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Gü::ıü ~eçmiş nüshalar (25) kuruştur .. 

L T E L E F O N : 2697 ----· ı l:in ınündeı·ecatındi.ln gdl.l temız mesuliyet kabul etmez Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlni11 bekÇ'isı, aabahlan çıkar .tyuf gumdfr 

Amerika Fran•anın 
oaziyetini enJiı~li 
bir alakayla takip 

ediyor 

Fran~ 

Akıbeti ii::erınde görüşmeler yapılmcıkta olan Fransız Jilosundan bir kısmı - -·-·---· ------·---·---·---· --·· --· --·-- ..._..._........._.. -·- -.... -.-~-

Cümhurreisimizin iNGILIZ 
KRALI 

Cuma aünü söyliyeceai mühim M . 1 Petene ELÇi, AMERIKAYI TENViR 
~ ~ areşa iÇi N HOKOMETINDEN 

~1111111!!1~1~~1~11111~!~1?.ı~~~rla yay~~acak bir mesaj N•vyo!kA~~~!_l> IST~?!.,k Ti-

~~~---~~x~x~----~---

• ANKARA, 26 ('lclefonla) - İkinci d• mes'in Vaşington muhabiri bildiriyor: Mihvenn son tc.srinin ilk günü Yl'nİ foaliyet senesine «Önder 1 Fransanın Vaşington . bilyilk elçisi, 
girecek olnn Ilüyiik Millet Meclisinin ~ Amerika hariciye müsteşarı Sumner 

T bb•• ) • d açıhm:ısına nil program hazırlanmıştır. 1JZ\ -•--- Velsi %.iyaret ederek Fransa hadiseleri 
eşe us erı e Ac;ılnn yapılacağı ('Uma gün:i saat on ING' ' GAZETELERi FRAN· hakkında gelen birbirine zıd haberler 

dörtte Ciinıhurreisimiz Milli Şef ismet SANIN VAZiYETiNi NASIL k3.r§ısında Amerika Birle lk devletleri lnmltereyi inününün mecliste irad buyuracaklan htlkümetinin ihtiyatklr bir hare-
~• açılış nutku rad:ro ile yurdun her tara- GORU-YORLAR? ket takip eylemesi hususunda ııır"'r et-y ıd k fına yayılacaktır. 1\tecfüiin içtimamdan · ~tir J Jramı yaca en·cl Parti grubu toplanarak riyaset di- - • - m Elçi bizzat kendisinin de bu hldiseler 

·--- \'anını se~ecektir. Alman YB ıtalgan gaze hakkında hiç bir resmt malQmat sahibi 
ŞEVKET BİLGiN 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 • olmadığını bildinniştir. 

RAMAZAN - 25 -
GÜN İmsak Gün Öğle İkindi Akşam Ya 

S.D. S.D. S.D S.D. S.D. S.D 

PAZAR 4.54 6.31 12.09 15.09 17.28 18 

YENt ASm matbaasında basılm!.§tır 

1 

Alman hava taarru.ılannda yıkılan Londrada Saint Thomas hastcıııe~ ı 

1111111111111111111111ıı111111111111111111tı11111ııı1111111111 

lngiltereye 
• ••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanya ya 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

t 1 • d ııan Vaşingtonda hariciye memurları Ame-
Askeri münekkitlerin kanaatine göre, ~'°""ı~..,....,.~~l'9.ll~~ e erın en Çl9'Ur rlkanın Vişi büyük elçisinin Hltler -

Almanya İnıiltere~ i mağlup etm~k i~in !._.__. Peten konferansı hakkında hiç bir ma- ................... • ......... . 
at'ele etmeğe mecburdur. Zira Ingilte- maA naıar lQmatı olmadığını söylemektedirler. Almanlar proı·ektör. 

Taarruzlar Taarruzlar 
• ••••••••••••••••••••••••••••• 

ıeyi bir yıldırım darbesiyle yere sere- il Çilnkü Laval bu hususta mutlak blr ııU- Jngiliz ta)' yareleri 
111ez5e kendisi mağlup olmağa mnlıkum- Londra 26 (A.A) Royter kıln muhafouı etmektedir. HattA Fran- h _ı f /ere mitrol "Ö% atefİ 
dur. Alman•-'anın askeri ve sh·asi ınahi- h · · u· d hi b h ta f• '-rar ask•rı'" eae • T " "' aı'ansınm verclnn bir habere göre ln- sız nrıcıye nezarc ne a u usus ... R ,... 
yetteki biitün t~ebbiisleri hu za,·iye- -o· J . mnlOmat vermemiştir. h · • açtılar 
den mütalaa edilmcJidir. giltere kralı majeste 6 mcı OrJun Sumner Vels doğru malCımat almak leri fa Tip efmlfhr -•-· 
Avrupayı yumnığu nlhndn czeıı bir Mareıal Pctene bir mesa1 gönder· hususunda Fransız büyük elçisi nezdin- 1 1 1 1 

memleketin hl1a bU~·ük endi~eler 'i~in- mİ§ olduğu haberi Lor ira aalibiyet- de endişeli, bUyük bir arzu göstermiştir. NG l Z ZAY AT VE HASA• 
de kıvranması sürekli bir harbe mcc- tar mahfillerinde teyit edilmi•tir. Bunun Uzcrine bUyük elçi Heru-y Hey liman topları Fransız RATI PE" COZIDIR •ur edibeMtea M kadar (Ok korktuğu- -:r f l Jô 1 ' • ·· d ft 

1d • d·'~'-- ı d ögry enildıg.yine göre bu r:ıeaaj bir tq- mu assa ma mat e • n _ : ~re eı -
118 deli ir .. Va:uyeti ı-..t e göz en ge- ~ F 'ilet' . t l hal Vişi ile temasa geçı""iJi:ır. bili 1 1 bl ..ıı Londra 26 (A.A) - tngillz tebliii: 
ctrdiiimlz uman şu neticeye \"nrmak- Cl ve ransız mı ının u U'ap an sa er n llUB 111 nu DUfDUln hava fllolannın faaliyeti ge-
tayız .ı kartııında bir sempati mesajıdır. nılllllıtHHllt1ıt111tmtım:· "lllHttttııı~HI pı çen son geceden daha bUyük ve daha 

istila edilen nıuaz.zaın topraklar, Al- Aynı zamanda, bu mesajda Majes- Lava} Pan•ste Londra 26 (A.A) - Diln gece ~ngiliz geni§ olmuştur. Bir ~k hAdiseler kay. 
manya için, taamız kudretine tesir te, Fransanın iyiliklerini paylqaca- bombardıman tayyareleri muhtelif he- dedilml§tlr. Bunlar kUçUk ve ehemmı. 
~den bir bq ağnsı olmağa başlamıştır. defler meyanında §imali ve ~kezt Al- yet.siz olan hAdiselerdir. 
Ha)b k . Alnı A gıy nihai zafere tam itimadını bildir- it ! ı ı da bul deniz üslerin! petrol u ı anya vrupanın en zen- 8 yan ar 8 manya unan ' Hasara uğnyan mıntakalar Londra 
ıin ülkelerini eline geçirmekle abloka- mittir. depo ve fabrikalarını, işgal altında bu- ıehriyle merkezi İngilterede bir §Chir v• 
nın tesirinden büsbütün kurtulacağını, Londra 26 (A.A) - Roytcr ajansının •• •• •• lunan aru.ldeki tayyare meydanlarını bkoçyanm şark sahilinde milteadcllt 
tn,;ıtereye kar~ı kıta ablokasını mu\·ac- diplomatik muhabiri şöyle yazmakta- gorucuyor ve Manş aahillnd~ bulunan 1_1batd~rya noktalardır. ölü ve yaralı miktarı pek 
fakıyetle tatbike imkfın bulacağını zan- Fati7ıler gibi ileri koşnn Japon cdurleri dır: Hitler - Peten görüşmesinden sonra ~ mevzilerini bombanı~ ~tın~ er ır. az.dır. 
netmekte idi. Tahminlerinin lıilafnıa y • J f • • hiç bir resmi tebliğ neşrolunmaması Londra 26 (A.A) - Diln (Sğleden son- Londrada hasar hemen hemen şaha. 
bugün dünden ziyade lngiliz ablokasmı enı apon 18 ırı keyfiyeti, Hitler - Franko mUlakatından MOzakerecı· Mussoıı·nı ra Kent kontluğundaki uzun menzilli lara ait evlere milnhasır kalmıJ ve bol 
hissetmektedir. Far.la olarak istilaya uğ- sonra neşredilen kısa tebliğin 1amamen tngifü topları Padökaleden geçmekte _ SONU 4 'ONCO SAHIFDJE _ 
nyan memleketler halkını da beslemek •remıı· n sarauında - SONU 2 inci SAYFADA - olan küçilk vapurlardan milt~şekkil bir 1111111111111111111111111111111111111111111111111111nm111R 
zonındadır. Bunlara Alman ordu!>"Unun 1\ ı·ıe de aa· roıto•ten ••nra Alman na.kliye kafile.sine ateş açmıştır. 
düşman milletlerle meskün toprak1arı 9 1 OV Ahnan toplan da IJgal altındaki Fran-
daimi kontrolii altında tutmak mecbu- ı..11-11 .. 11•11•11•111'"'11

91
11•11,..11•11 ... 111•11,..11 .. 119'!11..,11""m,..ıı .. ll .. Jl .. ll .. IU•l .. lll .. ll,..ll~I SlZ sahillerine en §iddetll bir akın yap-

riyeti na,e edilil'SC hahsettilimiz müş- Japonya Sov- makta olan tngillz hava kuvvetlerinin 
kiilatın mahiyeti daha iyi anlaşılır. Al- Bitlerle Mussoli- himayesinde geçen bir İngill!. nakliye 
manya senelerce sürecek bir harpte } 

1 
b• k SON DAKiKA. kafilesini ateşe tubmıştur. 

mail!•J? o1.aca~ııda~ı korkmaktadır .. Bu- yet er e Jr pft - ••• • • • • • • • • • • tekrar bulu- tngiliz hava kuvvetleri Kaleden Bu-
mın ıçmdır kı yenı yardımcılar bularak - Dl lonyöye kadar Fran,su aahillerlni §lddet-
lnıtilCerenin mulun cmctte de\'am azmi- t h F J le bombardıman ederek 1ngiliz gemi ka-
ni sarsabilecek bir \'aziyet ynratmağa e azır ransız nazır ar cacaktır filesinin .seyrini muhafaza etmlştir. 
(alışıyor· -·- Y 111111111111111111111111111111111111111mııım11111111111111 
Almanyanın kibıısu taarruz kudretini JAPON ORDULARI YORUL· meclisi Londra 26 (A.A) - Vişiden alınan tnglliz harbiye ·•tlste-

kaybetmek ihtimalidir. " 1 1 OY 1 AN - • - haberlere göre La\•al Pariste İtalyan --ruun mttldm beyanata 
1-'rnnsa lıarbinin kazanıldığı güne ka· DUuU Ç N B LE B R · l milmessillerlyle milz.alterelere başlamış- ..._ 

dar Alnıanyanın lırı hen tecavüz silahı LAŞMAYA IHTIYAÇLARI VAR Alman ya ile işbir İği tır. Teyit edilmemiş bir ajans haberi, 
kara ordusu idi. Polonya - Norveç - Da- •b • k b l • Lavalin İtalyan haricıye nazırlyle iö;' 
nimarka - Holland:ı - Belçika ve Fran- Moskova, 26 (A.A) - Yeni Japon ı:.e- prenSl lnl Q U ettı rüştüğilnU bildirmektedir. Bu haberı, 
q hep ınütbic silahın ezici iistünhilriine firi Kremlinde Mvlotofu Zİ'-'aret etmic- N k 26 (AA) K 1 b" d Mareşal Peten ve Lavalin Mussolint ve 

.., ,,. " '."j evyor . - o om ıya ra - K nt Clan U b' ··ru kla 
boyun eğmişlerdir. Fakat işte bu aza· tir. Söylendiğine göre bu ziyaret reis yosu bu akşam Grenviç saatiyle 18 de 0

1 1 
~ e J got ... ~~~apa~, ~~ 

metli ordu İngiUel'e ka~ısında aciz kal- Kalenine itimat mt:ktubunu takdim et- Vjşiden aldığı bir telgrafa göre, V.işide ı;"ytea ~· .d P ey e.:i1H~8:~ .. n • ~ c: 
1 mıştır. Britan~ a adnlarını istila ınaksa· meden evvel Molotof ile çalışmak arzu- uğleden sonra toplanan F,ran.sı.z nazırlar e 

1
n ışı e gen~ uk~b er! arr

1
:1ra 

diyle yapılan hatırhklar netice verme- suna miistenittir. h ti . Al .1 1 b" 1.,.. . Dar an, Peruton ile ve a inenın < ığer 
eye nın manya ı e § ır ı6ı pren.sı- ----ı 1 .. U a.,til B gUn 17 d 

miştir. Almanya, lngiltereye denizden bini kabul etm~ olduğunu bildmniştir. az.a&Y e gor fllluy r. u saat .e 
akınlar yapmak cesaretini kendinde.bu- Vaşington, 26 (A.A) - Ja~n~anın Londra 26 (A.A) - Liyon rady08una nb•ııtorla~-~tıeydaetiMtoplanalbsPıetyapıhmftU Laır 'ıe 
lanıamıştır Alman donanması, denızal- Sovyetlerle bir pakt akdeylemek ı~ın blr ö Maret 1 p te il Hitlerln tık u PJall are§ en e va • 
tıları ve hücum botlariyle İngiliz do- çok gayretler sarf etmekte olduğuna ve ~re .. ~, ........ 8w e n .e itib rl 1 yaişp b. - Hitlerle yaptıkları görüşmede mUzakc-
uanma."mıo kontrol çenberinden sıynl- Tokyodan Japonya ile Çin arasında sulh 1.~.1 go .. ~ .... k he preru,dıp taabyıke,,__1 ır- re edilen mevzular Uıtrinde izahat ver-

v arr k l ll"T Al .. zak l · k ld v 
151 yapma wıusun a mu - rruı - 1•1 dir maıa muv a o amanuştır. u asa - mu ere erı cereyan etme te o uguna ldukları \''·iden resmen bUdirUml•tlr UU9'er • 

manyanın elinde, Büyük Britanya ada- dair gelen rivayetJer, Japonyanın bir 0 
.,. .. • Londraya gelen haberlere göre Mus-

lanna karşı, hiricilc tecavüz silahı ola- 1ara!tan Mançukoyu garanti altına al- sol.ini general Franko ile bulupcak ve 
rak hava lnıv,·etle.rinden başka bir ~y mak ve diğer taraftan Çinde yorulan ' ıııımıııııııııııııınıııııııımıııııııııııııııımıııııı bunu milteakip Fransa ile kat'ı anla§-
yolüur. Filhakika Alman başkumandan- ordularını çekmek için elinden geleni manın akdinden evvel Hitlerle y.W bir 
lıiı bu silahla İngilterenin maddi ve yapmakta olduğunu göstermekte6U. görUşme daha yapacaktır. 
manevi varlığını tahrip etmek kabil ola- Maamafih sulh müzakereleri hakkın
atl'ını ümit ediyordu. TasaV\'urlan ha- dnki haberlere Vnşington mahfilleri 
:yal hududunu geç<'medi. Diğer taraftan inanmamaktadır. 
lngiliz bombardıman tayyareleri Alınan. Diğer taraftnn Sovyet makamatı Çine 
Ya içerilerine tauruzlarun arttırdılar .. her türlü yardımların devam edeceği 
B. Ç-Orçile göre, İng'İltcrc, 1941 senesin- baklanda Amcrikaya teminat vermişler
de d~zletdeki hiıkimiyeti gibi hava- dir. Amerikanın da Çine yardımları dc
lara da hakim olanıkt.ır. İn~liz hava ına- \'am etmekte oldu~una göre Tokyoda 
reşalı Filips önüıniızdeki ilkbaharda Al- uçurulan sulh müzakereleri rl\·ayetleri 
nıanların İngiltere~ e yapa<'nklnrı her burada istihzalı bir ~eki1de karşı)anmak
hava taarruzuna yedi misliyle ınukabe- tadır. 
le edileceğini SÖ) lem iştir. Bu sözler B. 
llitlerin U) kulannı kn(.'ıracak seylerdir. Londra, 26 (A.A) - Söylendiğine gö
Bilhassa Çürçilin nutuklannda daima ne re, Moskovada Japonlar Sovyetlerin ma
kadar ihtiyatlı ve ölçiilii hareket ettiği- reşal Çan Kay $eke yardımlarını kes
bi diişiinnıek sözll"rin inandırıcı kuv- me)eri ve belki de, üç mihver devletle 
\'etini . bir kat daha nrttırnıağa kifayet birlıkte daha fazla sergüzeşt siyasetine 
eder. l.şte hütiin hu sebepler yiiziinden sürüklenmeleri için bir anlaşma yapmak 
Abnanya lıe.r ne bnhasına olursa olsun maksadiyle gayretler .sarfetmektedirler. 
harbi çabuk lıitirmcğe mecbur olduğu- -8--
"~. a!'lamaktadır. Simdilik gayre~l~rinin MU" HIM MU-LA KAT 
tnuhim kı5Dllnı hareket serbestısınden 
ınahrum olan Fransa üzerinde teksif et- Roma 26 (A.A) - Siyasi mahfiller 
•nİ$tir. 1'1aksadı öyle bir \•aziyet ihdas Ciano - Laval milllkatının yakında vu-

- SONU Z tNcl SAWFWI:: - ku bulacağını tahmin etmek1ıedir. 

Alman petrol labrlkaları 
111-ııııuştar 

Yeni bir Çek orduau 
hazırlanmak üzere 

Romanya kralı Mifel 

Tunada 
• • bulunuyor yem nızam . 

Lon4ra, 26 (A.A) - İn&iltcn barbi-

~:r~bnt'::rsı::e~· ~= ~:; Yedi dnlltlD l'tlrık itti. 
~:~~.t~Ahn~~~ ;~:~ ıı 11ır •1111111 k1rllllı 
ve petrol tufiye fabrikalarından yuzde 1 1 
sekMDinin bombardıman edUd1iin1 ve 
balen bu fabrllclaruı çok büyük m~ INGIL TERE VE FRANSA YA 
kül&tla çalışmalarına devam edebildik- I I 
lerini söylemi,ılr. B. Plngerfod lngilte- KOMiSYONDA YER VER LMEO 
re mulıan:belerln~c zayi o~ ~= Londra 26 (A.A) _ B. Hitler diplo
tayJarel~rm:ı YtC:.~ Y~~:nıan matik yıldırım te§ebbUsünti yapark c:ıı 
gayre~dın e, duıauı& ___ ':1_.. ldu..,• Balkanlarda yeni ink~ar olmamı§tlr. 
sayesın e, IOn erece ıu.au•..,. 0 l!ıu• 1 l kil dil Tu ko-

tabmln için bir çok Mbepler mevcut Sovyet er, yen teş e en na 
nolud .,.. ı-•~· misyonu masasında yer almışlardır. Y • 

utunu .uave ey ""&U.19..... . • da T sah"lda 1 b" Londra, ze (A.A) _ İngil.i% hüküme- nı koınısyon , .unaya ı r o an """ 
tl ile muvakkat Çekoslovak hUkümeü tiln memleketlerın delegeleri v~rdır. Fa
araamda müttefik kuvvetlerle 1' birliği kat eski komlsyonun ~ mUhlm uala-

mak Uzent Çekoslovak bqkuman- rından ikisi, yani lngıltere ve Fransa, 
~ kumandasında bir Çek ordusu yeni komisyonda yolctur. 
tanzimine dair bir anlaşma imzalanmış- Moskova 26 (A.A) -:- Tas ajansı tev-
tır. hlt edilmi§ Tuna ko.mısyonu hakkında 

P 11laşma İngiliz ve Çek bUküınetleri- §U tebliği neşretml§tır: . . 
Din harbe mesut bir netice v~.ilinceye cSon zamanlarda Sovyetler birlılıyle 
kadar devam azimlerini teyit etmekte- Almanya arasında cereyan eden gtirilf
dU. kap eden krediler İngiliz hUkUme-. meler ve .ttal~an hUkUmetinin muva
- timin edilecektir. fakati netıc~ınde Tuna ent~rnasyonAI 
An'-rıaYı İngiltere namwa harici)e komi$yonu ile Tuna Avrupa lı:omilyonu 

nazın Baltfaks ve Çekoslovakya hillrll- ta:;fiyesi ve bunların yerine Sovyetln. 
- 181RJ 1 CNCO SABIFw~ - - SONU t ONCO ~ -
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Ramazan Mü ahabeleri 

... E;kI ... R·;;·;~~ nlarda 

Kaçakçılar., lzmaritçi .. 
ler ve Başakçılar 
nasıl çalışırlardı? 

YAZAN: S.lihettin ICANTAR 

18-

ez 

~ihverin s9n 
Teşebbüsleri de 
In~iltereyi 
Yıldıramıyacak -·-rK~h;~;.;;~--www l Yeni tütün mahsulü 

~~~~~~~-t.x~~~~~~~~ 

Ordu. muz Mahsul ı·yidı·r. Piyasa ancak Birin- ea!ı!~'T~~~ ==-~ 
rine körü körüne ıuluyattan, onun ~ 

t .. ı- bazuılaaan bedi• • KA l.aıa d çıl ktır tip edcceii kötü o)uaa l1et nlnutktn 

~ topımeall eı anun .....,m a a aca -:: ;.b = eMbilir .. ? 
Kahraına ordqqıuıa bedi.veler s•a ~ aritd==Jelulllri ..... m· 

vermek hususunda vatan<laZlann Tütün mahsulü ile pek yelmaden .ıl- si)b:1er lııu ... l7l blltıe 11117 ' iı NM ...... MeM,_ mi? ~·""• -• 
~tlder büfük arzu ve alAkl kalı bir daire, mabaulUn ~ ve il&- bUyQk bir lrep .. talqıCider. At ' ' w m d• lııi..aıl ıdw'ar Fıw -

üzerin bu hedıyeleıi toplamak va- yasadaki temayllller baklanda şa,plli da orta bliteli tütOnlerlmıblılea ..... .ı. IPır ,..._ a Pu:W ..._ etmıle 
zıfesim Cumhu yet Halk Partisi dikkat bir rapor :haarıanu.tır. Bu n- mak arzusunu izhar ..p.cııw iw ... ,..,_ .......... .a.,tl•dı --~ 

· , uC'ruhte ctmişfü pora göre tiltün vubeti .,öyledir : bu sene piyasada .-yanı dikkat bir a- la.lpa ._.....,.. ~ -'Je 
TUttinüla. ber IÜll dumeeJeruu savur- lar arasında müaademeler, çarpıpn ar. Haber aldığımt7..a gure uç i.kirıciteş- 19-aO yıb tiltUn mahınalü, havalann kınb mevcut olmaması daha çok i1mlt raa olaeet'ar -1 NlllQet Pnam .ıı.. 

duğumaz 1Ma mlltnazl ,....._. uıa.,et bnlı dövüfltt, eerbler ve btlller olW"- rin pazar günü Parti teşekküileriDe müsait gitmedinden ve diler sebepler olunur. Ameribblar henüz mUbqaa leti ~ Wr .WK ı af il iiiiiıi)eaık 
~~lneiu ,__~ ~:::: d~OU- ndı cenaplan. '-- paralık bir mensup zevat evleri ~ vatan- elen dolayı bu sene çok mllkemmeldtr .. edeeekleri tütGn maman haldrmda bir mi? Bir koyun .... IHııl her --..e 
rn... - INn ~ da.şiarın kahranwı Uk~rlt!!rim.iz içln Rekolte, piyasayı ~buyacak derecede- ~ biJmedilderlıii beymı ediyorlar. Bu btl.aaak 1111? 
maı.t Oemaınl• c1evletl içinde .UrdOIO awnht için. TlftO. Türk ; Osmanh hazırladıkları ~ ÇQfap, yün eldi- dir ~ 32 bin ton tahmin edilmiştir. Bu kumpanyalarm umum! merkezleri her Bitler Usi bir iMimlııli pa iNinde 
aaltauı clddeD ...,Jeoek pydl. latildbnetinin tebwuıı 0 hükGmet dahı- ve ı. içlık k~ v• saire gibi yeni tahmin., her tUtün bölgesinde yapılan tutm•- olacak Jd v-- ı- 1tlr 

RolD ...._ ilı' al delllcft Siyasi, Bnde birbUU. lmdmr keyfine ve ka- sene olduğu gibi bu sene de en 80ll da- ...... .-.__, • 
..-•ı--t ~ _ _.. ": ••• ..n..ı L- "'- .......... L-L--2. eşyaları m kb muk.,bılinde toplı- I tt

1
tklkat neticesinde. rakamlara mu.teiılt L:L_..ı_ mü~·-- mllrdaı .. nı bildlreceJde.. ~Dhn ye1gel k W ':tir. 

-Y._.... _., -.. = __ .., ..- .11111% ~-- - 1aWUL ~ acaklardı . 'atanın t'mniyet ve e- ~~-~· rit:bUdlr ";'bu mlkd.rlar teamW ol- w m.ibea esirin id ' ' illwt a-. 
lU mnkller •• l'01m- w W bol iı- Yllbm Bamaunlarda bu feci hale bir ime .m Mehmetçikleri tı0- umiraelD alıaJar, pıyasanm biraz geç . _..ın ___ .__ W oluak ileri s11rım.....-• .., 1 H ... 
ediJmltll' a dk6net Relir. tak bat ve tazyikat a Aun tulrat rıdan korumak JR,iyea açıl...,.lln• zannetmektedirler.. Bunun d~ U&en kat°b'm if'8 ~- lar, llaWar, Sft'Cdll' " '-' t ılis .. 
Her~ eYftl Wr emabl flrketba snıerdl va~ lar bu ;şe en bUyUk dıem- bazı ehemmiyetli sebepleri ileri sürlil- dır. . . tuapJanm içlerine sindirerek tevekkül· 

imtlyaı aJtmda c.J~da. ljlıketin O. Çtlnktı ti1t8D tiryakisi olan Türklerin rpiyet1 vermektedirler. mektedir. Piyasanın ikinci teşrin ayında Tiltiln mıntakalarında yetiştiriciler Ja. •"acakl•nnı beup etm.- NllllQ'et 
manlıca adı (llUperekfthnenln tnhm- ftameaw tlltflne mahsus blltçe a7ar- açılacağa amııediJmemektı. Fakat ilk mallarını llyı1t olduğu ihtimamla hazır- işpl altında obm ve 0-.,.;. biitüıa 
n duhlm Deneti AIJnel OmwniJe) idi. clıldanm reji ldaN9l iyi bilir ve ona iÖ- kinunun ilk haftasuun wıu; piyasanın larnakta devam etmektedir. Akhisarda Fransayı aç k+nak ..,,,..._ mana 
Fn•" • cBejl Co. - lnteı ı ı a. re davranmb. Bir de taassup cih ti ~ açıhnası için en müsait zaman olarak mahsuliln c;ok müsait oldulu ve Öde- bırakanjuu ilasas etmlıttir. 1117ü bir 
Tallw de fEmpire Ota aee> aiW W.. dı. Az çok mUsamaha lhımdı Zırm deri süriUmü.ıür. mişte de iyi cins tütiınlerin hu sene pek millet, aç kalacaktır veya esir evlitlan 
şeytl. a..JudllD o-w.ı--nn buaDn- 'l'Uıkt.r Jlwneaada tUtllne bol para ·rutün1erimWn müşterileri çoktur. İn- fozla olduğu anlaşılmışbr. iHe edilmi)eccktir diye isti1di117le bir-
kü t1ftSJe 11ft taumı,. ~ede- verdllderl kadar, oruçlu km üe hidde- İzmir Cocük Esiııeme kurumu idare • - - · - - - - - - - -·- --· • - • - - · - - - · - - ·- · - · - ·- -- ilkte tarihi ferefletinin çannum ~ 
tun: .Çok y1ce ()wıan1t c1nletlnln ki- te, bvpya öteki aylardan ziyade müs- b yeti, Karşıyakadaki ana kucatı oku- BORNOVADA Tana ye Cezaylftle slJılildeıune9ille ru:a olduia ... ~ 
ra ortak ttltGn lnhllarD. 9dmem oldu tftt olduk1anndan pek ilZl'rl rine var- lunun Ocretlı çoculrlara tahsisin.in ku- .... .a .... ONG...... Ve .. - v-•ta•-- malt hakkını kaybetmiş cl&nektir. Fran-
mu? !Ula ..ımezat. ru nun gayesini hakkly1e temin etnicc:!"- ...,..... ~ . ..,_ ua aa ...-a ~ı bu hali düşünmüş mildir? 

Bu Qka ortab kqctinc1eD o hUkil- Ve artık reji her Ramazan için husu- Jıni göz tin\lftde tutarak mil~ -·- -·- AbnaDJa, J'nnsaua ....._ _ soa 
met acaba m btlfac1e ederdi! Haysiyet- .si ve büyük bir faaliyete pçer, tlltUıı, yıne ayni nam altında ve kreş halin· Bornovadakl ~· Enene ocajının Tunus ve Cezayir limanlarmda veba hadde eıkaruak bu utırahm llllUlevl 
sizlik, ı ı ı.ı.e. ,._.. wbat, cm.,.tL slpra çefltleriıai. t&nbekl nevilerini ~ d fakir l$ç1 çocuklarına tahşis edilme- senelik umumi heyet içtimaı dün gece vak'alan göiiildilğiindeA bu limanlar mesuliyeüııi miti ma.. ~ 

..... ı a .. ._--. .. dQamn la1tu; y.w.b, pk. zarif paketler. ku- •:ne karat' vennişth. ı.aat 20 de akdedilıalltir. Kongreye B. muVaridatma vebaya mahsui tedbirler :atfetmek IUNtiyle Frm zd" e•= 
bu._..,..._ 'ftı-ld)ede tllDll awjlll- tular Jpııde mtJp çıbnr, banlan bplf Bu~ kar1tri takdir ederken Ana Ethem Tekin riyuet ~.Yeni ida- kOTıulmuştur. ruhunda ihamete ma.lllt -..,. ~ 
al, IJI' - ... 411 ı'' -W 111111- bp1f a1wa ~ a.. ba para- lmcdl kreşinin bundan llODnl daha mO. re heyetine BB. Enver Ataca, Hümü __.._ • ....,_ 111Rk iAeaaiştir. a.......ı. ..... W. '8" 
yı 1 

...... .. • 'ı ldl1dlmet lan Jdlllamb!. bet neticeler verecellnl muhakkak ad-~ Ali ~. AbldUa .tder Te u.... Clmll•-- Ba7Jl• ... • na -- ld v•..... ... ... , ... 
~:.:a ~::.-.:...-.:: ,.!: '::!C'~b':o= .:1k kdmz. --·-- ::: ~~-==:w~ da................. ~-~ı~. = .!.:. = 
ta!. fabrika derlerdi - onlar da~- Tepedk pesta IDelll:esl s.mı Dura ve sareyy. Tokg8d6 eÇI- ~ ... aealE ....... alt riac:eJ'e bdar _.aadelıda .._ _. 

QemeeJan clJbud&l atık», .Fransw:a &arda hummalı bir faalivetle lıazırhklar- Tepecikte yeni bir posta ve telçaf diler. ... ...... 
11 

.....,.... ~ m~ ..,...._, Zi-
~ dallen bu ecnebi bntfpz- ela bulunurlardı. merkezi açılın14 V\? muameleye baeJa- ---e-- 1 _ 28/lO/lMt v.....ı gUnO. Mat ra h - Ne llir - • il •r ... 
lan )M\\ı lr, .. tldwtin tMll okhıiu Bir tarafta ntmm dükkblarda, eiml ın1'lU'. Posta ve te1graf başmtıdilrünUıı Kaz eftSlllMleatade 13 1e lCJZ liwi tale~ oku,._.. dar .kaoetll ob11811"fbt. 
hOkUmetln <>-•nlıı dnletl .mtııde 5nlerinde serst wgl tefh1r edilen. ~ .. yeni merkezler açılmasında g&terdtll llaarif vekaleti tstakta bir alqma ita& fsakW maqly)e :&Qramı aÇll ve bQ- fBYICft Bflıllflf 
bCl,,uk e1Çilf1W Yapmlf ohm ~ bk armlunan tlltClnleri. hazır slgara!an ıayreJ şayaru takchrcftıo. Milat okulu, Kütabyada da bir kız e1ıa- nk çekme tarem.. 
ard'ın pa1111 oWup fU llfliıclnki satır- paylaplırka. öte 1.arafta kaçakçı} nn --·-- titüsil açra"*11'. Açllma ~ Cthn- 2 - 29/18/JNO aa1ı sUaii aut ll 4aD .., ___________ .. 
lan bu mllnuebetle olcumak kifayet kırmızı kQrtlana .-nh tUtGn bohçaları H k hı.niyet bayrarmnda yap1Jecektır. itihUen Halknlllertn ~ ...-,. 
eder: tiden ele ıezerdl Reji bayileri: ava urumuna Maarif veklleti \-erdili bir kararla ramı....,-. a...t bir ternlll, 

c!Capltf2 ş a eler yDd•d• ()pnanb - Buywun beyim! Ramazanı şC'rile Kız enstitüleri tlçilndl suuflannda da s _ 30/10/JM ~ IOntl mt 
i.mpuatorlutunda1d yabucılar. istisna- mahsus aliyyüWA llh. . e • t be ••ı haftada bir saat askerlik dersi gösteril- 15 tea ltllııarm 1'Ye)erin•lrden llDrtıeu 
az MltOn yaı..ellar, ... 711kan eh. Derken öte taraftaıı kaçakçının çığırt- y Dl e rru er mealnl kabul etmittir. Glirkaı'mk war.du CUmh_.,... alt 
rlcl es memleket = memleket dl§l> kanı - amma otobns ç ğırtkanlan gibi Yurddaşlann TUık Hava kWıununa - ---·--- bir hllMe. X. ~ X. lilllll ft 
lmtlpaDdan; Awqı .. wak ve an- cleiil! - 3'0l yöne&im bilen SEEiz sadasız teberriileri devanı etmeın.dir. lkW ..._ 'ilim ~I ... ....._ ... Brbk .._ tıh•.ı mba Oh-lıwbete 
cU W ıaftlf .... if diplomatik çıtırtJranı ktiJaluuza: J!JiliH?" sahibi B. Hlbeyin İkbal ffO li- ...... __ mwae,...-- mit cılmı.-k'MI -- ft KJs ........ 
........... hMiwlla 1N Mfta1a ...._ - ~bey! Ranummlyelik açık pav· ra. Politi Limited eirkel1 2'° lira Ali Muallim mekteplerin1D meslek! imin- Jebelpl ....... llmo.. 

IWlll 11-'llld 
Ebedl Şef A'talürkUn öltlmllnUn 

ikinci yıtdlSnllmU münasebetiyle §eh
rlmlzd, de ihtifal yapalacak ve EW
dl Şefin aziz hataraıı tebcil oluna
caktır. 

imtlpldan istifade~. Bina- liM mıah. Scnur kız saçı gibi!~ ve Adil Fidan ortakJan ~ ma- el Ye ikinci smıfJannıda. ._ ,._cıı e 
~ ,..H,, ltfltlB .... 1 da ne M:eatll 8eri alır:a! fuast 100 lira. iambıi v~- bir dil kitaplanndm Liai ..... -- YITl.1 r-~ ,., ~ 
....... ne ...... ne adlir9 ,._ De d. ~M'"' fısl.rlardı. yurddaş 1a on lira tebeniıde bul~ maUus obmlarm fııkutwbı_, bnr- Y...,.._ -~ 
hukab ~ t1Wıi1t- w 01mn1ı Ya: clllurftP, cı.pkrı• emaf1? Re- lardu-. ~- Y.a.lı elıır' 'ki talıa.,. ..,._, lfiıMliAndaa ıaUhlıu miktarda Jlt vt 
iıapuatorluiunda yabucılar heyeti il liW. ~ «i~ bun_larda da. fla. Vaizlerinde halkımlzı öteden beri ha- - ...... •--... - ,.....,., Jc1a tap ec1m ~ 11 ... ri- çuval ae1mi§tir. Bunlat halen ı.tmbul-
ununl7e.l memleket bnalarmın \la-~ a&ef}I bır faahyettir gıdeor- vacılı*a ve hava kuvvetlerimize yardı- ..,._az•• Dla 'n1 a., drtg • ~ lk llllln- da bulumuktadu-. Bu~~~ hlnir 
tilllde bulunan bir KMt tPskR etmekte- dı. ına davet eyllyen Denam valzJerinıiz. .... -•- ele..,.,,_., .. ...._wl)le ..._ kuru meyve Jbracatçüa.r birliiiYle Tuz 
dir1er. • > Bunlar bil.yük küçük iki sınıf idıler. den B. Lütfullah Doğan da arka- Sdıbat nıU4UrltllOadeo •ldıpna 1* ._.. Mtiı • + ._._.. ..n. ir lDhlurı n birlilder arasuuia tabiın 

Ne fed delil ınl! Eıı pespaye bir ee- Elmerill 'tatar çocuklan .idi. Q3!:lariyle birlikte hava kurumuna ge- mektupta lmıir Salar. DiJlb ve IQirl., ~ ~ tul blorl tıe- edllecektir. Çuval buhranuutı nilbeten 
nea.&ye hilldım ~ o hllktlnıet ~i&çilik, ba:.~ılık de)~ geç·ı- )erek asit aza bydedilmlelerdir. ~y~ti .tarafından Halkevinde. ·wile- ada ectd..ktir. önüne geçihnlf olacaktır. 
bqlsmda bu ,ıh! bntlyazlı bir ecnebi meauı. Bu bayağı hır kurum, bır e:on f- Yukarıdaki tcberrüleri büyük birse- a:~ b~ılen k~r~ aa.lır. dilsız ve .._.,.. ._. • .._ 
flıketlnin artık ne vaziyet alacağı ko- lıku.. vinçle kaydeylcmekteyiz. korler muessesesırun hiç bır aakası bu- n-ı ..... -a--181'.._.e PAIUI iPLiKLERi 
layca tahmin edilebilir. b.marit, bwyorsunus, ıu içtikten son- lunmadığı bildirilmlştlr. ~ 115• .....,..., NIU 

0 tüfekli, tabancab, bell kamalı, eli ra yt"rlere atılan si~ dipler"' B ak o- - - - - --·-- lndlGnılaıt ewalı 8'e Pamuk ipliklerinin fıatleri her IÜll 
sopalı creji ~~ ve ckolcu bqı- ta Byle. t Bayram .. ~~~ kaz~~ d.,,.,..et'lll ,..,..... bir as el.ha yUkselmektedlr. Bu yOzdaı 
ları> ... Bu bliyilk bir ~ttı. Osman- Tütüncü ve tömbekici olarak ikı kıs- • İnonu cadde.ıande ıdare ettiji 13 u- De let ~-=-1-..ı.-ı milJl U 1 erkek çorap fiatlerl iki misli yilbelmif-
h hUkilmetlniıı ıu aczine, meskeııetine ma aynlırdı. c .. •• yılı otomobil ile Konak istikametinden vn ~~·&1 e m eSM8e er- tir 
bakınız 'ki kendi zabıta ve inzibat teşkt- Tütüncüler, boyunlarında birer kes~. \IID& j(~U ~elmekte olan Mehmet Ali 9i)u Ahmet d~ kıLMLea matbu evrak ve defterle- -·------------
lltmi , pals w J•I ı ...... Mili sabahtan akfaına kadar JOkaklarda Onal, yolun sohuıdan geçerek karşıdan ~lemuh=t.J!~.v~~ r-•lfüiiL•iiiiijzji'HHIH•: 
daha JuatiJada 111.r1e Wr _. Jnn.- kahvelerde do1aprak yerfore atılan, dö- izM1R 1'10Fr0L(){°;()NDEN : •len tnmvan ~ w v....- ny .. ~ &u • ır~...- Q : 
vetlıa rm:qJ*et ll;We' S ı w Jıı9ldl- ki.üen mpra artıklanm topbyanlar!... Mübarek b yramın iptidası önü- ön kU!D\Ull türlD etmilUf. luchı Wtul- ~esı ~Maliye vekiletinin teklifi üze. • .-..... --• : 

~ Ti" bek:...ıı rt1a da b k""f n....:ı-ki crnı....... . astlı t rme ~ tarafmdan kUftlla m.; L. ... ~..... : met* ılrı 1:-' ........- onı _.er, sı rın ırer o e mwı.c.~ v41'~ f'UDUAe r yaca- mus ur. misyon bir seneye yakın çalı'°'a...dan aaHınn••••H•HHHHHHH .......... . 

b~t:!..: ~!r.~~: :~~:1';:~~~· ~;ı~:~~de~ira~~': l Alnı asil ınille~~;=sO Şiltede f,;J.:;';J.u.aJaıı :::.:.~iı kararlan Başvekllete ar- Jlozlıöy ntelıtelll llıaal• 
çıtl... ~ llbJe 'nr nu- ıömbekileri ocaklardan tophyanl:ır' - K. Çj;LBBk>CLU Karantinada 281 ınci sokakta bir eve Komisyonun ilk vardığı netice, mW.- Dınalsllld~ ,,,,,.,,,,., . 
da,~ dlı ... w ~ ft JIOk.. Bu artık tömbekiler esnaflarınca ~- şilteleri atma.ta gelen hallaç Osman Ye- bere evrakmuı bir~ olmustur. ~ b;ıe yaııldıiuM ~ 
tada det beklerler, bıüıol kurarlar, çal yap~f izb~, fukara kahvelerine. me. Başak deyıp te hor &örme. Recinin- şiJpanauk, '8te içinde buluma 100 lira Bu maksatla teshit edilen esaslar, ko- oradan_ altı ~metre ~ Bocıköy, 
pusa tullllardı. Tltila anmak " ,..._ esrar ~enne .. ~tı.!11"dı. . . kinden iyi değilse ben buradayım. Bir parayı çalnuş ve tutulmU4tur. Hakkın· misyon vazifeaini bitirmeden evvel sap sağlımı bır .. mektep ?~ ınalik 
lammk ltlD! Fakat ızmar!t tutun. Bu hır cıddl kiğıdı hır metelik. .. Bir kijıdı iki me- da muamele yapalmektachr. Başvekllet yolu ile koordinaıtyoa lleye- ?lduğu ~de öğr~tmensizlik yüzünden 

Kim alma oı.m o lifi gelenin ~ m~le idi!. ÇilnkU bu artıkların, bu telik, üç avuç dolusu! tine verilmiş ve bir karar da ahnnştır. iki "'*111' m~bı kapalı cluımüta ve 
uı 1 ıaı 1• 1lnol-. cuwalma.-.. ucu ;ruılt ~ra. artı~~ peqalmı .İfte bu küçümencik e naflar aüel rini Bund•uonra, mubaNl'e evrakma~ çocuklar tahsıldea maluuın bulUllRlU-

rına. ,., ... yorpnma mlaırlu, dıtllk fap?1ak .. bayagı bır '?arifettı. M~elA bununla geçindirirler, Ramazanlarda B veten, pevlet dair. ve nılleSŞ(!Selerinda t.adaı-. . . . 
deflE Miller, itim edeeeJE ....... bugu~ halk, Serkıldory ~· ;te.nıce, daha bol uUıkları bu tütünlerle bay- ayramlık kuUaaılan 4' cetit defter ve ....ıbu ev- Zey~ zeyüııyajı Yf ~tık.~-
daftk • .... blJe bBı•ılanh!. Hammeli. Geline• A.. nnilen _. ramlıklarım t min ederlerdi. Çocuk ol- - rakın şekillerlnl birleştiren veslkalar a~~u:;:: en :::.:v;; 

Hllllı& llltla aramUt lcla ..... de .... artıldannt topladık.. Bunlan ne b~ duklanndan mı, yoksa tütUnlerinln ve Kolonya ve tetkik ve kabul olunmuştur. Ancak, bu h n l --~--ft• .. ry ::.um. ta . 
r rı., ..,.a.n #erler, ftlıa altma il- ve ne derece paçal edecek ve h.ele ~a- tömbekilerınin artıiı olduiundan mı, evrak d1ŞIDda her vek6let ve tıetekkOI, . evv~ ...,_ ıçan . ~yan 
tilm ....... ....,__ .... ..,._ nık kokusunu ...ı çdcanp muşter.ye reji tehakkumU bunlara su çıkarmaz- Esanılarını~ı kendi hususi bUnyftlne aWmm ollim w- ecW.'·qaı zunıunda l1'ZWl dikkati~ 
gun ... ini 1-pnı ~leıı lr bclar cO- satacağız? Bir mesele değil mi? Her dı! rak ve defter tiple1'1nl muhafaza ec1 .. deriz.. • 
ret ederlerdi. halde izmarit ve başakçı esnafı birer * Bep --· ,,.,,, ~tir. • • ~ ......,_ 

Bu yüzden pek çok vukuatlar, cina- mükemmel eksper idiler! Sırrın1 ve Komisyonun veniiii kararlar s..v.. /ngt/ıs lıralı ınarefOl 
etler olın.,. marifetlnl bilıyorlardı! YENi ASIR - Yannld müsababe: HililA E • kilet makamının tasvibine iktiran ettik· p . . 
Beri tarafta be ct11tt1n kaçakçılığı> da Yuleri de BatduraAm kasaplar ve Bir sellmlıkta iftar ve tUttın llmıl. ez&DeSJ ten eoara, bu mM'lar c1airelılnde icap etene bır nwMJ 

bunlara k&rJı b"r teıkilM. bir mil~se balıkçılar tarafı idi. Duvarlann d:b ne l'Bll.._ ED·-~·--·· eden teAlrlft .........,. ve devlet dal.... ı _J _., 
bir mesı.. w ._ halW ~- sıra .ura çömelirlel": • Le RetPW~ de Pcria/ ı T.,..mu ını U. c.,.. .... · leriacle ayni tip kqatlaı- ve ....._ gunueruı 

Hu giln h ,. ' kolcularla kaçakçı- - Haydi beylm!. Jzmar t d y p ~eç- S. 79 kullaatlacaktr. _ BASTAIC.l\Fl 
1 

lpd 8411tJ'mE _ 
A XZ:ZS Si ezt 

: .. • ~ ................. - .......... ,, ......... : yet kararınu vttdim. Benlın buradan 1 mı ettiniz, ne oldu? bi1dir~ k.i, yeni l>ir kltip b .. 1--ıc.ı ~ ~:ir tarzhi 1~=-~-~~-
=:· 

1
E RUYUK.. ·- ı iKA·-YE =

1
• .=.· uzaklaşmam lhımdı. Bundan baJka bir - lflyır, 1id1111iimi bUmlyor. Za~o vakti olsun. _...,. sm.uı:.'".: .. uu y.-._..-. naı•-uk-

çare yoktu. Galip müteeasir -o'lıtcalctı, bilse 'btrallMU. l'akat .oııun .meaut ol- Bütün azmime ve warıma rajıneıa kanda ifpatt!~e::u lflll 

;, ....... A ............ , ........... , .. ,, ....... , .... , .... , .................. ; ......... i hatta ıstırap çekecekti, fakat .aihayet be- , adığını hissediyorum, hanımefendi. sesim pvçala.odı ve ıöılerim yaıJarl• fakat bu gö~iD yahenct ::::Uı~ 

Annesinin günahı 
ni unutacaktı. Hayatı tekrar tabii sey- Beni seviyor, fakat onun bUtün. hayalı- karaı:lk, kapıya ~ru yü.rüdilm. ketlerde 

11 
andaıdJlı •llkld•n twıU 

ri.ne aYdet eMceldl ~. claldmiF· m .Wuı ia lııla k6fi ... mu,.•m. thtişar kadııı, bar 1ı:o1wıu omuz~ bularak~ lduğu tahminleri v • 
le .,. Pakize tnol8ille telDw 1.ıtal11peak Jten6ai pek 7~. hto ıtiyor. Bi1i- d~yıyarak, bana ~ol gösterdi; dü,Unceli ylaları iktibas D etmetd• ikafa e::U~ 
ve~ yanım ki. sid, bepiaW 4'Ufüail7« Ben bu tJv_ula:. . .dikkate f87andır. Bu dakihM ileri .ıı-

Gldet'lmi xabft bir bç F8fl _. ~nmı Ma iyi. ller flY evvelki va- - S~ lhcenap 1- .ı.ısını~! aedl. Ga. riilebilecek yeglae eiddl aetice, Jıi~ 
YAZAN: OC: YILDl.Z sü6D. Karanını verdiktea IODl'a daha zıyetme, normal be1iae diiaer. llp belkı ete baya.tm yoluna çıkarnuJ o1- terle •ablann Abıun1arm J#edlii ka· 

fada beklemek Wemedlm Akpm ..t S-.. titılJoNu. l'abl all-nymak du~u e.n luymeW ~eyi kaybedecek. dar ne çabuk ne Je milalt tan.da c.rıe-11 - a1tı ~ta kendillai &lkn • sMıW lçla lrendimi ,._.,_... cwa.la .an- FAkat odamda yalnız kahp ta efY&la~ an etmif ~-
Bmn kendi kendime soruyorum~ Be- bimin içinde hüısediyordum ki, bu dol- lir mlybn! diJe Oelibin anneelne tele- nell, Meta merhamet dd ••ele 91tWlği- r':8" toplamaja bqladığun ~an :ken· ltalyaa bu.w da Alman bamauu tak· -
nimle gerçekten mesut olacak mısınız ru değildi. Benimle ula mesut olamıya- fon ettim. mi •• ' l'Dl'li Wi. dimde ,pek fazla cesa.ret ~etmı,yor~ lit etmektedir. Hatta bu gazetelerin fi. .. 
ve ilerıde benimle evlendiğinize pi!ıman caktı. llft1 onun evleneceği kadın delil· - fıipheMı' Wi. buyuımuz bekle. Yft'lllÇa .sordu: duim ... Pa~mı ?ankkad.a~ çbe~mb~l vte a1mıe. aııı ddıa umumt ve daha mtiphemd r. 
olmayacak mwruz? dlm. Bazı geeeler sabaha kadar uyaruk rim. - Sis P'htee. Galip alla ıneMlt ola- m gormeer;e gıtme ıçm ı; ı .e 8 m* Bununla beraber, ltalyanın bütihı <bu 
Haykınrcasına: kalır. hodbinlJtlmle mücadele ederdim. Sut alta bupktn muhtııw kcwell• ak ma WUFerma&az! '~ Sonra, ;uzağa, ~ ~aga ~ ve, ~lmlen hariç tutulmasmdaıı do-
- Hayır' dedi Sizinle ev~ndiğimc Ne olursa ohun, onunla evleneyim ve kap1811U ~ ve chammefmcUnbD - Bir mMclet hedlNald ol8eak n işte bir ~ ~a, ~yı unutınaaa çalJt- tayı, ttoly• basınında bul lmut.uz-

hiç bir zaman pişman olmı1acağım. lfe kendi Tahatıme bakayım' Bun<l n atetll istınhat odamna bhal edlJd1na Nazik 1tunua icha sizi ........ ..,Wim Ona mak ruyetinıde idim. ~ emmareleri g&rtennek mflmldin-
istediiimi bilecek kaıiar aklım ~ımda ~im n~e gerek!. Ha~r, bana kollan- b1r taYll'la beni kaqdedı: brfı ... çok tabir Ye tefbt ~reeek- * 4Ur. Aym umanda, mihver !f!l'fltl t.,... 
olmadığını zannetmiyor musunuz? nı a~nuş olan saad ti reddetmem bir çıt- - Oturunuz, banim kmtn. Söyle ya· .um. c1elil mi! Taksıden iodip vak't. evimizin fından ittihaz edilm bl1ttın wdMrlft'iJI 

Onu teskin etmek istedim: gınhk olunfo. kın -iniz Sizi GaJip illi ~· - Bnt pnuac e daeü" anılan ark•uıcla k b"r qık titri- ttaJya tarafuıdan bittabi tasvip lhlditl 
- Elbet, camın! Ne ile, artık bundao Fakat ona besled tim sevgi. kendıme llayrede yOdlae tı.ldmı· - Rem ele....,_ P.ıme ile lfl.ffl dü- yorclu. Annmi1 ütL mausmua U.rine tebaril~ ..ttinlmekte ve flb'IPI .. ıın-

ahsetmivelim. Ben yalnız bir ıey tstı- kaf11 ttV'!fmdon dwha kunetli idi. tle- - Yek. ..... • ' ..U ...._ .,.,. • k, olw ..... o...1a wP"fı+e 'ka- eğilmiş buldum. ltapıyı <'aldım ve sii- makb eldutu h1ısl verilmektedir. Fakat 
vorwn. Bı.ı da sizin meeut olmanızdır. rtde, bOtiln hayatınca nedamet ~ b.._ .... f ...... ....... ... ,........, 1 riine süriiae ilediyeıa aciın ını duy- SBn m releft menu a.ldl .-ı •tt-

- lfte --.ıduna ya!.. bir şey yapmasına g&ılilm razı obat)'OI'- yak, ...... lz•aa. • t•...... -.,_, "- ü .we.liyonm. dum. Rleler ~~ıdad ki ... taı-~~....at:!' 
Buaa .-Sylediti bu aözlere ne kadar, du. sizln1e glıtlşmek 1tlr NIN lliwttlııL - BacGn Peıf1!91be Bea Pl9 git. ,-an R8Z~m • .n ınan ıs--~ 

• bclar 1UD111ak ı.&eNlıa! Fakat. kal- ~ tereddUHeıı IOlll"a, niha- - Gkli1or nummuz? Gal\ple kavp mek niyet.indeyinı. Yann Galib bun• --llft'llEDJ..-. 4-r, hülya&. lrillr. 
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Seylaptan ita(- . Jgiliz Harbiye mü•-

......... K~d~;;. ve çiçek . yada hasarlar tefa~•;;,:n:t~him 
~ır bayan, bize mektup göndermek çiçeklere teşbih ederler, rcssatr'ı .r ı::enç Roma, 26 (A.A) - Bir kaç gündür _ BAŞTARAF1 ı lNci SAHİFEDE -

zahmetine katlanmış: bir kız resmi yaptıkları vakit çok defa merkezi İtnlyaya şiddetli ynğmurlardan meti namına Çek hariciye nazın Jan 
_ Çiçekleri kadın ve erkek her kes kızın kucağında bir·demct ba.,_~k göste- Tiber nehrinin sulan altı metre yüksel- Mazarik imza etmişlerdir. 

DOKTORUN KOŞESt İzmir İncir ue flzüm Tarım Satış Kooperatif
leri Bi~liğinden : 

riluhasebe me uru alınacakhr 
Tatradaki kooperatiflerimizde çalıttırılmak üzere imtihanla iki 

muhasebe memuru ahnacakbr. f,tiyenlerin imtihan tartlannı öğ
renmek üzere 6. 11. 940 tarihine kadar Birlik muhasebe müdürlü-
ğüne müracaatları. 27, 29 4651 (2227) sever amma, diyor, kadınlann daha %i- rirler.. Fakat, şiirlerle ressamların ta- miştir. Potknn ve Umudriadn da birçok Çekoslovak kara '.kuvvetleri İngiltere 

yade sevdikleri şüphesizdir. Bunun sc- biatten ilham aldıkları rivayetine inan- seye16.nlar ve bu yüzden hasarlar olmuş- ve orta şarktaki Çekoslovaklardan te
beW nedir? mB7.sanız bile, henüz hiç şiir okuyama- tur. şek.kül edecektir. Hava ve Kara cüzü. 

Tuhaf bir sual, diyecckslniz. tlkin ben mış yahut kuca~ında bir demet başak Roma _ Flöransa yolunda tren yolu tanılan Çek subaylaruun kumandaları tzırtm Stcru TlCARET MEMUR- i 
de öyle dilşündUm. Bir kure, çiçekle- tutan genç kız resimlerini hiç görmemiş bozulmuş, münakalit kesilmiştir. altında harp edeceklerdir. LUOUNDAN: Aleni teıelılıUr 
rin kadınlann erkeklerden daha zil'f.Cie mlnlmini kız çocuklan da çiçekleri çok - DONDEN MABAAT -
sevdikleri o kadar şüphesiz midir? Nice severler. olan bir çiçek, anne olacak bir kadın da di aşkına eş ararken, çiçelderia gtb.el Madde 57 - Şirketin hisse senetleri 
erkekler var ki yeıınekte muamn üze- O halde, acaba, kadınlarla çiçekler tabiattcld vu.ifesini ifa etmekte oldu- kokmunu hissederek. çiçek aşkma del- heyeti umumiye içtimama tekaddilm 
rinde çiçek bulu~ iştahlan kaçar. arasında tabil bir mtinnsebet var mıdır? ğundan do1ayı gururundan sinesi kabar- 1Al olur.. eden yedi gün zaıfmda ahara devir ve 
.Bazıları, ça11fl?la masasuım üttrinde çl- Bu sütunun muharririne mektup giin- mış oJr.un bir çiçek.. Aradaki fark an- İnsan çiçeğinin de kendine mahsus feral olunamaz. 

Kardeşim Ali GUldiatin ölümü do
la)"ISile •uydufumm 4eria acıy• ve 
('ftl&V JillJ 1! iştim etmek, teJıraf ye 
mektupla thiyette bulunmakla ali
ka göstermek Slll'Ctiyle bideri tesel· 
li eden yakın M:raba, ıic.t ve arb
claşlarmuza bütün ailemizle binikte 
alenen teşekkürü yuife bifıris.. i 

Ödeınq : ŞHi Gülcü ve ailesi l 
•t--- -·. - -~-·-·- -

_çek bulunmaz.sa yazı yazamazlar. Yatak deren Bayanın düşündiiğü ~f'Y de bu ol- calt bir 7.aDl2I\ farkıdır : Nebatatın ci- kokusu vardır : Kimisi misk kokusu, Madde 58 - Heyeti wnumiye lçtiuıa
odalannda bfle daima çiçek bulundu- sa gerektir. Kadınlar1n çiç kleri daha çekli bir mevsimde bir meyve verir, kimisi anber k.okmu c;ıkanr. Fakat m- larma meclisi idare reW bulunmadığı 
ran erkekler vardır. Fakat sonradan dil- ziyade sevmesinin sebebini ha.yat bakı- insanın çiçeği .ınl!,vesini vermek lçin san o;:Iunun koku almak hissi ~ meae- takdirde reis vekili, o da bulunmadığı 
şUndüm: Erkekler çiçekleri ne kadar .mmdan başka bir türlü aramı.~ olsaydı mevsim arama4.. Meyvesini büyübu~ niyet tesiriyle, diyorlar _ gittikçe zaif1e.. tak~e mec~i idar!' tarn~ından lrae 
99k sevseler ppkalannın üzerine yap- onu benden 90rmazdı. Sayın Bayan bu müddeti uzunca olmakla beraber, . hır diği ve kadın kokusunu hissedebilen er- ve intihap edilecek bır zat rıynsct eder. 
ma çiçek, boyunlanna çiçek .§eklinde bakımdan dilşilnmüş ve kadınla çiçek insan çiçeği hayatında birden zıyade kek burunları azaldığı için ve insan çi- Reisin vazifesi mUzakeratın muntazam 
pantatlf takmazlar. Hele, karmaknnşık arasında tabit bir münasebet gönrıüş meyve verebilir ve meyveleri ne kadar çeği, tabiatteki vazifesini ifa edebilmek bir surette cereyan etmesini ve zabıtna-
çiçek resimleriyle süslenmiş kuma! de- olacak. çok olursa tabiatteki vazifesini o kadar .. _teki . k1 • kuvv tll koku.la- meniıı kanun ve işbu mukavelename (( U M D A L IJ 
mek olan emprimelerden kendine elbi- Bunda da kendic:ıne hak vermemek iyi ifa etmiş sayılır. uzer'::ıtlJ çıçeah ~ çi~den çıka ah'klmma muvafık bir surette tutulma- UMUMİ UENİZ ACENTEIJGI LTD 
se yaptımış erkek şimdiye kadar görül- kabil değildir. Hayat bakımmclan neba- .Kadmia çıçek arasında - hep hayat :::ım ~ Y ~ 0 

k tU kokul - sını teminden ibarettir. Heyeti umumi- BELLf.:Jı.1C LINES Lm 
memiştir. Erkekler olsa oha çiçekli bir tatta çiçek ne ise insan cinsinde de ka- bakımından - koku ınüıuısebeti de var- ad ~~ a uvve a- yede hazır bulunan ve en çok hisseye tzMiR. NEVYORK ARASINDA 
kumaştan ancak bir boyun bağı takar- dın odur. İkisinin d~ tabiatte vazifesi öır. ÇiçekJerin güzel kokulannm, güzel nn ~ . ur. . . malik olan iki hissedar rey toplama .hiz- Haftalık muntazam hareket 
lar. Yalnız, emprime modasının yıllar- neslin tohumunu - hem çiçeklere hem :renklerinin aşk duygusu uyandırmP_~a . MUzmın 

1
nezlelennb ~C:~~ ~beald~1!~ metln! !fa eder. Bunların ademi kabul- HOLLANDİA vapuru 28 birinci ~ 

dan beri devam etmesi mektup ya:ıan de kadınlara samll olacak eski bir tabi- vasıta olduklarını elbette bilirsinlz. Y c- hıç ko~ a amıyan u~ ÇOr; ~ leri halinde kabul edilinceye kadar bu rinde beklenilmekte olup doğru Nev-
bayana hak :ı.•erdirir. re müsaade ederseniz - sinesinde bUyü- ti.ştirecekleri meyvelerin anne ve baba dan, gözlere. ~ ıçuı de ~el ~ suretle devam olunur. Heyeti umumiye york için hareket edecektir. 
• Ona halı: verince de kadınların çiçek- terek cinsin devamını temin etmclc.. tohumlarını bir arada bulunduramıyan çek renkl~. boyanmış empnme ~ katibi reisi ile rey toplamağa memur ANGHYRA vapuru 1 ikinci teşrinde 
Jeri daya ziyade. sevmelerinin sebeb1ni Demek ki sairlerle ressamların tabi- çiçekler, uzakta kalan baba tohumunu maşlara bürünur. olanlar tarafından gerek hissedaran ara- beklenilmekte olup doğru Nevyork için 
aram:ık makiıl görünür. Vakıa bunu atten ilham nldıklan rivayeti de yanlış getirecek olan kelebekleri kendilerine Tabiatte her şey insanın nesUn1 art- smdan ve gerek hariçten intihap olu- hareket edecektir. 
ararken de insanın aklına en önce şiir- değildir : Genç bir kı7. insan cinsini de- ~kmek üzere güzel kokular çıkarırlar, tınnak. memlekette nilfmu çoğaltmak nurlar. Heyeti umumiye içtimalarında ATHİNAİ vapuru ikinci teşrin iptida
ler ve ressamlar "Clir. Siiirler kadınlan vam cttinnc>k ,·azifesinc ha7.ırlanmakta ~üıcl renklere bürünfirier. Kelebek ken- için... G. A. haZll' bulunan hissedaranm veya mU· sında İzmirden doğru Nevyorka ha,re. 
;;~~;;;;:;:~;;::.;~~~~;;;~~_:;~~~~!!!!!'!~~...;;~~ ..... !'!!!!=~~!!!!!'!~!'!!!!!'!!!!!'!~~=~~~~~~~~~!!!!!~~=~~~~em-1!11!~~~~ messillerinin isimleri ile mah~lli ika- ket edecektir. 
_ ................................................................................... : ropralt malısullerı O/isi İzmir $ubesinden : metlerini, miktar hisse ve reylerini mü- NOT : Bütün vapurlarımızın ambar 

: D l t D y ll a : Şubemiz: namına -<>larnk 1941 senesinde İzmire gelecek ve İzmirden başka beyyin bir cedvel tanzim olunarak mev- içi elektrik vantilAtör tesiaab ile mO-: ev e emır o arın an : yerlere gönd('-riJecek hububatın tahmil ve tahliye işleriyle nakliye ~eri açık cut olanlar tarafından tasdik edildikten cchhezdir. Gerek vapurların muvasaW 
: .................................. ••••••••••••••••••• ................................ c.ksiltıncyc koııulrnuo;tur. sonra zabıtnameye raptolunarak muha- tarihleri, gerek vapur isimleri ve na.-
Muratlıda Sırt.köy Taş ocaklanridan i'ızar edilmek üzere 8000 metre mikabı (Tahmil ,.e tnhli~ <') eksiltmesi 25 ilçinci teşrin 1940 tarOıine rastlıyan pazar- fau ve talep vukuunda alakadarlara lunlan hakkında ııcentemiz harp dola-

"balast kapalı zarf usullyle satın alınacaktır. tesi ~tinli saat ond •. ve (nakliye) ebi.ltmesi de ayni gün öğleden sonra saat irae olunur. yı.siyle biç bir ~Ut altına IPrme&. 
· Bu işin muhammen bedeli 20000 lira ve muvakknt teminatı .1500 liradır. Mil- on dörtte Atatlirk caddesinde 220 numaralı Şubemlz binasında yapılacaktır. Madde 59 _Heyeti umumiyelerin ft- Daha fazla tafsilit almak için Biriod 
nakasa 6/11/940 çarşamba günil saat 11 .de Sirkecide 9 uncu işletme binasında Bir şahıs veya müessesenin her iki eksiltmeye de ginnesi caizdir. tihaz ettilcleri kararlar muteber olabil- Kordonda 152 aunuırada •UMU&La 
A. E. Komiayocıu tarafından yapılacaktır. Her iki ..-ksiltmcnin muvakkat depozHo akteleri 1000 er liradan ibaret olup mek için ittihaz olunan kararların ma- ~um1 deniz .acenteli~ Ltd. mUracaat 

İsteklilerin ayni gün saat ona kadar kanuni vesaik, teminat ve tekliflerini ih- ' üunların nakit veyu banka .mektubu olarak en gt:Ç eksiltme tarihinden b1r gUn hlyet ve netayicl ile muhalif laılanlarm edilmesi rica olunur Tl!:LEF"i'.J : 4072 
• -.2....-L 1-- 'lr--1• --...t1---• '17" - • }-: 1 "---dı• dii •ıeeıaıaeeeeeeeeeıııeeeııeeıaaıaaııeaıaıee• 
liva-~ o- -ı-u _-uanı.u ~wyona venne .,..a .-wuı h evvel şubemiz veznesine tev ·şarttır. esbabı muhalefetlerini mübeyyin bir 
Şartitameler par&Sl% olarak komisycmdan verilmektedir. · Sartnameler 11 ikinci ie,1rin 1940 tarihinden itibaren şubemiz binasında all- zabıtname tutulnw11 llzımdır. lşbu za-

Z3 - 25 - 27 - 29 4544 <2180> kadarların naıan tetkikleri.ne vaz.edilecektir- 23 - 27 - 31 4568 (2182) bıtname reye 1.§tirak eden hi.ssedarlar 
(KtaAUIC DEPO) ile huır bulunan komiser tarafından 

oı.ıvıER YE 
ŞVREKA.11 LTD. 

D. D. YOlLARI 8 NCt tŞLETME MUDURLO~ONDEN: :J iP Valhflar Miidö HıTıAfj d imza olunur. Hissedarların imzalan tah-
Alsancak - Şellitler caddesinde 1 1 No. lu depo binaşı açık arttırma ile üç sene zm f'--., n en : tında verecekleri bir salAhiyetname ile 

aıllddede kiraya verilecektir. ihalesi 9/11 /940 Cumartesi giinil •a•t 1 O da Al- Lira Cinsi . No. Mevkii Vakfı reisle cem'i araya memur ze\·atm za.bıt-

Y APVR ACElft'ASI 
ATATORK CADDESl Reel bi.aam 

TEL.EFON:Z40 
Londra ve Liverpol baUan ıc;ID 

piyasanın ihtiyacına göre vapurla-

.-nc:.k itletııM binumda komi.,,onum~ ,.apdacaktır. Muhammen bedel 2 16- --
.lira olup taliplerin ( 16.20) litalılt M. teminat makbuzlariyle muayyen valdtte 80 Dükkan 411 Hal binası dqmda Mezarlık bqı nameleri imzaya tevkil etmeleri caizdir. 

1 bil 80 ... 1 ı Hal b. d d M l L L lçtimaa davetin usulü dairesinde cere-konıisyona eelmelcri ]Azımdır. Şartnııımesi ~letme kaleminde gÖrÜ C • İr. C "T ınası ıtm & ezar Ut u&fl 

2 ... 27, 31, 2 ... 585 (2199) 600 Ev 401/81 Hacı Mahmut 848 So. Salep.-:..,gvlu yan ettiğini müsbet vesaikiıi zabıtna- rımu~ SPfer va~ardu. 
.. "" y melere raptı veya münderecatının der- ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••~ 

Yukanda cin'1 numarası mevkii ve hizalarında yazılı muhammen bedellerle 

;.,,.,,. YUfi~ Dolınl Encümeninden : 
Bomova - Mersinli turimtik :yOlu üzerinde Emin T anmadan iatimlilt olunan 

bağ kuletıinin ,.dttınlmuı pazarlığa çıkanlmıfbr. Enkaz yıkmayı tenhhüt edene 
d olaeakhr. ı.teklilei 31/I0/940 Pertembe giinii saat 1 O da villyet daimt en
cümenine ve evrakı görınek istey~nlcrin mmtaka müdürlüjüne müracaat eyle-
meleri. 25~ 27 · 4604 (2204) 

,.,,,,.,,., lleledlyeslnden : 
Tahmin bed. tJk Tea 

30Z40.00 2268,90 Pasif korunma Slhhl teşekldlllerinde kUllanılmak üzere 
alınacak 16 aaet 8e!'Vis bmyonetL 

· 18854.'10 1414,10 Haseki, Cemılıpq;ıı, Beyoğlu, Zührevi hastalıklar hastane
leriyle Zeynep Klmil Doğum evinin yıllık ihtiyacı lçln alı-
nacak kuru enak .• 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mlkdarlan yu'kanda yazılı işler ayn ayrı ka
pah zari usul.lyle eksiltmeye konulmuştur. Kamyonetlere ait şartname 76 lru
~ muklıbilinde beledi~e sıhhat itleri müdürlüğünden verilecek ve diğer işe ait 
prtname 7.abıt ve muamellt müdUrlUjU kalem.inde görilleccktir. İhale '1/11/940 
perşembe günil saat 15 te Dalrn1 enclimende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına ait Ticaret oda
sı veaikaJariy)ıe 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacaklan 
teklif mektuplannı ihale gUnü saat 14 de kadar Daimi EncUmene vermeleri 
lAzımdır.. 23 - 27 - 31 - 4 4546 (2181) 

kiralık ~ayri menkuller teslim tarihinden 941 aeneıi Mayıs gayesine kadar kiraya ci lazımdır. Meclisi idare işbu zabıtna- IZMIR BELEDlYESlNDEN: 
çıkanlmı~t1r. ihaleleri 4/ 1 1 /940 pazarte~ günü aaat 1 O dadır. Talip olanlann mCT.in musaddak bir suretini derhal si- 1 - Killtürpark dahilindeki büyük 
VakıAar idar~ine müracaatlan. 22, 27, 3 4482 (2173) ciıti ticarete tescil ve hUIAsasını ilan et- fuar gazinosun..ın ihale tarihinden ttı-

tirmekle mükelleftir. Bu zabıtnamclerin L---- b" "dd ti kira ri1 

EınJtilı ue Eytmn BanJıasllldcn : 
C.D. 
Esaa o. 

c.~ .. 

Yeri No.au Nev'i 

PEŞ t N fAi. Veni. Taj. 
Ahmetaia Mail. ikinci kordon IO/l, 10/1,- Arsa 
Dudu sokak 269.50 M2 
Ada 21 1 Parııel 18 

C.5 4 / I Ahmetağa Mah. ikinci kordon - - -- c 
Dudu sokak 4.- M2 
Ada 211 Parsel 19 

0.19 c 

D.20 > 

0.21 c 

0.22 c 

D.23 c 

k L -·k k k I.Ja.n:ıJ. ır sene mu e e ya ve -
ge;e muı.ıa eme ve gere . ma ~matı mesi azı isleri mUdilrlUAilndelU rtna-
E- ··e•·' ve eşhasa lbra:ı edılmek uzere . Y -ı..ıı- '- artt " ko §81 · k hül A la . mesı v~ açıa. ırmaya nu muş-

Depozitoeu ÇL ::.a suı;t .veya asa nn şır- tur. Muhammen bedel 1350 lira muvak-
Kıymeti T. L ket namma va.ı: ı ~rozaya mcz~ kılınan kat teminatı 101 :lira 25 ~r. Ta

z?':at tarafından ırnza edilmesı mukte- liplerin teminatı c. Merkez banka1Ana 
:ıidir. yatırarak Makbuzlarlle ihale tarihi olan 

5.390.- l 078 Madde - Heyeti umunıiyenUı sa- 4. ıı. 940 pcz.:ırtesi nnn saat 16 da en-
llhiyetleri meclisi idarenin ~lahiyeti cUmene müracaatlan. 

80.-
fevkinde bulunan mesaili bilmüzakere 2 _ Kültürpark Jahllinde büyUk 

16 tahtı karara alma'k: meclisi idareye mü- fuar gazinosu için 120 sandalye ile 45 
saadeyi ma}mısa vermek ve verditi ve- masa satın alınması yazı işleri mUdUrlll
kAletin şeraitini tayin ve şirket umuru- ğündeki ~nrtnnmesi veçbile açık eksilt-

2. 785. S O 557 nun sureti idaresini tesbit etmek. meye korun~tur. Muhammen bedel 
Mecfuı idare ve ' mürakiplerin şirket üçer liradan 495 lira muvakkat teminatı 

2.685.- 537 l!munı hakkında tanzim ettıklt!ri rapor- 37 lira 13 kuruştur. Taliplerin teminatı 
lar bilanço, kar ve znı-ar hesabı ve mev- C. Merkez bankasına yatırarak makbuz-

2.559.- 512 cudat defteri hakkında kabul veya ade- larile ihale tarihi olan 4. 11. 940 paZAl'
mi kabul kararı ita ve badelmünakaşa tesi günü saat 16 da encümene müra-

4. 553.25 911 yeniden tanzim etmek. Meclisi idarenin caatları. 
zimmetini ibra veya mesu1iyetine karar ı 7 22 27 3 1447 (2138) 

4.459.- 892 vermek amortismanlnn tahtı karara al- ' ' ' 
~~~------~----~------~-.. ----------- •·----------a D.24 : l\.AP..ŞIYAKA 

Kültür Mah. 1375 inci sokak 
464.25 M2. Ada 1 185 Par~l 8 
Kültür Mah. l 375 inci ..sokak 
447.50 M2. Ada 1185 Parsel 9 
Kültür Mah. 1 3 7 5 inci sokak 
426.SO M2 Ada 1l85Parsel 10 
Kültür Mah. 13 78 İnci sokak 
700.50 M2 Ada 1186 Parsel 8 
Kültür Mah. 1378 inci sokak 
686 M2. Ada 1 186 Parsel 9 
Kültür Mah. 13 78 inci sokak 
538.25M2. Adal 186 Parsel 10 

c: 
mak ve tayin edilecek temcttüat hisse-

3.499.- 700 lerini tesbit etmek, meclisi idare azala. 
rile mUrakiplerl intihap ve lüzum gör
dUğU takdirde bunlan azli ve yerlerine 

Karşıyaka 
Biçki- Dikiş ve Şap
ka - Çiçek Yurdu 

YENi DE 

Yalnız 
SGCIH 

Melek sinemasında T A K S t T ve P A Z A R L J K L A 
C.317 ikinci Sultaniye Vasıf ef. Sok. 515 5 7/10 Ev 

7 
500.- l 00 diğerlerini tayin eylemek, meclisi idare 

28/10/940 paıartesj yeni proırun 

Fil doktoru 
OLlvım HARDI T C R K Ç E 

Masum katil 
İ Dl<..'F A ÇA.RLl ÇEN 

EN ı t:Nİ FOX JURNAL 
SEANSLAR : 12 - 3 - 1 - 1 DA 
Cumartesi, Pa7.U ubah uat 9 DA 

Bugtln saat ız den itibaren hem 
sinema - hem tiyatro 

GÜNDÜZ SİNEMADA : 

Yqamafı zevlıtlr ve 
ÇAVUŞ MEDDAH 

Filimleri gösterilecektir. 
SAA 0ÇTE 

Tiyatroda : KILIBIK temsil edile-
cektir_ 

GECE TEMSİD1ND1'~ 

KAYNANAM 
l PERDE VODVİL 

5 GÜNLÜK BÜYÜK PROGRAM 
BVGVll LALEDE 

1 - fi'ilimlerin pırlaatası ve kahramanJann kahrıuıwn EMOL FLYNNiN 
DÖRDfiNct) BÜYÜK ŞAHESERİ 

TÜRKÇE SÖZL'O 

2-
CALINAN TAC 
.. MASKELER AŞAÖI • 

İzmlrde ilk defa mOthlıl Gan-ter filmi .. .................................................................................... 
TANDA 

2 
C.180 Meaudiye Mah. ikinci kordon 366 118/1, 172/I Ev 3500.-700 
C.225 Tepecik Mt1h. Sürmeli sokak 14 14 10 Ev 1800.-360 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkuller:in pqin, taksit ve pazarlıkla aatıalan 
ctaksitli olanlar yüzde 1 /2 faize tabidir> 5. 11. 940 tarihine müaadif salı günü 
aaat 1O,30 da ihaleleri yapılmak üzere arttırmaya konu1mu~tur. 

1 - istekli olanlann hizalarında yazılı depozito akçelerini vez.nemize yatıra· 
rak arttırmaya girmeleri. 

2 - Müzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde 
taliplerin depozitolnnnı nisbet dairesinde tezyit eylemeleri ve mühür kullananla
nn mühürlerini noterden tasdik ettirmeleri ilin olunur. 

22, 27 4491 (2224) 

izınJr rrcanucıy ue elelıtrflı Şlrlıetfnden : 
Şebeke ameliyatı dolayısile cereyanın: 

1) 3 ve 1 7 ikinci letrin 1940 Pazar günleri aa.at 9 dan 15 e kadar: 
f Darağaç C. 8ayYaklı 
il Tepecik D. Turan 
ili Alsancak E. ) 
l V Basmahane ) KaroiYaka 
IX Etrefpap f. ) 
XV Kültürpark Bornova 

Buca 
Kınlçullu 

1940 Pazar günleri ıaat 9 dan 1 S e kadar: l - Geçen balta UaJede bialeree kiıtinin kalabalıktan ıöremediği mevsi- 2) 1 O ve 2 4 iknci t~rin 
nün en ı\lıel lilmi V Çarşı 

Cİlf AYE2' HEK'J'EBİ Vf Bahribaba 
XI Gaxi Bulvarı 
Xll Mezarlıkhaıı 
Xlll Asansör 
XIV Gaz Bulvarı 
XVI Gümrük 

2 - ViV.İA.NE ROMANCE JAN GABiN. ŞARL V A...~EL gibi di.>rt büyük Vll Karantına 
samtklrm yarattığı şaheser vm c ' 'zclyalı 

sayın halkımızca bilinmek üzere ilan olunur. 
S· O N S A N S X Konak ______________ , ______________ .. , Sektör} rinde kesllec~ SBANSLAB 

=-·········· .. ·········•································································· • • 
: 7t ... enel Amerika tarihine ea büyük şerefi yazan ('Jl sonsm zaferi : İZMİR DEF'l'ERDARl..IOINDAlf : 
i kazanıbran... . : Karşıyaka Fahrettin paşa caddesinde Sağır, Dilsiz, Körler müessesesince de-

l A r ı. A • B .K s p R E s 1 : mirbaı eıyadan çürüğe çıkarılan Doyç markalı motör ve teferrüatı, bir buçuk 
B ......... ~ eP yaratılmaz bir zafer abidesi olacak : lıcyğir kuvvetinde motör ~.-e su türbünü çorap makinesi, Alman el dokuma ma-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: le.inesi, trekotaj makinc..1i, muhtelif elbiseler. ayaJc'.kabdar. iglcmeli parçalar, blllr-

TAYYARESiNEMASI Tet:,'l646 
Z4/lt/1Nt PDŞEMBE slllll matinelerden itibaren 2 FİLİM 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
1 GUNGA DiN 

1- GBÇIT HAVASI (KOMİK) 
11&'.l'baLEa : 2 - Ut - T - 1.31 DA.. 
p_. w ~ -.. ... 1eri (1~ da ilive seansı •. ) 

do masası, komidon radyo oparlörü ve sair muhtelif e»"a açık arttırma yolile 
~ 24. 1 O. 940 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

ihalesi 8. l 1. 940 tarihine müaadif Cum günü saat 1 l dedir. Taliplerin 
yevmi rnezkurda mahallinde mütq~kkil satış heyetine ve görmek iatiyenlcrin de 
mezkur müessese direktörlüğüne her glin mtlr aatlan il n olunur. 

4583 (2225) 

IZMİR DEITERDARL•GllfDAlf: 
ikinci ~kek liı~ bahçesinde istif ha .. rıde dere edilmiş taşlar ile kısmen yıkı· 

lacalc dıvarda mevcut tatlar açak arttır na usulile 24. l O. 940 tarihinden itiba
ren 16 gün müddetle müzayedeye ko-nulmuttur. 

ihalesi 8. 11. 940 tan'lline müadif cuma g(inü 15 tedir. T cJiplerin yevmi 
mezkOrde mahallinde mÜtC§ekkil sabf heyetine ve tatlan ııörınek istiyenlcr de 

~----•••••••••ı••••••••••••"" her KÜA lise direktörlGIUne müracaatlara ilb olwıur. 4582 (2223) 

azasına verilecek hnkkı huzur ve müra
kiplere verilel'C'k tahsisat miktnrıru tes
bit etmnk. Meclisi idare 'fıwsını evvel 
emirde şahsen müsnade istihsal etmesi 
lazım gelen husu.satı mUsaadc ita ve 
ademi itnsı hakkında karar vermek. Şir
ketin emvali gayr· menku1esini terhin 
veya tahvilat ihracı stıretile t<rtikraz ak
tine müsaade etmek. İdareye veya esas 
mukavelcnamenin tatbikine mütedair 
ruznameyi müuıkeratta mevcut mesail 
hakkında knrnr vermek gibi hususat
tır. 

Madde Gl - Billin~onun tasdikine 
dair olan heyeti umumiyenin karon 
meclisi idare aza.sile müdürler ve mil
ro1dplerin ibrasını da mutazanunındır. 
Ancak bllancoda bazı cihetler mes~ılt 
ka1mış veya ·biltınço yanlış olarak !.nn
zim edilmiş ise bildnçonun tasdiki ile 
heyeti idare azaları müdürler ve milra
kipl~r jktisabı beract etmiş olmazlar. 

MUrakiplerin vermiş olduğu raporun 
kıraat ,.e islimaından mukaddem bilôn
ço ile he:ıabatın kabulü hakl...,nda vcrHen 
kararlar keertlemyeklindür. 

Madde 62 - Hissedarlar .şahsen ala
kadar olduğu rnesailin heyeti umumiye
lerde müzakeresi esnasında hnkkı reyini 
istimal edemezler. 

Madde 63 - Heyeti umumiycde bi
lançonun tasdiki miizakere ekserjyetin 
veya sermayei şirketin onda birini tem-
"il eden akalliyetin talebi üzerine on bc.c: 
"Ün sonraya talik \•c ikinci içtima iç.in 
vaki olacak davet alelusul ifa olunur. 
!sbu ikinci içtimada nkalliyet tarafından 
müzakerenin diğer bir içtimaa taliki 
hususunda vaki olacak talebin mUtl!bcr 
,..,]abilmesi için biltınçonun evvelce iti
raz edilen noktaları hakkında izahatı 
'llu'lctaziyc- verilmemiş olması H'ızımdır. 

Madde &ıe- Heyeti umumiye karar
ı rı aleyhine tarihi sudurlarından iübn
ren üç ay zarfında sirket merkezinin 
> ı!unduğu mc:hal mahkemesinde heyeti 
ımumiye zabıtnamesinde itirat.lan tes-

t edil:nL~ olm::k şartiylc muhalif kıı·~T' 
ve hakkı reyini istimale müsaade edil
miyen hissedarlar ile şahsen me.suliyet
lerine karar verilen meclisi idare azası 
ve mUrakipler tarafından ikamei dava 
edllebilir. Anl'tlk isbu davanın suı ni-

Biçki - dikiş ve fapka - çiçek yur
du müessis ve müdürü: Makbul' 
Kebarc talebeye modanın bü1 ;: m
celiklerini metodla ve rı- .ıc usul
IP.rle beş ayda öğ,..,•P· . !Mezun olan 
bayanlıım maari' mi.idUrlüğUnden 
musaddak • ııomnlar verilir. Yeni 
devre için devam eden kayıt mua
melesi yakında kapanacak derslere 
başlanacaktır. Yalnız bu devre için 
ders ücretinde yüzde elli tenzilAt 
yapıldı. 1 Adres: Karşıyaka Rayegan sokak 
No. 39 --lZMIR BtRINCl HUKUK HAKIM

UCINDEN: 
Manisanın Aş .. ğı çoban İsa köyünden 

fınncı tbrahim Ekmekçi ile iz.mirde iki 
ÇC§lllelikte 244 sayılı evde mUkim Meh
met Nuri aralarındaki davada müddea
aleyh Mehmet Nuri vekilnin mahkeme
den İ!tif aen çekilmesi üzerine mahkeme
ce asil Mehmet Nuriye tebliğat İcrasına 
karar ven1miş ve mumaileyhin ikametga
lu meçhul kaJmau üzerine emniyet mü
dürlüğüne miizekkere yazılarak tahkikat 
vaptınlmı~ ise de bu şahsın Alsancakta 
dispanserde çnlışmakta iken bundan se
kiz ay kadar önce İ~ne nihayet verilmeai 
üzerine oradan ayrılıp halen nerede ol
duğu bilinmediği tcshit edildiğinden 
mahkemece ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmiştir. 

Müddeialeyh Mehmet Nurinin bu bap
taki muhakemenin kaldığı 11. 11. 940 
pazartesi günü saat 10 da lzmir asliye 
birinci hukuk hiikim!iğine gelmesi beyan 
ve gelmediği takdirde H. U. M. K. aun 
401 ve 402 inci maddelerinin halckmda 
tatbik o1unacağı tebliğ-makamına kaim 
o1mak üzere ilan olunur. 

yetle yapıldığı tahakkuk ettiği takdirde 
bu yüzden basıl olan hakik! zarar ve 
ziyandan itira7. edertler milteselsifon 
mes'uldilr1er. İtiraz üzerine mahkeme
ce veriJip iktisabı katiyet eden ilamm 
bir suretini meclisi idare derhal tescil 
cltirmeğe mecburdur. 

-BITNBDI-
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lnj(iltere 
lllUPAlll YEllDEI 

illRI iÇii 
llGILIEIEYE SOi 

TIURUZLIR 
•••••••••••• 

HİTLEA 
SC>N HA.BER 

.. , '··· -·-
Franaız ihaneti karfı· 
aıncla mukabil tedbir
lerinde gecikmi yecelı 

HITLEA INCILIZ HAVA NEZARETi 
TEBLICINDE KAYDEDiLEN 

HISIRAT 
Rayşta~da iza

hat verecek 
Başvekil Dr. R. Saydam 

._ .. Fransamn yar
v~ : B. B.. dımım istemiı 

Bitler - Peten - Laval görllşmelerinin . . 
bir neticesi olarak Alman teklifleri laak- Londra 26 (A.A) - Taymıs gazetesı-

Merkezi lngilterede 
çılıan yongınlar 

aöndiJ.riJ.l dü kında karar v~ek üz.ere Fransız ka- ~ diplo~tik muhar;iri vaziyeti şu şe
binesinin tlün 1&at 17 de toplantıya ça- kild! ~ır ~-~= _ . . 
lmldıilJU Anadolu ajansınn bir telgra- . Hi~enn Vışı şeflenyle >:ap~ıgı. ikm- - e-
fmdan öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kara- '7' pıülakat~ Lavale Salı. gün~ bu tek- Londra 26 (A.A) - Hava ve dahili 

Yakındı Fraısa 111111. 
hun ıaptlaıaıı 

-lldlrll188k 
-~-

rm müttefık davuına yeni bir ihanet lifte bul~du~ v~ ~etenın dün bu hu- emnı,et nezare'üeri tebliği: 
mahiyetinde olmaması için tngiltere susta tals~t ~tedığı anlaşılmakta~ır: Düşmanın gayreti geçen son geceler- F: S . J b • 
kralı, Mareşal Petene bir mesaj gönder- ~u teklif!erın. sulh.. şartlarını ih~ıva dekinden biraz claha büyük ve geniş ranaa, arı yeae ır 
miş ve muhakkak olan İngiliz nihai za- edip ~tm~klerı hen\12' ~Hım d~ mikyasta cereyan etmiştir. Bir çok hl- "k k 
ferinin iyiliklerinden Framanm da his- ?e Hi~~rın. Ayupanın sozde yenı~en dl.seler kaydedilmi§tir. Fakat büyük ek- mt far ÜS fer e• 
ıesini ala~ğup bildirmiştir. ımarı ıçın Fran~~mın yardır;ı:ıını .. te~.ıne seriyeti, hususi ehemmiyeti haiz olmı- Jec•kmı• 

Bu adlADe ikazlı rainıen, Vişi içtima- çalıştığını tabının ~tmek m~undür. yan kilçilk mikyasta hldiselerdir. aı ~ r 
mm netfcelerl lujlrkında hayale kapıl- Lava} ve bazı nazırlar galıplerle sıkı Pek az haU,rde Mssedilecek derecede - ı • 
mağa ünkln yohlr. Her lıalde, Fransız bir işbir~iği yapılması -~~~ıd~~la.r. hasar vukua geıntl,ıir. Hasarat bilhasu AlMANYA AVftUPA KIT.ASINI, 
nazırlar meClbl A1manya ile iş birliği Peten ıle Veygand, gorunuşe gore ay- Londra merkezi ile tskoçyanın .şark sa- . 
prensibini bbuİ etmif olacaktır. Bunu nı fikirde değildirler. . . bilinde ve- bir bölgede müteaddit nokta- ITALYI AKOENlZI KONTROL• 

---------------:z,.s----------------
Ticaret, Ziraat ve lkbsat vekU

lerinin iı6rak ettiği bir 
toplantıya riyaset eyledi 

Anbra 26 (MuhabirimizcLı:n: B. Muhlis Erkmenin de iftU'ak ettik
Telefonla) - Batvekil Dr. Refik leri bir toplanbya ~uet eylemİftir. 
Slyclam busün öğleden ev-rel Um- Ankara 26 ( Muhal.irimmlen: 
sat vekiletine gitmİf, llmıa.t vekili- Telefonla ) - Milli müdafaa velci
nin makamında Tıcaret vekili B. li B. Saffet Anlcan bu •ktun elu
Nazmi T opçuoğlu ile Ziraat vekili pre.le btanbula hareket etm~tir. 

··-- - · - · - - · - - - - 11 - I M -Q-· -·- - ·-•• ıı • t• - ·- - - --·-·· 
lstanbulda fırtına 

kabul etmemek için, mütarekeyi yapmış Toplantıların gayesı veya neticesı lardadır. Jngilterede ve Gal eyaletinde, . E 1 n IŞLA - z..x 
oJ ..,amalt lazımcli. tld hadile birbirinin hak~ında tahminlerde bulunmak beyhu- diğer yerlerde•hasar pek azdır. ölü :ve l R AL NA ALM ft . 
mütemmimliftr. Almanyaya kar§ı harbe dedır. yaralı da pek hafiftir; Leacirada huar - · - e· y t•• ı·· . . ile d. -
devam azmini g&lterenıemif olan bir hü- - • - hemen taınamiyle şahıslara ait evlerde Stok.bolın 26 (A.A) - Gazeteler Ber- l f' UD8ft mo Or U ~emJSJ J 
Jrilmetin, Alman taleplerbıe ciddi bir ALIAI IESl•I TEBll. 8 .... 1 olmuştur. Bazı yollarada hafif haaar ya- linden aptıdaki maldmatı ~: .., b• t•• f rb d batb mu~vemeti hatıra bile gelemez. pılıruştır. Bol nr.ikta;da y~~ bombuı SiyaSi mahfillerin kanaatine göre 'Bit- ger ır mo or 1 na an 
Şimdi anJapbnası 1lzım gelen ,nokta atılmış olmasına ragmen mühıın olarak ler Berllne döndükten sonra Franko ve 

hu Franiiz - Alman iş hlrlllinbı alacalı - • • yalnız üç yaııgm çıkmış, bunlar da ön- Peten ile yaptığı görUşmelerin netice- . x a x 
tekildir. 1Dt lııda, askeri bir Jttlfak ta- 17 fn..ri)jz tayya• lenmiştir~ terini Rayştaga .iZah edecektir. İstanbul, 26 (Hw:usl) - DUn gece ruj hamulesiyle limanımıza gelirken fır. 
bit bahis mewuu olriııyaeakbr. YanJ ı;; • • Merkezi lngllterede bir şehirde bir Hitler Fransa gör\l§melerinin neticesi başlıyan şiddetli Lodos fırtınası şehirde tınaya yakalanan Yunan bandıralı kap.. 
Fransa tngJltenye harp ilin ettiıiyecelt· • d •• •• •• ) miktar yangın çıkmış ve bunların hepsi pek muhtemel olarak sulhun yakında ve limanda bazı ka:m'lara sebebiyet ver- tan Anastaşm lıdaresinCleki motörlil ~ 
tir. Fakat bu §Üflden ibarettir. Fransa, resJ UŞUrmuş er söndürülmüştür. Bir kaç ev ve sanayi akdi teşkil edecektir. di. Bir çok evlerin camlan kmldı, kire- mi Çekmece ~annda battı. Mtirette-
~~nya ile slyast ve diplomatik iş b~- Be lin 26 (A.A) Alın tebliM • binası hasara uğramıştfr. Yaralı ve ölU J'ran.sa endUstri ve ziraat sahaların- mitleri uçtu ve şehirler arası telefon batı k~B;k FJmr.ar,a g~m. 
Uiinı kabul etmekle, Romanyanın vazı- .. r. • .. - .. an . . ~ • pek azdır. da bazı menafi elde edecek, harp esir- göriişmeleri inkıtaa uğradı. Ayrıca Gölcük motöruyle ıki balıkçı 
yetine dOfUyor. 'O'slerlni, hava meydan- Butiln ~.hava ~eşekku~erıın:i~- fskoçya üzerine yapılan hilcumlarda leıi serbest bırakılacak ve ıimalt Fran. Fırtınanın limandaki haiıaratı oldukça kayığı da batmıştır. Fırtına devam et-
tarını - JIPl altıiıda olmıyan arazisi da- draya ve I~~rerun ~nµ u '81'. taare büyük şehirlerde hasar olmuş, yükaek sada ltJıal olunmuş fptidat maddeler ehemmiyetlidir. Pireden cam, kezzap ve .nektedir. 
biliııde bpe .. mihver devletlerinin em- bulunan mühim ~~ ere. karşı . - infilAklı bombalar um~ hizmetlere ait kurtarılacaktır ..... • •• •• •• ·- ·- · - · · ·- ·- -·~ .. · · - · - · · • •• •• - ·- • •• ·- · - ·• •• •• •• 
riDe terkedecektlr. Belki moaunu da ~ = e~= =~= binalara isabet etmiştir. Fransa da e~ilmle Suriyede bir mik- H edik)• h 1 d 
verecektir. Bunun lngiltenıye harp i1A- miştir a 

8 
Bir kaç projektör, makineli tüfenk tar Us terkedecektir. ava 0 ) 8ZJr ama yar U 

nından pek ~-~._. h .. u G~ tayyarelerimiz dalga1ar halin- ateşine tutulmuştur. ölü ve yaralı pek Bitlerin Mussollnisiz müzakerelerle ~ . • 
Binaenaleyh, .L&JIS"'~. er 'V'akı.uu de Londra Li l lim tesisatla- azdu. meşgul olması keyfiyeti, Almanyanm tal bel • _...,.m aptılar 
~t mywtl;Jle, hldiaeJerın ~~e rmı ve mer~ ~;lı:°l'ede ta~are mey- .. ~~n !ki .. düşman tayyar~s~. ~ha ~~ Avrup,a kıtası ~on~lUnU timdid~ yal- e en mea .O& y 
delil,~ hıtikal ederek tedbır • danlarmı bombardıman etmişlerdir. şurulmüştur. B':1 ~uretle dUJurülen d':,t na kendisinin U7.erine almış oWugu ve x•x:---------
:hiÔteleii ~~~ıer, mel= 25 - 26 ilkteşrin gecesi zarfında İngi- man tayyarelennın adedi on diSrt o - ttalyaya Akdeniz mıntakasını ~ıraktılı Ankara, 26 (A.A) - İnönü kampını danına tıiderek zafer anıtına bir ~lenlt 
daha bu1ı: daviamnaktan ~ Uz tayyareleri Almanya arazisi üzerine muştur. manasını tazammun eylemektedir bitirerek Ankaraya dönen TUrk hava k uşJaııdır Gen hM'Wtllannm yoJ.. 

ça Prans8 fttar k imza tt"ğ' 19)' akınlar yaparak müteaddit no~ kurumu hava gedildi hazırlama yurdu oym ' ç L - n.: 
olamaz. m e e e 

1 ı za- bombalar atmışlardır. 17 düşman tay- Nevyork 26 (A.A) - Nevyork Tay- talebeleri, muallimleriyle birlikte, baş- larda ve çelenk koyduktan esnada ruuA 

m~, ~ı:-ansız donanmasmm ~Uş'ü:: yaresi dilşilrülmüştür. Dokuz tayyare- ~l ŞEYLER mis gazetesine Berlinden bildirildiğine Jannda bando olduğu halde Ulus mey- tarafından hararetle alkışlanmışlardır. 
teslimını CSnle.ınek ilzere, tıı~ fi miz kayıptır. • • • • • • •. • • • • • m • .. göre Peten Bitlerin Fransız kuvvetleri- ..... .. · ·· -·- ·- ·- - - ·- - · .. •• •• •• • - - ·- - ... _ - • •• - ·- • 
Oran taarruzunu yaptı. Yarın hır Tulon -&--- bB~• nin lngiltereye karşı kullanılmasını is- • • •• • • 

taarnm;daki fil '~~~~tuı~~ harpAlllmanın- T d ~!'!!89~- ....,__ tilzam eden. t~kliflerine haşin bir reel Istanbul aııımruklennde bir SUI· 
0 QQ.IUlll eruııaeD man Ve una a uaı;aa8aaa-r- ~evabı vermıştır ~ -

ttalyanlann istifade etmelerini önliye- . . ~ Rıesmi tebliğle neşredilmemiş olması • e al li A disesie tahkik ec1u· 
bilir. 1ngiliz deniz kuvvetlerinin ciiret • • Bir Amerikan gazetesi bugiınun en . . lmakta ld 5.,, his- ıstım a ıyor 
Ve mehaıetl bmıu fimdiden imkin da- yem nızam büyük harikaları hakkında bi.f anke,& b.ır nevı pazarJ.~ yapı O Ucı;":" , 

hilmde buluaılwımaldac1ar Tulon lima· yapımş, qlçurlanndan gelen cevapları sini vermekt~. Baiı ~~ gare -~:Jx·------
mnı tıkamak yeni bir ~ ilıaneti - tasnif etml$tir. Neticeye göre bugünün pekFya:;:da Hitl~, b~~ssoı::, p~ İstanbul, 26 (Telefonla) - İstanl>ul kata başhyarak alak&duluı ael'IUY• 
&ıünde ilk abilllmel olacaktır. - BASTARAFI 1 inci SAYFADA - h:ırika1arı şunlardır : ve ra :_Lot arasldi~ H"tl .0P. te:ı-~.ap gümrükleri başmüdürlüğünde «ellli · · _ , .i± ı.~ ı n frl~I 

Diler tehlike .Alman ve ttalyanların b. ır· Al ltal R Bul Telsiz telgraf ve telefon, ispektroskop, hamasıdmw~mb~ ~~erın H~tl ıg~ ra- mikyasta bir suiistimal yapıldığı öği-e- u mesele hilkkınaa ~ ali .. 
&ari ede ha Ust rl tesis ed k Mıs ır . gı, manya_. ya, omanya, - Radywµ. tayyare rontgen şuaı Aneste- t urac ır ır. 1 er . unu nilmiştir kalı sallhiyet sahibi bir zat demiştir kb 

>: va 
8 

• ere . m gar.istan, Macarıstan, Slovakya ve Yu- . (D • 'ştumıa) elektrik Amerikadaki ReisicUmhur seçırr ınden ' ' . haftadan beri 1.Al-H- .ha-
ve 1S~ft'yfdir .~~~izllını. §imalbu dte~hlikteh'!it taet. goslavya mümessillerinden müteşekkil zı İnsanuy~ras~t~ harikaİara her ··giln evvel bir emri vaki olarak kabul ettı e-

1 
AWca~larmb ~~,~~-~~~b· - al- •tBirti~· bir tahkikatla mve~bulun 

me erı . .wgu erın emn • te hit ..:.ı;t-:e T k · ku ı k . arına ragnıen u sw.ı:11.uua.w1 .,....,....., u- v e e gı qgU& • 
Jıakkukunu da beldemlyeeeklerini farz.. v ı::ı..~~kabunla dilomısy. 1.onu ru - daha mühimlerini ve yenilerini ilAve et- ce tır. yek<ma baliğ olduğu anlışbna)dadır. maktayız.. Tahkik mevzuları ifşa edil~ 

ması ıu.umu u e mış ır. kıed· ,__ .'L.at. • Yalnız kadar ·· liy bilirim 
etmek icap eder. Franaızl~ kabul et- Tevhit edilmiş Tuna komisyonu man- me ır. * Vaşington 26 f A.A) - Reisicümhu- GUmrilk ve ~QU" v--=ti mü- mez. . ~ .80Y. e t 

• tikleri f8rilar arasında Sunyede hava saptan Bratislavaya kadar bütün Tuna run Fransa ile Almanya arasında yapıl- fettişleri bu iş içın İatanbula gelere~ Tahkikat maliye müfettişlerıyle müşteoı 
&leri temsi de mevcutla, Fillatlndeld boyunca ayrisefain meselelerini tanzim , makta olan müzakereler ve bunlann hidi.seye el koymuşlar ve derhal tahki- reken yapılmaktadır n 

•-··.nız kuvvetlerlnln s.....1onedeki vaziye- de ktir Tülrsell diplomalı ka b. 1.....:ır .ı. letl • nf. ti . • - - ·- ·· ·- ·- ·- - ·- - ·- ·-u-••• ı- -·-··"---·---- -.. -·-·--·•• .a.uau • • ~·3 • • • e ce . Ameri ır '"i"A ...,ev ~n me aa erı 
ti tasfiye etme1en bü;ük hır ıhhmalle Yukarıda zikredilen mesele üzerinde köpeldel'.. .iizerine tesirleri hakkında Fransız hii- ı- ııı·Lı·z HARP J(BllAI ı ı·TllJll ft(Sll• JEBLll·ı· 
'beklenilir. . yapılan anlaşma üzerine mansaptan Bra- Amerikada köpekler için bir çok okul- kilmetine bir kaç gün evvel bir tahrirat 1 
~Ya!' ~ ~zı:n ~ ile kadar geniş seyrisefaine müsait Tu- lar vardır: Beyaz perdede bir insan ar- vermiş olduğunu bugün hariciye nazın 

• L. n_ imal . 1 bili - na üzerinde entemuyonal hukuk mu- tist kadar muvaffak olan meşhur köpek beyan etmistir. K• Jd-• •t Ah 1 it ı -·- • 
hinde .ıuı.ıwn1 arına .~ o una r. vakkat rejimini tanzim için Sovyetler sanatklr Rin • Tm - Tin böyle bir okul -ııw.ellllllllW- Jye e ezga • 8 yan meVZJ• 
Antil , denizindeki. Martı~k adasına ise, birliği, Almanya, Romanya ve İtalya de- mezunudur. 

Amenka cilmhurıyetıertnın e1 ko:vmaıa- ıegelerinden mürekkep eksperler ara- Şimdi A.merikada köpekleı· için liseyi Ç l-·N lar tabn·p edildi' len .. bomL-..:.dı-
~ Panameribn konferansı kararlannın smda 20 lkinciteşrinde Bükreşte görüş- kAfi bulınıyarak bir de üniversite dere- - --- ·IJilr 
lrir netfeesl Olaeübr. . melere başlanacaktır. cesinde okul ~ıası isteniliyormuş. .. 

İşte ~ yeni tealimlyetmden Bu maksatla Sovyet fevkalide elçisi Yani çok yakında, Amerikada yüksek - · - Din ı..c::u~ ~6 (A.A) - Hava nezareti- man eclilcli 
be~eneldleeet fit netteeler bunlardır. Sovelebe müzakerelerde Sovyet Ruaya- diplomalı, son derecede iyi terbiye edil- ALMANYIYA MAL GOIOERIL· Dün gece lngiliz hava kuWetleıhün 
:ıı::e:.:.~ =-= ~ yı temsile memur edilmiştir. ~ ~ -~ şeyl~r öğrenmiş köpekler 1,.1 H I I EKZIP yapblı harekitta e:sas hedefleri AlmD ... ~oma 26 (AA -
kabil tedbirleri melh~dur. Garbi Ak- -.-• _,., eye ştirilecekmiş... O b ABER N J limanlaruıdaki doklar ve elektrik aant-- liii: 
denizdeki tnınız lıaıüetıerine onıarın Jngiltere ye taarruzlar * EDiYOR ralları te1ki1 eylemiftir. ~e1c1e e1e1t- Şimali Afrilcacla ba•• ~etleri-
prld Akdenizde bir mubbel~ zemini - BASTABAFI 1 INct SAHiFEDE - PUiping, 26 (A.A) - Mançukodan :!ız 8:~ ~ :r : ~ di)IFM" • • l llHf -...,ola 
aramaları ve bu maksatla, ttalya ile Yu- Cenaze ıöttlrltrken Sibiry li 1 Ahnany bUyUk mik· karıhmşbr tesilatmı .............., ederek ı... 
n~istan arumdaki prgln • v~yetten miktarda yangın ~mbası atıJ:nl§ olma- ta arelel' leldl darda a !ı~:.dı i~dai;!a sevkedildiil Hamburİ elektrik santralı şiddetli bir Ant ika etmİflerdİr. 
istifadeye tefebbils .tmeleri ıhtimall hiç sına ralmen milhim yalnız uç yangın YY, ~kk daki L-'berle:r ... 1.aL• ttar ı..a- tte bo L-~-- ...an-ı~ı- Ham ftL ...L.....!- ':dlil .. 
b• ...X...1- uzU lmama1 dJr 1.-.. önle,...,.;.,+;,. ···- ,!!!! __ JD DB IHUillUye ~ IUJ'e m~ ~w.&-.. • __,rap uıı::ua c..._ _ _ ft ıecıe 

tr zaman~ tutu l • Çlau~ ve -~~· --811 şahsiyet tarafından tekzip edilml~ burs, Banover ve Rayhholdzda petrol Sidi D-w-!-!- ..lı " ielô ._.__ 
Fakat burada da, her hangi bir tehdidin Merkezi ~wr~e. bir .~ yan- 1940 harbi, ~akin~ h~rbi~~·. 1.nun- Man~ukoda her türlü gıda darbiı mev: ve mUteaddit endilstri hedeflerine. harp ~!~ pnmıt •--:-,-
vücut buhnMmı heklemeden tngiltere- gın çıkarak önlenmiştır. Bır miktar ev lar, tayyareler )'Ürebizlenn gozünü yıl- cut olup v~ noksanı da sev)dyata en malzemesi fabrlkalarına hGeumlar yapıl. mevzilerini ~ etmifler· 
nin muJrabil teAirlere lirifecelini tah- haSara utramıftır. Bir kaç projektör dll'llUlbr. Bunun a6ze1 hlr miııaU. hir bUyük mini telldl etmektedir DUŞtır -6. l>ipnen hava ka• vetleri T• 
mfn etmek maktl olur. makinesi mitralyöz atefine tutuhnU§- lta)yan tellrinde geçen fU h&dieedirı Diler taraftan Sibirya ~ollan ~bom~ filoları düşman ralm bamlııud11•i8D etmiftir. MMkll 

Çdnkil, AWenizde bir bt daha tak· tur. Geıüt ve weiz bil' sokaktan bir cena- fena vaziyette işlemektedirler illali aJtmc1aki arazide bir çak ıan-e ....... 'Yalm IMllmutt- Bir cllı • 
viye edlJnüt olan tnglUz deniz kuvvet- tskoçyada ölU ve yaralı azdır. Hava ze alayı seçmektedir. En önde tabut slt· Dairenden Sibtrya yoliyle · Ahiıanya-~ hücum --.m. . • 
)eri, bu denizin garbında da, prkmda daf1 toplarının ateşi çok geniş bir saha- mekte. bqlan ön~ eiik halk da arkadan ıa eva Dikli lcin Uç ay llzmım. :INO Bu harekAt esnasında bir tayyaremiz tanareii cllftlrlllimlftlr. 
da bUttln kombinezonlara ralmen hlk1- ya şamil olmllfhır. gelmektedir. Bu mülhit VMizlik içinde aeneai bidayetinden beri Almanyaya kayıptır Dipaan hava kuvvetleri, Ken,. 
miyetlerini muhafaza edecek kudrette- Cuma gilnil dilşürülen dUşman tayya- birden bire büyük ve tiddetli bir gök SÜ- ~iıılerce U>n Cin no'.hudu gönderildiil ' -----· --- üwine alanlar yapmlfbr. 
dir. Bu itıôarla, B. Lavalin Bitlerle yap. releri on dörde balii olmU§tur. On tngi- riiltüaünü andmr hir l(iiriiltü oluyor. Bıaoo hakkıııcfak• haber de hayAl mah8uHtdUr. llCIR HARiCiYE ••Zifti Aae.b iwincleki alanlanncla hfl. 
tiğı görUşmeJerde alınan ve buna muva- liz avcı tayyareai kayıptır. Bunlardan nu duyan 'bltün halk alayı bozup öteye 1111 • • • 
zl olarak Ko~t Clano ile yapması mel- yediabıin pilotu kurtarılmıştır. beriye bAmaia bqlıyor. Tabutu tap- ,...:_-:;: TEESSOf EDiYOR fif huar ika eylemit)erdir. 
buz nıUJAkatlarda alınacak olan karar- ,...Jar da ..dannclalr.i 7ikü yere hmakıp Macar ....,..C P8Zlft 
1ar Fransaya ne Ahnuya, ne ttalya ile tebli~ 10la slrmekten Fransayı koru. 80luiu miperlerde aivorlar. Şaka delil Budapeşte, 26 (AA) - Macar mm Budapefte, 26 (A.A) - Macar mebu-~ hUkilmetinin mUzakereleri inkıt8a 
hakild bi~ su1b teın)p ~·· bQIJdl ~için 10n bir teşebbUatür. Fakat hiç bu.. lnsi)jz tanareleri 1reli7or. DUU'1 bul\ln ftalyaya hareket et:mlltir.. mecJlsinin dUnkU toplantwsmda, ya- ujratm11ma teeatU .;ttilini ve Viyana 
bu memleketi lngilterenbı uferi halin- bir millet zorla ıellmete çıkarılamaz. Halbuki itin içyüzii pıdur. Cenaze hancı memleketlerde yqaym 11.aearJa- ant...,,.11ndan beri, muallak bulwıml 
de ümit edebi1eeeli menfuıt1erden ~ Uçuruma IUrflklenmemek için, düpne.. alayı geçtiii m da. o sokakta bulunan andım müthit 'bir a6rii)tü olmuttur. Bu nn vuiyet1 ve Romanya ile yapdan mU- ml!aeleJer hakkında, dostane bir itillfa 
surette mahrum edecektir. mek azmi mlDetbı lrencliainde mevcut bir dü\Hnca, clükklnmm ke.,ensini hu. da la.kain ~ bmdap luaçmuma abreJer Mklnnde sorulan .uallere ~ vanJamamumdan dolayı müteessir bu-

lngiltere kraJmın utlAne mesajı bu olmalıdır. Jflk bir imla ~lunit •e sök süıültiUUnü lifi selıru.tir. .. vaben hariciye nazırı Kont KAld Ru- hmduiun söylemiştir. 

~ ................................................................. -: 
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• 

• • • 
Mecnunun Feryadı ••• ! : 

Yuaa : VECDi abtGöL 

Leyli sndasiyJe. Mecnan olah 
Çekmedik kalmadı, belida ,.._ 
IDennla. sitemle halnm dolah, 
Gurltete _, ohlmn. sahradan yaa.. 

Onun, bu hıfun4esl haberi var mı? 
Çe&tiiim PJeMn kederi var mı! 
Kalbinde, -.knnm eseri var mı! 
Ah, nraldlseydhn Leylim yana .. 

''ah~ söyle bana LeJIMm: 
'\ '?OllCe J'ltınim açtl mı Hmb ·-.-.... * venUll a.-.. 

eme_.. >""' factı ma .,_.? 

.. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

........ ................. ~,~······· .. ···· .. 

Btitüa ldr ._. .. ,m Suk tllbaym • Miylk AŞK mu n w w &ilk TCa .... .,...._ ... 1tir JtO. 
MEO VE JULYn' hediye ._ WiJiik Tllrk eAhi •l'Ozm.t• • ~ ..... pla11ni.. • 

LEYLA ile MECNUN 
SA&KISOO SÖYLİYEN tJilKJBINI SÖYLİRN 

Müzeyyen Senar Münir Nureddin 
SABKILAIUNI JIDTBLİYBN 

SIDETTll 01111 
BUBAB SARXR,• • 
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