresince harekette hassastır. fahileceğini beyan etti. Katip Umumt toplantı reisi 
sureti tahakkukunda görUlmekteclir .. • 4 - Kadastro 4;i biten gayri menkul- Sirket cs:ıs mukavelenaınes.inin 65 in· 1. Hakkı Dr. H. Yaknl 
Muharrir devam ediyor: ·Malumdur ki lerin gerek fennl \e hukuki \"e gerek ci maddesine tevfikan toplantıya icİa.re Ticaret vekaleti komiseri 
kadastro heyetleri tahrir edecekleri mm- mali vasıf ve neticeleri iki aylık ınüd- heyeti reisi Dr. Ba7 Hüsamettin Yaka! Eş. Özler 
taknyı vesaiti münasebe ile illin ettik- detle ilfuı olunıruıkt.a. ancak bir itiraz riyaset etti. En faz.la rey sahibi BB. W. Rey toplaınağa memur 
ten sonra tahrire başlarlar ve oranın ka- vnld olmadığı takdirdedir ki kat'iyet J. Jiro ve Aziz Paker rey toplamağa \>e W. J. Giraud A. Paker 
yıtlnrıru tapudlill veya alftkadardan ara- iktisaı> etmektedir. Buna rağmen anı- Hakkı Bayman katipliğe seclldi. Yağ Sanayii Türk Anonim şirketi his-
makla mtikellcf bulunurlar. Yazdtkları kat lbrahim Ethem Po:stacıoğlu harç ta- Ruznamede ~·azılı işlerin müzakeresi· sedariarı alelade heyeti umumiye to~ 
gayri menkullerln tapu senetlerindeki hakkukatmda alfıkadarların haberdnr ne geçilerek idare heyeti ve ınürakip ra- lantısının 11 kfuıunuevvel 1940 çarşam
lo~·metlcri fu'.erinden değil, ,·ergide olan Cl'lilmcdiğini ve rnılara itiraz haltları ~ porlariylc hlanço ve kar \'e zarar hesabı ha günü saat on beş'te şirketin lzmirde 
inıdı gayri safileıine göre bu hakları ıi' .'N'" "ni söylemek istiyor. Halbuki ı.·e rnçvcudat defteri okundu ve aşağıda Halkapınar, Çayken3rl 19 nwnarada 
IO)'Inet üzerinden senetli olaıi gayri 2(il:ı r:.m aralı knnunun meriyetiuticu yazılı kan.dar m;haz e<lildL kain merkez.inde yapılması hakkında, 
menkullerde binde bir buçuk w .enet- ı::<•nra Uı~1:ıkkuk ettirilen haı·çlar hakkııı- 1- Okunaıı-jdnro heyeti ve mürakip idare he~·eti tarafından vaki davet İz- ı 
siz olanlıırda da hinde üç nisbetinde k1l- <la bir tanesi için d:ıhi itirm; ıraki olma- raporlarmın tas".·i?Jın~ bwnco ve kar ve mirde münteşir Yeni Asır gazetesinin 
dast.ro harcı tahakkuk ettirmeleri lanın n ıştır. Ancak eı:ki kanunun cart <ılriu- zarar bl"sabiyle .nc\•cud:ıt defterinin tas- 25/1111940 tarihli nüshasında ilan edil
iken kadastro heyetleri bu küHeti ihti- ~ zam.anlarda ıtahakk·uk ettirilmış o1ul> dikine ve idare heyeti azalamun geçen miş ve şirket merkezine müracaatle his
ynr etmeksizin ve senedi olup olmadığı- ta tahsil edilmemiş bulunanlar var~a idare dcvresmc «it nıuaındattaıı dolayı se .senetlerinin te\•dii üzerine kendileri
ne bakmnksı7.ın tapuda gördükleri Ye- tahrir ve tahdit t"esim taksitlerini icnha z.irnınctl~rinin i!.mı.sına.. ne duhuliye var.ıknsı vcrilnı.i.ş olan his
yahut eski vergi kayıt.larında bu1dukla- J(Qre binde bir \>uç\lk ,.eya üç haddine 2 - Idare heyetinin tcklüi \'cçhile sedaı:ların aşağıda isimleri ve his.sel~i 
rı iradı gayri safi üzerinden kıymetleri mdirilınesi 2613 nwnara.lı kanunun 1 in- kardan yüzde 5 kanunl ihtiyat ıuı.çe:..l adedi ile rey mikdarı yazılı olup toplan
tahakkuk ettirdikten sonra binde Uç nis- ci muvakkat maddesiyle emredilmi$ ol- ifrağwdan sonra his.sedarlara 1/7/1941 bda hazır bulunmuşlardır : 
bet!nde kadastro harcı tahakkuk ettiri- <fo~mdan derhal bir heyet \~kilile dos- Sııa No. İsini \'e ~dresi Hisse mikdarı Rey adedi İmzası 
yor ve bunu bir defter halİJlde maliye- yaları tetkik ve harç defterleri ona gö- ı Vilyam J. Jiro 750 10 W. J. GİRAUD 
ye tahsil&t idaresine tevdi ediyorlar.• re u.ıah olunduğu halile kanunun bu Bornova. Çayierah sokak 
Avukatın şu 1ddiasın::ı. nazaran evve- emrini, ferağ, intikal. tnksim ve emsali 2 i Hakkı Bayman 700 10 1. HAKKI 

!emirde bu cihete ccvnp verelim: harcl.ara da şamil olacağını zannetmek İzmir, İnönü cadde.si 645 
1 - Kadastro heyetleri, bir mahalle- v~ gayri m~iin bugOnkU gav· 3 fernand Braggiotti 

niıı kadastrosuna ~an evvel rı salerdf! ıradıbüzerinden hulunacak ~v- Izmir, Cümhuriyet Bulvarı 186 
. "d • •. tl h ll met en u hesabın vapılmasını ıstc- 4 Aziz Paker 

\·crgı ı aresıne muracaa e o ma a e mek mlsilJ.Q. - . . · 
R;inde bulwıan klffei ga~'ri menkullerin i~~ar va~ 0~ ı.<ıe .de Izmir, Cünıhuriyet bulval'ı 135 

• k 
1

1 ____ !1....l!b ed B bunlann hepsı da ıdarenll7.ce mceden ın· 5 N Danou 
c-n son vergı ayı .ıanııı 1Au. as er. u tetkik edilerek ·ddiaı · tzm" İn 
k.ıvıtlar, taJ numanlanni ve -.ergiye ~e .. . . ı. arı gayrı v~- ir, önil cadde.si 665 

- 1U1tralı gayrl san irat veya kıymetleri rıt gortilmUştUr. Su ıtıb:ırln halkın mu- 6 Rafael BarJd. 
htinı ettiii gibi u çOk sahi*1-ini de racnt ve kanundan _:nalö.mabna hacet İzmir, Mustafa bey caddesi 14 

1 • ~ r---.:. b '--· tasanuf hlmabmn bnunl ıenhatln çokbm '-e 7 S. Danon 
~-~ • ~~-u .L..~a~-u ..____ taml!t!m!ft yerine ,:?etirilmis o1duiu asi- İunir İnönü caddesi 665 

50 1 F. Braggiotti 

20U 4 A. PAKER 

1;)0 3 N.DANON 

200 4 RAFAEL 

50 l S.DANON 

r.uırmn esa5 ~ &aJF.al. UIALl .uuııwr .klt"Chr 8 t'--
1 

• • 

:atm matnılilanm. ~ men1tullcrln · .ve. Hilsamettin Yakal 50 1 DR. YAKAL 

L2!ssll"Pt ;,.Jerim blY.e> ~rmeğe y:ırdıın ~ m.~:= 'b:;°'.Z bi~~ İstanbul, Beşiktaş.. 2150 Yek<Uı 
er- ~tahsil olunae11~ malOm bulumnalc· Toplantıda 2150 hisseyi temsil eden sekiz Aza hazır bulundu. ' 
'2 - Kadastro harçlanmn hesabanda la...._,_~ tahrir ve ~tl Yukarıda isiıilerl yazılı hissedarlar isimleri hiusma bnzalanru huzurumuzda 

ne ~ esas w bide ku11amıcatımm ımmnda bvç defterleri 1amf.m ve ıniillc koym~. 
kanun sarahaten bize ~ matrahla- sahiplerinla blmleri bu defterlere ita- KAtip Umumt heyet reisi 
n kat'l aı.nk ğ~ bulundu.ğımdan yıt, ayni zamanda devairi müteallikası.· t HAKKI DR. YAKAL 
tahakkuk ettirilm harçlar, taı-1 senet- na tevdi oluna.gelmiştir. 'Rey toplamağa memur : 
teri wya byıtlanndald krFmet1erden 1'ahsU şekil ve usullerinin tatbikine 
veyahut eski vergi kayıtlarmda değil. ve bundan miltevellit şik.Ayetl.ere gelin· - - ----------

Ticaret vek.a:letl komiseri 
EŞ. ÖZLER 

W. J. GİRAUD 
5546 

A.BAKER 

ancak. kadastroya başlanılru~ tarihteki ce; kadastro heyetlerinin branş ve sal'
vergiye matr.ab kıymetler il.zerinden he- hiyetleri haricinde kaldığını arzeylerim. Bornova Ziraat meJıtelJI MüdüPlüOüenden : 
sap edilmektedir. Binaenaleyh .sayın Kadastro müdilrU 
avukatın bu baptaki zannı tamamen Y. VELİ DEVRİM 

tzMiR stclLt TiCARET MEl\IUR
LUtUNDAN : 

(Şevket ve Eşref Zeybek kardeşler) 
tialret ımvaniYle İmürde Odun ,,azarın· 
da Keba~lar ~ 11 nıunualı 
m~.ada manlfatnn Ye ye.rll mallar ti· 
caretiyle iştigal etmek üze~ ~(l) 

Sınai müeaseaeler 
muamele u~rgiai ve 

imalat def terleri 

Metre Muhammen Yilzde 7.5 Cinsi 
bedeli Teminatı 

260 385 Kr. 7508 Kr. Ucivert yerli şayak 
Mektebimlz talebeleri ihtiyacı için açık eksiltme ile alınacak (260) metre el

biselik kumaşın 18/12/194-0 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. Eksiltme 3/1/1941 cuma günü saat 15 te mektepte satın alına 1 

komlıyonunda yapılacağından taliplerin yüzde 7,5 teminatım İzmJr Mektep!• 
mnbaebecillğine yatırarak makbuz.unun komisyona getirmeleri, bu lşe alt tan. 
nameyi görmek ~yenler her gUn mektep mtldllrlüjilnıt mUracaatleri ilb olu-
ıua. 12 - 22 - 27 - 2 (2536) 

eden ~bu şirketin ticaret unvmu. .. şir- Ml yılı hirind rUnünden itJbaren 
ket mulmvelenamesi Ticaret kanunu kullamlaeak obm bu defterler Ke- ÇamaJtı tuzl Müd ~ ıu..wı .. d 
hükfunlerlne göre sicı1in 2881 numara• mrmlımda Marifet Mptbaasmda ba- GSI r N!I ... • en: 
llll8 kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. .sılmıshr. Satılmaktadır. 1 - Tuzlamızda yaptırılacak otobüs garajı açık eksiltmeye konmuştur. 

lzmir Sicili "licaret memurluğu resmt 2 - Keşif bedeli 919 lira 55 kuruş, ilk teminatı 68 lira 96 k~. 
mühürü ve F. Tcnik imzası -. 1 - 5 (Z53t) 3 - Bu işe ait keşÜ ve resim her gün mUdüriyetimizde ve İzmir baı müdürlü-

..., üzde görlllebilir" • 
1- UKAVFLENAME 
Bin dok:m yüz kırk senesi biriııci ki· Madde 7 _ Şiiketiıı aemıayesl (Ce- 4 - eklilerin ihale günü olan 311/ 1941 cuma gilnü saat 14 te mildiirlU~· 
™~rnoo~cü~~g~~ ™~~~T~lli~n~~~--m•W•e•mail•~•ş•e•k•~.·ı.~~~~y~o~n~d5aftlı~~cıarab•ulmM•~--•l•h-~--~(•H•"~>.~.3~8 

l3/.l2/1940 ret olup her bir şerik lklşer bin lira ser· • 
Ben 'l'il.rkiyc Cüınhuriyeil kanunlan- maye ko}tmu'1ardu. Ve bu da elynm 

nın boh..c;ettiği :salahiyetleri bGiz 1zımr m&iılzada mncu.t fi.rketin mevmuna 
bi.rlnd Noter Reşat Köymen. İz.mirde dahil bulunan emtcad:uı ibarettir. 
BahQellier banmcla 12 • 14 numnı·ah da- Madde 8 - U.. iki ~mk şirketi aJA. 
trede ~vm:ife gönnekte ikim yamma ge- kadar eden bDtiln. muamel!t, ukudat, ta
len : İzmirde Odun J>a'Zarmd• K~- ahhUdat ve sairede unvanı şirketi isti· 
l:ır srikağmda 19 numarah mağazada ıruıl etmek b,diyle müılferldm koya. 
mukimler Halit cğullan Şevket 7A!ybek caklan bm.a şirbti ilzam edecektir. 
v E~ Zeybek baıla münıcaat1e takrir lıf.w. t - Şer.ikJerin kir ,..,. za· 
~cx·kled veçhile .bir .şirket mub~.- rardaki hiaıei i~ JVl Jal"IJ9• 
.ıw.mıcsinin tıımim!ni istediler. Keadiie- dır. 
ırinin k.;ınuni ehliyeti haiz oldağı.na aıl• M.dde lt - Şlrketiıı müddeti be:t .. 
ladmı. lımirde Odun 9aıu~ ~ neden ibuet olUl> .ll .kinunuenel tft 
marumtura m.ıığarm sahibi iUiDı u.ma Drihinde ~ Ye lJ :kinununwl MI 

DiKKAT 
Sınai Müesseselerin 

dikkatine 
''azan 

941 Yılı için aınai müesseaelerira tut
ması laz m gelen Mu.amele Vergısi ve 
İmaldt defterlerinizi ( T i C A K' E T 
Matbaası ) ndon temin edebilirsiniz. 

TELEFON: 3952 
ve İzmirde Gerenlikte Aziziye meheUe- tmihm:fe aibayet buhu. Şayet müddetiu 
siDdc 12 numaralı e~de otw:ma ltehmet soDUDda bir., t"'fftl fie.?"ilder biıtıirle
lou Fatma .EWıert le ph1t n ınuarrii rim ~ fmJı 'l'rJ8 tasfiyeli Jı.k. 
-s:Uatiyle hazır bUlunuyoriardı. Da ea- landa ft!9DI ıekiJde nuılOmnt vermedik· &, 
hitlcrin sahadete maw bir billleri olma- ı.t &abiirıle bap-ket bitti.il tarihten ~ ....... ar.~ .. --""":ıtımı-•l'il!'l~~·~~!'!nl---~---
d.1ğı son.ılanık anlaşıldı.. .Banuıı iize- üibmm daha be1 9f!D8 müddetle drtam 
rinc her illi.i :söze ~ ~ edeııoektir. 
ı:ösı.ttllcn şartlar dairesiAdo eJr.di mub· J.lmıw be$b bir ~ olımdı
vclc CJ. lenüşlerdir şöyht ki : bnı be7mı ve ikrar etmeleri ii.12rine ft-

R•ıo &DIŞ SUYU iSTİMALİ AGl~DAl'.(İ ŞUHI DAHTIYELERİ,KÖPRÜ 
R VE KURONLAR! AMTISEPTIK OLARAK MUHAFAZA EDER 

?.iadde 1 - Bu .şirk.et .mukavelename- rilm bu. takriri bm yeminli D.o1er bir - ----------- - -- -- ·· · 
~ truızlın tarihi 13 kanunuevvel s•o nüsha olarak resen tamim ettiDı "aaah- : ........................................ .. ZAYİ 
dokuz .vUz .kırk~ eWılldilr. teviyatmı kendilerine yüksek sesle oku-: OUYIER YE 

Madde 2 - Sürek~ Şerket 7.eybelt dua ft mwini anlattım Taııe1111en iste- ,~u.,A•ı LTD 
• ve F.şref Zeybekten~ olup bel' dilda-1 cibıl Dq)fnhmdaığuııu IMdik et· V D • • 

ikisinin .1s:anunı üarnei&Ahı tmw8 Sel- meler! üzerine 11u mubı 'mame abma VAPUR ACEMTASI 
vfü mescit mahallesizıde 1021 Duı:ıaarala ..... fı ama ettik ~e mfihBrledik. .Bin 
sokakta 28 numaralı hane. olup 1bu fir- dokm ~ 1ark .81!Deli biriad klnu:n ATATOluc CADDESi Reel hl.-

. kete dahıi ~ska serik veya şirket yok- nın on. flıc(h>eil cuma gilm1.. U/11/-:::; Londra 'l'El..EFON: M43 
tur. Akitler : İmnlan '8hitler imza ve Fa~ ve Uvwpol batJan tc:ID 

Madde 3 - Bu Şirket kolle1ttU neviıl- m.a Eli.sert milhüril.. ~llanm thtl~ "6re npurla-
dendir •- . • B' · d N ._ri -• nı...n-n ""'"' ePfn va ........ tır!ardır. • ~ ıruı 0&.e .n::::5Jil.l 1nuı.ıurı& .................... ~ ................. .. 

Madde 4 - ŞirkeW:ı ticaret merkezi : ve R. Köymm bmasa .. 
1zm1rde Odun paz.aruıda Kebapçılar se>- Genel .sayı : 3675 
lığında 19 numaralı ma,ğauıaır, l,bu nıukavelename suretinin da1rede 

Madde 5 - Şirketin unvanı: {Sevltet saklı 13/12/1940 tarih \'e 3675 genel sa
ve Eşref Zeybek kardeşler) olup mer- yılı a;lma uygun olduğu tasdik olunur. 
kezi İzmirdir. Biıa dokuz yüz laik sene.si birinci kA-

Madde 6 - Şirketin mevzuu : Mani· llW1 aymm -0n ~üncU cuma gilni1.. 
fatura ve yerli mallan üzerine toptan 13/l2/l940 
ve perakende olarak icrayi ticaret et- İzmir Birinci Notei resml milhUrll 
mektcn ibarettir. ve R. Köyınen imzası.. 

Doktor Operatör 

DAHIOKE 
IZMtR ASKERt HASTAHANESl 

KULAK, BURUN ve BOCAZ 
HASTALIKLARI MOTEHASSISI 

ikinci Beyler sob.tı No. (80) 
Hut.alarmı her gÜn öğleden ıonn. 

kabul ve tedavi eder. 

İzmir belediyesinden aldığım ım ll
cll NoJu soförlUk ehliyetimi zayi ettim. 
Yenbhıl alacalımdan eskisinin htıkmtı 
olmadıiuu ilin ederim. 

Bergamada '°för 
n ', tIBJATI UŞAJf 

Terzi Kazım 1 
Şan güder 

MAOAZA HAKLİ 
Terzi Kazım Şangü.der Yeni kaval

larda 56 numarada bulunan ınağaza
suu Kemeraltmda Meserret 0~11 
karşısında (67) numaralı mağazaya 
naklettiğini muhterem mUşterilerine 
ilan eder. 1 - 6 (2535) 

t z ELEW 

Kendinizde 
nızda 

veya çoçuklan .. 
,ördh~ÜnÜz 

Balsblik, Kaııııa:ıhk Hazımsr.ıhk. K:ınu afnlan. Karın şişmeleri, Burun 
makad kaşınması. Oburluk. Bat dönmesi, Salya akıİıası. Sar'aya benzer 
ıdnir halleri, Gece kodm1an. Görmede. ititmede bczulduk. gibi pyri 

tahll haller; 
Bunlar yeylo içilen seylerin temiz ve saf olmamasından dolayı ban.ak

larda yetişip flrevea ft kaıılanmm emen solucanların tesiridir. BunJardan 
kurtulmak içia eczaneden bir kutu Saııta alınız... Ve içindeki tarifi! mucibin
ce lımllınmrz. 1.Whal bıtulurswıuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KUBU$TUR .. 

Ô.<in~ld 
~ s -

lsı....ine 

Dikkat 
....... , .........••.••.••.......•.................•••••............................... 
• • • • 
i Devlet Demir Yollarından i 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MEMUR Al.IHACAK 
1 - Devlet Demiryoıhn ic;tRSYorı sınıfında istihdam edilmek üzere mü

sabaka ile Orta mektı>p m&unlarından hareket memur nanuedi ve 
askerliklerini yapmL$ Lise w yüksek mektep mezunlarından işletme 

· ve hareket memuru stajiyerl nlınacaktır. 
2 - MüsaOOkada kazanan orta mektep mezwılaruıa 60, Use mezwılarma 

74, Yüksek mektt.ap mezunlauna 100 lira ücret ~erilecektir. 
S - Müsabaka imtihanı YUksek mekteı> mezwılan için' 25/12/1940 QU'

şamba, Lise merunlnn için 21 /12/940 cuma, Orta mektep mezunlan 
için 28/12/940 cunuu1esi gUı:Jeri saat 14 te Haydarpqa • Sirkeci • AA
kara ... Balıkesir • Kayseri - Malatya • Adana - Afyon - İzmir ve Eı-
zurum i$!etme merk~21erinde ve Sivas, Eskişehir cer atelyelerind. 
yapılacaktır. Mür&C'&Rtlet" b~ işletme ve at.elye mildUrlWtleri ve is-
tasyon şefliklerince kabul olunur. 

4 - Mfüı:ıbakaya iştiralt Şft'aiti $UD1.ardır : 
a - 1 ürk olmak_ 
b - Ecnebt bir kimse ne evli olmamak 
c - 18 yaşını bitirT..ış ve otuna. geçmemiş olmak • 30 Yat dahil.. 
d - Orta mektep tne?l'unlan için askerliğini yapmamış olanlann asker

li~ yaplDJlSma en az bir sene zaman kalmış ve ; übek. Lbe .me
zunlan için a-.k.erl'lderinl yapnııı olmak 

5 - Müsabakada mu:-:affak o\..nforın bilfilıara idare doktorları tarahndaıı 
yapttacak mua}-eneLie sıhh! aurumları Demiryol işlerinda vaii.fe gör-
m~e elftl'lşll but.mm.ak.. . 

6 - Müracaat istidalann:ı. hn~aneeak vesikalar sunlardır : 
Nllfus c<lzdanı, ruoloma ·.reya ta'Klikname. askerlik vesikası, polisten 
tasdikli iyi huy k~ dı, l~lt a~ kAğıdı, evli olanların evlenme cU.zda
nı, 6 adet vesika•dt kt~. 

7 - Daha fazla maltınıat s.hnak i&tiren]erln ~etine mUdllrlilkterlne veya 
istasYon şefliklerm9 bizı:at mUraeaat etmelidirler 

8 - İstidalar, YUksek mektep mnunlan için 23/12/1940, Usa mezunlan 
için 23/1211940. ve Orta mektep mezunları için 26/1211940 gflnlerl 
saat 12 ye kadu 1 aıml :>lunur. 10-U-14-16-lS (2474) 5332 

(Telgraf muhabere bilgisi olan ilk mektep 
mezunu memur alınacak) 

P. T. T. Umumi müdürlüğün-
den: 

1 - tdaremt& münlıalJrine ilk mektep mezunu ve telgraf muhabere bilıd· 
sine vakıf olmak Uz.ere •!uıacak maa!l.t veya ücret1i me•nurJar için müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak ul:mların idarenin. teklif l'deceği yerlerde me· 
muriyet kabw etmeleri '8"thr. 

S - Müsabakada muvaffak <l!nnm1 a 3656 sayılı kıtnun hükmüne göre 
(10) lira maaş veya 40 - 50 lira Ucre-t verilecektir. 

4 - İdare dahilinden ınu ..... bakav:ı istirak edecek bat baş bakıcı, b~ mn
vezzi ve bakıcı ve milw~:r.zı1erin ,30J yaşından evvel idareye intisap etmi~ ol
maluı şarttır. 

5 - !dar• haricinden nıiisahalaya girmek istiyenlerle halen idare dahilin
de bulunan muvakkat memur, muvakkat bakıcı ve müvezzilerin 788 sayılı 
memurin kanununun dördilncil maddesindeki şartlan Miz olmalan ve devlet 
imtihanına ük defa alınaC3kıar: ı (30) yaşını geçmemiş bulunmalan lazımdır. 

6 - Halen idarede müstahdem olanlardan müsabakaya girmek istiyenler 
10/121940 pazartesi ak$aı:nırıa ki1dar yalım bir dilekçe ile ve idare haricinden 
ıirmek istiyenler de gent mezkllı- tarih ~mına kadar dilek.~ ve evrakı 
müsbiteleriy1e birlikte irr.tihanlann icra olunacalı P. T. T. merkez mtıdnr. 
lülderine müracaat ed.eeaklerdi:-. 

1 - MUsabaka vilAY3t P. T. T. merkez mtıdilrlnklerlnde muhabercden 
2/1./19-il pe~be günil srı.t (9) da ve umumi bilgilerden 3/1/1941 cuma 
gUnfl saat (9) da yapılacakbr. 3--8--12-16-18-a-24-28 (2435) 5242 

Telgraf muhc.bere bilgiaı otan Orta mektep 
mezunu memur uun,ıcak 

Posta, tel~raf ve te.tefon umumi 
müdürlüğünden: 

1- İdaremiz mUnhalleriM ona mektep mezunu ve te!tcraf muhabere bilgi· 
sine vakıf 3J.mak üzere aJ&r.aeak maaşlı vep Ucntli IDllllurlar icbı mOsabab 
btlhanıyapt}acaktır. • 

2 - Müs:ıbekaıb muvaffak olaaJ.ena ld8naJn tektlf ecleoell ,..ı.rd. .-. 
muriyet kabul etmeleri fl'lrltu'. 

3 - Müsabakada mu'll'ffilk olan.lata .. _,. ama bUlrmU- ... 
15 lira maq veya 60 Ura !1cNt ~. 

4 - İdare dahilinden milsabakQw lttlrak eUcek &at m. mb:I. bq mcı. 
vezd ve bakıcı n mUvemterln (S.,) ,..pnc1. evvel w.nre ilııı&illp etmif oı.. 
malan .şartbr. · 

1 - İdare lwridndm m.üsabak.~n gtnmk ....,_.. M1ea id8l'ıe dehttta
de bulunan muvakkat ır.emur, mı~vakbt bülCI ft ımn.aı.ta 181 aJ1)I 
memurin kanununun d3"lU'lQ maddeslndelct eartlan hl1a oJmel•n ve clevl .. 
memuriyetine ilk defa altbCB\-lana J0 }'qQU geçmemle bukzmnelwn llzundır. 

8 - Halerı lduede m~em olanlardan mUsabüa,ya ıılrmek latlyeni• 
Z0/12/1940 c.uma gUnO. ak,mmna bdar hlr ~ l1e w idare hlrWnM 
girmek isti.yenler de pu mezkQr tarih alqamma bda- dilekce ..,. 9'ft"8lıa 
mO.blteleriyle blrlikt. tcntUıanbam Sera olunwlt P. T. T. -a. mcıdaıl
lUJderine mUracaat ecHcıekierdlr. 

'1 - MOsabaka vlllyeı P. T. T. merm mGcllrlUkhdncle muhabeNd• 
25/12/1940 çarşamba gUnU saat 9 dil yapılacak muhabere bilgfllnt bpat ...._ 
ter vmunıl biJgiJerdeıı .te 26/12/9" peqembe «(lnU IUt 1 da~. 

S-S-12-18-11 52'1 (HM) 

------------------------------------------------------. ..... 
Kazanç vergisi mükelleflerinin 

nazan dikkatine 
IZMIR DEF2'ERDARLl01.N DAN : 

940 kazanç vergisi son taksit ödeme müddeti bu ayin ıonuncu g6e 
nü hitam bulmaktadır. Vergi bakiye borçlarını venniyenlerin vergileri 
yüzde J O fazlasile derhal ve haczcn tahsil edilecektir. 

Ayın ıon günlerinde tubelerde {azla kalabalık olduğundan alfıka.
darlann o gfin zaman kaybetll"elcrine mahal kalmaması ıçın taksit 
borçlannın şimdiden mensup bulunduk.lan maliye tahsil ıubderirut ,,.... 
tınnalan sayın mükelleflerden reca olunur. 

14-16-IS..21 5493 (2513) 



YENi ASIR 
iW z Y2! • fi -&4• 

~sileri vaz i y et -. . . . . . . . . . . 
Libyada ve Ar
navutlı.ktaki 

lngilte_re 
Amerikadan mali yar. 

dım talep etti 

Lord Halif aks 
Yunan cemiy etinde 
bir nutuk aö yledi 

taarruzlar in- Borç vermektense 
kişaf ediyor AMERiKA INGiÜEREYE Mil· 

R: tl,ro azctcsinc göre Sollum ve Ka

Müıterek dOımana karıı 
zaferden bahsetti 

puvonun zaptı fü:erine bu mevkileri YONLAR HEDiYE EDECEKTiR Londra 17 (A.A} - Royter bildiriyor: 
ml , faa eden İtalyan kuvvelteri de esir İngiliz - Ywıruı cemiyetinin bir top-
(!(fiJ l c;tir. Müdafaa gnınizonlarının ol- Ameribh~;;ine nazırı l~tıs~?n ha_ıi<:iye nazırı Lord Halifaks 
d b k Jd h __ 1 ı 1 . oyle soylenııştiı": 

u ı;a ü;> ü 0 uğu tn min t.-ui ehi ir. ile enteresan bir - G:ırn çölünde.ki 1ngiliz taarruz:u 
So1lumun askeri bakundan kıymeti ·-.-

ltalyanl:ır jçin mUhim bir üs haline ge- mülakat- .ArnavuUukta Yıuıanlılarm ekle cttik-
tiri1mis olmasıda. ttaJyanlar Sidi Bar- Vaşington, 17 (A.A) _ Assosyeted lcri zaI:rlerlc bU:.kat daha parlak olmu~ 
-niy" k.adar il·• .. Jedikl.,.,.; c-ırada 1·a"", p :. . · · .. l ıe-· • "' • tur. Mu.~ duşmana amansızca dar-... "' ..... ......,. .. ""' rese gore, ısmının soy enmcsuıı ıs.emı- bel . dim » tti' Do 
eephane ve harp teçhiz.atı bakımından yen yüksek resmi bir menba tn~ıtere- er ın ıeı:;c a:'11'.c K. nanmamız 

. d tt' ıısu • ve hava lruvvctlenmız kahraman Yunan 
SoUumu biıincl derecede bir üs olarnk nın Amerika an re.c;men ma yardım ıs- .. dn!il i 1 'k· . 'ki . d 
lmJJqnmağa ba§lamışlardı. temi:ı olduğunu beyan etmiştir. Talebin mu er Y e t~şrı 1 m"-Saı .etti erın en 

L"b .• daki nnbarlar buraya nakledil- hakiki mahiyeti ve istenen meblağın gurur duy~n~clır. Y~;ıst:ına l~arbın 
mi.c:tı. S'mdi bunlar tamamiyle İngiliz- mikdarı ·ifşa edilmemekle beraber. bu- devamı muddctince her turlli ın~ı yar
lerın eline g~iir ki İngiliz harekatı- nun bir istikraz 1alebi olnrnk tavsif olu- dmu da yap.makta devnm edeccgız.> 
IW> inkişafına muhakkak SUJ'ette tesir naınıyacağı söylenmektedir. Lord Halifaks b~gün cereyan etmekte 
tldecektir. Gazeteciler hazine nazırı Mo.rgen Ta- olan muhal'Cbclerı haıırlıyan g~neral 

Bard.iya henllz d~. Fakat bu- ·a haberin doğru olup olmadığını sor- MetaksaSla gcncı:ıl _Papngosu tehnk et
rasının da pek yakında düşmesi bekle- muslardır. Naz.ır, haberin doğru oldu- tikten sonra _derniştir .~i: . • .. 
nlr. ğunu ima etmişse de sarih bir şey söy- ku- cYtl~~l :_mut1tenkktılerı duşman Motörlü kıtalar mUhim düşman Jı:uv- lememiştir. vve ~u..., gn eve ça aca r.> 
vet ve tahkimntı karşısın<la hiç oyalan- Muhabirler tekrar bu tnlebin mahalli Lord Halifnks sözler!nl Yunan lisa-
IWK'lruı ilerlemekte ve dil:.,cmıan birlikleri- saatle 16 dan evvel mi, sonra mı yapıl- niyle cYaşa.<ıın Yunanistan:. diyerek bi-
al kendiliğinden teslime mecbur e tme-lt- dığmı sormuşlardır. tirmiştir. 
Wirler. NllZll': __,,,,,,,,,,·-·-

ı0...:1:.1er bir kaç ··"-'- 150 kilome~ - Saatim. işlcmiyoı· .. 
~ - .,,._,.., Cevabmı - :..+:-. Alm.anyaya bü

yük bir taarruz 
ftdcn fazla me.;a!e btetmışle:rdir. • "'"'u...,w.o. 

Almanlar da aynı usulle muvaffalu- - •Bu llÖZler muğlaktır.• 
y~tJcr temin ctmişle~ de bu muvaffa- Diye itiraz edilince naW' : 
lnyet1eri daima u.~tün kuvvetlerle yap- - •SöyliyebiJeceğim yegane şey saa-

Halbuk 1 tim durmuştur Eözünden ibarettir. İn-
llUŞlnrclır. i ngilider Uç, dört giltereye mali yardım hakkmda her tür-
kat u .. wn kuvvete klU'Şı bu usuıu mu- ıu beyanat Beyaz saraydan yapılmak Bordodalıi denizaltı 
ftfi'nkıyetle tatbik e~ bulunuyorlar. icap eder. 

~NAN ~::5~Uüta tine GazetecHer geçen hafta İngiliz hazine- üııü bombardıman 
.,, ~ ....... L--'-•t ~M-Aı -l! :re y n il milmessilinin Jngilterenin mali kay- •dı.ldı• 
gıUJlaD .uen _...,... ı ~ .,gıyor. U• nakları hakkında verdiği izahatı Ame- ~ 

... nlılar Klllsura -.e Tepedelen şehirleri ri.kan yüksek memurlannın nastl kuşı- Londra l'l (A.A) - I>Un--e Alman-
t1rafmdaki mUlllm tepelerin buılarıı:u lamı§ olduğunu sormuşlardır. Cevabı : e--
p pta muvaffak olmuşlardır. Milnhat bır H" k" h t' d rilm ya Uurine birbiri ardınca t iddetli hU-
"fUlyctte olan uydığunız ~lerln mi~i~~. ımsc ayre m en yere se e- cumlar. y~pılm~ır. Bombardıır_ıan tay-
ltıımdan sonra fazla mukavemetleTJ bek- Niha h b. 1 ın· •1 bo yarelenmız Renm başlıca annayı merke-
lenem yet rnu a ır er gı tereye rç z.i olan Manheime yedi saat stiren şid-
Cen~~ Himt.ra ~·akınında bu limana verm~tensc geriye alının~ -~~1: detli hücumlar yapmış, bu akınlar güzel 

Wtkim baz.ı tepeler l:c:gal edilmiştir. Şi- = ·erme! hakkında ne düşunduğünu havada ve ay ışığı altında yapılmıştır. 
:.nal cep~slnde ha kAt saba.smda da N ~-d • Buradaki fabrikalardan birine lliitüs-
mühim kar yağdığından hareketler .-nk Bazır · 1 ,_ t' d 0 .. _1a t f te bombalar isabet ettirilmiştir. Yine bu 

• r- • u mesc c eu a ın a ın Wllla ve e - __ __..:ı_ b. bo b f b .,___ .,__,_ 
inktşaf ediyor. sir)erden içtinap edelim• demiştir clvanJB ır m a a nKO:n ya.ıuıın~ 

Buna rağmen Yunanlılar dlinkü mu- _ -•--· · tlr. Tayyareler hedeften. ayrıldıktan son-
harebelerde İtalyan ardan 200 esir al- C.. .1. /(. d ra yangını pek güzel seyretmişlerdir. 
mışlardır. Yilksek rü beli bir subay da , OYÇl ln amara Q Manheimc'in civarında şiddetli in.fi. 
esirler arasındadır. Bu keyfiyet Yunan- .. h . b ltıklar vukun gelmiştir. Bombaların atıl-
lıların dainli surette UErlemckt.e olduk- mu ım eyanafı dığı ~aha baştan başa al~lel" içinde kal-
lanna delalet eder. Londra. 17 (A.A) - Avam kamara- mıstır. 

sında bir mebuı:; basvekil Mh.t~r Çörçi- Şpayerde de bir fabrikaya isabetler 
le bir sual irat t>derek rndyoda bazı ha- kaydedilm~. Bir kısım tayyareleri
tiplcr tarnfmdan :,öylenen nutukların miz de Bordoda denizaltılara tahsis edi
fngiliz milletinin siyasetinde bir deği.'jik- len üsleroen biri üzerine bombalar at-

Bir In,iliz 
Filos •ı Atlas denizi-

ııe acıldt • 
Elcez.ıre, 17 (A.A) - D. N. B ajansı

nın hususi muhabırıoden : 
Muhtelif sınıflara mensup on dört harp 

gemisinden mürckl ep bir İngiliz filosu 
Cebelüttank~ n a} rılarak Atlas denizine 
aeılımştır. Müteaddit tayyareler havala
aarak bu filovn bir mtiddet refakat ey
lemiştir. ---·--

liğe mi işaret okluğunu sormuc..iur. mışlardır. • 
Cörçil şu cevab \;ermjştir: ıwwx~ 
- aMemleke i izde hntıpler tarafın- F ranıanın yeni hari

dan nrada suad hükumdi hiç bir şe-
kilde taahhüt altuıa sokmıyan noktai ci ye nazırı hasta 
naz:ırlar ileri süriilmesi fldettir. Bunlar 
hnkumet tarafından olduğu kadar par- Laval az daha 
laınento tarafından da tnsvip edilmekte-

dir .. • h b k 
Çörçil bir başka suale de şu cevabı ar a arar 

vermiştir: 

- •Almanların mağJQp olmasından kt• 
her ha1de memnun olacağız... . verece ı 

Almanlar şimali 
Italyayı işgale 

hazır 

Hitler Mihver icin . 
yeni bir plan mı 

hazırlıyor? 

İngiliz gazeteleri vazi
yeti nasıl görüyorlar? .. 

Londra 17 (AA) - Deyh Telgraf 
gazetesinin muhabirine göre Fransnnın 
cenubu şarkisinde son gfüılerde mühim 
askeri tah.şldnt göze çarpnıakt.adır. Bu 
tah.:µdat.ın muhtemel hedefi sarih değil-
dir. . 
AJmanyanın bu mev.sunde ispanya 

yaylasında mtihlm bir sefe"re r{~eceği 
zannedilemeı.. Maamruih tberik yanm 
adası hatlra gt'li:yor. 

Deyli Meyl gazetesi Abnanla.rm ttnl
yaya yardım :rnaksadiyle lngiltereye ta
arruzla?'ını arttıracağım hatll'latarak di
yor ki: 

- dtalyanın Almanlar tarafından is
tilfüıı mihwri yıkacağı gibi Hitlerin Av
rupa kıtasındaki yükilnU :ıaifletmi~ ola
caktır. :Mihverin yeniden milva2ene.c;inl 
temin nutlt5adiy1e Hitlerin büyük milc
yasta bir pldn hazırladığı muhakkaktır. 
Şimdi Almanların süratle harekete. geç
mefori lhımgelmektedir.> 

Deyli Meyi gazetesi Mısır .seferinin 
tngiliz.ler için yeni usuller vadisinde 
.kıymetli bir tecrübe tahtası vazife& gö~ 
düğünü ileri sürmekted ir. 

Niym Kronikl ve DeyU &keç gazete
l~ri lspanya tarafından Tancanın zaptı 
me.~lesini ileri Bilrerek icabında lngi}
terenin hareketleriyle haklannı muha
f.aı:a etmesini talep ediyorlar . 

Nlyuz Kronlltl diyor ki: 
- B · vaf bynaklardan gelen. ..Jd

mat.a göre §imalı İtalyanın Almanlar ta
rafından askeri :işgal altma alınması ya
kındır. Hltlerin böyle bir harekete geç
mesi için mUhit faşistlerden Karinanlnin 
Ciano yerine ltalya hariciyesine getiril.. 
mest muvafık görülüyor. Faşist partisi 
Kont Cianoyu bbnbath ve ttalyanm 
Atina sefirinin verdiği raporlardan do
layı mesut tutmaktadll'. Hitler bu i'gall 
kan dökmeden yapmak arzuşundadır. 

Taymis gazetesi diyor ki: . 
Batı çölünde .tıigiliz ordusu mağl!lp 

düşmanı taltlp ediyor. Bazı ttalyan kı
t.alan Trablus hudutlarında nevmidane 
durmaktadır. ttalyanlann uğradığı he
zimet tamdır. N'ıl vadisinde gittikçe ml.k
tnn artan Avusturalya ve Yeni Zelanda 
fırkalan düşmanla ;arpışmak için sabır
sızlık gösterjyor. B. Edenin bu tahmini 
tt\hakkuk etmiştir. 

........ lllM.ı .... 

ıngiltere ve Dö1J1inuonıarı 
Yardım sayesinde 

lngiltere feccvü ze! ger; 
YAKIN ZAMANLARDi NAZiı· 

MI VE FAŞiZMi ALT 
EDECKLER 

ıs llldı:anun Car$amba 1940 
., 

.·soN· HA·BE'R : 
. . 

• 

lhtikirla mücadele işi 
••:~~~~~~~~-

Milli korunma kanunu tadilat 
projesi hazırlanıyor 

s,.z------

JI~~r.!t.fil~~~r.~m~!.~.Çj!f!! 
Ankara l '7 • (Telefonla) - Milli ko

runnıa kanunu tadilatı tekemmül edin
ceye kadar Ticaret vekMetini:ıı ihtikArla 
mücadele için tslanbul, hınir ve Anka
ra gibi bUyUk §ehirlerde aldığı yeni ted
birlerin beklenen tesiri gösterdiği görUl
mli§tür. VeıkMet, yeni kanun çıkıncaya 
kadar mevcut teşkilattan istiladeye ka
rar vermiş, fakat bu teşkilatı yiiksek 
evsaflı VekCilet mUfett~eriyle takviye 
etmiştir. 

Bu ~tle tatbik edilmekte olan mu
rakabe ve mücadele sistemi daha dik-

··-·-··· 

katli bir hale konmuştur. Büyük pi~ 
lar daimi bir kontrol nltında bulundurul
mağa haşlanm~tır. öğrendiğime göre 
milli korwıma kanunu tadilat projed 
katiyct ke$>ettikten sonra yeni saU'thl
yetlerle tavzi! edilecek o1an ticc:ıret Ve
kfılet.i ihtikarJa milca<lele işini çalışma 
programında ön plana alıieak ve mUca
deleyi ~id.detlc>ndireccktir. 

Ankara 17 (Telefonla) - İmlir tica
ret mlidürlilğilne milş.avir1erden B. Ne
cati tayin edildi. 

Parti Grubunda 
Ticaret Vekili deri ithalatı hak
kında mühim izahatta bulundu 

Ankara. 1'l (A.A) - C. B. P. Meclis Mümtaz Ökmen Milli Korunma kanu
grubu bugünkü 17 birinci kanun salı nunun tadiline ait proje mevkii tatbike 
günü aaat 15 te Trabzon mebusu Hasan konulunca bu ve buna mümMil ihtiy ... 
Sakanın başkanlıiJ. altında toplanmıştır. ların tevh ini hususunun da derplş olu
Rumainede, deri tthali t işinin hükil- nacağını beyan etmiş ve bu beyanatı,._ 
mett:e 'ele alınması haJdr:ında Denizli tifalda tasvip olunmU§tur. 
mebusu tarafından veıilınlı bir takrir Rumamede başka bir madde mevcut 
JAyilıua vardı. Celsenin açılışını mütea- olmadığından reis celseye nihayeı 'Ve!'" 
kip kUrsilye gelen Ticaret "ftkili Bay mi$tir. 
•-•••-• w -•- ı- -·-• a - ·-••Dd• • -·-·-•.-.. .... w.-•-•-•• •- •-....-.. 

P. ükümet, kirın en b~yük 
hissesini müstahsile ayıracak 

lngiliz lerle 
tında 

~,.x 

yapılan anlaımanın tatbika· 
bu cihet çok mühimdir 

Ankara 17 (Telefonla) - F.cnebl dev- malômata nazaran yeni buğday kara11-
letlerle yapılan ticaret anlaşmaları mu- namesinin tatbikine geçihnesi milstab
cibince ihraç edilecek Türk mallanndan sili son derece sevin~~. Toprak 
kAnn ve büyük hissenin doğrudan doğ- ofisinin alım merkezlerine çiftçi tarnfın-
ruya toprağında bizzat çalışan mUstah- dan bol miktarda buğday arzedilmekte-
slle verilmesi esası hU'kümetçe prensip dir. Tesbit edilen .fiatler çiftçiyi t.atırp!I 
kararma bağlanml§tır. eylediği gibi bilhassa ,bu fiatin fevkind() 

İngiltere il~ son yapılan ~aya yeni bir fiatin aslıı mevzuubahs olma.
dair on milyon liralık üzüm ve incirin masının temini müstahsili memnun ~ 
ihracında bu husus derpi§ edilmeğe baş- mi~ bulunmaktadır. 
hı.nacaktır. Havaların yağışlı gitmesi dolayıs yle 

yeni :rnah.~ulden normalin fevkinde bir 
Ankara 11 (Telefonla' - Yurdun her randıman alınacağl ikanaati Jrnvvetje.D· 

tarafından bükü."ne~ ıne · ·ir,a gelen mektedir. ' 
----- .... ~.., --~ -• • • ı rıaı - •• • • - - •t••- •- _ ,._.__._.. 

M1...staf ... , ltal yan donanmast -ııc-

Ke~alpaşada bir kaç 
sular altında kaldı Vişi, 17 (A.A) - Yeni hariciye nazın Londra, l'l (A.A) - Tradiınyonlar ./ 

Lo dr , 17 (A.A) - Lond anın d niz Hind is tanda bir tay- Flanden gripten muztariptir. Ateşi yük- kongresi reisi şunları söylemiştir : 'A dırı •• 7 f u usl) - Fasılasız de- tehdidi altında kaldığından her türlü ô"ıl· 
mahafilınde, N Polinin g n hafta so- sek oldu~ndan bir kaç gün yatması icap aDeniz aşın do~onlarm gayretiyle ı eden l a•mlUrlardan Menderes ta- leyici tedbirler nJınmıştır. iki kö de su· 
nunda İnr!ıliz h v kuvvetlerı tarafın- yare f abrikaıı etmektedir. müvazi olarak kendi gayrctleriıruz ve şarak Aydın ve Nazlli ovalarını sular lar mecrasını dt:>ğiştirmiş ve bir köyi1 
dan bombardı ı edıldiği gün liman- Amerikanın yardunı, müdafaadan tcca- istila etmiştir. Muğ]a vill\yetinde de yay- sular tamamen istila etmiştir. 
da bulunan ık1 İtalyan zırhlısının garbi kurulacak Londra, 17 (A.A) - Hilr Fransız vüze geçilmesine imkan vermiştir. Şimdi la ve Karaçay mevkileri sular altında Bu köy halkı civar köylerde ycrleştı-
Akc;len'zde İngiliz donanınasiyle muha- ajansı bitaraf kaynaklardan alınan ına- darbelerimiz.in şiddeti kendisini göstere- kalmıstıı· lrilmiştir. 
re~ eden ı.ııhlılar olduğu tahmin edil- Yeni Delhı, 17 lA.A) - Hint hükU- lfunatn atfen B. Lavalin azli hakkındn cekür. A7.altı ve Çeltikli köylerini sular isti· 

.,. dir · 1 m ti Amerıkan l ardııniyJe Hindistandn f·...:1A ekt dir meKte · . ita yaıım malik bulunduğu şu ta :sı.ıe1tı verm e : Daha maruz kalncağınuz darbeler yok Bursa, 17 (Husu.st) - Mustafa Ke- lA eylemiştir. Kirmasti çayı da bu sa• 
_ 1 bır tayyare fabrikası k-urulması projesi- Al l"" ta Aln aı.tı zırhlıdan UçUnün Tarantoya yapılan ınan mn uma nazaran ıanyanın değildir. Fakat bunlan da kahramanca mal paşa kazasında bazı köyler suların bahtan itibaren yükselmeğe ba.şlrunıştır. 
hilcuında ha·ara uğratıldıkları malOm- nealfıkadaroldu~llbildirilmcktcdir.Hü- Pari.s müıncss.ill Oto ... Aden Fransa. nın önliyecek, Amerikanın hUsnü niyeti, .... •• •••• • · ·- ·- · • · • - · .. ·-·-·"'!"·-···-·-·-·-·-·-·-· .. ·-·-
d hl 1--.:ı-- be "·'-'be b kümet bu fabrikanın imal edeceği tay- p Ji D b 1 B M ki L dl k ur. Bu zır 1 üCUöJı şinin wti ti u- arıs milmessı o ınyon vasıta'il e · ominyonların artan harp gayreti saye- 8 •ne e f or ar amarasın a glın malfun olmuştur. Altıncı zırhlının ynrcleri satın almak maksadiyle bir mu- Lavalin, Napolyonun oğlunun kemikle 1 sinde Faşist ve Nazizmi muhakkak su-
ne:redc bulunduğu meçhuldür. Bu ge- knvcle akdetmiştir. Hüküınet ayni - za- rinin Parise nakli münasebetiyle bu şc- rette alt ec'lece~.• lh o k nl • t 
minin inşaatının henüz bitirilmemiş ve manda bir inşaatı bahriye projesiyle de hire gelmesini ve Vişiye dönmiyerek Londra, 17 (A.A) -Avusturalya baş Verilirken su m za erlilerı e . 
ser\i e girmemiş olması muhtemeldir. meşguldür. Tersane kurulacağı liman Versayda ycrle_şmesinl teklif etmisti. . "'ekili B. Maıızi5 Alman propagandnsı-

ş h d kat'i olar.ık tayin edilmiştir. Lav al buna ınanmışb. Fakat bu bır nın Avusturalya hakkındaki neşriyatı- rafında go· ru• ımeıar 
an~ ay a -·- tuzaktı. Ayni ~ı::am La~al v~ Aden~ na cevap teşkil eden beyanatında, bu Afrika harbında l"I "alo " .. PRENSES JUL YANA BEYAZ dostlarından murekkep bır kabme teşkil propagandanın yapıldığı l>ll'ada Avustu- 1 1 Londra 17 (A.A) _ Bugün Lortlar 

Bir Japon zabitini I l olunacak ve mtıerıe sulh mliznkercıeri- raıya partAmcntosunun 210 milyon aıer- kamarasında Almanyanın bir sulh akt.i 

O
"ldürJu· /er SARAYDA M SAF R °! tAcu c~eı-ek t~yan ask:ı:rı ~ezimeue- linlik bir harp butçesini kabul etmiş oı- daha BllOdl için yapabileceği he.r hangi bir ıcşcbbtl .. 

Va.~gton, 17 (A.A) _Hollanda veli- n do~ayısıyle mihv":rde ~. eden masının bütiin bu şayiaları tekzip ettiği- sün bildirilmesi meselesi etrafında ınti· 
Tokl-o, l7 (A.A) _ Domei ajansı ta- abdı prenses Jullyana ynrın sabah Va- mevkie E!ansayı geçıı:ece~ti. P~~ pre- ni söylemiştir. Na7.ll' demiştir ki : zakere cereyan etmiştir. Bu meseleyi 

rafından hn >er verildiğine gö~e Japon şingtona gelecek ve üç gün Beyaz saray- fesi, Lanıeronun keyfıyetı dahiliy~ ~a- - •Avusturalya askerleri de muhte- Kahire, 17 (A.A) - Orta şarktaki İn- ortaya koyan Bay Buxton bilhassa de-
.. da B' l 'k Aın ika d l tl · · · .. zın Perukııa ve onun da Petene bildir- lif harp sahnelerinde kendilerine bAs .. n:- uml '--- A'L·-·- tebli~ ..... : ..... ı- ki.• Hitler ...,.k AıA bilir' ki A---•· ordu una mensup operatör Nomura ır csı er ev e en reısıcum- . . . d bu "ita! dın d"" 15uu. um .ıwrargaw.u.w. && : ~- ı--- we1 ..,,. -

Şnnghay imtiyazlı mıntakasımn Japon buru B. Ruzvelün ve bayan Ruzvcltin t?,~~ ~fa: kıecı:°' s suya uş- usullerle başvekillerinin bu tekzibini Mı.sırda Sollum ile Kaputsodan sonra paya tahakküm için ellerinin serbes' 
imtiyazı altındaki kısmındn bir sokak misafiri olarak kalacaktır. tüg 1 e · teyit edeceklerdir.• kıtalarımız düşmanın huduttaki müsait kalma.sını ~erse onu dinliyen buluna-
köşcsinde çı dır altında Çinli halkı aşı- Pre?lM!s cuma sabalu Kanadnya dön- -•---- MiMi•- Sidl Ömer ve Sbeffirzen kalelerini de maz. Aııcak pek umk ohnıyan bir il.ti~ 
larken Cinliler tarafındnn atılan iki kur- mcden evvel Nevyorku da ziyaret ede- Juıosıaıuada soa~ utlar Trabluı .. ududunda zaptetmlşlerdir. Bardiya mmtakasındald ciddi teklifler yapılması muhtemeloir. 
.ounia karnından yaralanmıştır.. Hadise cek ve orada da üc gün kalacaktır. il muharebeler devam eyl~kte ve yeni Son nutuk gösteriyor ki Almanlar tari\'" 

mnhallinde Jnpon jandarmaları tarafın- - · - B d flar tl l ·ı · l • L • L l kuvvetlerin gelmesi ile d~an tizerin- fmdan sulh arzusu müstacel bir mahi-
dan bir kordon tesis edilmesine rağnien Jsviçrede OlnO a lft G ngr iZ er iRi 110 e deki Wyi)riıniz tedricen artmaktadır. yet alabilir. Hükümet namına söz söyli· 
kat1ller kncı aga muvn!fak olmuqJardır. aO J!rg Lfan ıı•nl•r rJar J ha f 6-f ·ı r Dün gece Avusturalya lrıtalan bir yel\. Lord Snele demiştir Jtiı Almnnya-

f d Bern, 17 (A.A) - Havas bildiriyor: 5 ff V ~ .:;; aa zap eıl 1 e dtı.şman kolu ile mehtap altmda muvaf· nm daha harpten evvel yapmı~ oldugtJ P.Omanga a İsviçrede her tUrlil komilnist faaliye- Belgrad 17 (A.A) - BUtUn Yugos- Kahire, l'l (A.A) -'Mısır barekltın- fakı;vetll bir ~uharebeye tutuşmuşlar ve İngiltere ile nnlaşma teklifleri~i tC'ktal' 
ti .~~nedilmiştir. M~dere edilecek k~ lavyadn şİdcJetli bir ı;oiuk hüküm sür- da Sollum ve Kaputsodan sonra İngiliz nakil vasıtalariyle bir top iğtinam etmiş- edebileceğini göst.eren cmmareJer zanınn 

Biıkre 17 (A.A) - Romanya poli.c;i nıunıst eşynlan ve bmalan hayır cemı- mektedir .. Hararet Dalmaçya sahillerin- kıtalan ltaıyanlanıı ilci mühim kalesini }erdir. Şimall Kenya hudut m.mtakası- zaman ortaya çıknu~ır. Fakat bu etn· 
halkı isyana teşvik eden beyannameler yetlerine tahsis edilecektir. de sıfırdan aşağı 8 ve memleket dahilin- daha l'.8ptetmişlerdir. nm ya~W' mev~ sona ~esi bU- mareler hükümet tarafından beyanatta 
dağıtan bir yahudi grubunu meydana Bern, 17 (A.A) - Federal konsey, de 17 derecedir. Adiiyatikte çok şiddet- Bardiya mmtakasmda muharebeler yUk mikyasta tecavüz ve keşll hareket- bulunulmasını nıuhik gösterecek dere-
çıkarnııstır. lzak Balncr adındaki komp- genel kurmay haıjkanı albay Sunelin va- li fırtınalar h~ ırUrmektedir. bUyiik bir şiddetle devam etmekte, ye- lerine tekrar ~ıza ~ ve7 cede salahiyetli bir mahiyet almnıtııŞ .. · 
lo şefiyJe Sl'riki ciirümler.i tevkif edil- zifosindc ipkasına karar vermi$tir. Trenlerde teehbürler olmakta ve ne- ili İngiliz kuvvetl~ gelmektedir. ~· ~udan hududundn vazıyette bır tır. Lord Sneel umwni bnrp şartları me-
mişl dir. .. - e - bir kenarlan buz tutmaktadır. Tuna ve DUn gece Avusturalya ]atalan meh- dfıtiş!klık yoktur. S(>Jesi haltkında şunu hatırlatmıstır ki 

- -•--. _ /Vaaıl ddeyecehler? I?rav.~lcri üz.erinde seyrüsefer ta- tapaltındadüşmanlaısi.ddeUe bir muha- . . son seneler içinde Almanya Avrupad~ 
ALMAN ELÇi Si Vi 17 AA _ HUkUmetle Fransız til edilmiştir. rebeye tutuşmuşlardır. Sudan hududun- Londra. 17 ~~.A) - ~? bırınci kA- serbest kalmak şartiyle İngiltere il iyi 

Ne'"' rk 17 (AA) - Almanyarun b--.Ji ( · ) , . Karadağda Bosna dağlannda soltuk- da vaziyette dex.; .. n.liJc ''oktur. nun Kahire tebliğinde İngilhler tarafın- mUna~betler idame etmekte mesut ola-
•" • • ı.u=ası arasında yapılan yeru bır anlaş- tan ··ı nI ld x... .. ı · ~~....... " dan tediJdiM bildiril ·· ilstah Fransndaki bUyUI· elçisi bugün Vişlde . .. . 0 e er 0 u,..u ~Y enıyor. zap ,,,. en uc: m • cağını mükerrer defalar telkin etmı tir. 
' ..... . ma muclbınce mutareke muahedesıne - • - dr ı7 (A.A) Lo dr sal! kem mevki hep Trablus topraklannda- · Mareşal Pctenle uç saat devam eden bır tevfikan F ransadaki Alman işgal kuv- . Loll; a. , . -. n -~ .. - dır Sidi Ömer iı huduttan takriben 8 Ingilterc hUkümeti hiç bir zamnn bll 

mü~akatta bulun?1~.ştur. El~ öftle yeme- vdleri masrafını karşılamak üzere ban- ROMANY ADAN hiyetli mnhfillennde s?ylendigme gore kil:m,etrc ötede \!ıunınaktadır. ~eviden bir anlaşmayı >,Jm~n hükil~e-
ğini nazırlarla bırlıkte ycmıştir. kanın d"vlete t ğ akkat GOÇMEN GELDİ Avu:;turalyalı ve Yenı Zelandah lwv- tiyle müzakereye temayül göstermcı n~ 

BİR CİMA YET lar Dl~ GO ~l;~ h~n 7~~ Sivas, 17 (Hususi) _ Dün gece Ro- vetler ba.tı c:öl~deki ~kAta iştirak -~•--- tir'. Çünkü böyle bir anlaşmn. e~ki ~ Ut-
Şanghav, 17 (AA) - Frans12 beledi- ynr franga çıkarılmıştır. nıanyadan 195 gÖ<;men gelmiş, istasyon- etn~~edırler. Bir Hintlı fırkası da bir Alman bombardunanı t~fiki?11~ Fı·ans811;m ve şim?.iki ınu~e-

ye ıneclbi Uuısından Ilug, bir Çinli ta- da vali tarafından karşılanmıştır.. G~ ~ız albayının ~dasında bu bar- Halli a...-tL. fiklenmız de d:Wl '?l1!1ok uzere dı d 

fı d · · 1 b k R A. R p enl da ek •'L.....- ba ıştirak eylemiştir. B-Y hür Avrupa milletlennın zararına ola-
~a 11 an ~vı .cı~nrıı:c 3 ta .anca ~u nı. ere. istasyon. yem ve çay J.ArWiı İngiliz kuvvetleri eimdi Mısır d~ Londra, l'l (A.A) - Hava ve dahilt bilirdi. İstikbal hakkında da Lord sneJI 
ile kntl~ıl_mı~tır. Cmı:ı.yetın ı:;ebebı ma- Esirlerine hediye edilm1$tir. Bu. gÖ(;mcnle; Ulaç nahiye- yolundan 240 kilometre aeıimışlardır. emniyet nezaretlerinin tebliği : şunlan söylemiştir : İngiltere hilkUıne-
lOm dcğılclır._,.._.__ Roma. 17 .c~.A) - Noel münuebeti- sinde yerleştirileceklerdir. . BugUnkü .gUn düşmanın İngiltere Uz&- ti Avrupada Alman tahakkümünü inta4 

o . ;.~ ::.- nind le P apa on ikinci Pi bUtUn harp esil'~ BIAsik Türk musikisi Kahıre, 1'1 (A.A) - İnglllx mıum! rlndeki faaliyeti hafif olmuştur. Memle- edecek hiç bir anlaşmayı kabul edemdo 
~u ... ce eftC?une e rine birer hediye vereceltir. Paketler Ankara. 1'1 (Telefonla) - Devlet kon- karargAhı Sollmnun s.Ji ~asında bir ketin ruc: bir tarafında bombUdiman Hükümet bugün Alman boyundurujd 

Ankara. 17 (Telefonla) - BUtçe en- esirlere alakadar hükilmetlttle ~ hlrlill tel'Vatu\'an programma Jdh1k TORK bava meydanında müt('ıı-trta ft--1,·:ın tay- kaydedilmemiştir. Bug(hı ~eden IO!ll'a altında bulunan milletleri Jrurtanıı~ 
cümcni iııh isarJar teşkil At kanunu pro- halinde Papanın \•ekillerl tarolından tev- mumkill bir derı olarak UAve eclilmlştlr. yarelerintn ele :•ıwi· i' · • , 1 ·•,, · c 1ct~ hlr ~ ta1'areai bir avcımız tara- onlal"O eski istikWlt>rlni iade etmek içiıl 
jesini Lu.;ün tetkik etmiştir. ti olunacaktır. B. c1ellli lılelU$ Cemil wım.adedir. dlr. ı.daD ~o.,ttır. her şeyi yapmağa kat'iyen nmıet~· 


