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Geçit resmine 2796 ::-::-.:::::0~::;.ı-:..=ı::~; 
• e a a k d k tavsiye ~em. Belediye reisi baklanda iZCi ıştıra e ece Bay Svetkoviç Yugoslav milletinin 

tahkikat 1-a ecllliyor hudutlanm kam ile müdafaa edeceğini 
- söylerken vatan ve istiklal meDıumlnn 

-----x.x 
dfneyl lıendJne, pıpaldızl INqJıasma soJımalı ... » 

Evvelki gece saat ylmılde Seydikö- •Jı karıwnda l(öLlerioi kırpmadan ölüme 
yilnde bir hadise cereyan ettiği haber Mıuht•lı·f y•rler ..Jen gı·decek ı·zciler 23 atılmak• imade c~ur bir milletin baki· 

----~~~---.a•x 

YAZAN ı Sali.hettin KANT AR 

13- verilmektedir. lddiaya göre Seydiköy ~ "" Uı ki hisisyatını ifade etmiştir. 
belediye reisi ·B. Reft-t özel, Çay mahal- J/k • d A k d / kJ d Balkanlarda davalarına inanın~ resa· 
it-sinde, Bn. Atiye Elmalının evinin ka- leşrın e n ara Q O QCQ QT tr retlerini kaybetmemiş on milyonlara 

f TrNf ASlR > Ceridei MııhtCTemm nen nahı styam eder, hem de tUt~n pısına gitmiş, kapıyı yüklenmiş ve zor- x-.x İIL~n l'D nmnktadır. Mih'"er hu sakin 
Yem tıPen Dircktörliiğüne içersiniz! HanginJ.zse §imdi ben size gos- la içeri girmek istemiştir. Bu sırada ka- Maarif vekaleti. her sene olduğu gibi de izcı1er yeknesak elbise giyecekleTdir. toprnkfan b·r harp sahnesi yapmak iste· 

&alahettin Kantar tarafından muhte- teririml dının feryadı llzerine yeti!':erı gece bek- bu sene de 29 Birinciteşrin Cümhuriyet lstanbul ve tzmirden Ankaraya gidecek miyorsa beşinci kulun tahrikıitile ve~ a 
uetenlzin bu sUtunlımnda iki de- Sonra sınıf başımız Tatar Basana dö- çileri suçluyu tutmuşlardır. bayramında yapılacak büyük geçit resmi olan izcilere birer de mektep doktoru yılgınlık soc;arak burada hiiküınrnn ol· 

fa hakkımda yapılan neşrivata knrşı nerck: B. Refet Özel hakkında kanuni mu- hazırlıklanna batlamıt bulunmakmdır. refoknt edecektir. Ayrıca her izci kafi- mnk emellerini teıhctmelidir. in nnlı~n 
ı5nderdiğim şu tavzihnamenin, matbu- - Hasnn. ara şunlann Ustlerinl' "lmele yapılmaktadır. Bu sene yapılacak geçit resmine Adana, lcııine beden terbiycııi muallimi ile mü- vicdanını mütemadiyen darheliyen lın· 
at kanununun maddel mahsusası mu- Hasan önde hot'a arknda aramal!a bnş- 13 yaş a Ar 1 2 3• Afyon, Antalya, Balıkesir. Bursa. De- dür ve~a müd~r muavini de refakat re~ctler cihangir ~l~nf:ı. dii~ünen hiç bir 
dbince ayni sütunlarda neşredilmesınl ladılnr. Sai?dnn Snlnlıettin .~etineU bPn $ a r yaraJ~~.. nizli, Oivıubakır, Edime. Erzurum. E.- edecekbr. Kız ızciler yalnız Anltaradan fatıhe lıayretmcmıştir ki l\lihere hayret· 
talf"P ve rica ederim. de soldn onun knrşısındıı dordilncO du- a l • u.u. d H~ehir. Calntaııaray. Gaziantep. Hay- iotirak edecektir. sin... 

:Ben ramazanda tUtsUlU kafa ile sal~ nıvordum. Halkanın teşkili böyle tesa- Ö~emişin Serikli k!i~Unde 14 yaşın/ dnrpaşa. lstanbul. lzmir. Kabata~. Ka.. Bütün izciler 23 Birinciteorinde Anka- ŞEV~E İLGiN 
vermiş ve ezan okumu;;um! Evet, yap- düf etmişti. c;a:nı ~zkurt, ayni koyden 13 yaşın a tnmonu. Kura, Konya. Kayseri, Kütah- raya gİtmiı bulunaealdardır. izciler, An-

Ben o vakit tiltUnden bilmem neden Al~yl bıçakla nğır ıu~tte yara~ıştır. ya. Pertevniyal, Sanuun, Sıvaa, Trab- kara garında törenle karıılanacaklar ve :.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı S 
Emim annem ramazan milbarek gü- anlamazdım. Muslt ve sofu idim. Bunu Alı memleket hao;tanesınde tedavı altına zon. Vefa, Yozgat. Zonguldak ve An- kendilerine tahsit olunan mekteplerde § rı.I h : 
u Fr<'nk mahalle1;lnde mal!a7.a man- hot'alarımmn hepsi de bilirler. Ve bnni alınm~ır. Y?ralnn nğır, hayatı teh!i- kara izcilerinden 2796 izci i,tiıak ed .. yatacaklar, iaıe ve ibateleri bu mektep- E ı~a raman Or• § 

bnlerine lrulalt hekiminin adresini ror- ı. ından dolayı takdir ederler, severler- keded~. Hadisenin sebebi tahkik edil- ccktir. !erden temin olunacaktır. Husıut mek- § • · § 

Evet. bu da oldu. Annem o kadar di. mekt~lr. • Anlı:araya gidecek i%cilu daha timdi- teplerden tör.ene .. iıt.~r .~ ed.ecck .~tanlar §_domuza yardım§ -~ bir mukadd.,...i ısı~mroe ·ıdı·ı. İ1;te bir şevd<>n pPrvnm olmadıfüm kin .,.. r _... enamın d h 1 ki 1· 1 b 1 L h ili f ud lükl-ıne mu-.. •at -.-ı '- •"" u ., -- .ı: '--4'- en azır ı ra ve ta ım ere aş ıyaca.-- ma a maarı m ur ..... ·- = = F -'--t n benim ve ru! de annemin etrafıma, kiımie tUtün tutulup dwak 
1 

d C ld - ib. b d •~ı d. = - -
il&a ölümü ar ır. eçen sene o ugu gı ı u aene e ceıı; er ır :: • -. ::_ Yaptı~ımızda hiç bir gUnah ve ayıp yok- "ivecek dlve neşl" ile bakwor ve e]l<>rin> tz ilk tid 10 

h<>vııda göksUm iftiharla kabarık duru- KemAlnaşanın Parsa köyünde Sıdıka § mır par e ~ 
twYa Sa1ahettfn Kantar? .. Her kese ton yordum. ııdında 65 yaşında bir kadın son uıman- Sayım _nünü pek yaklaştı ~bin pamuklu veriyor,§ 
ten çataca~ına biraz da, kendi yaptıkla- Asıl eözOm Kantar ağasınm Salfıhet- larda haberi olmaBan geceleri yatat!ın- ~ § SİZ de birşey veriniz = 
rmı vöz önUne getirse? tinde idL ÇünkU namazdan niya71fan. dan kalkarak sokaktan dolaşmak hasta- z•x . = . . 

1 
: 

l.-' an) bir •'bb lı~ına tutulmm•, evvelki gece ayni şekil- E Kahraman askerlerımıze ha kın se-: Dtln de, poli mUdilrU m~hur Kere " ·ı"sttcn oruçtan nmaz zu e ı:> .,. p h 1 d - ır •• ı k la = 
Sinan Emln bt>yln, konak havuzunun idi!. de yatağından kalkın~. soknb çıkaca- azar ı· tı·y aç arınızı a §Ve seve ver~e~i ~ l ~maşır. r?1: Y kl d -.ıı d ~ı sırada avludaki kuyuya dn .... n. ve :toplanması işuun tanzimini §ehrunız: .. nmnda ıslanmı-s sopalarla. alenen oruc o ama. enınıa evnm ~ Yor u . " ~...,, p alnı B .. nn .. -
__ , - 1-1 __ .ı h ua S l"h lnd b 1 bo,..·1-urtur. EC. H. arful üzerine ıştır. ... ..... -;; •lyenJerln mArhlne konduğunu yaz- Amma r;m~"Qe. au.a :ı n ett e i e, ~"""" ~· - dl..-- faali- -:ı k llk= 
.1 h 1 b k -•- d :den l~en &yete ı~ece tir. = 
m;._et, bu da doğru. Fakat SalAhet- şil~ı:afba~a ş~d~~ ~ı:;:u daha cesa- Gümrüklerdeki yarın temı·n e ı·nı·z ~:~~~1~::ın~:.--' ':u!::1 o':i~ 
tin neden yan clzlyor? Yanl kmdi de r1-t

10 

kabarttım. k h k /d Eordumtu.a hediye edilecek diğer kış-;: 
.al en nak~ı sfyam:t edenler araStnda, Fakat smıf bası elln1 cebime so1mnra <l Ve Çl arı I s•x ~lık eşya takip edecelctlr. S 
ııone •ıvenlerden olduğunu ne için giz- bir avuç tOtOn. kibrit ve &gara \tAğıdı H Ik bl ko k :: 

J ' k ' Bir mOddetten beri hmir -''mrUkle- •• •• a) k d kt .. !; a ımwn zl ruyan ve oru-3_ liyor? çı armaoıın mı. 1§... s O 0'9' k 1 A 1 MEHMETC1K1 
Brn şalvarlı imişim. Evet! Ben rAma- - Anaaa!' rllve kala kalmışım! rinde durnn kUlliyetll miktarda kahve a~9Jm ~DU Ç ışa~a ~ f gycaa o an rs an ~ 

unda ağabanl s.-ırık sararmısım. Evet! - Bu ne Rlıa? ticaret vekiletlnin verdiği emir Uzerine .J Erimiz için hiç bir fedakt.rlıktan çekin-: 
B~ mQezzin imisim. Evet! Ben gUzel RPr kes havretle baktvordu. Bentm derhal piyasaya çıknrılrnı~ ve tanzim e ahane ve ebeler tespı• t edildi gmlyeceği şUpheslzdlr. Verll~cek bUtiln§ 

Ev t• tUtiln lçmt"dll!'fml hilen bUtOn talebe bu- edilen tevz.i listesine göre toptancı kahve CZ - :hediyeleri ordumuza teslım etmek: 
°'Y:~~~I n: İdi? Ben köceksem o na c:asıp kalmışlardı. tacirlerine da~ıtlımi.ştır. Nilfw sayınıı hazırhldan iamamen Sayım gUnU vazife görecek doktor, Ev~eslminl tPartHi teşek kkall~erid Uzelrlnie-5 

ön ..ı 1 ı fb ı ..ı '- 1 : rıne a ış ır. er es e ın en ge e : a. hrnirin en meşhur bir zilbbesl idi! ce oi im t
1
1tu ur r 1 n nu. Fa"'at - - --- ikmal edilmiş bulunmaktadır. ebe ve eczaneler şun ardır: :Parti şubelerine teslim edebilir. ~ 

Hele c alenen nakzı siyam :t madıfo- sonnı. hele karşımdaki SalAhettlnln Orta mektep ve lise me· Villyet makamı, ayımm yapılacağı Kemer altında Hamdi Nilzhet eczane- 5J111111111111111111111111111111111111ıııııııııııııııııııır: 
lfnd.en bir .!!Ona vlyişl vardır ki JıÖrenler ~07.lerinde ur:an şevtanca manayı gö- zun mem~rlal' pazar gUnU şehrimizde ve kazalar ile si, GUzelyalıda GUzelyalı eczanesi. Eş- ----- -
ile heğenmlşti!. Ve bu sopayı SalAhPttln rilnce fPrvadı bastım: h-'·'··-da ' nahiyelerde halkm her tUrlU ihtiyaçla- refpa.şada Burhan Khım eczanesi. Al- Bergama kaymakamı 
lwpimWn huzunında, alenen yemişti! - Hoeafendi, ben tütün içmem. Sen cu-..ı.n.uı rının temini için icap edea tedbirleri sancakta Ahmet LOtfl ecunesl, nlklllk- ali ...s-• ld 
Hatıl tabanlarını tutan ben idim. tş. de blllrsin. 6656 sayılı kanunun neşrinde vmfe ahnıştır te Dr. Suat eczaneal, Karşıyakada &at V mua.-uu O U 

.. an:edlyorum: - Ya bu ne! başında bulunan orta mektep ve lise Sayım gtınU her yer kapalı bulunacağı Onaran eczanesi, Bumovada Osman Bergama kaymakanu Şevket Kaae9-
R&stlye mektebinin ikinci ımıfında - Vallah b1118;h Sa1~hPttin kom~tur! mezunlarının ma~lan hakkında Dahili- için halkın yiyecek Uıtlyaçlannı bir ,un Acun ecr.a.neat. Bucada Mehmet KtmU nm Erzurum vali muavinliiine tayini 

idik. MalOm ya, o vakit Rll!tlye • daha HO<'A S1'1Ahattıne dondil: Ye veklletinden YilAyete bir emir - evvelinden tedarik 'eylemesi icap etmek- eczanesl hakkındaki karar yüksek tudih ikd-
w.dfnfn ihduuulan HYel - en yUbek - Gel bire mf'1"Vl'ln buraya! ml$tir. Yüksek mektep _me:tWJU 0~ tedir. Sayım nihayetlentnceye kadar tek Burnova mıntakumda: Dr. Suat. raıı eylemiştir. 
erte mektepti. Uz:atmıyayım. Salahettinln allak bul- ve kadroların ademi musaadesi mUnase- fert _ bittabi vazffelllcr harlı; _ aokala Karantina ve Merkez mmtakMmda: -•--

u .. 1.+Pnt.~ .. " ... lrıt "•"'P? ntı.1r..,.,,,.,.._ 1:ılı: vfirll, her tavrı bunu_isbat ediyor- betiyle 10 12. 14 ve 16 lira maaşla mUs- __ ,_~ tı, h• n" ~nl'"V"lan CoMıh ._. ,ı.. Ru-91 
.15a- nU5ta ramauınıarı . .nele nüstıye .noea-evveJ:ı smıt başı Hasana sonra 10, 15 lira olarnk te!bit edilen memurlar- oCl""HüS sm aıınacaıc tedbırıere dair .Hasmanane "'" AISancax mıntabmı-

mektebinde ~lar Jturdlar bile oruca bnna döndü: dnn halen almakta oldukları maaş mik· d_ün v~layetten kazalara emlrl~r gönde- dn: Dr Lemi Erkin, ebe Gllz.ld
9 

Say-
9-=•u.·hnLridcu gidenler 
Mebuslaruıuzdnn B. Asım Tüner An

karaya. iskAn milfe~ B. Adil CUvcn 
Ödemişe gitmiştir, 

nıah~m idi. - Jlrı~nn. Ri7.a yıkm şunu!.... tarlan. tahsil vaziyt!tlerine nazaran ala- rılmiştır. Çocuklarını sokah bırakacak dam. 
Ben me'ktebfn flerl gelir talebesinden Biz Salihettinl yakalayınca yere uzat- bilecekleri ma~ rn:ktarından az olanla- aile reisleri ceza göreceklerdir. Bucada: Dr. Fehmi HAkl. 

idim. Ramazanlarda mektep mOezz.inll- tık. Fıılaklıvı aya ına geçirdik, birer nn müsait kadro bulunduğu takdirde Eşrefpaşa mıntakasında: Dr. Şevki 
tfnf Mn yaparrlım Orucu bir gUn bırak- uc-ıından tuttuk. terfilerinin yapılması ve müstahak ol- ÇALISACAT( DOKTOR, FCZANP! Heter, ebe 'f.Iikmet Aktepe. F...O-J""..r..o-~~J"'..O-.r.r~..r....-~ ------ -------~--

mazdım. - Burnovada .salA meselesi Ho,.a bl~illah çekip Salihettfne se- duklnrı mnnşlan almaları lazım geldiğini VE EBELER Karşıynka mıntaka_,ınd:ı: Dr. Rasim J?9ilte zar.filarını boş 1 
RUstiye mektebinden sonra olmuştur - kiz dnne Battal gazı sopa~ını öyle bir emirde bildirmektedir. Fevknldde ahvale mahsw olarak dok- Toprak, ebe MUrUvvel Peksoy. çevirmeyiniz 

Bir gUn ikinci 6ınıf mua111ml, A llrıh attı ki t?ÖrPn]n dt- be[;ımirdi' tor, eczacı, ebe gibi meslek adamlarının İmdadı sıhht ve cenaze otomobilleri Evinize bırakılncnk fitre znrflannı 
nhmet et.o;tn, Kadri efendi hoca, hiddet Aman g!irmeliydinlz Sal!hettln Kan- ~~~~:::><~::><::::..<::><:::><:::><:::::>-<::::~..:::::.<: ""lı<:maları nizam altına alınmıştır {3f\!~~) numarndnn aranacaktır. boı çevirmekle, Türk gençliğini ka-

w ~d~~~n~ri-~~ ~n~ıccy~~~k~~"~~u' M~~h~I r~ah ve ----------------------------- ~~:~~1ı~ny~ı~~k~n 
- Halka olun! İğneyi kendine çuvaldtZJ bnşkaı;ına Muamele vergı·sınden neı.-.asye -s-amı8--• Kızılayı ilaçsız. sargısız: yetim yav-
l:mrini verdJ. Bütiln talebede derin sokmalı!.. Saadete eriftirmeJı ~ ~ nur. ._....... rulan kucağında barındıran Çocuk 

bir sO~t ve korku! ÇQntnı hocanın SARAÇ RlZA vazff esi muafiyet Ve trikotaj · dlnlemJyenJer Esirgeme Kurumunu da eütaüz. gıda-
beıttı a&p!lan ve ka lan mOthıf çatıktı. T Türk Cümhuriyeti halkçı ve dev- tabiri Belediye. eehirde temizlik işlerini 

11
_ •ız bıraktnıı oluraunuz. Çünkü Hava 

Hoca Kadri efendinin çok sert btrlll'gD0Uda sayım letçidir. Ve en kısa bir zamanda Zirantte kullanılan mot8r, tulumba kı surette kontrol etmektedir. Yerlere Kurumunun topladıiı fitreler bu üç 
muaDim o1du~nu bUlrleT. IDç gQlme.z- Jtazırhkları memleketi refah ve saadete iriotir- ve arabaların muamele vergisinden mu- Kuruma aittir. 
dL Ve mQbarek çok ta lnsafsızdL Turgutlu (Hususi) - Kaymakam B. mck vazifesini üzerine alm~tır. Dev- nf tutulması ve tr&.otaj tabirinin hudut tUkUrdUğU tesbft edilen beş kişi. temiz- ıoıı::ııac1oı::ıoc:ııooooocııı»ı::ııac~ıocıcıc:ıeoıoo:!4 

O emir üzerine btltOn talebe yürek- Alaettin ÖZgelenin çalı,malan ve direk· !etçilik te, Rasyonel ekonomik si- ve şümulU hakkında Maliye vekruetin- liğe riayet etmiyen 2 malaza aahibl, be- ~;;;;;;.-__________ , 
lert çarpaı:ak sınıfın içinde bUyü.k bir tifleriyle kaznmız ayım hazırlı<'ri :.ıeri yasa demektir. Bunun için ise her den defterdarlığa yeni iki tam.im gel- lcdiye nizamlanna aykın hareket eden 
halka tl"Skil ile sıralandılar, muntazam bir ıekilde yürümdttdir, şeyden evvel nüfusun halini, hare- nüşt.i:r. 3 şoför tecziye eclilmlşt1r. 

- Eller yukarı! hnlkevi ealonuna davet edilen eayım ketini bilmeye ihtiyaç vardır. Da-
Hepimiz cllPrlmizl ka1dırdık. Hoca memurlanna sayım dosyalan tevdi edil- yandığı toprağı gereği gibi bilmeyen 

h~ım ':e gazapla: miş, bunlan alan bütün memurlar der- mimar bunun üzerine sağlam bir bi-
- Sız.I utanmazlar, arlanmazlar. Ale- hal mıntakalannı kontrol etmi~lerdir. na kuramaz. 

TAYYARE SİNEMASI Teı:,~646 

Güilğ8öi~n 
MATiNELEB : 3 - 5 - '1 - t.ıs .. 
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Annesinin günahı 

f ıte önümüzdeki P A Z A R günü 
yapılacak umumi nüfus sayımı dev
lete yara taca ''.rı varlıkların dayanağı 
olan nüfuııu tanıtacaktır. 

O günü Önemle karşılayalım. 
BAŞVEKALET 

tıtatiatik Umum Müdürlüğü 

u:a:&H**'» 

Şerlok Holmes 
KRALIN HAZiNELEKiYLE 
GELfvoa_ NEREYE? .. 

~.H'JIVu.'i'/Y7Y'Y".Y.!irjjf~A 

şirketinde bir Steno - Daktilo arıyorlar. 
llk olarak altmış lira maq. 11k aylığı
nızı alıncaya kadar, isterseniz burada 
kalırsınız. Apartıman kUçilktUr. Fakat 
yedinci katta, kullanmadığını bir oda
cık var. Eğer işinize uygun gelirse ... 

Minnettarlıkla baktım: 
- Ne kadar iyisiniz! dedlm; Dünyada --------s •. K--------- sizin kadar lyl klmseler olabileceğini 

y .. ,. .. ~ ••. ıttç .._. nız bilmiyordum. 
._....,. V • ~ Bayan Binnaz gülllınsedi: 

- 9 - - Eski blr tale~me yardım lmklnını 
batm•tıyordu. Dünyayı anlayam.ıyacak mıştır. ne zaman bulursam, en bOytık blr saadet 
kad1r \OçUk olduğum aman. Ona tefe\1c0r etmek lstedtm. l'abt hissederim. 

Onun!a son bulUJtutum zamandan- bunun Jerfne atlarnata bafleclım Kendı kendime: «Ben buna )Ayık de-
bert altı Sf'ne, belki daha fula geçmf!tl. .Baımu Olqıyarak: • • tUim!> diye dUşUnUyordum. Fakat bu-
Bununla beraber, don ıynlmlfls gibi - Haydi, haydı kızım! dedi. Sıcak nunla da kalmmaq, bilAhare öğrend!m. 
bent kabul etti. B:ıııa oltadar nttıtkl"t bir fey Jrursatınaa inince, -'--tJıya- Anneme, hapiste, yUnJU giyecek §eyler, 

?S ttd Bvt h .-.na portakallar göndenn'-' ve ticaret mekte-~ !f 1 ve e 111 ,:ıon an1ar sualler eabınız. ~ m1de il. hayat çolc daha bindeki mualliml!'Tlme telefonla milra-
90rdu kL kendim bile famnda olmadan. kederli görllnUı-. 
brtn b elen] anla eaatta buJunmuıı. Bunlar da _ diplomamı 
(! 

1 

n aşıma g eri tmıı bulun- Sonra dışanya ~ıkaeaJını ~yledl ft almadı~m halde - daktflo olarak cFv-
um. beni yalnız bıraktı. Uvumn• olaca"-m ren• •lrketl b t ~-vsı ımı-t t ı Yava~: dra blrd- b're. sen·at.Ji bt:7t•'---.nf>m'1e' y ne en M! ye e 'T'er. Y 

~.. ' rK , .. ~ bir tesadüf eseri ol~rnk. s•rket mUdürl1-
- SOnh•sfz. d~dl. bu f,e bir CllT'f' bul- bıınıı' doıtru dildl~inı ırördOm. Merha- nfin kızı kUrtık Vf"dia Evren, kendi 

~ak .frfn blraı: dn'"1nmMJ" mPrnun"n metli hdın bir etini bana uzattı: 11nıfınm talebesi idi. Bu mOnaııeobetltt 
Bımdılik •17!' bir Jdl• .. stı-R~ corl.• ,, .. u. Unnınız ll!'hk kı1ım. dedi. Size kııdıncaJıı sfrket mnr1ilriln0 g!dfp gör. 
reyim. Hizmetçi kaduı bunu hazırla- iyi haberler aetircUm. <Evren> fhracaı mu, ve bana bir ı, Yerıne.slnl temin et-

ELHAMRA Sinemasında 
•• 

Bugün matinelerden itibaren 
Senenin En Güzel Fraruıız Filmi 

•• 

OLUNCEYE KADAR 
~Rollerde: 

Corinne LUCHA.IRE - J. P. AUMONT 
FOX JURNAUda: En Son Haberler 
Seanslar: Her giln: 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 da 
CUMARTESi ve PAZAR: 11.30 - da başlar.... . 

miş. 

Akşam, ufacık bir bohça teşkil eden 
eşyalarımı almak Uzere eve gittim. Pı
lımı pırtımı toplamak için çok vakte 
ihtiyacım olmadı ve babalığıma tesadüf 
"etmeden evden çıkabildim. Bir daha da 
onunla karşı1~ı Umlt ediyor
dum. 

Öğle yemeğinden tasarruf daha gi.iç
tü. ÇUnkU sağlam blr iştahım vardı. Fa
kat ben de annemin tabiatında idim. 
Kendime bir hedef tayin etmiştim. Ne 
olursa olsun, bu hedefe varacaktım. 

Evren şirketinde iki aydanberi çalı
ııyordum. Bir ıiln mOessesedekt me
murlarda, bilhassa kadın memurlarda * büyUk bir heyecana şahit oldum. Pat-

Ertesi gUn hemen işime başladım. Ha- ronumuzun kOçUk kard~f Galip Evren 
yal mi, hakikat mi bilmiyorum, :falcat geliyordu. Bizim çalı~ığımız ~ Uı
bana öyle geliycrdu ki bu kocaman bl- racat evf, fzmirdekl bilyUk mU~eıı"1.ln 
nadaki blltün memurlar, kapıcısından bir §Ubesl idi. Merke-zl, şimdi gelen bay 
daire şeflerine kadar, benim maceramı Galip Ev.renle babası idare ediyorlar
biliyor ve bana acaip acalp bakıyorlar- dı. 
dı. 11 gllç deilldi. Dair~ §efinln metnini Gallp Evren. daktilolar a.ruındakl fı
söylcdlğl mektupları Stenoğraf ile acele sıltılardan anladığıma g<Sre, belclnnı~. 
not ediyor ve sonra makinede yazıyor- Otuz yaşlarında imiş ve çok yakışıklı 
dum. Ticaret mektebinde bundan daha bir delikanlı im~. BUtün daktilolar ve 
J?ilç şeyleri bile yapmağı öğrenmiştim. kndın memurlar onun nazarı dikkatini 
Biraz para toplayınca şehri terk etme- celbetmeğl ümit ediyorlardı. tki Oç g{in
ğe ve kimsenin beni tanımıyaeağı kadar denberi dairemizde idi, fakat vaktini 
uzak bir yere gitmeğe karar verdim. direktörlük o~asında gectrlvor, bir yere 

11k ay bitince aylığımı aldım ve ayda çıkmıvordu. Bir gUn mOdürUnıUz beni 
on iki liraya küçük bir oda kiraladım. I çamrttı. 
Bu bana muazzam bir para gibi geliyor- Bu dAvete, kalbim çarparak ,J!ftttm. 
du. ÇilnkU annem, oturduğumuz kulU-j ÇilnkO bunun bir tek manası olnbiltrdi: 
beye bUWn sena :lçiıı 120 lira verirdi. 1a1me nlhayet verilecekti! 

Kardeşim öl U gazozcu İsmail Hakkı 
Urludan irsen hissci şayiama isabet 
eden Basmahane Gnziler caddesinde 
78 ve 78/3 sayıda Urlu oteli ile İs 
mail Hakla gazoz fabrikasındaki 
menkul ve gayri menkulü devren 
satılıktır. 

Müracaat mnhalü : İzmir Gaziler 
caddesi 78/3 sayıda gazoz fabrika
sında İsmail Hruda biraderi Osman 
Ukurluya mUracaatlerl.. 1-3 , 

Titriyc.rck kapının önünde durduğum 
vakit patronum bay Haşmet Evren bana 
Bay Galibi g&tcrdi: 

- Bayan Seza! kardeşim size bazı 
mektuplar yazdıracak. 

- Başilstilne efendlm"" Diye kekele
dim. Gidip blok notumu alayım. 
DöndilğUm vakit iki kardeş kon~

yorlardı: 

-Benim masamda oturabilirsin Galip. 
Saat altıya doiru geleeetim beraber çı
karız. 

Galip Evren, karde§lnln kalktıtı kol
tuğa oturarak: 

- Peki, teşekkUr ederim .... dedi, 30tı
ra bana dönerek: 

- Hazır mısınız efendim? 
Mektubu çabuk söyliyordu, fakat ben 

kolayca takip ederek not edeblllyordum. 
Tam bıtirruğimlz sırada ağabeyi dönmU, 
bulundu. 

Galip Evren pardUs&UnQ giyerken 
bana sordu: 

- Yann öğleye kadar bunu bana ta
pe (!debllir mls1nlz? 
Kapıyı açarak: 

--BiTMEDi---
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NE VAZlYETTE? 

Japonya ve Av
rupada kıtlık 

tehlikesi 
Polon,> o muharebesi, Norveç harbı, 

Hollanda, Belçika '\'e nihayet Fransa Buğday Avrııpada )1ÜZ• 
muharebesinden sonra gürültü ile baılı- d e y irmi nisbetlnde, .Ja· 
yan .:İngiltere muharebesi> sakin bir Ilı 
safha,a girmiş bulunuyor. Bu aafha, ponyada dalla ~Ofı efıs 

ı. L~. ASIR 
- == 

Son Alman 
hava taarruzu 

tafsilab 
YALNIZ BiR KAÇ FABRiKA 
HASARA UGRADI. YANGIN· 

LAR SONDOROLDO 

lngiliz hava 
hücum.lan 

devam ediyor ---·---
ALMANLAR IN MUHTELiF 
YERDEKi BAŞLICA CAN 

DAMARLARI BOMBALANDI cin ilterc muharebesinin> aonu mu? Vaşington 17 (A.A) - ldrak edilen 
Yoba bir dinlenme devri mi? Bunu buğday mahsulü hakkında Am~rlknda Londr.a 17 (A.A) - Lıgiliz tebliği: Londra 17 (A.A) - Hava nezaretl-
hcnüz kııt'i olarak bilmiyoruz. Esasen yapılan tahminlere göre Japonya ve Düşman tayyareleri dün gece İngiltere- nl.n tebliği: 
bu çetin mücadele içinde her hareketin Avruparun bu kış hububat sıkıntısı çek- nin bir çok losımlnn üzerine bombalar Dün gece İn!,riliı. tayyareleri düşmn
§Ümul ve manası, ancak onu takip eden meleri pek muhtemeldir. 1939 senesin- atmışlnrdır. Londra yeniden esas hede- run deniz Uslcriııe ve liınanlnnna karşı 
r;afha}a varıldıktan eonra anla~ılır. Fa- dekine nisbetle Avrupada mahsuliln 6 teşkil etmi.cffir. Ynlnız bir kaç fabrika muvaffakıyetli hart"ketler _yapmışlardır. 
kat lr iltw: harbı bn1ladıktan •onrn yüzde 20 daha nz olduğu zannediliyor. hasara uğrrunıştır. Çıkan yangmlann Hamburgla Bremen, Kokshafene tevcih 
saat cibi işleyen Alman hnrp mckaniz- Avnıpad:ı buğday mahsulünUn bu sene adedi azdır. Bunların hepsi bastınlınış- edilen hücumlardan da iyi neticeler ahn-

a 
..• , 18 iLK TESRIN CUMA 

SON .·HA·B -E *R 
. . . . '·.t •. , 

,>' r, . • : 

ihtikara karşı bir karar 
--~~~~--------x*x:-----------------

S ü m er bank mamulitı 
tek elden satılacak 

m "lnd l bir aksaklık hissedilmeğe bn~ 1375 milyon Ameriknn kilosu miktarın- tır. Mör:zey nehri sahillerine ve merkezi mıştır. • 

lndıib görülüyor. da olacağı tahmin edilmektedir. İngilterede bir şehire bombalar atılmış- Ba ka bir bombardıman tayyare filo- lstanbul 17 (Yeni Asır) _ Sü- ve büyiı.'k vilayet1erimizde §Ube]erl 
\lmnn Polonyayı üç hafta içinde iş- 1939 senoci mahsulU ise 1717 milyon tır. Bu iki hUcum neticesinde maddi ha- muz Loreynnda sun'i petrol tesisatına hü 

Bö yl'!!ce yeı·li mensucat ve Sümerbank ma 
mulatı üzerinde ihtikar yaptırılmıyacak 

gal etti Norveçi, bir haftuda istila ı al- Amerikan kilosu idi. sarlar hafütir. Fakat bir knç ölü ve ya- cum etmiştir. Bundan b:ışka Saksonya- merbank mamulat ve mensucatının açılacakbr. Böylece yerli mensucat 
tına nldı. Hollandayı. lrelçikayı ve ni- Jnponyrıdn ise geçen sene C'lde edilen ralı vardır. İki düşman bombardıman da siltıh fabrikası i1e elektrik santrallan tek elden eablmnsı için bir satış ofisi ve Sümerbank mamu1ah üzerinde 
ha}<"l Fransayı beş hnftadn hezimete uğ- 25500 milyon librey~ mukabil bu sene- layynresi diişürülmüştüt. bombnrnıman edilerek tam isabetler tesis edilmesi kararlaşhnlmıştır. ihtikar yapılmasına meydan verilnıi-
rattı. Fakat Almımlnr, lngiltereye knışı ki rn·ıhsul nncak 17500 milyon libredir. B"rlin 17 (A.A) -Alman tebliği: Ha- kaydedilm~ir. Bu hareketlere iştirnk Ofisin merkezi Jstanbulda olacnk yecektir. 
ncı·ce nlmakta, lngilq ordusunun yüz- _............. .,.....,_ ve kuvvctlerlıniz l,,ondra ve merkcz.i, eden tnyyarelerimtzdcn beşi üslerine · · - · - ·- ·· ·- · · ····-·-·-·-·-·- -·-··-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ... 
de eksenini Dünkerkte tuzağa düşürdük- Tehlı.ke Balkan/ara ccnubt Jngiltercde <:hemmiyetli hedefle- dönmemişlerdir. 
]eri r,ündcn daha yakın göriinmiyorlar. re karşı bilcumlnrına devam etmişlerdir. ~·-- Fı·atlerı·n kontrolu·· hak 
Bu dört ay içinde ne olmu~tur? k Merkctl İns(ütcrcde bir silfıh fabrikasına 

.\lmanlar, Frruısa ile mütarekeyi im- _yaklaşır en.. atılan nğır bômbalnr bir çok depo ve Hür Fransız müstem-
~ı. ktan sonrn İngiltcreye sulh teklif - atelyclcrde ynngın çıkarmıştır. Tayml- k d • k J 
ctt l~ . Fakat bu teklifte mağlOp devlet - BAŞTARAFI 1 tNci SAHiFEDE - sin iki sahilindeki hedeflere şafak sökün- lekeleri Ve Jngiltere ın a yenı arar ar 
sulhuuu imzn etmek1c adanın işgaline için Ntti Şbirliğine ümit beğlıyan ccyc kndnr bombalar nttlmıştır. 
kı tlnnmak arasında tercih yapı.lnuısını B u1gariatan b ir Alınan fen heyeti- Tnyyarcler İngiliz sahillerinin muhtc- Londra 17 ( AA ) - lngilte~ hür 
lsli~·cn tavır vardı. İngilizler, mukavc- • k d. ' ... · • ·· lif yerlerine maynlıır dökmüştür. Fl'ansaya llillınk eden Frnmı.z milstem- x..,:ıt: 
mc!c karar verdiler ve Fransa harbine nın en 1 top~ına gınnesm~ mu· Man.,.c;ın gnrp kcmıındn snhile yanaş- lekelerile ticaret yapmağa başlıyacak- Ankara 17 (Hususi) - Tlcaret veli- g5ndetllmek ıruretlle mUnhasıran fa\u. 
ua7.~rc olaca;, söylenen İngiltere harbi saade ede~ yegane •. ~cmlekettır. ~u mıyn teşebbUs eden düşmnnın bir kaç tır. Fransız Kame~nundan Kakau Jeti fatura kontrolüne ehemmiyet veril- ra bakımından kontrol yap~. 
oc. !adı. Almanlar. ağustosun on beşinci fen heyeti daha mühim kuvvetlerm harp gemisi topçumuıun ateşiyle dön- mahsulünUn ilçte birinı, kahve mahsu- meslne dair fiat mürakabe teşkllitma Elbıdeki mal için fatura lbru edeııd-
günü İngiltereyi sulhu imzalamağa ic- öncüsünden batka bir §CY değildir. meye mecbur cdiln.iştir. lUnUn de yansından fazlasını, diğer zirai bugün yeni tallmat vermiştir. Bu tali- irl Udd umlliAe te.A 
b, r ı \.ceklerini övünerek söylemişler- Y ugoslavya başvekili söylediği Bir denizaltımız 21 tonluk gemi batır- mahsulün bir kısmını ve kerestesini sa- mata göre fiat kontrolil .işlerinin bari- Y~ tac . er ~ el um • & 
di. /'ı. "•ustosun 8 inde tayyare bombardı- bir nutufrta son mevzilere kadar mu- mıştır. bn alacaktır. clnde olarak perakendecl, yan pera'ken- edilmelidır. Zıra asil olan tacirin tuJ9. 
m. !lı basladı. Ve oı. gün devam etti .. I b h · y y 1 İngiJi.z tayyareleri Alman topraklnrınn -~•-- deci ve toptancı tacirler ne:z.dlne memur yı alıp muhafaza etmesldlr. 
Buncka-ı sonra Almanlar bir kaç ravemetten a setti. e ugos av bombalar atmışlarsa da hiç bir askeri ,, _ ,_ ,_ ,. • - · - ·- ·-·- ·-·- · - ·- ·- · .. -·-·-·-·-·-·-·-·-- -D-·-· ... 
ıCn durdular. Ve ağustos sonları- milletinin mazisi bD.§vekilin verdiği hasar yapamamışlardır. Üç İngiliz tay- Kanada umumi valisi 
ıı.ı doğru başka bir hucum tabiye- sözü tutacağının garantisidir. Yu- yaresi dilşürUlmUşıUr. iki tayyaremi.z 

j ile bombardıman cene başla- naniatan bundan iki ny evveı, bir ka~'ıptır. Ruzveltin misal iri 
dı . Bu da neti~ vcnneyince, Al- Arnavut şakisi yüzünden ttalya kav- Şat'ltöy ve Müre~tede Kebek 17 (A.A) - Kanada umumt 
manyanın elindeki silühlann en arad v I...! ld w • ı· · tü"..:ı.-

~, :Mareşal Görln Manş dcn.iz.i ga ıgı vaıut a ıgı azını 1 vazı- aauı valisi önilmüulcld hafta sonu tatillni 
~Uİcrine giderek haretntı oradan ida- yeti muhafazada devam ~ediyor. Milrefte 17 (A.A) _ Şarkiiy ve Mil- Nevyorkta Haydparktaki malikanesinde 
re etti. Göringin idare ettiği hareket, Türkiye, fırbna hudutıanna doğ· reftede mUsbhsil elinde iyi kalite 190 bay ve bayan RU%Veltin misafiri olarak 
anlaşı~~yor ki, Almany~ın en çok gU- ru yakla§tığı derecede vaziyetini bin kilo tutUn mevcuttur. geçirecektir. 
'Vcndlgı terör_. _harbi i~ı. _Londra şehrini kuvvetlendirmektedir. -ıww-e-- ~·~-
)'aknrnk, lngılız milletinın mftnevlyatmı B - l k t bT ki .. Fransa tamamen Japonya rok mu·ıkül sarsarak neticeyi elde edeceklerdi. Ey- u uç mem e e . 1 ıyor • ' m?· T 
lülün ortasında bu tabiynin de netice cadelede kaybedebılecek1en §eYın b ğ . ~ l t 
vermiyeceğl anlaşıldı. Bu faaliyetin iki mutavaatte kaybedebileceklerindc:ı O yun e ıyor Vazıye e 
aylık bJAnçosu yapılacak olursa, Al- daha fazla olmasına imkan yoktur. 
manyanın iki binden faila tayyare kay- Do!!rudan do(:ruya nr ~ndnr olan 1 !f b s ti k 
bettiği 1ngi1iz tayya~ zayiat.mm mik•pr 1eml:ketler İ!;inde es:-arlı bir vnzi- ... ar a yarayan OVye ere 8f• 
be, bunun ancak dörtte birır" 'I. 

1 oı uh L - I 
duJ!u görUlmektedir. et m araza eden yegone meme- h t•• ı·• • f d k A )-1-

P-.ı.kat hakikatte Almnnyanın za~ıatı, ket Rusyadır. Rusyanın geçen sene- er Uf U ima• ŞI e 8 ar ~ 

Istanbulda Pendikte feci 
bir tren kazası oldu 

---~--~-----x..,x-

fstanbul 17 (Yeni Asır) - Pendfkte 'Pendik civarında 80 ~larında bir kao 
feci b ir tren kazası olmUJlur. Anbra dına çarpmış, zavallıyı parçalıyaral 
Ekspre.sl lstanbula yakh§tığı zaman tildUrmUştUr. 
1 • 8 · - 1 · - ·-· ··-·-· ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· -
Ayvalıkta hava tehlll!!- Romanyadan çıkan 

sinden korunma İngilizler tstanbulda 
"tanbul 17 f {Asır) - Romanya. 

tecrübeleri yı terk eden 1r ~erden bir knçı daM 
Ayvalık 17 (A.A) - Burada pnslf ko- bugUnkU ekspresle §clırlmizC gelmlfo 

runma tecrübeleri yapılmıştır. )erdir. 
• 1 • iki bin tayyareden çok daha fazladır. ki vaziyetine Almanya ile m uharc- laA t yasak yapacak 

Almanya lngiltereye karşı nçtığı hava beye tuttl§mamak kayguıu haklın 

harbinde muvaffak olamamıştır. Yani olm~tur. Fakat A lmanya boğazlara ••• ln~lterede kaç 
~:~~er;.:~~~:b~~:ı!~::~m~~ıs~;~ ~ecek ol':1rsa. Rus~anın ~~nfaa.t)e- iTHAL VE iHRAÇ iÇiN DE MOSKOVANIN AZA KANAAT ~u 
tnyynrı> ·1 ... ;.;1"·:1"'11lıvc f' •>1"P('ede bil- n ve emnıyetı tehlikeye duıer. §te ALMANL'·RDAN MÜSAADE EDECEGI PEK TE kici yaralandı? 
,.' ikt • bu, Rusyayı vaziyetini tadile sevke- R ~ _ 

1 
• 

• Ar ~ 1 <ı • n ıuvaffak ola- decektir. Haditelerin Rusyayı pel; ALMAK LAZIM ZANNEDiLMiYOR... Londnı 1'1 (A.A) -Nıwrlardan Mak-
ı 'l .r" Almanlar ln'!iltereye karşı yakında kat'i bir vaziyet almağe. doruıld tngiltereye yapılan hava altın-
lı rek tc geçerken ha~ırlıklarını tam:ım- mecbur culem-·ı· muhtemeldır· • Vlşi 11 (A.A) - Havas bildiriyor: Londra 17 (A.A) 7 !,nponya hariciye lan hakkında izahat ve.nnlş şimdiye ka-- Kahire 17 (A..A) - Mısır matbu..._ 

,_ l b k d J '"" Dilnd~n itibaren mütarekenin devamı naz.ınMatsoukonun dUşuncclerl nrnsmda Gal 1• d dl .... lamadıwr mı? Yok5..-ı P ·nın tat i ln e ı .. te bundan dolayı Ru•yanın du- dd , h lz 1 Uı 1 Rus_ Ja n mun·· .... nL-tJerıru" •0 lyile"'"'esı· dar lngilterede ve eya etin e ve - Edenin Mısırı %.iy.areti münasebet• 

Edenin ziyareti 
ve Mısır 
~azeteleri 

b:r aksak.Jık mı oldu? Bunlann hlç biri ':r 
0 mU etınce arp ma emesi ima i, i a i po ~U\; ..,... ğcr tanıllarda bava harbinde yaralanan utt-6ik ti izhar tmekl. 

rumu Türkiye tarafından büyük bir ve lhrncı y~ edilmiştir. İmali mene- de bulunduğuna dair haberler İngili.z - m eı an memnun~e e olmnmışiır. Almanya erkanı harbiyesi I kt ahfill • d kimseyi hayrete dUşUrme- ların miktarının 5500 kişi oldu~u, dir. Bu kadar nazik bır zamanda yapıl• 
h~::pıı hareket eder. Planın tatbikinde dikkatle t akip edi m e ed ir. ~~cha: ;~~ll~~:8~ed:1~ı:m~ :ekted~~ ~ Japonya üçlU pakb imza Londradan mekteplllerln yüzde elli al- bu :r.iyaret, lngil~re ile M~ nrasındalll 
de ak"aklık bahis mevzuu değildir. Fa- Diğer taraftnn Tnymis gazetesinin as- muharebede kullanılmak Uzere yapılan etmekle P asllik d~de Amerika ile tısını teşkil eden ~m milyon mektep- rabıtanın ku-:Vetine v? ~gilterenln ol'tl 
kat nnlaşıbyor ki girisilen tcşebbUs çı- keri muhabiri de ayni Balkan meselesi- makineler ve motörler, barut, infilak zıddiyeti arttırmış olduğu cihetle bunun linin çıkanldığını bıldirmiştir. prka verdiğı ehemmı~e~n b~yUk1U~ 
kar iş değildir. le iştigal etmektedir. Şüphe yok 'ki Yu- maddeleri ve muharebe gazlan t,.ckil telAfi çarelerlnl aramak mecburiyetinde- PARLAMENTO lçrtMA ne en lruvve_tll bir delildir. Nihayet .. 

Almnnyn bu mücadeleyi ka7 anmak nanistan Ege deniz.indeki ilslerini nıu- tın kt d" -Y dir DEVRESİ UZATILIYOR ziyaret İngiliz maneviyatının kuvvem 
iç_in hnva kuv\'etine güvenmektedir. Al- kavemet etmeden ltalyaya terk edecek e H~rpe :ıtlzemesinin ihrnr ve ithali Son hadiseler dolayısiyle girmiş oldn· Londrn 17 ~A·~~ - Avam kamara- olduğunu ve tngllJ.z mUletinin de kati 
m:ınyanın harp bn..,ladıib sırada otuz bi- olursa Türkiyenin vaziyeti bilhassa Bul- hakkınd-'-i hUkUmler .. muh~llf hareket ğu müşkUI wziyette Japonya siyasetine ~mda başvekil Çörçll parlamentonun r.afcre kadar mUcadel~ye devam emıı. 
n" unkın tayyaresi oldug" u söylC'llmek- narlar kendi memlakctlerine Alman öA "' önUm''-..:ıeki ay sonunda mUddeti nfha d b J d ğu ..-..ıst kt dl 

J "' d ı " 1 iJ kf lth nykın dahi olsa Rusyaya karşı fedakir- uz.u - e u un u nu e;u erme e r. 
tedir. Almanlar ha\•a kuvveti karsısında askeri krıbul ettiklc-ri takdirde hayli güç- frı en er~ ngırt ~~ ar n~~c\ '::ı .... a- bk yaparak bu dnietle münasebetlerini yete ereeek olan teşrii devresinin uz.atıl- Londra, 17 (A.A) _ Royterin ... 
Clenl.z kuvvetinin fıclz knlaca"ını znnnr>t- leşmiş olur. Türkiyeyi tehdit edecek her 1 t.~e 1r~~ftdçın m h ~ .. ~n- iyileştirmefe (abşmak isüyecektir Mat· ması hakkında bir kanun projesi tevdi kert muharriri Edenin Mmra yaptıfl 16-
mi.şlerdi. BiJ: Alman politikacısının sily- tehlike L~ SUveyş kanalı için bir teh- dn~ı e ~~an:~ d~ m a- soukonun Çinde Rusya için bir ·nUfuz etmiş ve bu proje ilk Jnraetfnde tasvip yarctc büyük ehemmiyet atfetmek.., 
2ediği gibi, lıava kuvveti, bundan böy- likcdir. Çünkü bir taraftan Türkiyenin e er v m m n · aııntabsı tanımaia karar ·vermesi ihti- olunmuştur. dir. 
le, z.ırhJıları, gOyn zengin devletl"rİn istiklfili, bir cihetten ise Filistinde lngi- - • - mali vardır. Fakat Rusyanm 'bununla .. _ - • ·-· · - · - - ·- • • • • •• •• •• · - · - ·- ·- • • · - · - · - - · - · - · •• 
enasrnf]ı fakat faydasız oyuncakları va- liz kuvvetlerinin bulunmasıdır ki Suri- Af rikada harp iktifa edeceiinl n Rw; metalibatınm 

etine koymuştu. Almanya hava kuv- yeyi şimdiye kadar tam bir ltalynn ta- Japon fedali.rhklaımı aşmıyacaiuu un- Makineye Yugoslav • Ai-
ti.ne istinat ederek bu harbı açtı?"rı gi- hnkkümU nltınn düşmekten kurtarmıştır. nctmek m(işkilldilr. 
, fngiltere de deniz kuvvetin"' inancı- Di~er tarnftan Ege denizindeki adalar _ h.'\ŞTARAFI 1 tNCI SAHfFEDE _ Japonyanın komUnbt fikirlere (Ok ay- v •ı• k t• t 

bu harbı kabul etmisli. Eimıenaleyh bilhassa bunların şimalde bulun:ınlan Şap denizi üzerinde karakol gezen lorı olnn ananevi a.iyasetini değiştirmesi erJ Jr en man JCare 
cadelc Almanynnm day ndı~ı hava ~~nnnistan lntJU~ mu.nvenctini .talep et- tayyarelerimizden biri üç halyan bom- i.lçli.l paktı hmn etmekle girmiş olduğu 
arasında biıimtihnn rr.,'-"yMini al- tığı takdirde ~Uyuk bır ehemmıyet k~s- bardıman tayyaresi ile muharebe ede- vaziyetin ne dereceye kadar tehlikeli ol- müzakereleri 

ıştır. bedccekt!r. ÇilnkU bu cıdalar bu takdır- ıek bunlardan birisini 0 derece hasara duğunu gösterir. INGl-Lı•z 
1 Bu imtihanın en ç tinı mücad 1 nln de İngiliz ku.wetl~rl ~çi_n .. büyük kıy- uğratmıştır ki b u tayyare büyük kara -·-

'lterc bnrbi> denilen safhası olmus- met~e birer Us vazıfecını rıorecektir. dumanlar ~ıkararalt grub u terk etmek R d 
• Gerçi İngiltere muharebt>si.nde Al- Zıra bumdan kola~l~kln Rum~n pet- mecburiyetinde lcnlmı§br. Ossüne dön- Omanya a -···-- Berlin, 17 (AA) - Yugoelav - Al-....... 

man ticaret milzakcrelcrinin pek yakın4'a 
hnyarun tayyareleriyle çarpı~~ın kuv- rol kuyulannın tahrıbı mUmkün ola- meııi §Üphc1idir. Düşman grubunun baş T 1 • • 
rt lngilterenin donanması d"f!ilrlir. Fa- caktt.ir. • . . . . tayyaresine de hücum ~dilmiı ve hasara deg"' 1• CJ•kıı•kıer ayyare erJDJD 

l!rt bu muharebede Almnnya yalnız tn- N vuz Kronıkl .ımzete~ı dıyor kı: uğrablmıştır. Tayyarelerimiz salimen .. "$ AJ d -·--
lz tatin~are1 lerüiyln çarpt • .,_,amı::.d:niz Yunaistanın hattı hareketi ayni üsııüne dönmUştür. Ve kararlar manya &yap. ispanya De ka• 7ve ın °" f"Tcye em n c>tt " 1 <;.ra- sars lmazlığı muhefaz etmektedir. Abdulkadir Musavva odası üzerindeki 

neticeleneceği öğrenilmiftir. AnlaırM 
ya.kında Bclgradda imza edilecektir. 

ji'k vaziyet ile ltar~ıla.c;mıstır. E~"r ln- Türlıiye s:?erek Avrupa ve gerek At.- tayyare kı.tal.a11 kı~Ja91 Südandan kalkan tıg"' 1 tabrı•bat 
,rn~U'e donnnmasiyle kendisini koruma- k tayyar lennuz tarafında b bard man sı·~11 d"~-ı s-ı ı )"0 rar verecek? !tnış olsnydı, belki de tayyarC'l ... rfo.!' r.ığ- yn topraklarını müdafaa etme • azim . • e. n om 1 

• ... en ..., r.. e ,, • 
, k N .1 k edılmıştır. I ..11lt )f - • -
1tnen Fran.o;anın akıbetine maruz kı:ıla- ve... ar~~n~ tqıyor. azı er tar a 16 Birincitqrln eabaha doğru bir kaç ner ere ge~ ... or • ase· 1 o 1 1 Alnian pollsl $eli Maclrl 
• -.ıktı dogru yurumeden ya Sovyetler1e düıman tayyaresi lskenderiye üzerine bir vııa ile Gllulıatlılı B R ÇOK M H M BABR KA. de aeUyor .. •~aıliz)e..a.: 

Şu halde İngiltere muhuebesinde anlqmak veya bu memleketin aake- hücum yapml§br. Şiddetli bara j atefi ne- B erlin 1'1 (A.A) - D. N. B. Ajansınm LARA TAM iSABETLER 9 uı.,____ ..... 
f:lrpl{ian kuvvt>tlcr, Almanyanın güven- r i kudretini kınnak m ecburiyetinde ticcsinde bütün bombalar hali araz.iye Bükre§len lstUıbarına göre Romanyanm İspanyaya lft81İ yardJllll 
CJiği tnyyare ile lnr,i1terenin giivendi~i kalacaklnrdır . ... c: ... vyet Rn•ya bı·r an· düşmüş ve hiç bir hasar ve tdefat olma· en bUyUk silfill "ndUstrisl konsesyonu VAKi OLMUŞTUR 
Jıarp g ·· d"r. Elr-.r bu mücadı:?le Al- v ~ 

1 
ksa " Madrit 17 (A.A) - Gazetelerin bll-

Jl'an..,.nnın ümit c-tfg~ i nibl neticC'l"ns"ydi laımayı favdalı ı?Örürse anlaıacak- mıştır. olan Ma a fabrikaları müdUriyet ve Londra 17 (A.A) - Tayyarelerimiz dirdiğinc göre Alnınn .hususi kıtalar ve 
,, F ka S l hd - • - idare meclisinde bilyük tebeddillılt ya- b ...:ı .. B ı· d · UssU it ll r· c ft_._ 1 •. u ı ı .. 11ilt r f.luo olmuc;, m\lharebe niha- tı.r. a t o vyet er unu~~a ır pılm .. ,+ .... MUhendls Malnksa harir yük- ub'""" rest ımanının enız ne a po s şe ı umw~s gun spanyayn ~ 

y tl nm·c; olacaktı. Mücadrle Almanya- ki Çekosloval:ynnın taksımı zama- B,olkanlarda vaziyet s...l- ~~urlarla • ..,_re mecllsı' erUnmın eliktrik fabrikasını bombardıman ede- lccektir. 
~ · •t"ğ' "b• ti 1 d•v,ı · · 1."J!i. 1ua rek mUhim hasarlar verdirmislerdir. Londrn 17 (A.Aj - 18 Martta Ma .. 1

l'"'I mı P 
1 1 gı 1 ne ce enP"e ıd,.. t<'ın- nında Almanya ve Polonya arasında / k h l de~ .. tirilerek yerlerine LeJ0 yoner hare- • 1n 

<1·~ ld, Al"'.,~lar, yeni siyasi kombine- d R bö J muğ a ıJe meç U 6~ l Londra 17 (A.A) - Dün gece Kiel rittc gilctre ile spanya arasında y .. 
7.onlar yat>"rak ve harbin sahn!'ını J!eniş- bir anla§m a var 1• usyan m ··y e keti mensup annın geçirildiği bUdiril- Uzerlne ynpılan taarruz hakkında istih- pılan nnlaşma mucibince bundan cvvel-
1,..tcr k 1n••J• reyi btı~ka cephelerde bir anlqma yapması Karadeniz bo- BAŞTAKAt'I ı i NCi SAHiFEDE me~edlr. . barat servisi tarafından verilen izahat ki İngiliz hilkilineti İspanyaya 2 milyon 
rnr 'D <' 1ıc"1akt dırlar. ğazmı büyük devlet elinde bırakma- henüz tamamiyle merhul bu- B~kreş 17 (A./\.) - H:ıvn, ~~ı~e İngiliz tayynreleıinin şiddetli baraj ate- ist~rlinlik bir kredi açınağı taahhUt el-

A Ş ESMER k h d ki - · · :w ve silfıhlanmn nezaretleri la[,svedılm~tır. şinc rağmen hUcumlarını sonuna kadar ~ti. Bu anlaşmayÜ ait ta~sil~t ~ir kitap 
,, .... · · ~n u~usun ~ ananevı 51!~etı- lunmaktadır. Diğer tara/tan Bunlann yerine harbiye nezaretine tnbf dzvam ettirdiklerini gösterıneldedir halınde bu akşam ncşredilmiştır. İstık-

M A YADA nın terkı olur. Sovyet Rusya ıttıhaı: da Almanyanın bu bölgedeki olmak Uzcrc kara deniz hava ve teçhi- Pilotların rilyt'tc mani olmasına rağmen raza nlt anlaşmada İngiliz hlikilmetlniıl 
edeceüi yol ne olursa olsun ~bul< nı'yetlerı"nı" hakkı·yle tahmı·n .. nt milstecnrlıkla;ı ihdas' olumnuctur. iki t f _, d d b b d ls""'"yol hu'·ku'"met.ine y .... dım cd"'ccıı.a o• r-- ..... ~ :ır saat en a;un evam e en om ar ı- ....... ~ "' .. 

- •sAS1 >' ' 1 ~f'İ SMIİFEOE - hareket etmelidir. Zira Alman ha- eclebilmeh müşküldür. Sovyet BUkreş 17 (A.A) - Ne~e.dilen bir man esnasında İngiliz tayyareleri bUyük zikredilmektedir. 
Romnny daki'vaziyet hakkında bubi- rekatı son derece süratlidir. • h kanunla baroya ~ny_ıtlı yahudı avuka!- inlilak ve yangın bombalarının Doyçe 

t f •• h.d. d"V• 1A t b -·- Rusyanın ıiyasetı akhmda lar nncak yahudilerm davalarını nlabı- V k G 1 k 1 nrn mu·~ ı ın ver I'" ı:na uma un er " ve c.rman ya ·umpanv2 arının 
dft" ·1b r~-...ttı"r. · ... • 1· al .. ,an M~resah hir bir vüzuh yoktur. V e ba leceklcrdir. ... .. ~ ~ u :w bina ve tezgahları orasında inf!ltık etti-

Londrn, ı 7 (AA) - Romanyada İspanya an dönmüş Jevl tin na•ıl bir vaziyet ala- ~•- ~ini görmüşlerdir. Kezıı yUksek infilfıkli 
karo }i .. teye mensup ndnml nn evlerine Roma 17 (A.A) - İspanyadaki seya- camnı gösteren hiç bir alamet Ati na tazyik edili vor bir çok bombalnr esas nhtımlardan bi-
mfüc!lah §nhıslar tnrnfından ba,kınlar h t" • b't'ren Marl'şal Debono Romaya bulunmadığı gözönünde tatal- rine isabet ettiği zannedilmektedir. Sofya 17 (A.A) - Alman ilim cns~ 
yapılmnkta~ır. Bunlar için reeane selu- a~dı;: c~iştir. malıdır. - BAŞT,\RAft'I 1 inci SAYFADA - Aynı wmnndn diğer İngiliz. tayyare- tUsünUn açılış resnı1 dUn Sofya ünivc.ı-
met yolu cger varsa arkaMl"al>ılardan ka- y • t 5 ti n resmi bir askeri he'-·et gönderilme- lcrl de Hnınburg doklannı bombardı- sitesinin merasim salonunda yapılmıştıı. Unanıs an Ovye er • Tu··r Lı"ye ı'le Ra•ya ara-nda- L-L-~-d -•-~'- !' çabilmektir. T r:vkif -edilenler dayak al- • R H si uanaıu e müta.uWar ileri aünniifler- mnn etmişlerse de bumda bulutlar mü- Davetliler arasında Bulgar başvekili ve 
tındn ağır muameleye maruz kalmakta- d en buğday abyor ki müna6ebetlerin iyilef111e~İ dir. Bu Abnan niifuz usulleri pek i.>i şahedeyi zorlaştırmıştır. Renyada mü- Alman M.ıarif nazın VP bir çok Alınsa 
d•rlar. Romanyndıı jurnalcılık devri baş- Atina 17 (A.A) - Sovyetlerle Yuna- Londrada ln~ltere ile Sooyet- mallimdur. him bir sun'i petrol fnbrikası uzun bom- ve Bulgnr şahsiyetleri bulunmuştur. 
lamıştır. nistan nrnsında yapılan anlaşmaya göre in artl6UIJalıi mlintuebetlnin Fakat AmaYUtluktaki ltalyan ifgal bardıma.no tabi tutulmuştW'. ilk bomba- ------------ -"' 

Hükümetin Taidlerini hrtmanut bu- Yunanistan Sovyetlerden beher tonu 57 ordusunun tellditlaUe müte.i"afik bir su- larla bir yangın ~ı~ arıtmış ve mUteaki- son taar.ruz. eden pilot b .. calara bombel 
lunma.u eh•Unin nelret hWerini uyandır dolardan JOO bin ton buğday •bn ala- iyilepnea lıador giiul lıar,da- Ntta ~apdan tazyik rittikçe daha ziya. ben bu mühim hedef U7..erine b üyük in- düştil~U uunan çok şiddetli bir in · 

1 cnktır. ......,.,.. dılıs ıktelir. flJAk kudretli bombalar. atılmııbr. En vuku buldu&unu blldinniştir . .............. __________________________ ~~~~~~~~~ 

~·---
Bulgaristarıda AJmao 

dostluğu 


