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ınailiz tebliğine göre 

YEAALTI 

ığınaklarında 

Yeni bir lngiltere doğ
mak iizet e bulunuyor -·-
Amerikanın Londra se. 
firinln ıauanı dikkat 

beganatı Müstevliler için 
En tehlikeli yol 
Yakın Şark 

-·-Londra 23 (A.A) - Birleşik Amerika B.B. Hitler, Munolini 11e Kont Ciano aynı maşa et,.afında muhtelif me-vzula.n tetkik ediyorlar 

In2iliz 
•••••••••••••••••• 

Tayyareleri 

devletlerinin Londra sefiri B. Jozef Ke
nedi Amerikaya dönmek i.izere dUn 
Londradan aynlml§tır. FRANSA · FriiSa ıiif iiiil-i-iiir·ı--HiTLEA--· 

-·9' 
Yoludur ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

/tal yan motörlü lıolla----.a·-
«Deyll Ekspres> guetesi, büyük elçi- Al 

nin hareketinden evvel, bir muhabiri- ·ı k Bir Fransız - man Lavalle bir mü· 
nin onunla görilşmesine dair bir yazı lngı tereye 8!"° b/ L ..J 
neşretmiştir, Sefir İngiliz milletinin b~- okunun ne RQaQr 1 Ak t b 

rına kat'i bir hü 
cam yaptı 

ŞEVKET BİLGiN glinkü vaziyetinden bahsederek demış- ~ı barba aireır h. l a a yap 
tir ki: ~ ~- mü ım o acağını 

İngiliz milleti milkemmel bir mille~ cek mı•? anla_t.ı.!or 11111 ııauının u· , .... tir. Gördiiklerimi Amerikada anlataca- _ _ _ fil Almanya İngiltereyi istilaya muktedir ğım. Hava bombardımanlannın sebep 

elmadıjfmı nihayet anlamaktadır.. Bil- HABEŞISTANDA Oç TAYYARE olduğu hasara gelince, insan bu !1asarla- NAZIR «ADALETE DAYANAN ıı--ı t f ıı· t ta•ıaa 
yiik Britan)a adalarına karşı ha\'a ~km- 1 rı bizzat görünce bun1ann kA.gıt üze- Kont cı·aıı Bırııne, Rlb- BiR SULHU ARZU EDE· 1 a s a sız 1. larmın avni şiddetle de\·am etmesı ar- MEYDANINOA INf LAKLAR rinde görüldügvü kadar ciddi olmadığını 
::d~;:..~~;~~bbü iiuiin de.•om• •k· HUSULE GELDi onhyor. ~ .. ben bunlan gördilm ve hl- bentrı• Parıse Didluor RIZ)) DiYOR 

Alma;1lar hava yıldırım harbine ilk ••- - - liyorum. I' -•• Nevyork, 23 - Vjpden blldl-

b~l:ıdıkları z.amau fngilterenin haya~- On bin lonlalı ,,,,. Alınan Londra 23 (A.A) - Hava h'llcumları- ALMANLAR VE f TALYANLAR ıildiğine göre :Fransa hariciye nazırı B. 
nna tamamen hakim oJduklanm ıddıa Silea.ine ıs-._.ıer k U}" Bodu.,an dUn ŞU beyanatta bUJunınUŞ-ctmislerdİ. iddiaları hakikat olsaydı bu- u ...,.... na karşı İngiliz milletinin 8 s amc- tur ·. • 

t · · k 1 • aJd linden bahseden «Nevyork Taymis> ga- fRANSIZLARL 1 AYRI AYRI giinc kadar nı;liz muka\"emetınm 0 
u VulıU IJ U d h biri 1 il •Fransız - Alman iş birliği mutlak su-

kanadı mesabesinde olan endü tri böl- Londra 23 (A.A) - !ngüiz hava nez.a- zetesinin .Lon ra mu a şun arı yaz- GORÜŞECEKLERMIS rette elzemdir. Bir Fransız - Alman blo-
gclerini imhn etmek suretiyle orduları- ·etinin tebliği· maktadır. . - kunun ehemmiyeti göz önline getlri-
na i tila knpılanm açma!arı imkansız o~- ı Jngüiz tayy~relcrinin Pazar günü Sol- Londrada yeni ?ir .şc~U: ve yem hayat -- - lirse, Fransayı her zaman Almanya Jle 
:nuyncnkh. Nazi liderlerı Fransa zafer!- lum ile Bugbug arasında mot.örlii kolla- şartları kurmak fiJ<:ı gıttikçe aı:tmakt~- Rillbentropan seyahat- çatlşma~a mahklım eden eski siyasetin 
nin co lrun sarho htk giinlerinde 'azı- ra ve hizmet efradı tizcrine alçaktan hU- dır. Londranın yemden insası fikri bu- leri 'flaldıında hiç bit- gillilnçlüğü göriilür .. • 
rü bu şekilde muhakeme ettiklerinden ettiklerini bir miktar askeri kam- tün fikirlere hakimdir. Sakin günlerde "abaftCI ntUltalJfri Jlliı.. .Nevyork •. 2.3 <A ... A> - Nevy.or.k Tay-
b«ilterenin istilisı bir gün meselesi ol- cum "mh dlldiğ" 1 Eritredc Asma halk düşünmeğe vakıt bulunca, modern .r V d ki uhab F 
tlaiunu dünyaya yaymaktan çekinme- yonuı~ a eedilruğ~ bazı binalar; hav~ harbının neticeleri Uzerinde dur- talaa yÜJ'Ütenriyecelı ::Sh:.f~i~~ır~~ne ~:rika ~~ef:.: 
nai$)erdi. Faka! viıkaalar hayal ile ha- ~.r:balar r:betlyle y~ınlar çıktığını, mak~?ır. Millet, meml~k~ti yaln.ız ~ad- NeVl•ork, . 2~ (A.A) - Ne~~r~ Tay- leriye yaptJğı görüşmede Fransa ile Al
kibt al'Ullldaki muuzam farkı her da- k" ltal A:frik d Tana gö1ü ci- di degıl, aynı zamanda ıçtımai, sıynsı ve mis g~z.etcsının Roma muhabınrun bil- manyanm aralarında iş birliti yapması
~· ~ .saat, h~r (Ün daha '?cliıgatle ~~J~da i'a,~~are :m~~ına bombalar manevi bakımlardan da yenid~n inşa .ar- dird.iğinc göre, Kont Cianonun yalanda nı mümkUn kılacak bir sulhun JQzumu-
ıöstermıştir. İngilıı :ıuukavemeh azamet d"" k .. · b"' ük "nfl"k husule getir- zusundadır. Bu hususta tek bır ses yUk- Berline gide.ceğı ve R~bentropun sulh nu tebarüz ettirmiş ve demiştir ki : 
peyda etmeie başlayınca Alman de\'let d~e.ı:ebil'Udi~ ukty dil 

1 
a sclmekte ve gün geçtikçe kuvvetlen- .şartlarını müzakere içuı .Fransaya yap- •Egver -.;._- ~·a Avrupa kıtası ile 1·ş b1r-kl d d k i d ığını rmc e r. l b"t" h"'k"" l d l .r.r.uı:; 

adamlannm panna arı u a ann a K d bir ttal bombardıman mektedir. Bu ses « ıarp ı ınce u u- tığı seyahatle bu St'yahatın a fıka ar o - liği yapmagva hazır ise bunun sebebi bir 
L-lm enya a yan · ·11 t · · k f"kr' de ol hakk d · 1 d l aktad 
aa ış!ır. .. . • . - SONU 3 ÜNCÜ SAlrtFEnE - metın mı e ıçın ne yapma .' . ın - duğu ın a. şnyıa a_r o aşm . ır. buçuk asır içinde Fransanın Uç defa is-

Bugun gunes kadar aşıkar olan hakı- llllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllll duğunu> sormaktadır. Yeni fıkırler, ye- Ayni gazetenın Bcrlın muhabıri de tilAya uğrruruş olinasıdır. 
kat budur : . "k .. d f ni planlar şekil almaktadır. Yeraltı sı- şunları bildirmektedir : Fransa bu anlaşmazlıklar esnasında 

Almanya ingiltere adalanna karşı hır Amırı anın mu a aası ğınnklanndn yeni bir İngiltere cloğmak «Yeni bir emirle yabancı gazete mu- - SONU 3 ONCO S.ı\llİFEDE -
istila teşebbüsünde bulunmağa ne bu- üzeredir. habirleri Ribbentropun seyahatleri hnk-
rün ııe de yuın cesaret edemiyccektir. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 kında mütalaalarda bulunmaktan nıen-
İn~lferenin denizlerdeki bikimiyeti, Am•rı"ka Atlas OL edilmiı.lerdfr. Bu emir derhal meriyete 

Alnıanya nazarıHa, hiç bir zaman bu- ~ R• JAPONYA BAKI. ,. NGILIZ girmiştir. Bu emre muhalif hareket 
J;inkii kadar eğilmez, yenilmez, aşılmaz yanosunda munzam - edenler casuslukla itham olunacaklar-
bir kuvvet manzarası vermemiştir. Ber- - "" dır. 

lin.: kabına sığnııyaıı ki~ir ve gur~runa üsler yapı yor LEH GERi ÇAGIRlllJ~R Bitaraf diplomatik mahfillerdeki dü-
ra.f.!mcıı anlamaktadır kı ko koca hır kı- _ SONU 4 ONCO SAHWEUE -
tayı baştnnb~a wptetmis olması hile - • -
nihai zaferi temin<' kafi değildir. Gerçi Felemenlı Hindistanı 
l'rnnsa ezilmiştir. J\uupada Ahnanynya .Japonlal'G petPOI 
kafo tutarak nskcıı bir kuvvet kalma- 'acalım•c-
•nı tır. Bununla beraber İngiltere dim- sa~ .., •• 
dik a3 aktndır. Bir ingiliz nazınnın söy- Nevyork 23 (A.A) - Nevyork He-
lediii gibi. yüzii ~·ara here içinde olma- rald Tribünün tertip ettiği :bir ~oplnnb
suıa raimen, kollan bacaklan sağlam, da bahriye nazırı Knoks Bırlcşık ~e
kalbi imanla dolu olarak ayaktadır. Yal- :rikanın Atlas okyanosunda munzam us
nız başına bu mii ahede bile Mih\'er için ler alacağını söylemiştir. Nazır şunlan 
ergce mukadder olan akihetin bir işa- ilfıve etmiştir: 
retidir. «Pasüik oenizindc kuvvetli tislere 

malik bulunmaktayız.. Bunların en bil-

JAPONYADAKI AmERIKAN 
TEBAALARI D~ AVDETE 

HAZIRLANDı 

i 1111111111111111111111111111111111111111'1111111111111111 
• 

SON DAKİKA ..... -..... -
Y unanlılann 

Arnavutluk hu-

HAVAS AJINSI «FRANSINll 
iSTiKBALi MEVZUUBAHiS· 

TIR» DiYOR -··----
Fransız donanmaauu 
Mlhuer devletlerinin 
lıallanacağı haberi 
<'"oara dejll mi? 

'P --rllıı 23 (A.A) - D.N.B. ajan.1ı "' 
teulıği nqretDiiştir: 

Hitler - Laval mültıkatına dair, blt 
mülAkatta göril§Ulen meseleler :ve takip 
edilen maksat hakkında bir nettee çıkar. 
mala hnkln verecek mahiyette hlç. b~ 
haber Berlindc neşredilmeml.ştir. 

Alman matbuatı, hiç bir te&irde bu
lunmaksızın, hadiseyi kaydetmekle Jk,. 
tif a etmiştir. 

Vifi 23 (A.A) - Havas ajansı §U ha
beri veriyor: Sallhiyettar mahfiller, 

- SONU 4 'ÜNCÜ SABlFEDE -

İn!!tltere harbındc, Almanlarm ilmit yük ve en kuvvetlisi Havai adalarında
ve tahminleri hilafma 'az.iyetin bu şek- dır. Daha büyük üslere de ihtiyacımız 
li aJnıış bulunması harbin bütün ecre- vardır. 

Londra 23 (A.A) - Royter ajansının 
diplomatik muhabirine göre, Japonyada 
bulunmakta olan İngiliz tebaalarının 
toptan tahliyesi şimdüik bahis mevzuu 
değildir. Bununla beraber, Japonyada 
kalmalarını icap ettiren bir vazifesi ol
mıyan İngilizlerin şimdiki milsait şart
lardan istifade ederek Japonyadan ay
rılmaları muhakkaktır. Bu anda vaziyet 
değişmemiştir. Japonyada işi olanlar da, 
bu şartların mUsaadesi nisbetinde, işle
riyle ln§egul olacaklardır. 

d t k •• •• ı • • Vütiyetlerden gelen sayım telgrnflan Anka,.ada istati.!tik ıımum müdiir-
U opru enm lil!)Unde tumf ediliyor 

Yaru üzerinde tesirini göstermekten ha- Atlantik okyanosunda İngilizlerin mil-
li kalmamıştır. him üslere malik bulunması kuvvetimi-
Şimdi bir (Ok ihtimallerden bahsetti- zi arttırmaktadır. Bu üsler bir ço'k ge

liyor. Yeniden bir faraziyeler alemi milere muadildir. 
~inde yiizüyomz. Yapılan bazı tahmin- Şimdiye kadar kaybedilen zamanı te-
lere göre imparatorluğu başka nokta- IMi için elimizden gelen her şeyi yap- Londra 23 (A.A) - Tokyo İngiliz el-
larclan vurmayı istihdaf eden hamleler malıyız. çisi, Japonyadaki İngiliz tebaalarının en 
Yapılırken İngilterede t~ekkül eden or- Londra 23 (A.A) - Royterin Batavla kısa bir zamanda Japonyayı terketme-
dulann bir kwıunın başka cephelere muhabiri bildiriyor: )erini tavsiye etmiştir. 
ftallline mini olmak j(in adalara hava Japonya ile Felemenk Hindistanı ara- Amerikan bandralı bir vapur· Japon-
hiiannlan dev- edecek, Fnasada lııu- sında müzakereler petrol §irketlerini:n yadaki Amerikan tebaalarını almak Uze
lunan Wiyük lmv\'etler muhafaza olu- fazla olarak ellerinde bulunan petrol ve .re gelecektir. 
baalktır. müştakatına tamamen ticari bir §e'kilde 

uçurduklan ~l~.~.1!.~!~~~!~~ 
Y~!l0 Ne Kadar Arttık? 

MiHVER DEVLETLERi BiR 
KIŞ HARB~ YAPMAK NiYE· lzmir şehrinde 184362 nüfus tea• 

TllOE DECILLER ~I? •t edileli Bu••ta•n viJiAyette nüfa· Londra 23 (A.A) ....... cDeyli Telgrab pl e 

Mihverin Balkanlar üzerinden Stivey- Japonyaya teklif etmeleri §eklinde tler
Şe ,.e Basraya innıek istediği zannedili- }emiştir. 
Yor. Muhtelif ,·eı;ilelerle kaydettiğimiz Felemenk Hindistanı hüküıneti Ja
ıibi, biz Ahnanlann bu derece çılgınca ponya ile iyi komşuluk münasebetlerini 
~ir scrgiizeşte ahla('aklarına inanmak muhafaza etmek istediğini blldirmekte

pzeteahıin Atina muhabiri ıu malba- • 

44 
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Berlin 23 (.A.A) - D.N.B. ajansı lSnU- tı veriyor: SUmDZ taknben m arttı 
mUzdeki Teşrinlsaııide Tokyoda Fran- İtalyan kaynaklanndan çıktılı aanı-

tırtemiyoruz. Bugüne kadar teşebbüsle- di 
•'inde tedbirli 'e hesaplı hareket ettik- r. 
lerine bakılırsa. mdnıı istili yolunun 
.\ilahtan ~c;ın:ı ha'! eğmiyen kahra. 
11>an bir millet tarafından muhafaza edil
diiin: elbette bilirler. Böyle bir scrgü
teşt Sov3 et Ruı.~ anm dn hayuti ınenfa
aıtlerini baltaladıfı halde Kremlinin yi
ne ko11armı boğlnnmkla iktifa edeceği 
lar~ilse hile Alm:ııılar burad.ı, harbin 
başından beri hiç bir ~erde görmedik
leri mulca\enıeti ı-örcceklerinden şüphe 
edemezler. Muhakkaktır ki miistc\•lilcr 
i(in hi( bir mu\ nHukıyct ümidi \ enni
Yen en tehlikcJi 'o) uçurumları. batak
ları en çok olan· ~o) l'nkm Şark ~olu
dur. Romanyada veya şurada burada 
kazanılan kolas mmaffakıyetlcr bu ha
kikati ı,ürmeie mini olnıamahdır. Ka
llaatimizcc Almanlar Orta Şarka yayıl
~ ümitlerini daha z.iyade tehdit ve 
"4trkutma politikalima bağlamışlardır. 
~ hemen sö30liyelim ki bu politi
..... ın jpUi,ini pazara (ıkaracak yerler 

C::ONU 2 inci SAYFADA - İ 

51% Hindiçinisl delegeleriyle Japon hU- lan ve Amerikaya gelen b82ı haberlerde llllHllHllllHftntllllllllllllllllllllllHlllllllNlnllltl 
küıneti arasında bir iktısadi anlaşma Yunanlıların .Arnavutluk hudutlarmda H b d 
hnzalanacağını bildiriyor. bulunan ltöprü]erl berhava ettiilerl bil- am urg a 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllHllllllllllllll d1ri1miJ ise d~ bu haber doiru deiildfr. 

Pazar pmü yapılan umumi ntlfus sa
Jllllllllll Detiwi ......... her ....... 
haklı •fr merak ve a1'b mevcwttar. se. 
)'mmm 8lttJlı mpha)rkelr olea\la ... 
nber her knte artq nhbeti menılr 
~ . ttalyç, Arnavut ve Bulgarların .on ay- 1 A E 

lardaki tellş verlcl faaliyetleri ~ teh- NŞAAT TEZG HLARINI y • 
:~:u~=et~=dabU::: NIDEN FAZLA BOMBA iTiLDi .:~~~=~,:. n= 
bir ~Y değiftirmemi§tir. ButUn memle- - - • • __ ..._ nüfus mikdan wak yum tesWt 'o 
ket başvekil general Metaksasla birlikte Tam on dakika.,.~-- ilin edilecektir. Yalna şu kadar söyli
dir ve onun siyasetini tasv.ip etmektedir. eibf bombalal' dilftü.. yebiJiriz iri bmir viliye&inin nlfusu, 135 

Mihver devletlerinin Yunanistana Londra 23 (A.A) - İstihbarat neza- sayımına nisbetle ortalama bir heapla 
karşı yaptıklan tazyikten bahsedilirken reti bildiriyor: « bi~ kadar artmıştır. . 
Yunanistanm bu devletler tarafından Geçen gece Hamburga vuku bulan İzınır merkez kazasının nilha$11 1935 
.işgali halin~ lngilizlerin de Yunan ada- hava hilcwnunda bil.yük deniz tezgihla- nüfus saymllnda 170.159 olarak tesblt 
lannı işgal edecekleri ve bu adaların rındaki düşman harp gemileri bir saat- edilmişti. .Pauar fiınü yapılan sayımda 
Romanyayı bombardıman için çok mU- ten fazla süren ~iddetli bir hücuma uğ- alınan netice ~dur : 
him :Usler olacağı hak.kındald makale ramışlardır. hnıir şehri belOO.iye hudutları clahi
iyl karşılanmıştır. İnşaat tezgahlarmn ve havuzlarına linde (Karşıyıaka nahiye merkezi dahil) 

İyi ma10mat alan mahlillerin fikrine yli' ~k jnfilak. kudretinde bombalarla 184.362 nüfuını !"evcut oldutu tesbit 
.giire, mihver devletleri, bir kış harbı bin yangın bombası atılmıştır. edilmiştir. Yaııi Izmirin nüfusu beş ıte
yapmayıp ~imdiye .kadar elde ettikleri Ruhr ve Düseldorfta askeri hedeflere nede 13403 kiş.i . artmıştır. Bunun 93%07 
kuançları takviye etmeğe çalışacaklar- yıldırım gibi hlicumlar yapılmıştır. On si erkek \'e 9Jl:ij şi kadındır. 
dır. dakika yağmur halinde yü .. ... 1; infi!fik İzmi_r me~kezine . bağlı (K~y~ 

vdretli yangın bombaları hedefler üze- ?nerkezı bari() nahiyelerle kiylerm 
HmmıtHlllllllllR-WIMllltll•n ·n ~ diiiJDUftUr. Bir çok yan. ın) · çık- ~ ıwni nüfusu 32.%87 erkek \'e ZS.'114 
_________ ._ __ 'ltlll§t~ ~ - SONU 2 ınci SAYFADA -
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llatnazan Müsahabeleri 
•••••••••••••raııııı••••••••••••••••••••••••••••••• 

''B meger ,, vı-Tütünde • 

tamini varmış, aceba? 

Eski ramazanlarda sırf tütünün 
verdiği keyfi daha ziyade hisset
mek için oruç tutanlar çoktu 

YAZAN: Salihettin KANT AR 

-11-

rENI ASJR 

Fiat mürakabe ÜZÜM ve İncir piyasaları 
komisyonu ----:s .... 20

:-----'--

Dlı bazİtararıar lngilizlerin yakında tedi-
varıiıtir yata başlıyacakları ---Vilayet fiat mürakabe komisyonu dOııa h b • ı • 

öğleden sonra vall B. Fuad Tuksalın rl- a er v erı ıyor 
yaseti albnda, geç vakite kadar süren 
bir toplantı yapmış, muhtelif mevzular x.-x-------
tetkik edilerek karara bağlamnı.ştır. Rom ft1t.t il -Ld d·ı 1 l--'11 1 Şundiye kadar Nikotin içiliyor, çeki- lar, ak ciğer zeybek oynardı!. Evvelce tesbit ve ilin edilen fiat ha- a .,..a e UH e 1 en Gft ClfmG • •"!1- Z aft Cif• 

lıy•. çiğneniyordu. Şimdiden sonra ye- * ricinde kuru kahve satbğından dolayı masının Puluına teşlıll eden esaskıP • Vzüın ile 

1940 

Müstevliler İçin 
En tel1.likeli yol 
Yakı Şark 
Yoludur -·--- BAŞTARA~'I 1 İNCİ SAillFEn:· 
de vardır. l\'.liJwerin şayet bize miik· ~. 
cih niyetleri varsa bunu iyice anlaı ı 
her şeyden en-el kendi menfaati ikti
zasıdır. 

Bizim politikamıza gelince, bwıu bil
miyen yoktur. İstikJilimjze en küçük 
bir hürmetsizlik gösterilmediği müddet
~ harbin dışında bbnak azmiııdeyiz
Fakat bize dokunmak çılgmlığı gösteri· 
lirse toprağımızın her parçuı diişmam 
yakan bir cehennem olacaktır. 

ŞEVKEr BiLGİN -·--Sayımın neticesi 
nilmeğe, yutulmağa, sürünülmej~ şı- • ıı:utün içmiyen. oruç tutan ve hatiın müdd.eiumumilikçe ~~takibat ic-- . incir satışında istical göstePllınemelldll' .... 
r.mp edilmeğede mi ba§lanacak? md.iren evlit ve torunlara, orucuna ve ra edilmekte olan hır tacırm bu suretle . - BASTAKAFl l inci SAHİFEDE -

:.neli a1qam dinlediğim bir mübaha- hatmine göre nine ve dedeler nakdt ve sattığı kahve nevi hakkında al8kalı . An.karada ımza edilen Türk - lngilizlmay• Yarıldığı malômdur. Fakat tefer- kadm olmak üzere 58.001 dir. Bu ra-
ae 1ııııma bu kanaati verdi. ayni mükMa; verirlerdi ki buna caile mahkemeden sorulan bazı noktalara, ka- b~aret .anlaşmasınm metni.when~ teh!1·1rüata. Rume~erin ~tın alacaklan pa: kam evveli 58 bin olarak tcsbit edil-

fttilnün dört şekil kullanışı vardır d.i§ kirası> demek lhım gelir. nunun tarifi veçhile ehli h.ibre sıfatiyle n:ıızd.eki al~?S:lar~ teblıg ediha.emıı.-I • .n~ nev ı Ye mikd~ h~d! yenı miş, son dakikada Cuma ovasında bir 
delil mi? Biri kağıda sarıh olarak, bu- Nakdi mülifat: Pan idi. komisyon iazıın gelen tetkikatı yaparak tır.Pıyasa<!a bu~ b~.~ m~ttur. nır malumat~! de~ldır. Bu~nler- dolum hadisesi olmıea memmt.r buna 
na sigara deriz. Biri iberine kibrit ça- Aynt miiklfat İpekli çamaıır, tuhaf bir rapor hazırlamıştır. An~8:~ unza ~~~~·~ ıçın bugunlerde 1 d~ bu anla§ma hukumlennden 1zmırdeki da kaydeylemiştir. 
klllınk, buna çubuk y8hut pipo deriz. tefarik hed.iye)er. Km:nisyoo. kuru kahve satanlardan İngilız ~ret_ h_i.rliii~ • e~elce Atınlataltad~~lann haberdar edilme5ine iııti- İzmir viliy~ti, viliyetlerinıiz arasında 
Biri toz baliJMle buruna çekilerek, buna Bunlar bayramda verilirdi. ÇocuX1an bazı nümuneler de celbetmq. bunlan da ~~ ol~ugu uzum_ ve mc1!~enn bedelle-lzar edilıyor. İstanbuldaa sonra ikinciliği, Ankara 
enfiye deriz, Nihayet dördilncüsü de gOya din ve diyanete alıştırmak için tetkik eylemiştir. Ayni ~da ~ :; bugunlerde ödeyecegı anla§llmak- OZOM VE INC1Rl..ER1Mtz üçüncülülü muhafı.za eylemiştir. İzmir-
ağızda çiğneyip tükürerek., buna ne de- kullanılan bu maddl usul doğru muydu? bazı gıda maddeleri fiatlen de tetkik F~ kik . diJ 1 Ozüm ve incir pörua]an her teJ'8 rağ- de nöfa11 artışı, milletimizin velutloğuna 
nir bilemem. Çok şiµtür biz Türklerde Manevi telkn daha tesirli değil miydi? edilmiş ve ruznamede mevcut diğer iş- . · a a ~. e. ~-~ ~aşma, ~ra- men sağlam kalacaktır. Kunı meyve ih- pek güzel bir nümunedir_ Bunu~ 
bu çirkin Adet yoktur. Bu madd! usul aile efradını riyaya, ler hakkında kararlar verilmiştir. tık yoll~dan b~ ı.şbu~ı~ vucuda getıre- racatçJan birliği vaziyeti çok yakından la, sevinerek kaydediyanız. 

işte yYbnda aöyled.ilim mübahase- yalana teşvik ve sevk etmek demekti.. --·-- cek. ~ahiyet~edır. B~ ıtıbarla anlaşmad_a takip eylemektedir. Hükümetimiz. müs- -·--
yi yapanların kJml sipra üstüne sigara Gizli gizli oruç yeyip oroçlu gibi görün- Bir araba denize ditştii.. kcru J~ere ':it teferruat mevcut olmad.ıgı tahsil elinde mevcut mallann dei- fi- Çocuk Esirgeme 
daaanlıyor! ~pipo ~~ pipo ~- mek, ki~bı. el?1e.alıp okur gibi görüne- Kordonda, Ferhat oğlu Salibin idare a~~~ ANLAŞır. MASI yatla satıln:ıası için .~er türlü. tedbm~ri kurumunun oiizel 
vuruyor, kimi de enfiye üstüne enfiye rek hatim ındirdım demek... ettiği çift yük arab<:ısı 17 balya köseleyi almıştu. latiıcale ve luzumsuz bir hedbın- b- . '!-
tıknuyordu!. ~erinde bir de doktor Bir misal olmak üzere aramızda geçen şata yükliyeceği sırada araba tayin edi- TW:~ye - Ro~nya ticareti haknıda liğe lüzum yoktur. ır teşebbüsu... 
vadı. bir vakayı, okuyucularım arzu buyu- len istikameti de~ hayvanlar a?n ~nle~e. ha çok §eyler söylenmif" Müstahsil malını teenni ile satmalıdır. Dünkü sayımızda Göztepe Cümhuri-
Tıryaki meclisi tamamdı. Ve şüphesiz rursa, nakledeyim. ürkerek arabayı denize atmışlardır. ti;. Fılhalcıka bu memleketle henüz kat, Bu mallan. mütabsil elinde kalmıya- yet Kız enstitüsünün Çocuk Esirgeme 

tütünün aleyhmde dejil, lehinde konu- Bir Ramazan ki biz torunlar için giz- Hayvanların ikisı de boğulmuş köse- hır ahı verit yapdmııı değildir. Roman- cağı ve satılacağı d~ hamda tutulina- kurumu namına (300) çocuk kundağı 
şulacaktı. Ben eski tiryaki kulak asmaz 1i oruç yemek imkını kalmam~ Çün- leler ve araba denizden~- Ya da pamuklannuz için yeni bir anlaş- lıdır. hazır~ğı kabul ettiğini yazmıştık. Bi-
olar muyum? kil gizli oruç yediğimizden şüphelene- -· _ .. -·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-· ·-·-·-·-·- --· ••- ze verilen malOmata göre bu güzel te-

Bele ı.bia yelli Wr vnı'.,.e, ilim n rek iğneden iplile kadar her şeyi kilit em· on .... ~~ .a -.WGINJ n l şebbüs doğrudan doğruya Çocuk Esir-
fe911iıl buc8nıc bdlır tllla MkkJndeld ve nezaret altına almlŞlard.ı. Bir gün de- ~ a .an em n r ara ma ş geme kurumu tarafından yapılmı.ş olup 
bütün nazariyat ve A11ri7atm.ı altüst ği.I, oa glhı değil açlıktan ölüyorduk. Seferihisar kazasının Saraç öldüren 

1 
icap eden malzemeyi de kurum vermiş-

edıen 7-.l bir m..ıe,. (ltllnce hepimi- Nihayet bir sabah, aklımtta nereden mevki.inde yangın çıkarak dört hektar- tir. Bu vesile ile Çocuk Esirgeme kuru-
ı.in hayretten ağızlan açık bldı. ~ldi ba şeytanlık bilemem, bit" kamış lık sahada 15 adet zeytin alacı yanmış x•x mun~ bu güzel teşebbüsünil burada 

Jiier ~ sizin de şaşıraca- kalemi_ o vakıt yazı ince kamışlarla ya- ve ondan sonra yangın söndürülmüştür. eu··tu··n memurlara yann iki. acı'tec- takdirle kaydetmeği bir vazife biliriz. 
ğımzden eminim sevgili okuyucular!_ zılırdı - tel dolabm arasından sokarak Yangına sebebiyet veren Mustafa oğlu aa y GİDEN MEBUS• A. n 
Bakm.r&: k.Bseler içindeki hoşafları içtik!. Hasan Sahin adliyeye verilmiştir. ~ 

Bir Japoa tabibi, tiltilndekl nikotinin Zavallı saf haminnelerimiz ve ev hal- -- rın• maac ve u••cretlen•nı•n 
bir gıda oldalmm me7duıa çıkarmış. kı bunu mübarek Ramazanda <milba- lık koparması ve kapı dışan deliler gi- -y 
Hem bir gıda ki vfieuda Yitamhı gibi rek kişiler• in cilvesine atfettiler mem- bi koşup kendini avludaki havuz..ıı at- ven•ımesı• emredildı• 
.fa7(1a ver.iyonnU§. Bunu ötrenen bir çok nun ve §adan oldular! ' ması bir oldu!. 
~rilı:an doktorları, nikotinde vitamin Hele hoca Seher hanımın dizlerine .. ~~~allı~ dadının elleri, yv~ü suratı, 
de var mı yok mu diye -- boyha tec- vura vura çıkardı~ sevinç sayhalariyle:, gogsu bagn kızgın sade yagıyle haşım 

~~~~~-x4x:~~~---

rilbelere giripnişler. Ve neticede gör- - Mübarek kişiler! Hoşafın suyunu ha~;ım haşlanmaz mı? 

Manisa mebusu B. Hüsnü Yaman 
Manisaya, Denizli mebusu B. Kazım İs
tanbu1a gitmişlerdir. 

BELEDiYE ENCCiMENi 
Belediye daimi encümeni dün öğleden 

sonra toplanarak bazı kararlar ittihaz 
eylemiştir. · 

arilŞler ki nikotiııde vitamin de var ve çekmisler. 111hi! Beni onlara çabuk ka- Ben artık dayanamadım. Kahkahayı 
bıem blr vitam.ia )d B grubuna daJıill vuştur! bastırdım. Bizi yakalayıp istintaka çek-

- llq AIWl fU mtlhuek Ramazan Deyişlerini bir görseydiniz! tiler. En küçüğümüz korkudan hakikati 

Cümhuriyet bayramının ayuı otuzuncu ren bu vaziyet, hükümetimizia bGyiik 
ı;;arşamba günü nihayetlenmesi ve Ra- şefkati ile himed.ilmiştir. İki bayramın. 
mazan bayramının iptidasının 1 ikinci bir araya gelmesi dolayısiyle bdtihı me- BavacıhiJ her vesile 
~rin cuma gününe rastlaması dolayı- murlara bu aym yirmi beşinde, yani ya- De da-ua·· et1ı·m .. 
siyle müvazenei umumiyeden maas alan rmki cuma l(W mut veriJmell tıekal'- ~ •---

.... o putperest dok-. hak dta nulp Fakat hopfm taneleri kalemden ağı- itiraf etti .. Foya. m~dana ç~ annem 

......, za gelmiyor, sade suyu ise karın doyur- de ba~ ~~ temız .. ~~ attı. . . 
memurların ikinci teşrin ayı peşin ma- rür ~. Xeyftyet dDn lbli;:re V• Milletçe llava kurumuna yaplan yar-
aşlariyle ilk teşrin ayı ücretlerinin fto• Uletinden deftercluflk malraD'!M ..... cbmm ftl'dıtı ran-ın, başlı bqma 
rilmesi, zaruri olan 4 ikinci teşrin tart- grafla bildirin._,, • bir gurur ve iftlha vesilıesl olımıla li
hine kalıyordu. Aaltbdar ~ --. illa mua. yıhr. l'akat bu&iun ~ ~ b-

a eaıe. ı,-. .... ı1ee ı.. d• ~- miJıordu! . Hatmihoceler, tutsüler, dualar, ıstı4 
ld OllmlltJcl 8Mb- a:rbdıaf atlarda da Ne yapmalıydı? Şeytan, ha;ııır, müba- hareler fos çıkmış~ı! 
AuıG, memnualyetia d~eeıeiılni w rek kişiler! yine imdadımıza yetiştiler. Ben 5?payı yed.im. Amma ~m ba
••M""»ileria en.aınd Bu sefer mutfakta tel kafes içlııde ası- bam gelıp le ona annem meseleyı y~-

Memurlan pek haklı olarak düş~dil- metlerin maat qm1 ~ takip etme- dar olduğU söylenems. Her vesile ile 
sini temia. edecekler .,. mudUa • havacılığı dilşü.nnıemiz lizımdır. 

8imdl ne olamli:? TUten lçelaleria &h- lı duran. yumurtalan delip suyunu iç- y~k.ı~ anlatınca, babam ne yaptı bılir 
Ant ..,dm!. ~ fstikbeDeri par- meğe başladık! mısın~? .. • .. .. .. 

c · ı l ym HaUnmmn Hava kurumuna milYon-
"'./f t moç arı 25 şinci günü maaş muamelelerini ik- larca yardimda bulunması, göklerimizi. 

mal edeceklerdir. kısa bir zaman içinde yenilmez k:anatlar-lak! Eh, buna diyecek yoktu. İyi kötii ka- Benı g~.gsunde sıktı, optu ve kahka-
lfadıem ki tiHO:n yaln.m k:eytf verici rın ?oyuruyordu. halarla gulerek: 

1 
• • '*' ff!Y delil· hem gıda Mm dıe vttamin Yıne Sclıer hanım hocanın sevine cır- - Yaşa kara Danam (RahmeUı benı 

bnif. ' pın.maları: böyle çağırırdı) Şu cahil sofulara bir 

rn.ıo yılı şild müsabakalarına bu haf
ta pazar günü Alsancak stadyomunda 
devam edilecektir. Pazar günü saa' 13 
te yapılacak olan Karşıyaka - Ateş ma-

_1zmir .•. d~~ ı:naq i$inde la dolduracağunrzın müjdecisidir. Fitre 
gost~digı. hassasıyeti bilhassa kaydet- ve zekatuı yeni yardımlar için vesile 
mek .isteriz. hazırladığını unutmıyalun. 

Artık gel keyfim gel!. TUtUn boranisi, _ Yarabbi! mübarekler yumurtala- :üzcl ders verdin. Çocuklara ne ?ara 
IUtiba JMDyODeZi. yoğurtlu tntnn ~ nn suyunu da çekmişler. Amanın ama- ile, ne zorla oruç . tut.turınak şe~ıatte 
1J>,U1; tBtDn imam bayıldım, kavurmalı nın bmıda bir iş var. Bu bir beşarettir. Y?ktur. A~ şunu, yırmı ya~ma gırme

~an-•CllıliZlSllı!lTZCTllZIDD•·11m1.ı .... m1 ...... B!!lr1imlllllllllmlD!'9!'J çını hakem B. Fehmi ve saat 15 te ya- fi - lfW i l 1 &a:t'?-1"'"~ 

aGttm pıa.ı, tiltilıı su börelt, koruk su- vallAbi!. Büyük hanını, bu akşam Hat- yınce de hır .daha ~ruç tutma! 

pılacak Altınordu - Göztepe maçını tla ERTOGv RUL SADJ• TEK 
hakem B. Esat Merter idare edecektir. 

Şild müsabakaJannda bu hafta kua-
lu t8tilıı fm'beti, kaymaklı tntilıı bakla- mihöce olsun. Her kes te istihareye yat- ~edi ve elune bır altın lin tutu~tur-
vasa, tflt&ı reçeli, tiltiln mamıelatı, if- sın, amanın amanın! du. 
tulak tlltDn. pidsl, ahorfuk tiltün fı- Vakıa Seher hocanın dediği yapıldı. Babamın yirmi ya§ına girmeyince de-

nacak takımlar hakkında muhtelif tah- • 
minler ileri sürülüyor. Göztepe takının- TiYATROSU 
dan büyük ümitle bahsedilmekte ise de 
Altuıordu, rakibine nazaran faik bir nm:Ulaa illh fllh.... • Nalqıbendi Şeyhi meşhur Trampa Ha- mesi annemin de gönlünü kırmamak 

Lltlfıe IAtif gerek. Bualarm. ne vakıt fız efendi davet edildi. Her ta.raf tütsü- içindi. 
olaaiı hımlb bstiri1ıemez. Llkia olan lendi. Hatmihöceler yapıldı, dokuz yüz İmdi, şu iki terbiyeden hangisi daha 
bir PY ft?9ai hem dıe cBadm Hamsei doksan dokuzluk tesbihler çekildi. Ve muvafıktı? --~ ' .ı • 
zabl.renim umumiyetle 1IJulc olduiu bir istiharelere yatıldı. Her halde babamınki! ZiTa i~te ben CEZA GORENLBR 
sey varsa; göde görillen, lru1ak1a duyu- Bu istiharelerde bir şey görüldü müy- de ~ofu olmadım! Yedi kişi yerlere tükürdükleri için be-
l. n. burunla ko~ dille yalanan, eJ.. dil? Evet, görüldü. Bana dayak! YENİ ASIR - Yarınki müsahalJt-de ı lediyece tecziye edilmişlerdir. Bir şo-

manzara arzetmektedir. 
Bu Akıam Saat [) da 

arşıyaka Melek Sinemasında 
MAHMUT YESARININ ESERi 

le tutulan bir hakikat varsa o da tütu- Çünkil istiharenin ertesi gilnü yine eski . Ramazanlara ait güzel bir ti.il ün ! för otomobilini talimata aykırı olarak 
nün verdiği keyütir. mübarekler bize bir ilhamda daha bu- bahsı okuyacaksınız. 1 süratll sevkettiğinden ceza görmüştür. 

KARMAKARIŞIK 
. VODViL 3 PERDE O kadar ki eski Ramazanlarda sırf lundular: Yumurtaların içine su dol

tütünün verdiği bu keyfi daha ziyade durmak! 
hissetmek için oruç tutanlar çoktu. Bu muzipliği de yaptık. Yumurtaları 5 GÜ'NLÜK BÜYÜK PROGRAM 

BUGÜN LALEDE 
FJA 1 LER: 50 ve 30 KURUŞTUR 

Evet, sevgili okuyucularım! Akşama idilden sonra içlerine su doldurduk. 
kadar şurada bw·ada gezip dolaştıktan, Unutmıyalım ki gerek boş yumurtala
t iryaki oruçlu kafnsiyle ağız dalaştan rın gerek bu su dolu yumurtalann aç
:!> aptıklan sonra iftar topunun patlama- tığımız küçük deliklerini duvar kireci 
s iyle heraber orucunuzu bozup çorba ile sıvar, belirsiz ederdik. 

1 - Filimlcrin pırlantası ve kabra!ll8nlann kahramanı ERROL FLYNNİN 
DÖRDÜNCÜ BÜYÜK SAHE.5EKİ 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
CALINAll rAc TAYYARE SİNEMASI Tel: .. !1646 

ka.~e~ine çala kaşık ettikten sonra ... Dol- O gün yumurtaların suyunu çekme
mavari sanlmış, şişman bir sigarayı mesi başta yine Seher hoca olµıak üzere 

2- • MASKELER AŞAÖrl ~ 
İzmirde ilk defa müthiş Ganıster filmi.. 

24/10/1940 fEBŞEMBK cfinü matinelerden itibaren 2 FİLİM 
TÜRKÇE SÖZLU 

tesleyip te «buQClCıhh_> diye ilk nefesi ev halkınca akşamki istiharenin yerini 
çektiniz mi! Of aman aman! DOnyanın bulduğıma hamledildi! 

rANDA 
1 - Ce<;en halta ı..aiede binlerce kişin.in kalabahktan göremediği mevşi· 

mia. eıD ıü zel filmi 

1- GUNGA DiN 
kas ceşit olduğunu o vakıt görürdünüz. Fakat iftara yakın aşı;ı dadının, mü
Enş mı dönmezdi, gözler mi bayılmazdı, harekelerin kemali lütüflerinden bugün 
kulaklar mı çmlamazdı, dil mi peltek- suyunu lwşaltınndıklan yumurtalardan 
lesmHdi, eller mi titremez di!.. Bu ilk birini alıp ta pişirmek~ ateşteki müc
n ~f.,sin karın içine bir selvi gibi inme- ver tavasının içinde cayır cayır kızaran 

CİlfAYEI' HEKrEBİ 2 - GEÇİT HAV ASI (komik) 
MATİNELER : 2 - -4.31 - 1 - 9.~ IJA.. % - viviANE ROMANCE JAN GABİN, $ARL VANEL gibi dürt büyük 

saoatkinn yarattığı şaheser Pazar ve Cümhuriyet bayramı ıtinleri (11.38 tla ilave seansL.) 
'v1e bPıab"r \<1h1ız bağırsaklar tef ça- yai!m üstüne kınnasiyle müthiş bir çığ-

:·········:··········· ,·~·~·········· .. ··············· .. ···················~·········: - Ben bir hırsız değilim! Hırsız de-' yalnız kaLnağa ihtiyacım var. 1 Fakat endişeli bir gece geçirdim. Has-

~ ~ PÜYÜK l~İKAYE ~ ~ . . . .........•...•.•.....•.....••••..•••••••••••...........••...•.........•..... : .••...... : 

ğilim ben! Annem, bana kılık kıyafet Haşmet ic:;tihkarla omuz silkmekle be- met ağabeyi bütün ailesini, muhakkak 
vermek için bunları çalmış! Çünkü baş- rabcr, çekilip gitti. Galip beni kollari- bana karşı ayaklandıracaktı. Onlan ik
ka çare!il yoktu- ı ... sardı ve kendi yanında, kanapeye na etmek kendisi için hiçte güç olmıya-

Devam edemedim.. Sesim hınçkınk- oturttu. Muhabbetli bir sesle : caktı .. 
larla kesildi ve başunı Galibin omuzuna - Simdi bana her şeyi anlatınız sev- Maziden kurtularak yeni bir hayata 
dayıyarak ona sokuldum. gilim! dedi .. Tamamen içinizi açınca ra- başlıyabileceğimi zannetmiştim .. Halbu-

Ha.'illlet, şiddetle mukabele etti : hatlıyacaksınız.. ki işte geçmişim beni buraya kadar ta-Annesinin günahı 
- Bana komedya oynamaktan bir şey Bütün maceramı, hiç bir noktasını kip ediyor ve önüme dikiliyordu.. On-

-
YAZAN : VÇ YILDIZ 

15 -

kazanamazsıruz. Her ihtiyatı elden hı- unutmadan. ona anlattım. Sözümü biti- dan tmnamiyJe kurtulmanın hiç bir za-
rakarak, bayan Binnazın şahst ricası ve rince, şefkatle bana baktı: man iınklnı olmadıimı anladım.. 
iltiması iizerine, sizi müessesemize al- - Şimdi, annenızi de seve~ Galip bana karşı ~k nazik şefik ve 
mıştım. Gördüğüniiz Nimete bakın na- zannederim. Hoşuma gitmiyen yalnız muhabbetli davrandı. Neşesiıtl ve her 

- Bayan Sezayı pek güzel hatırlıvo
rlı n. Buraya gelm<>m;n sebebi de o. Ce
lile onunla evlenme-'- kt0 di-:ini bana ya-
7.ıyoı·. Doğru mu, Galip? 

Galıp, azimk5.r bir tavırla: 
- Cok <loğru! dedi. 

, - Bu imkansızdır. Bunu yapamaz
sın. Annesi bir hu·su:dır. Ve altı ay ha
piste yatlıktan sonra heniiz ~ıkmıştır. 
Bayan Seza da bir. geC?sin· r" tıishane
de geçirmiştir. 

Galip bana dönd .. : 
- Doğru mu, S~za? 
Tit?iyerek cevap verdim: 
- E\•et. doğrudur. Bunu nas.! öğren-

diniz? sıl küfranla mukabele ediyorsunuz! bir nokta vat' : Ona kU1I besied.ijiniz kesin takdirini celbeden cevaliyetini bir-
- NasıJ mı öğrendim? Pek sade: Çal- Kardeşime hileklrlık ediyor, Lütfü iğbirar!- den bire kaybetm.iş gibi idi. Bir kaç haf. 

dığı şeylerin yarısı bizim hissedar oldu- Kolağırı nasıl kandırmağa çalışmışsanız, - Nasal beslemem? İyi mi yaptı. san- ta sonra, kendisinden öğrendim, ailesile 
~uz •Ucuzluk Sarayu eşyası idi. onu da kandırarak karısı olınak istiyor- ki?.. son derece şiddetli bir kavgadan sonra, 

Bacaklanm kesildi.. Bir iskemleye sunuz. - Hayır, hiç te iyi yapmadı. .. Fakat eşyalannı alıp otele kaçmıştı. 
ı.-öktüm ve yüriimii. ellerimle kapadım.. Galip müdahale etti : (Tebesmim etti.) Fakat sevgi hazan in- O vakit. endi~in, sıkınbsının se-
Galibin kolu ile beni sardığını hisset- - Haşmet, yeter artık! Seza hakkın- sanı çok garip hareketlere sevkeder. bebini anladım.. Yalnıuh... Benim yü-
tim : da böyle blr lisan kullanmana müsaade Daire kapanıyordu. Galip beni, oto- zümden. kendi muhitiyle bütün rabıta-

- Ağlamaymız, sevgilim.. Bu söyle- edemem .. Senin söylediğin gibi bana ınobiliyle, pan.siyonuma götürdü. O ak- larmı kesmişti.. 
diklerinden bize.ne? •Cilvekarlık• yapmağa hiç teşebbüs -et- şam onu bir daha görmedim.. Saat ııe- * 
Haşmet sert hır sesle ona ~tı: medi .. Ben onu, dairemde gördüğüm ilk kize doğru telefon etti.. Btt aile meclisi ~ beni büyük bir hararetle se-

. - Apcla~k e~m~ .. Calip~ Her ~alde günden beri sevdim .. Annesi ne yapmış- toplanmış ve kendisinin de bulunması Yiyordu. Fakat bu sevgisi hayabm dol
bır hırsızı ailemız ıçıne ~~im alacagmu- sa yapmış, bana ne! Onunla evlenmekten lfızun geliyormuş .. Bu sebeple, o akşam durmaia kMi gelmiyordu. Annesi ve 
zı a~lma koy~~ tabu. vaz gc~~em .i~in bu bir sebep olamaz.. beni yalmz buakacalmdan dolayı ma- babası artık onu görmek için daireye 
. H!ddetten yuzumde renk kalmadı. .. Çok muteessırım, Haşmet, şimdi artık zeret 'be7an ediyordu. ayak ba.smıyodardı. Telefon eskisinden 

Y erımden fırladım ve bağırdım : gitmen müreccahtır samnm. Seza ile Bu mazereti ..ve seve kabul ettim- eok aba a ~ Babım, 1iJbtin 

ıı.l..:ıu .u1eclisi azası olduğu cihetle, bazı 
evrakı imza için arada sırada mecbltrl 
olarak geçiyordu. Fakat münhasır.ın iş 
hakkında görüşüyor ve mesele halledi
lince Galipten ayrılıyordu. 

Onun muhitinde olanlar çok misafir 
kabul etmek itiyadındadırlar. Her ak
şam tanıdıkları arasında ya bir briç, ya 
bir ziyafet olur, toplantılar eksilt oLnaz
dı. Normal bir zamanda. Galibin de bu 
toplantılara davet edileceği tabit idl .. 
Fakat şim1 ' aksamları tamamen benim
le şurada huı-ada, hazan da boğucu si
nema lrn ı içinde geçiriyordu. Başka
ları olsa, sosyal hayatın angaryalann
dan kurtuldukları icin belki de bir ra• 
hatlık duyarlardı. Fakat Galip bu ha
yattan zevk duyardı. Dostlarım kabul 
etmeği severdi. Nefis şarapların ve ne
şeli muhaverelerin süslediği iyi yemek
lerden hoşlanırdı. İçinde büyümüş ol· 
duğu kibar ve zengin muhite ihtiva;::ı 
var& J 

Benim yüzümden bu muhitten tarde
dilmişti.. Saatlerce karşı karşıya, bir 
şey konuşmadan durduğumuz olurdu .• 
Heı: bırirniz kendi düşüncelerinin seyri
ni tak.ip ederdi. Galip birden bire bu 
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Kompozitör Ferit Hlmi Atrek 

YAZAN: Mihter Çelebi 

Fransa Harlciue Nazırı ınailiz tebJlğine aıra 
---··---- ---··----

- BASTARr.. 1 1NCI SAH~ı.'EOE - - BAŞTARAFJ 1 iNCj SAHİFEDE -
çok ıstırap çekmiştir. Bundan dolayı tayyaresi dilşilriılerek mUrettebata esir 
adalete dayanan bir sulhu hararetle ar- edilmiştir. 
zu etmektedir. Malta 23 (A.A) - Evvelki gün Malta 

Fransa bütün memleketlerle böyle iş üzerinde bir miktar d~ru:ı tayyareleri 
birliği yapmak zihniyetini haiz olarak uçmuş~ aa avcıl.~ızm. taarruziyle 
kendi ekonomisini yeniden kurnıağa ha- kaçrruıga icbar edilmişlerdir. 

Bestekarın kendisine has müzik üslu- duyuşu var. icrası da oldukça zor olan zır buhın.maktadır. Londr:ı 23 (A.A) - Hava :nezaretinin 
hu ile yazdığı bu kitabı büyti~ bir.haz ve hu parçalar kulaklan~ıza bir.az yaba~ı Amerika birleşik devletlerinin halen teb~ği: . . . 
~urur)a takdir etmemek kabıl mı~ Mo- gelmekle beraber yuksek hır ~natkar yapmağa çalıştığımız şeyleri anlıyacağı.- Bır lngiliz bombardıman tayyaresa 
dem stilde Türk melodisinin bünyeaine duyutunun bütün hususiyetlenni ta11- ru ve Fransa ile Amerika Birleşik dev- dün öfleden sonra Hölcvmı Holland 
uygun on iki içli, tatlı mt!lodiyi muhtevi yor. 1 tl 1 daki dostluk bağlarının açıklarında takrıôen 10 bin tonltik blr 
nefis bir edisiyon.. ı Hasan Ali Yücel, Faruk Nafiz, Kema- e e7 arğiasın d k1 cağını u""mı"t et- düşman şileblnl yiibek infi1Ak kudretli 

1 . Ka . R" T f k O h Se li gevşıyece yer e sı aşa • • bombalarla •. tarafına tm:a isabetlar 
Birinci p.rkı (Teselli) de üç kuple et~ mG~b. ıza ev 1 

:. • l r. and v Y r mekteyiz. • ın ...+· on 
ayn ayn nağmeler zengin modülasiy'en- vesaıre;. ı ı tanınn~ış .şaır enn e~er ı --·-- yapını~~ır. 
larla kompoze edilmiş. Refakat kısımla- c;ıcrl.e~ arasında~ seçılmış ?l~n bu şıırlc- --·--
n da susmuyor, umumiyetle söylüyor. rın btrıne b~.tekar .be:ıtelermı ~ok ynı~ış- BİR YARALANMA Yağmur yapyor 
Alcor yalnız melodiler için tonaliteyi tın;ııı'- Yanı ıfadesınde mel~dılerle 8 ?z. İnönü caddesinde Ali Koçbıyık idare- Evvelki gece ve dün Egenin muhtelif 
muhafaza etmek vazifes.iy]e mükellef lerın manasını; tam manasıyle takvıye sindeki otomobili Necip oğlu .Mehmede yerlerine faydalı yağmurlar d~Uşttir. 
değı1 .. Yerinde zarif imitaaiyonlar. melo- ede~ilm.iş .. ~u eser. ~~k repe~tuarın~ çarptırarak hafü surette yaralanmasına 1 Bu yağınurlnr muhtelif mahsuller iç.in 
dideki manayı takviye noktasından ha- F e~t .Hılmının kıymetlı, olmez bır hedı- sebebiyet verm~ir. 1 faydnlıdır. 
raretli atılı lar, cesurane yeniliklerle do- y~sıdır. Umanm onu her vntand~ tak- ~.2'JCIZ!l1Dm••••••• 
lu. (Gurbette tnbiat) cerek melodi ve dır edecek candan cıev~cek ... 
gerek refakat kısımları gözümüzde Ana- Mihtcr ÇE.LF.Bl 
dolu varlıklarını canlandınyor. (Geldi- •~ -
ğin günün hatırası), (Bir anı teessür). EsJıqehir enstitüsü 
Cot.am> hepsi modem bir dekor içinde talebeleri Si11asta 
romantik ve melankolik duygu ve ta- Siv:ıs, 23 (A.A) - Tatbikat için mem-
hassüslerimizin bir aynaa. leket içinde seyahate çıkan Eskişehir 

( Köye dönüş ) • ( öldüğüm gün ) , köy enstitüsü talebelerinden 20 kişilik 
(Düşümdeki .cvgili) milli hialerimizi bir kafile Samsun, Havza ve Amasyada 
ifade noktasından ötekı1er kadar kuv- tetkikler yaptıktan sonra şehrimize gel
yetli değil. Hattl son şarkıda bir garplı mislerdir. 

• 
Benhur, Klcop1atra, Roma ateşler içinde, Ehli salip seferlerini 

CECİL B. DE MİLİN SON YARATI'll;I 

Arı.AS EKSPRESİ 
YAKINDA İZMİRE GELiYOJ! .. 

yaratan 

Sayın İzmir halkının arzulan üıcrine son veda konseri-

24 Birinclteşrın Perşembe alışamı saat ' DA 

• 
SAFiYE 

Kem~nce 
1 

VE 

Aleko .. Piyanist 
Kanuni Ahmet 

Yorgo •• 

Ankarapalas salonlannda 

Borsa -·UZ'ÜM 
549 M. j. Taranto 
336 İnhisar idaresi 
162 ).. Taranto ma. 

89 Öztürk şirketi 
84 Albayrak 
83 Akseki Ban. 
71 !4. Portakal 
67 s. Riza ha. 
58 Üzüm tanm 
5Z Lidya Kavali,vel9 
46 F. Solari 
36 D. Arditi 
33 Hakkı V eral 
27 N. Üzümcü 
25 S. Gomcl 
16 M. Beşikçi 
16 s. Erkin 
8 Vitcl 

15 A Lafont 
1773 i Yekfuı 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

10 
11 

İNCiB 
240 Kllzmı Taner 
203 Bahri ve T. Nazh 
161 Cevdet Alanyalı 

57 ÖZtilrk şir. 
50 İbrahim SlnMi 
50 P. Mikalef 
S8 s. Riza ha. 
36 iL Çolak Egeli 
29 R. j. Franko 
17 Benmayer 

881 YekQn 
ZAHİRE 

14 
10 
13 
15 
l3 
13 50 
lT '15 
16 
25 50 
15 50 
14 
1.2 75 
19 50 
12 25 
18 50 
15 
15 50 
14 50 
18 

11 
9 

12 
10 
11 '15 
13 

8 50 
7 

17 
7 50 

Aııkara radyosu 
BVGVN 

27 50 
' 8.00 Program 8.-03 Mü7.ik pl. 8.15 Ajruıs 
haberleri 8.30 - 8.50 :D.'lüzik : Programın 

12 dcv:ımı pi. 9.00 Ev kadını - Konuşma 
2G (Çocuklnrı mektebe kilçilk mü göndcr-
19 meli?).. 12.30 Program 12.33 MUzik : 
18 Müşterek ~kılar 12.50 Ajans haberle-
~ ri 13.05 Müzik : Alaturka.. 13.20 - 14.00 

Müzik : Ka~ program pt 18.00 Prog-
2& nım 18.03 Müzik : Radyo caz. orkestrası 
25 50 18.40 Müzik : Fasıl heyeti 19.15 Milzik 
l'1 İki planodan caz parçaları pt 19.30 
25 50 ajans h.8berleri 19.45 Müzik : Radyo .saz i: : heyeti (Saz e:e.rleri) 20.15 Radyo gaze.. 

tesi 20.45 Müzik : Keman solo.. 21.00 
~ ~ Müzik : Dinleyici istekleri 21.30 Konuş-

ma (Sıhhat saati) 21.45 Müzik : Radyo 
15 orkestrası 2230 Ajans 'haberleri, rlraat, 
~~ ~~ ~am, tahvilfıt, ~~mbiyo, nukut borsası 
21 

fıatler ... 22.45 Muzık : Cazbant pl 23.25 
23.30 Yannki progıam ve kapanış .. 

13 25 r 15 
PEK YAKINDA 18 

22 

Tayyare mncmasuıc1a 26 

16 50 FRANSIZCA SÖZLÜ 
17 

Ah ne kadın 17 
11 50 
16 50 OYNIYANLAR: 1 13 Melv DugW. - Vi • ·a Bruce 
13 ., 15 ton Susam 19 l9 25 
11 20 ton Fasulya 18 18 125 

7 50 100 ton K. Dan 
122 çuval K. Darı 5 50 6 50 
176 Balya Pamuk 62 50 63 50 

Numarah mevkilerinWıı şimdiden temini rica olunur" 
12t2'#!RUIQ4~~406K6 ... i'Z~;c<"'?Q'«'i'W~~~~~~i"H'~~~~[~]~~=M~A~l~S~lMi~$~99~~~!!!!!!'c;!!!mZB7.:•:<C~~~~~<J.•~•m .... !!!!! .. lll!!lll!!!!ml ... '.a!l!!!llBl .. 1!!!91!!!!!!!1!!!!!!11!1mll!!!~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!! 150 çuval Susam 7 ton Pamuk çekirdeği 5 

1ZMın sıcn..t 11CARET MEMUR- t zuubahis olan teklif r<'ddedilmiş :ıddolu- rVRKIYE DEMİR VE CELtK FABRIKAURJ : ....................................................................................... : 

LUCUND~ MABAAT- ~~~~~:e:~rı%~~eA~~~~~~e:::- MIJESSESESİ MfJDURLUCVNDEN ·.:.iDemı·rspor hıa mayesı·nde._·:i 
M:ıdde 19 - Şirket hisse senedatınm de huır bulunmıyacak olan aza ruzna- MEMUR ALIMACAKTIR • 

ve ihraç edilen tahvilatın ziyaı h&llnde mede mevcut mesai! hakkında fikir ve Müessesemiz memur mUnhala~ 3659 numaralı barem kanunu nhklmı • • 
mevzuatı kanuniye dal.resinde hareket miltalea.ınıı tahriren bildirebilirler. Ve -1nbilinde istihdam edilmek ü.zere müsabaka ile memur alıancakttr. İsteldlle- i Runnan bayramının ikinci Cumartesi günü lzmir halkı zengin bir5 
olunacaktır. bu takdirde mUtaleası zabıtnameye ge- cin: :..,_ günü ,..ayacalctır.. 5 

"OÇ'ONC'O FASIL: çirllir, azaya gönderilecek davetiyeleri ı - Asgar! Lise mezunu olmalan, : : 
Meclisi idarenin sureli teşekltill ve ve- roma.mel mU:r.akeratı ihtiva etmesi 11- 2 _Askerliklerini ifa etm~ bulunmaları. i Demirspor .. Altay arasında yapı~ıcak heyecanlı maçtan sonra: 5 

zaifı ve ..ırketin idarai: um olduğu gibi bu aavetiyclerin ya im- 3 - H"-Uh4 ' sahibi olmalan, : T-l_!_JI_ "L H · ile kalan : 
YA ~u iU : Bandmnah Kara Alinin CIUnltlSU Üaeym natamam gü-e Madde 20 - Şirketin umuru hisse- za mukabilinde teslimi veya teahhiitlU 4 - Ve yaşlannın 35 ten fazla olmamuı, • • 

darlar arasından heyeti umumiyece in- mektupla gönderilmesi muktezidir. Şarttır. (İngilizce bilenler ile evvelce sınat mUe.esat yeya Bankalarda çlht- =retleri yapılacakbr. : 
tibap olunacak asgar! Uç, azam! beş aza- Madde 27 - Meclisi idare müıakera- mıs bulunanlar tercih edilecektir.) 5 Telcirdağtımıı kendiainc vapılan mt11"acaate Ce114~ bekleftmek:tedit-. E 
llan mUrekkep bir meclisi idare tarafın- tını zabıt defterine kayt ve zirini reis Verilecek ücret barem kanunu ahklmı dahilinde bir derece sına! işletrnıe : .. ,. ............................. ::> ....................... a.ı:ıeuuıu .................... . 
dan idare olunur. nk meclisi idare aza- ve hazır bulunan aza ile katip tarafın- .. ammı ile 85 ill 140 liradır. - -·--- ---~ 
sı; Ahmet Tallt Erboy, Zehra Talat Er- dan imza olunması ve karara muhalif İmtihan 14 tkinci Teşrin 940 Perşembe gilnU saat 15 te Ankarada Sümerbmk U N [) A. L 
boy ve Yusuf Talat Erboydur. Meclisi knlımların esbabı muhalefetini bu zabıt- Umumt müdilrlü~ll. ile tstanbulda Sümerbank İstanbul şubesi mndnrlilğtl ve ' (( H 
idare azasının nısfından ztyadeslnhı namelere derç edilmesi lazımdır. Zaptın tzmirde Slimerbank Yerli mallar pazan ve Karabilkte Demir ve Çelik fabrika- Baynmda y • I UMUMi DENİZ ACENTELft.t L'ft> 
Türk olması şarttır.. bir suretinin veya fıkr.:ıyı mahrecesinin lan müessesesi miidürlüğiinde yapılacağından isteklilerin en son 12 llinei Teı- 8aJnllUD enı o R 11.ELLOOc.. LINES Lru 

Madde 21 - Meclisi idare azasından üçüncü şahıslara karşı muteber olması rin 940 günUne kadar aşağıda yazılı vesalkle zikri geçen idarelere mtlracaat Kendisi İZMİR • NEVYORK AllASINDA 
her biri bedeli kıymeti safiyesi itibariJe için otuzuncu madde mucibince vaz'ı l"11eleri i1an olunur. Bilir bunu tzM1BtN HEP YEBLtst Baftahk muntaZftll'l hareket 
sermayei şirketin yüzde birine muadil illlU\ya mezun kılınacak zevnt tarafın- ı _ Tahsil vesikası asıl veya sureti, HOLLANDIA vçuru 28 bir.inci -
kıymete haiz on adet hisse senedini şlr- dan imza edilmesi muktczidir. 1şbu za- 2 _ NUfua hOviyet cUzdanı sureti, rinde beklenilmekte olup doğru Nev-
bte teft.ie mecburdur. Bu hisse sene~ bıtnameler mUnderecatı heyeti idare 3 _ Askerlik vesikast sureti, IZMlll BELEDIYDUO>Elfı )"ork için hareket edecektir. 
leri Ozedne aza.muhin bulunduğu mecli- azasının klmlerden jbaret olduğunu ve 1 _ Sıhhat raporu ı _ 11 /9 /9'40 tam ..,. 3917 a,..lı ANGHYRA vapuru 1 lldnd teşrinde 
si idarenin hissedaran heyeti umumiye- celselerde kimlerin bulunduklarını ve 5 _Polis hUsnühll kQıdı, ask.ilik kaou•m .S8 nci aadde.iae beklenlboekte o~up dolru Nevyork içla 
Since tebr:iyesine kadar satılmıyacağına ™ o dev.re e.snasındaki mat ve va- 6 - 3 boy 1 vesika fotografı , il·ve edilen fabH• deiiıtirilmeei Nk- hareket edecektir. 
dair bir damga vurularak hıfzedilir. İş- -ziyetlerini ispat sadedinde muteberdir. 7 _Hizmet vesikası 8~111 veya "tasdikli sureti, ~ d kan ATHİNAİ vapuru ikinci teşrin iptida-
bu senedat azanm zamam idarelerinden Madde 28 - Sirketin idaresi ve hisse- 8 _Halen 3656 ve 3659 numaralı kanuna tabi idare veya müessesatta çalış.- n2 •_ J İİ9/940 tarih ıvc 3923 aayılı smda İmıirden do~ Nevyorka hare-

.mUtevellit mesuliyetlerine karsı teminat dnrlara veya üçüncü şahıslara karşı rnakta olanlar almakta olduklan ücretleri gösterir birer vesika ile kendilerine yedek aubay ve aakerl memur1ar ~ak- ket edece~· .. 
hükmündedir. Bu hususta intifa (JUl- muhakim huzurunda temsili meclisi ida- nit barem intibak cedvellerinin birer msaddak suretL 20-22-24 (2163) k d 1076 .. yılı kanunun .3 ncü mad- NOT : Butun vapurlanmmn ambar 
SANS) senetleri dahi tevdi edilebilir. reye aittir. Meclisi idare şirketin umur d~ deiiftirilmeai hakktnda kanun. içi elek~rik ~antiUltör tesisatı Ue mO-
Senedatı mezk\trenin satılmamasını te- ve emvalinin idaresi ve şirketin maksa- ı·zmı·r H•••us"ı Muhase•e Müd·Upf.U.KNıl-de- .• 3 _ 1119/940 tarih ve 3920 sayılı ce~e~ır. Gerek v<ıp~l~ın muvasatAt 
min etmek meclisi idarenin climlei veza- iiyle nlakadar her nevi ukut ve muamc- - u lı N!f.-• .. askerlik kanununun 35 nci maddesinin tarihlerı, gerek vapur ısır~lerl ve nav-
ifindendir. Aksi halde meclisi idare me- ıutın icrası igin iktidarı tammı ve şirke- Haydar oğlu E.min ve Reşat kızı Zehranın müterakim vergi borçlarından do- C fıkras d V• tiril eı·ne dair kanun, lunlan hakkında acentemız harp dola-
suldur. tin imzasını istimal hnkkını haizdir. Ve layı haciz edilmi~ olan Mesudiye mahallesinin ikinci Kordonda kain 5200 lira b l d. ınınüml. egıka§ m dı ki .,,, t hta yısiyle hiç bir ~ahhüt :ıJbna ginne1. 

k d '-' 118 1 · ·1· ·d h · k · 1 21 ·· -dd tl e e ıye c e - pısın a uan 8 
- D"ha fazla tafsil""l almak ı·ftı~ Bı"rın· el Madde 22 - Meclisi idare azası üc; se- \.ıatta sulh olmak ve hakem tavin etmek ıymetin eıci numara ı evı vı ayet ı are eyetı ararıy e gun mu e e lm ıı- 1 .... H ~· 

- d k l sına ası t§tır. an o un ur. K d d 152 ad Ul\'lJ" 1 _ ne müddet için intihap olunur. Bu müd- ·alfilı.iyetine dnht maliktir. Gerek ka- müzaye eye c;ı arı mıştır. 4 5 73 (2 l 98) or on a aıwn.ar a • nue 

delin nihayetinde ilk meclisi idare ta- -ı..ınla ve g!'rck işbu esas mukavelena- Taliplerin teminat mektuplariyle birlikte 12/Teşrinisani/940 günü saat 15 umumi deniz acenteli~ Ltd. müracaat 
mamen tecdit olunur. Ondan sonra ilk rne ile sarahaten menedilıniyen ve he- de vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 2.f, 26 4562 (2169) tZMtR OÇONCO SULH HUKUK edilmesi rica olunw· TELEFON ; 4072 
senelerde kur'a ile bilabara kidem iti- veti umumiycnin müsaadesine evvelce P..AKtMlJ~tNDEN: ......................................... .. 
bariyle bir sene ikisi çıkanlarak yerle- ktiran et.mi} olan tasarrufu emlakine İZMİR DEF'J'ERDAR!..IGIHDAH : Dancı hazinei malbte vekı1i avukat 5 
rlne aharlan intihap ve tayin olunacak- -nüteallik muamelah dahi ifaya mezun- Muamelat memuru Behçetin yeni maliye tubesine olan milli em1ik atat be- Zebra yeğin tarafından lzmir Karfl)'aka : 
br. Şu kadar ki çıkan azanın tekrar in- -:lur. Şirketin dahili talirnatnamelerinin deli borcundan dolayı haciz edilen At.ancak mahalle.inin ikinci Kordoa cad- Alaybey maballai Meydan .obk IS : 
Wıabı caizdir. •anzimi, şirketin memur ve acentelerini deai.nde kain 506 eski 234 taj sayılı ve 4000 lira kıymetindeki evi viliyot idare No. lu evde Ömer Yalçın aleyhine i 

OUYIER 1'E 
ŞVRBkASI f,TD. 

VAPUR ACEllTASI Madde 23 - Meclisi idare azasından. Uıyin ve aili "e bunların maaş, yevmi- heyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 20 ikin- 9-40/2838 No. ile açılan alacak daV8.Sln- : 
bir veya bir kaçının vefatı veya istifası ye, ücret ve ikr:ımiyelcrini takdir ve cite3r;n 9-40 Çar§Al1lba günü saat 15 de vilayet idare heyetine müracaatlan ilin dan dolayı müddcaaleyh namına gönde- ! A·:·ATORK CADD~l Ree1 !>w...iD 
vukuunda veya sair bir sebepten dob- tesbit ve bunların kabul ve tekaüt1eri olunur. 24, .31, 7, 15 4580 (2196) rilen davetiye varakasının müddeaaley-: 'l"El-D'ON: 2448 
yı bir veya bir kaç aza yeri münhal ka- o;eraitine Uıyin, şirketin idaresi masarıfı hin ikametgahının rneçhuliyetine binaen 5 Londra ~· LiverpoJ . ballan lc;in 
lırsa meclisi idnrc işbu yerlere şerait ve umumiycsini ve muamelatını muktezi İZMİR DEFrERDARLIÖ!HDAH ! bila tebliğ iade kılınması üzerine ilanen : piyasanın ihtiyacına gtire onpurla-
evsafı lftzimeyi haiz zevattan muvakka- lcvazimi tesbit, alacakları tahsil ve borc- tebligat ifasına karar verilmiş ve muha- : ... ı;.1~!~.~~!~r.::,~r.ı~~!~~~ .......... . 
ten nza intihap eyliyecek ·ve ilk içtima l:ırmı tesviye, senedntı ticariye tanzlın Yusuf oğlu Davut ~ükrü?ün ~~şd.urak. ıubeaine ola~ ~Ui emlak .. "t1! bede~ k.emede 11/11 /940 tarihine rnüsadif 
edecek heyeti umumivenin tnc;dikinc ar- ve bunlara kefalet etmek ve şirketin borcunda.!1 dola>:1. hacız e.dılen ıkıncı Kara~q mahall;aının. 16? 3. ~cu ~r Si- Pazartesi günü saat 1 o na bmlkılmış ol- BERGAMA ASUYE HUKUK 
zedecektir. Bu suretle meclisi idareye -;naksadı tesisi ile münasebeilar bilumum nan sokagında kaın 40 taJ sayılı ve 1200 lıra kıymetindeki evı vılayet ıdare he- duğundan müddeaaleyhin yevm ve vak- MAHKEMF.SlNDEN: 
intihap olunan aza heyeti umumiyenin mukavelenameleri akit ve tanzim mü- yeti karariyle 21 gÜn müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 20 !kinci- ti" rnezkmda bizzat isbatı 'f'Ücut etmesi Bergama 29 ncu alay Gedikli çavur
içtimaınn kadar ilayı vuife eder. Ve bayaatı icra ve bunların netayiclnden teşrin 940 Çar~mba günü saat 15 de vilayet idare heyetine müracaatları ilin veyahut tarafından bir vekil göndermesi lanndan Mehmet oğlu Mustafa Yalçıa 
he) eti umumiyece intihabı vaki tastik olan muamelatı şirk<'tte istimal oluna- olunur. 24, 31, 7, 15 45 79 (2195) aksi takdirde hakkında gıyap kararı ve- tarafından ikametgahı meçhul bulunan 
olunursa selefinin bakiyyei müddetini mıyan fazla nukudun ve ihtiyat akçesi- rileceği lüzumu teblii makamına kaim kaım Emine aleyh.İne açtığı botanma 
ikmal eder. rıin sureli lstimalini tayin etmek ve iti- VUdyd Daimi EnciinlenJnden ! olmak ve bir nüıhaa divanhaneye talik davwnın muhakemesi neticesinde: 

Madde 24 - Meclisi idare her sene bar üzerine veya şirketin menkul em- SankaIDlf :iUt okulu tamiratının 5 7.f lira 16 kunaı keıif bedeli üzerinden kılmmak suretiyle illn olunur. Tarafeynin medeni kanunun 129 ncu 
nzası meyanından bir reis intihap eder. valini karşılık göstermek suretiyle is- 24/10/940 tarih.inden itibaren 15 cün müddetle pazarlıia konulduiundaa • 4602 (2190) maddmi mucıôince bopıım&lannı n 
Rcısin buJunmadığı celselerde riyaset 'ikrazatta bulunmak ve heyeti umumi- teklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine tevf*an hazuiayacaklan teminatlariyle - 142 nci maddeye SÖ1'e müddeialey'banıa 
etmek üzere azadan biri o içtimaa mah- veden istihsal edilecek karan mahsusa birlikte 11 /ikincitetr.in/940 Pazartesi cünü Mat 11 de wiyet daimi encüme- IZMIR tKtNCt tCRA MEMURLU- bir eene müddetle evlenmeıpesine 
sus olmak üzere meclisi idarece muvak- tevfikan şirketin em\•ali gayri menlru- eine bafvıarmalan. 2.f. 3 -4581 (2197) CUNDAN: 17 /9/940 tarihinde karar Yerilmit ol-
k:ıten reisliğe intihap olunur. :Katinlik ~esini terhin veya tahvilat ihrac eyle- Mehmet Gin; İzmirde Abdullah efen- duiundan tarihi .ilindan itiharen Müd-
\"RZıf"sini ifa etmek üzere meclisi idare mek surctile istikrnz nktetmek eihi hu- ı·zaafR VAIUFLAR MtlDflRf,fl(;fJHDElf,: di mahallesinde Fenerci .,bk 43 •yllı d~ialeyhin 15 sün zarlmda itirazı vana 
nza ı meyanında veya harlcten biri in- usatı ifa meclisi idarenin cümlci sala- .._ eYde iken halen ikametgaha meçhul bu- aaın sureti alarak temyiz yoluna miin-
tihap olunur. Riyaset vezaiii rels'e mec- hiyetindendir. tsbu snlahivetl('r tnhdidi Mazbut Ali ağa camii vakfından Balaban yoku~unda 379/3 No. lu evin mül- lunaa. E.rrililc ve Eytam baakaa lzmi1' fU caat edebileceği aksi takdirde hükmü 
ı·._ ct>lselerindc intizamı ve mü.zakeratın olmayın tadadidir. • k~reli ~00 liraya .. Aliye Saydam ubdeainde poy .•!tına alınJnlf olduğundan oa ~ besine T. L 1 70.87 borcunuzdan dolayı mezkurün katilqeceği ilan olunur. 
tnuntazaman zaptını temin ve heyeti Madde 29- Mediıi idare azası ken- gun mucldetle muzayedeye konulmuıtur. Yevnu ıhale 7/J 1/940 Perıembe gunu namınıza çıkanlan ödeme emri ikamet- 4577 (2193) 

· · · 1 k d' · 1 saat 1 O dadır. Fazlasına talip olanların vakıflar idaresine müracaatlan ilan 1 b l ımumıve ıç:tima arına riyaset <'lme ten ı ıı eri için :ibraz etmeleri li!zım ve mu- gibınızı teıkey etnaniz luaaebiyle i i 
ba«ka hic bir hakkı tekaddüm bahşet- tad olan dikkat. ba iret ve faaliyeti tir- olunur. 24• 29• 4 4584 (2200) teblii iade edilmit zabıtaca da aranıl- BERGAMA ASUYE HUKUK 
ınc·z. ket işlerinde dahi ibraz ve sarfa mecbur- manıza rağmen bulunduğunuz yet' öğre- MAHKEMEStNDEN: 

Madde 25 - Meclisi idare şirket umur durlar. Meclisi idare ddntiri lı\zimeyi tut r········ ........................................................................... : nilcmenüş olduğundan ilanen tebligat Bergamanın Yeni köyünden Ağuş 

" mu:ım 15.tı lüzum gösteri1dikçe icli- mak ve muayyen olan müddet zarfında : Devlet Demı·r Yollarından : ifasına karar ven1miıtir. oğlu Hamdi tarafından ikametgahı meç-
i ı<ı <'der. Ancak laakal senede bir defa sabık seneye nit mevcudat defterini bi- : ! Tarihi ilandan itibaren yedi gün için- hul kansı ismail kw Atiye aleyhinde 
i ·tım.:ı mecburidir. Reisin ve yahut aza- lanço: kadar ~·e z~r~r he.s~bını ~ittan:r.iı; ............................. {KiRALİK•oEPö} .. 11"•11nu•••• .. ••••H••H•un .. • de mezkur borcu ödemeniz veya diye- ikame eylediği boşanma davasının ic.ra 
dan nısfınm davetiv1e meclisi idarenin heyetı umu.~ıye ıçbma'?dan .laakal b!r D. D. YOLLARI 8 NCt tŞLETME MODORLOGONDEN: ceğiniz.i aynı müddette şifahen veya yazı ktlma:ı muhakemesi sonunda: 
ietimaı iktiza eder. Meclisi idare içtima- ay evvel murakıba trvdı ve l ıakal sekız . . No . . .. ile memuriyetimiz,. •( doqa No. Kanunu medeninin 132 nci maddesi 
lurı ('S.'.15 itiban·yle s. ır· kel merk-:-de ·· •VT 1 h 0 ss d • t tk0kin Alsancak - Şchıtler caddesınde I 1 · lu depo bmau açık arttırma ile uç sene 940/ 17096) e bı0ldı·~·"•eniz rehinin mucibince tarafeynin bounmalanna ~ gun .... e ı e aranın enzan e ı e ""dd tl k. ril k · lh 1 · 9/11/940 C · ·· - 10 d Al- ... ~..., ,.... 
•ktolunur. Fakat azanın nısfından ziva- koymakla mükelleftir. Her aenei hesabi- mu 1~ .e1 

ırayba. ve eced ktir .. a esı I ukmartesı gunu saat a paraya çevrilmes.i yolu ile icraya devam 1/10/936 tarihinde karar verilmiı ol-
desinin muvafakatiyle islisnaen ve ~bir ye nihayetinde bilançodan maada §İrke- s~nca~ ·~ et~e •.nasın a om~ıyonumuzca ~apı aca tır. M~hammen bedel 216- edileceği ilanen ihbar ve teblii olunUT. duiundan mezbure Atiyen.İn i~bu hüküm 
sene zarf mdn işbu esas multavelename tin tüccari, .mali ve ik tısadi vaziyetini ve Üra ?lup talıplerın ~ l 6·~0) lıralık M. lem~n~t makbuzları:Je mua~en .vakitte 4 5 72 ( 2 191 ) ale7hine bir glına itirazı varsa tarihi 
rnunı•b•ınce ı·n•ı•kadı mecburt olan ıc· tı·rna- 1 fn )At h"IA •• O b" komısyona gelmelen lazımdır. Şarlnamesı 1 letme kalemınde görulebilır. ilandan atı• •haren on b ... gu-n zarfında ._ yapı an m~a e a ın u as~nı muşır. _ır 24 2 7 31 2 4565 (2199) • -~ -y 

ları rub'unu tecavüz etmemek ~üz.ere rapor tanzım eder. Amortısmanlar ıçm • ' • BERGAMA ASLiY.E HUKUK uaulen ilim sureti alarak temyiz yoluna 
0

inasip görülecek diğer bir mahalde münasip rekil ve sureti \'e ihtiyat akça- MAHKEMEStNDEN! müracaat edebilcceii abi takdirde kati-
1""clisi idarl'nin ictimaı caizdir. Bu tak- 'JJnı tayin ve temettüatın sureti tevzüni kabul.Ü .halinde. üç~ncü oahıalar tarafın-ı nur. Bu ücretler masarifi wnumiyeye it- Bergama Demirciler mahallesinden lcteeeii tebliğ makamına kaim olmak 
clırc1e k<':vfyet tahriren ticaret Vekiile- tcsbit Ye heyeti umumiyeye teklif eder. dan ıktısab edılrruş olan hukuka halel hal olunur. Mahmut oğlu Bekir tarafından Baba üzere ilan olunur. 45 75 (2194) 
tın .. ihbar c>dilir. işbu eeaa mukavelenamenin her nevi gelmez. Maddi"' 31 - Meclisi idare §irket it- bir kızkardeşi K1rmetin gaipliği hakkın- -

Madde 26 - Meclisi idare mukarrera- tadilitı ve yeniden madde ilavesi hale- Madde 30 - Meclisi idare haiz ol- terinın t~dvir: ıcın münasip gördüğü d'l açılan davadan dolayı yapılan mu-

"18GO" Liraya 
tının mut,.ber olrıhilmesi icin a7,.anın nıs- kında heyeti umumiyeye teklifatta bu- duğu iktiar ve aalibiyetlerin bir kısmını salihyetl~rle h~darı:.ından veya hariç.- hakemede: Mezbure Kıymetin a•İ!> olup 
rından Zİ\ < dcs"nin huzuru şartbr. Ton- lunur. Heyeti umumiyeleri içtimaa da- umur ve muamelah ticariyenin tedvirini ten bir veya bir kaç nüdür tayin edebi kendisinden bir haber alınmadığı şıJUt
lanan aznnın ekseriyeti ile ekseriyetin vet Ye İfbu ic;timaların ruznamesini tan- ve ttihaz ettiği ka1'arlann tatbikini aza- tir. Bu müdürlerin vazife ve salahiyet' ri lerin şahadetleriyle sabit olmus ve ya
ınevcut oldu~u tesbit olunur. Celse es- zim Ye tesbit eder. Heyeti umumiyenin !undan bir veya Lirkaçma teffiz edebilir ve müddeti memuriyetleri tekaüt veya pılan ilan üzerine mahkemeye ele hiç 3 CÜ Karataı Halil Rifat paşa cad
nasın~a ekserivet zail olursa mUza\:ere bihlma mukarreratını icra ve infaz husu- ki bu zevata murahhaa aza denir. Mu- azilleri şeraiti hakkında mukavdeler akit kimse malumat vcnnemiı olduiundan desinde 21 7 No. lu ev 3 oda, 1 sofa. 
tadi} olunur. Kararlar mevcut &Zal]n ...da meclisi idare heyeti umumiyenin rahhular müteaddit İM eheriyeti ara ile edebilirleJ'. An~lı: ~üdürler ~ecl~ ida- medeni kanunun 34 ncü maddesi muci- bahçe kumpanya euyu ve elektrik 
r-heriyeti ile ittihaz. olunur. Tesavii lnt .,,ekAJetini haizdir. Meclisi idare azuının ittihazı karar ederi.. Murabhu aza~·a re ausının muddeti memunyetlennden bince mezbure Kıymetin gaipt;e-ine MORAC-'AT: Aynı semtte 227 :no-
••• ltuunda içtima atiye talik edilir. Ve M7eti umumiyece azilleri ve iCTa ettik- ven1ecek vezaif ve salahiyetler ve ücre~- fazla bir zaman icin tayin -olunam:War 28/6/940 tarihinde karar verildiii ilan d'l_ J:l,.k'ka? ~ Mus•afnyal-4<2201 >1 

'"' ilıılıl l<'!'iavii ara vu'ku bulursa mev- leri muamdatın heyeti umumiyece ademi ler mec:liei idaıe tanfmdaa taJia olu- -BITMEDl.ıww el--. 4S76 (2192). •••li..> -· 



Amerika lngiltereye -·-liTlllRll 0111111 111 lftl 11,_ıı aıı Ttrlıiyedelıi kanaat Rumen bape-
LlilEIBEI il lırı milaoerin Ballıanlartla kili Romaya 

···········- -
SON HABER-· 

Sayımın neticeleri 
-----~--~-s•x:~---------

-·- -·- tazyikini artıracafı •diyor 
._ ....-. ........ Londra, 23 (A.A) - lnsliz bava wrJr•zı·n-'•dr•r ~ 
1'978 vadetadftlr.. nD~ti ,:!~~ Brituyaya münferit Hl'li' 

5 

-·- u-.. LOKSEN-BUR_G_lllEBUSAll On --hrin belediye hudatlan cla-
Ottava 23 (A.A) - Kanada valU bazı hava hicumlan olmut .,. 1:nm1ar / n y-= == ~:: =:..·ıC: = ~d~ d=~t~!:;: Almanlar Bul- MECLiSi LACVEDILDI bilindeki nüfusu tespit eclilmiftir 

na~ bapeldli Make~. King ~ bombalar atımttır. Bir çok n1er ve bi- k J t . . • • Ankara, 23 (Telefonla) - İstatistik 28127, ~ivas '1727, Kastamonu 13'181. 
dan ~l§tır. Valü umumilerın nalar huarata uğramıştır. Yaralı ve ölü ~ar ra iDi az- Lıyon beledı_ye rerır umum mtıdilrlUIU ~.~Ü ~ Konya ı:;~580, Eskisehir 60.61'1, Bahke-
'--~anatta bulnnmalan usulden değilse azdır. ıı.r.._ 8&'""''"'" eticelerını tesb•~- ı.....___ iP. 
vc

3 
l- ık ec1• ? k ., J•ıJ· D\lluıs ,,_ n "° --r s1r 22659 Mer in 30193 Gaziantep ele bu seyahatin memnuniyet verici o Fena havalar dolayısiyle Alman ifıali y mı ıyor tev ı e ı r lamıştır. Şimdiye kadar OD f9}ırln bele- 5731~ kişicİır • 

tluiu anlaplıyor. albndaki üsler ve Almanya üzerinde ••• diye hudutlm, cJahilmdeJd nUfus mik- Bu ralr mİar, N- beledfye hud~ 
İyi haber alan mahfilleT Amerikanın tayyarelerimiz hiç bir faaliyette bulu. - - •• Maresal_ Peten Vena•• 4arlarmı0,_ •• ~.olarak elde etmek mum- , __ dabn!de• . n'•L·-- g"~-~~=-_ 

bitaraflık kanuniyle Comon kanununu mamııJardır. BUlGAR MiLLETi ŞEREFLi ,., kun 'UD~·- &al'& JU wu:nı uıst.e~-
llivetmeii lqilt.ereye mahrem olarak da yulepliek ilzeN.. Bu lehlrler şunlardır : ~ l&Yımma nazaran şehirlerimb:de 
dadeWiini blldlrmektedirler. Böylece ----·---- BiR SULHU KABUL Lülaemburg 23 (A.A) - Al- İzmir 184.362, Adana 89.990, Antakya barii bir nüfus artışı g&e çarpmaktadır. 
!ngiltereye bUyilk krediler açılacak, or- Balkanlarda man1ann • 11.arnameeiy1e l...ü)l.;. ..... -·-·- •• -·-· ... ---·- ............ -·-·-·-·- - - :-·- • -· 
cıu ve dnnanma lılzmetinde bulunan tay- EDECEKTiR senburı mebusan mecliaiyle devlet e· f • ) d• h t• 
~r:;ı=.:e:ı==!~:ı::: HAYAT BiR HAYLI ı.ondra23(A.A)-Taymtsgazetesikome1icfaPdmıfbr. 11 10 an tya eye 1 

.-•..- BAHALILANDI BaDranlar ahv8li ~kkıMa aşaftıdakl Nevyork 23 (A.A) - Berlinden ı 
1 111LER 1 'Dl? znakaleyi nep-etm.lftir: bildirildiiine are Marepl Petain a•x 

HABER 1 . Bükıet. 23 (A.A) -Bir Biikret ga.. cAtinadald Alman ve ttalyan sefir1': Tepinievvel ~ cloinı V•- iki mi k t ticar,.. mu··nasebet-
l.ondıa. 2, (AA) - Deyli Telgraf zeteei )'iyecek madde &,,atlannm ~e rlııJn Yunan ba§vekill B. Metaksası zı- da '---k .. p • ..:.ı._ me e e 1 

pzetelıi Lhalm laai)tere ~ele 'bir yüz arttıimı. et EuuJ,a Syatmda ::vüzde )'met ederek bir ..ura isteklerde bulun- l&J yeraçpuııw mere 81111! 15......- • •• . • 

Mıp bamlwk için Parile littili bahe- dört :vüz terfi kaydedildiiini yazıyor. dukları haklnndakl haberlerin mihverin c:eldir. lerini inl,:aa~ ettirmek UZere •eldi 
riai Alman pıopqanduuun Y•YJIUI bu- Bulgaristanda ~at bahalı1ıjı avn1 faydaJanacalı mahfillerden çıkbğı zan- Roma 23 (A.A) - Salibiyettar ~ & 
hmdujunu it~. niebetteclir. l 939 eylGIGnden 'be~ Bul- nedlliyor. mehafilde turih edilcliiüıe ıöre Ro- ı.tanbul 23 (Hususl muhablrimiaden)· He)'et reJ.si beyanatında ndlmle flJy.. 

--.ıwıı.4u••-- pri.twla lıayat yüzde 40, Yqoalavya- Tirk mahfilleri llöyle bir aifare- WikiilDef ieiai pnenJ Finlandiya harici 'ticaret dalresiDl tem- le IÖ7lemlftir: . 

1 -·ı - da )'iizde )'üa ltaJ.ablanınJlb". tin Y111m ............ hn••tirdedir-~ ilDaci Tı • • .U eden bir Fin ticaret heyeti bugünkil - etki memleket arumda1d ticalt , ... --...ııı~ ler. TirlDJ~ '-'!98.t. llliln~ on~::: wfimb R::::... =~ ~~ = ::';z.~ =:e~= 
lleriin. a (AA) - Aıa.a te1ıllll : Hl .. TL E A ~ tuJikini uttiracail zi:rant edecektir. mllmetsili Hellestbı de vardır. Heyet lerde bulunacaiız. Şimdidu bir py 
Hafif ~ 1a.»weltdlwc1en mtl- merkenn ıledir. Baıbnldi ..... ft- Ceôe\re 2S (A.A) - Liyon be- memleketimlze ıelirken ttalyada ve Yu- .ciylemek hnlrhNCfır.> 

nkkep flWar dGn ılwlUs LoııdraJı ziyet Ye mib'ftrin hube betl-mek lecliJe nıili Ye mesai aıkad.tlarm- nanlstanda da tevakkuf ederek birer ti- Heyet bu ıece Ankaraya hareket et-
1Mımbardıman ~. Alır 'bomlm- arzusu ~ Yunanillaa IRı- ....__ L..!.. .. ihti•lci L-~L......o.1---?..... caret •nlapnuı alet ve bnza eylemi§tir. miftir. 

:;:u:=r-:ede=-~ Lavalle bir mü- siinldi~ mu1caveme1e• :t::.W.::.i1ii;;mn.~- ·A·-b id-·-·hbd··· .. İ-·-d.-. .. b~:···:k 
•00ııe:=r·ıanan1er1 Almanya likat yapb -=~a ~Acİi.elerhıden clers alan aC:° ~~ cW= e r~ ya ?0 u 0 !1 ~·ya 
............. • Alman tay- Ywıanistanda kendisinm • &manıe ı. -...:.:.:... .m -=-~ • m· e--ası·mıe ku·ıat edildi :rllNll kQsp&lt. llbi mihver JebiocJe liti\ı'1mı kaybet- ıı-- mm _,.,._... a ' - -

4 - BASTA&API 1 bld SAYFADA - mek telt1ilresine maruz buluncfulu ka- nalalda ......... ,...Jan ,.... ıx:aa·-----
r. lı mltı~e v naatı vucbr. llllD çoialmuı ~ '" ... Antalya 23 (A.A) - Abeki kazası mmtaka kadar dvar vilayetler lcin de r Faft8G fte • ••. J e Fon RIDbentrop ta haDI' buluııdutu hal- Taymisin Sofya muhabiri Bulgar kra- huauaun temini icin sanayi maka- halkının ılmdlye kaür la\>umlıkla ehemmiyetine lpret edllmipir. Abeki-
/ıarp /ıarba gire- :ı! ~Ak:ı:~vaı ~da~u lmm baron Fon Bardofsldyi kabul et- nm..Rmn Milin lindiyle itJemai bekleclili Abeki - Aatalya Akdeniz .,o- liJer bu bayram gilnlerinl idrak edeıK 

1 m 1 Jıe e ~ . ı,; tiibıl bildiriyor. Bu 80D. gllnlerde yapı- llzumunda _.... ....... lunun açılma tarenl bqUn Antalya va- ılmdiye kadar TOIOıS ~ .. 
eelı mi.? ı::-:~ uz: ulu lan~ lan ikinei milllkattır. Saraya yap~ __....... • Bahıin riyaseti alımda yapdmqtır. Vl- kıJml§ ve bunalmıı olan bzalarma ln-

e · mevzuu 0 ran- bu ziyaretler hilkUmdarı ananevi bita- Jlyet mebmlan civar kuaJaıdan gelen 
- BASrAUft ı t.ıl BABADA - l8DUl tatikbalidir ve bu mUlibt, müta- raflık siyasetinden ayırmak için ruhi Belçllla INlfllefıUI heyetler ve Jrai.babk bir halk kütlesi 18 bJr 7.amanda bilyilk lmktnlar bahJey .. 
tBnce1ere ... Btdeıtn LnaDe ı&.rUt- nk.eden I08l'a ortaya çıkan b&diselerln bir tazyik teşkil etmektedir. J.ond..... merasimde hazır bulunmuştur Aks.eki liyen bu yolun 'k.Updı münasebetiyW 
.mede buhmm• ~eti Vı.t ile 711- en milhlmmldfr.. Bulgar milleti ,erefli bir sulhu sevinç- .. kaymakamı ve 'ODU müteakip. vali ve Milli Şefe ve hUkUmete filkranlarınuı 
phmş o1an lptlclal mUzakeıelerin. eğer Loııc:lra 23 (A.A) - lngiliz matbuatı le kabul edecektir. Bulgar ordusu fena . Londra, 23 (A.A) .-:- Belt;ib Bbaıve-Spa- ınebuslardan Rasih Kap)anıiı söyledik- bildirilmesini vali ve mebuslardan dil .. 
Jnnsa abık mltt.tildm lral1l hlll ida- Fon Rı"bbentorpun huzuriyle B. mtıer teslih edilmiştir. kili B. Piyerlo ve haricı~e nazırı · leri nutuklarda bu açılış töreninin bu mişlerdir. 
me edebiJecıeil her ttlrltl llıdakate Wr ve Laval aruında yapılan mülllita mU- -~•-- ak Londraya ıe~erdir. .. ••• ••••• _ ••••• -·-·- .... -· • ••• -·-·-···-·-·-·•• .. -·-·-· 
nihayet verine böyle Wr glrUfme ile hlnı. bir yer ayırmaktadır. Bazı gazete- • "' o·· D b • d )84 k d • • :=!. =::::::ıe: ... ıı- :r =r~:ar::;ı:!, ı:a1er1::1::: ltllgan rasmı taQI Slıarballl f abrlkalar11. on o nca an · ar eşımız • ~ ~--=ı.:=. ı::: re~e(A.A) - Mmaa ,..._ = ~ d~ha:blifu!- htl lıtl-lllltlı art. 808 vatan 1 iltica etmiştir 
..ı m~ ~ t..lıltl Seba Bitlerin dUn Pnill ~ Fnnm.ı.t- vetleri Sollum ile Sidi Barrani arasında Jstanbul 23 (Telefoiıla) - Bugün Eti v puriyle ~ulaaflU111 i_.ı 8"ikW 
Jo1 bu suretle llÇlhruf oJiııeUm. vekil muavini Lavali kabulU miinasel>e- f:taıyan krtalarına hücum etmişlerdir.. 1111 için 1..ıwrıır Dobrica kasabumdan 984 Tür~t muhaciı ı gelmiş v~ bualar alikadar! mü;aın. 
~k Tmnılla Roma mubü1rine tiyle qağ\daki tafsilltı vermektedir: Zayiat. hafütir. •il Jar tarafmdan gayet iyl karş1'anmıştır. 

ı/.tte Kont · CWıo Ton IUbbentrop Alman bari~e nazı~ F~ Ri~t- ~talyan bombardunan tayyareleri Port Ankara. 23 (Telefonla) _ Silmerbank Gelen ~en ~. Bulgar Jtı• 'ar_mm Dobricayı işgallerinden ild 
l'nasaya brp ~ ~ ropun pek yakında V'wşıye gıdeceği söy- Sait deniz ilssOnü bombardıman etJniş- .. dürü B BlU'ban bu akeam fa- aaat evvel oraamı terkettiklerini söylemıo;l rdir. 
m1annda tanzim için ı~- lemnektedir: lerdir. Sarki .Afrikada kayde değer bir :b:ı. ~ t ~ htanbalda SU- ... •• ••• ••··-·••• •••• -·-·-.. ·- ••• • - • • • •• •••• • - • ••• 
Yaba Vlll:re lıılrıorte 11tmeJeıi muhte- Loııdranııı dil.şUncelerine göre bu gö- ~Y yoktur. Dilşnan hava kuvvetleri bank fa~ ·istilisa)inin ~ M kin ç•• -O)t! tl!.ı 
met dellJdlr. rllşmeıeriiı hedetını kat'i mütareke şart- Habeşi.standa muhteBf tayyare meydan-~ . ., tetlülercte buluna- a eve :I»rÇI ID DU aU 

Dfier taı'aftan .Almanya ile İtalyanın tarının tesbiti teşkil eylemektedir. Fran- Jarım bombalamışlardır. c:akt 1 1 

IWD ayn mfJlüereler 111PM81mdan sa mihver devletlerine A1sas Loreni, .wıı.xıwıw N:im ba.c:ma fabrikasında köylü için Ve-!1!.:...:ken nasıl tefsır· 
.. fQpbe ecll1menwblc1lr. Nisf, Tunusu, Cibutiyi vermeli teklif et- ISVEÇll IOTISllA AIERI· 25 kuruş basma yapılacakbr. Aynca nur 

- mekte ve bu devletler de Fransanm tn- I I Ereill fabrikasında da jorjet bnali dU- ecliJ• ? 
MBUKU pru:a gllt.ereye 1w11 harbe girmesı şartiyte Klfllfl VERD G CEVAP şUnülmektedir. ıyor 
• • • • • • • • • • • • • • • bu teltlifi kabul etmektedirler. . Vafington, 23 (A.A) - Amerika --·MW ~ihven·n Vim 

Buna intJzaren Fransız hfıkilmetinln · K rdel H U 1 · 1 O 1'1.. '!'• Kahire, 2 3 (A.A) - B. Çörçllin rd-
JlaYI ft Almanyaya mütemayil azası, Fransa ile ~~~~ ~-- u •. sveçe -~tdl ff 111 •ırlllll ı••I •• k•• • yoda Franaaya bitab eden nutku hakkm-

• .11ı 1 b• k-'-~- ) DOmuanuınan ~~areauun masa ere 1 ... h .. ,, umetin·~ ...... ..... Alni8iıya arasmda ır ya ı~ua e- edil · ka in hük .. etinin Jıl& .::::; da tefairatta bulunan Al Bells paet8li 
Mavi ördekler vınralaruu -:-aı:- don hinde tavsiyelerde bulunmaktadırlar. •-- m~~~e t r~ıl eç = ... : no- uar•ıar BllfVekilin Jngi)tere vaziyetinin bvvetli ,_. .,..-- ha. . Bo d .-ına uu no a ı e cevap ve •• ...,, ... r. t kJifJ • 

iıhaıUcu buzlan civarında ;yaparlar ve k1- FtaDSJZ rıcıye nazın u ouin JII!- B ların mili. müdafaa ihtipcı göz- e en olduğu hakkındaki fıkraları bflhasa 
il Meksika klrf~ ...-W9!'· Mletik tekim düıı Amer"?m IU.':telerine .Ya.ır: önünde tu;warak Bidetik Amerikaıun Ankara 23 (Husmıi) _Türk Haya -•.,. kayıt ve işaret ederek diyor ki: 
~ ·~ ebedn,~ dmma- tıjı beyanatta ezcumle ıoyle demi§tır. bu tayyareler . . ihraç müsaadesi ver- Kurumuna ymdun her yerinde yardım- M

111 11
., .. 11. ~,rlll - cBiz burada tngiltBe kuclretinin namı 

dan b~ler ~ aftdai )>y laıtlan FRANSIZ ~CttE mediii bqan !Y:.:uttur. lar devam ediyor- SmnllQllda demir tüc- V 1 aı arttıimı görilyoruz .• Ve ÇCirÇll ntW 
wrndıl t;11a Mat•o klıfttiidft kjy.... NAZIRI NE DlYOR? . --•ıww can Baki 282 lira. Kanda alb t6ccar ye.. zafere tam bir itimatla kon~ bak-
a. .,,,.._..,. ...,... .. ._...,.. ı.a- - .Fram. Almaılyııya karfı tam bır O 1 1 lira. .. tüccar eDiıle ıu.. dokuz tac- lllr ••r111rlll •ı••• bdır-> ~ mltktllt ...-... dUriistlnk g&termeğe borçludur. Fran- ç RC L • IUTIU HER YERDE =yirmi beter lira t~de bulunmut- .,. 1 .. Laval Petenle •tJrli-

Halbuld Kan.dada, km) c:laililer, u ile Almanya arasında bir yalı:laşma YIYILAGAK latdır. e· 
w.Jerce mni lrdeii hO,lk bir kolay- vuk1! ge~elidir. tki memlelet ~ Yine Kanda iki Yatand., topı.cbkluı ıtıı11r fere lı p arıae "'ntla 
Wtla avlulu. da böyle hır yaklaşmayı ve samlml 1§- tıOndra. 23 (-4.A) - B. Cörc;llbı nut- 440 lirayı Han Kunımu veznesine tee- • . 

Tablatm ve ~ Midin ci1.. birJiiini arzu etmemek manMlZ v.e lil- ku Loııc1ra rad;osunun muhtelif dalga- Um etmitlercJir. lakenderunda dart kiti Zurih, 23 (A.A) - Volkare§t gazete- ~işi 23 (A.A) - Havas a1ansı bildirl-
lerini ~ VA W- bu adamlar, ltınç bir ,eydlr.> Jariyle verildlll için Alman telsizlerinin nipn ve nikah ~erini Hava Kuru· sine Bernden blldirildiiine g&-e Mihver yor. . .. . . 
toprak Ye ttlyden lrdelrJer J'8PM)ar ve Gue~. Nazırdan ı:ransanm Aİ- mttfJahalesbıe ralmen mükemmel din- pıuna makbuz mukabilinde talim etmif- devletleri vıp hUkümefine aplltlald Bay Lav&;': Bitlerle aorii§tükten .,._ 
haavnla ... Ti 1"1ekleri Jc,.,ıu;nlıar. ial Lbrenl Alıiıaııyaya verıp ve~ ~. Bu nutuk 90Aa1~ tay- terdir. Wdlflerl yapmqlarchr. ~ buraya donmU, ve Jılarepl Peteıı ile 

Mayj örclekl• ..... t..,, ~-- 11n1 ~. Hariciye ~ Bau- yareler ile gerek ._.ı al~bulunaıı ...,....... ı _ Allla Loreımı Ahnanyaya, ,Nisin ıötUfmilftUr. Laval derhal ~e Parile 

r:rw:-::...-:.;~ ~ ~~ı.:;w~: ==~~~- ........ •21~~ neltalya arasında ~_ ..... _ ... _lplr_. ________ _ 

=.r--=t= .:: -:!t':." =~ l'nw hGkUmetlnin IRAl!JI Pllllk REKotTESI edl. ':~':!8-"!' ınerb-= eaDecek·CftaJ ~· J'rawya bJa- ;:.~ = .= := 
K...ı ....-. Lu ~ .._. _, mlh\'ft devletleriyle l'ramız dcmanma- Tahran, 23 fA.A) _ Ştru n•MBaıa- zbide dUD ~ IClnd~ Pasif Jto;. 3 _ Fasın $imal Jnsmmi1i h.Panyaya ze bdar bulunan aenlt bir i*l' .._ 

- uvkl sem ~. llMl ardek eti llD1ll bu devletler tarafından ~- Dm pamuk mainline ah ilk raparlara runma tatbibü ~. terki.. tema olmak üzere bilyttk .bir 1wmu )». 
oliLmn en çok eeYat.i w en !ula al- muı- haklrmııla mtlzakerelen &lrifllcli- s&e bu -nentn maı.uıu mtllremmeldir • ,. •ıı •• 4 - Afrikadaki Franmz miJstıen>Mre- pltacalmr. Aynı pzete, ilave ed,lyor: 
4lalan pd.chr. lhıe dair ÇJlran pylalar telrzip edihnek- w ~ wwdrı nuabsıılUne nuaran -·~LAD ll'IU BUll .. AM ler1nden 8'rl 1ra1mı bam l'nna. Al- Bu tekJifler Vlfl ~ h1ISOll 

MMi aalMler. q. ~ irMre Wir. CQk fazladtr. BIDwa eJ;yafm l,yl cinsten ııry 1111 "'"' Ullltll ~ ft ltmb'a tarafmcJlıD birlikte lda- IJlr topbmtwnda tetkik edllmit ve La-......_ •••Mdaa Wr tawi hile LnaJin Pulle, .._.,nm. ~ oJc1u1u •Jemaılı .... ~ ~ FAnMAL re edllaoeldtr. wl ve Baudein ve aadtal Darlaaa 1'11 • 
._,.._. •••• ............. bile "8ıP ilk ttmwl etnlmda miizabıeJa.. cim ~ ~ ---= UllWIU ı ..... Btiullçbıl Japcmylıya terlredlle- men ı.rar.t11 bir :mUzakereclea ..,... 
Mif.a. .-.. .. lMihımw • ._. --..ı~ iUUıııiiihit1•a11t AL•llllR .A.Ura. 2J <TetsnJ> - 9ltUa ~ cBtlr. Mnepı P.tentn JllVl .... tiıMnefttn 

8anlar ..-.el& ........ _.... lıir ~ ......, _.... • p)mlnow\tadtr. UU...,_I ~ masllu 25 llkteplade ....... 1-AWentaleld Frm filolu lJe Şi· ôMrf1retl ·· ~ ~. 
konw. daha doin- ..m. 1- ... L• • ._... lltnW+An 11muml m&o s..ıı.ı, 21 (A.A) - .D. N. B. Af9-. cekdr. IWaDan lonalJe gire mHtlv, mal AfrJlnwma lııMmen PJw n tana- Marepl ~ mfJeteahl6e !mpuator
.liMat baadan pıH ,..,._, Ve .....,., ..ı.lıtr 'a>lalı Alman malramlan Be -. cntabi BulUmna n Dobricadaki Al· 7JıUt ham-. aftM 1Uiet111e 'Nil- lel ~ breı JmBunbnak ilze- lulunun bu teklifleri Jrabul etmt,erek 
b?'hılü•a her ıGnlncle. mavi lrdft eli alllıp•1- ,......,. .... oJdutü ltiyJeli- mq eblliyetWn ~ naHi Jcia lecek •• bu mretle memurlar ~da re mllnel'llı emrine ........... derhal pneral !>esolGn davuma iltihak 
yenilir mektedlr. Wr -.al.- ....... ıiw bildm7or. daha nhat bir nefea alacaldan:lır. '1a prtlar kabul e4Uclfll takdirde Al- edeceli k&Uatini izhar eyleml§tir. 
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