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İIJlt vaz ahıbi : şı:VKL1' BiLGiN , 

Basml.harrir ve umumi neşrıyat müdürü 
HAICKI OCAliOCLU 

ABONE SERAiTi 

DEVAM MÜDDETİ Tiirl:iye için Hariç için 
Senelik ...... 1400 2900 
Altı aylık........ 750 1650 

Gü:ıii geçmiş nüshalar (25) kuruştur .. L T E L E F o N : 2697 

RAM AZ -2 -
Gt}N İmsak Gün Öğle ikindi Akşmn Yn 

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

l'azarte"i 4.55 6.32 12.08 15.08 17.26 18.SG 

-------' ıJan münderccatından gozetemiz mesuliyct kabul ebnez Ciimhuriyetin ve Ciimhuriyet eıerinln bekçı,i, aabahtan ~kar atyas! gazctedif- YEN1 ASIR matbaasında basılmıştır 
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ltaı~ada lJüyüJı bir 
petrol sılıınııss vardır .. 
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diyorlar --KA ADA FRANSAYA SiLAH· 
LARI iLE DE YARDIM 

EDECEK 

Y nanısta 
ağa b ııa ıl r 

o 

~ .. .-ya bir Yunan 
tesi Arnavut· 
lağa girmiş 
ıınan llüJıümeti, Jtal· 
an ajan nın bu halJe· 

rinl tefızip ettL. 
Roma, 27 (A.A} - Stef ani jansı neş

rettiği bir tebliğde mUsellfilı bir Yunan 
ı:etesinln tUfenk ve bombalarln Amn
vutluk hudut muhafızlanna hücum et
tiğini ve Arnavut toprnklnrınn girmiş 
bulundu~u. vukubulan müsndeme ne
ticesinde püskilrtUJdilğünü ve Yunanlı- ' 
hırdan nltı esir alındığını, Arnnvutlann 
da iki ölü ''e yaralı verdiklerini, keza 
diln nlcyım İtalya kralının mUmc.s.sili 
generalin ikametgahı civarında Portoed
varda üç bomba patladığını, hafif yara
lılar mevcut olduğunu ve bu taarruzun 
fnillerinin aranılnıakta olduğunu bildir
mektedir. 
ATİNA AJA..VSININ TEKZiBi 
Atiruı, 27 (A.A) - G6ya Yunanistan 

hndudundnn geçip Göricedcki Arnavut 
- SOl\"U 4 'ÜNCÜ SAHİFEDE -

MihvCTcilcrin ta::yikinc ve oyunlaTına 
mukavemet eden dost Ymumittanm 

kralı Jorj 

Bugiln saat 13 tc radyoda irat edeceği mühim bir nutukla Cümhuriyeı bayra
mını ~acnk otan 'b~<roekUimiz Doktor Refik Saydam 

Büyük Bayramımız Başlıyor 
x.x----------------

Bugün saat 13te 
Başvekil nutuk 

söyliyecek 
Bu 

-·-inanmalı caizse lıa lf 
lılPlfğl aslıeri değil, 
yalnız siyasi olacaJımq 

..._._.._._,_·-·-·-·-·- •• 11 - 1-.1 - ·-

Soıgetıerın mühim ve 
ueni bir tekzibi -· 

8. Stalin, Japon 
sefiri ile gö-

•• • 
ruşmıyor ••• -·-.Japonların euuelJıl gün 

yapdacağını söyledllı· 
Jeri müJliJıat yalan .. 

Yaşington, 27 (A.A) - Fransa - Al
manya nrnsındaki işbirliğinin tafsilAbna 
inti:mren bu iş birliği hakk:ın<lıı .aıtıhi-

'Moskova, 27 (A.A) - Tos ajansı dUn 
şu tebliği neşretmic;tir : 

Jawn gazeteleri Japon sefiri ile Sta
llnln %6 birinci teşrinde bir göriişme ya-yetfar mahnfilde hiç bir mütalaa der

me~·on edilmemektedir. 
I\lareşal Pctcnin Hitledc mülakatında 

iş birli!i esasını kabul etpıiş olnuw bu
rada büyük inkisar uya.ndmıuştır. SaJ.a. 
hfJıettar mahnfil La\•alin Fransa müs
temleke imparatorluğunu keneli arkasın
dan siirtik1cyip dirüklemlyet"eğinl rör
mtj!i merakla Mldtmddeclir. 

pacaklarını younaktadır. Tas ıjamı ba 
haberin hakikate mu"afık olm8cblım 
beyana mezundur. 

---~---

Arnerilıada ııım 
Reislciimhur olaeala? 

Vişi, 2i (A.A) - Havas bildiriyor : l\cyYOrk 27 (A.A) - Bir Amerikan 
Ha •\'ckaletin 1ebliği : Şansölye Wtler m~uası karllerine reylerini Ruzvelte 

'-''lSU 2 iNCt SAHİFEDE _ ::=sa Vilkiye mi vereceklerlnl llOl'-

Ankete iştirak edenlerin yUzde kırk 
beşi R\1%.velt lehinde, yüzde otm. beşi 
Vilkl lehinde rey vetecekleriiıi bildir
~rdir. Geri kalan kısım tereddüt 
icinde olanlardır. 

crAmerika harbe girettk mi?• sualine 
de ytWle on dördü •evet. (evabmı ~er· 

ı mistir. Bu yüzde on dört nisbeti bunda 
evvel yapılan anket((')d ni betten ytizde 
beş fazladır. 

42 zabitimiz ikma
li tahsil için Ame
erikaya gönderildi -·-Ankara 27 ( A.A) - tlanali 
tahsil için Pire yoliyle Amerika
ya ıönderilen 42 subayın aali

J men Nevyorka vaaıl olduklan 
alınan telgrafludan anlaJılmıı
br. 
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Ramazan Müsahabeleri 
................................................... 

Selin.lıkta ifta r alemi 
Bir sürü kalabalık kapıda bafırıftP çağırı· 
fıyor .. Kapıdan girenlerden bazıları bun/artı 
dönüp "Etmen eylemen. Ramazan mübarek 

Elen spor teşki
latının teşekkür. 

ve tebrikleri 
011 kıı kömür Dünkü Şilt maçları .Sirinciteşrinin ;k· haftasında ı~tan-

k t ı bulda yapılan Balkan dyltf\larından c:un-
SJ ın ısı me llİI --------it.ttX ra dost ve müttefik Elen m·ııetinin _por 

K teşkilatı beden terbiyesi gc-nel direktiir-

hDZ demi Grfı yalıa takım• 4 e ltarşı 5 golle A tefi _yeneli lUğiitte göhdetdlği bit mektupla E1 ı:-n 
gıinij 6a prtlltiJ a yıphr,, di yor ~ • ••• A O J G b b k ld I atleıiam ltllfilfflae -tttfllen iyi ıuıbuı.. -·- • ruu - 'dztepe ero ert! " ı ar den dolayı teşekkürlerini bildirmiş ve 

izanilt • ••• llllRllW • ... ) 'l'Urk alletletlnifl ı&ltett1lldeti dUiVif-~--------:-.•--~~-
y AZAit ı Sallhaltia it.ANT AR 18 nafttaJUlmld8 Tel4• Geçen hafta baf1anıbm 1MO tdcl ~ leıdıt. ~ mütevellit tehfikletint de 

len od• ft . ..... lan.na dUA devam edilınlft.lr. Qegea hal- lkJad derve4& bqılıkJa "'"' llrl 1&- dht ettnfftlt: 
del_. ta Altmor4u Aitatı. ~ ele Deınır- paaı takımlar Wraa1Hp?.!ll'4lt· 4-2 On lene lçıiıde llODum!uİwdan bltlnl 

- -- DektGl' ....... mtlsaa ....... c;paru malJ6p etti1derlnda clUakU Dlaf"' matJ6p ~ ..,.._ .. çahtd cAlle yUUeletı ~ atltttlt?f"dihi 8* 
19-

AWt ........... - Orman müdtirlttlll başni\i)aendisliğin- lum ea elunnmwetlıal ild pllp talum ~ bir atalık ,.... llıl bir ftU.. memfeketle1'de 1ıvaddııdan im fil'tllı 
Bu akıjam b r aelAmlıkta iftar edece- IOlraya oturtuyor. dea alıma Nllnıatt. g8J9 lsnif lf'iM6 ııtMmdald mtlaabab olmupur. Fakat cum1a .,.._ 44 e Mrtl IOAfa c1a oM ...wkii ıe~ ettiren melduhu M~ 

ğiz delll mi? Hem ne llbel teadOf ki Sofra ınflkemmel. TUldan reçele. ma- müdürlüğü mıntakasmda bu sene 1/10/ ıranılan heyeoam her iki takını da " .... IM!ralamt ~: "7otUI: 
kacllr 18CHlil•. ruWm pubnnaya kadar GD beş çetlt 1940 \afi· te kaMw ı.G,Wkıün lati ihti" memif ve 1-1 benbeN bJntıtlatdır. Bu ...... A ..... WliM Wt ~ Gfneıwl Cemil Taner 

Bu adlbuek ,..&ne bu ıkpmki Jf- lftubk &,le bir digllnrlt ki ... Ortumda yaçlan • 21,ıM.• M1ö odu&ı 1 ._ M.tnlafih bu netfee dUnkU oyunun Mf\o olm Mett talip ,,..,. ~k &deıl Terblyest OtıMI Dinktll'U 
tar her halde 8teldleNea daha 7-lh ve blJe, çorba kllıellnl bek117or. yon 068. 700 metre mikabı kereste, tari- mal neticftidir. olan 'ta fınatı Salih dıfarıya atnupır. Mub Oeael Oire . AııUn 
okkaWar. Dit kirası da ..._ IB"'dfr. Her ket yerinde. Bislm IOfnda en fe bedeli U. ,... ..... 8atıım.ll Wft Bu hafta ilk brfılatmaJarı yapacak Nihayet Hakla betlaol ıolf1 de byd- ~ Jdô~, . 

Bna tma mnee9)e tdtbk blb ıauteMr 1Dl..ıirler1e n l81dW nr. 15.054.200 ldto odun. 13.t&l.OGG I01d kftı. olan Kup aka ile Ate müsabakası cid- edince Karşı aka tt.t mat~ vaılyetten Atletızm takımımızın latanbu1d• aJA. 
için Jreor111•ld Waw 8- ı.oc... ID"'"'lle bl JQk. İ9ta dualar okuna- mür ile 2 513 840 metH tııiklbl kereste d tere!.n lm ....... ' tJd tak 5-4 -''- ı!rü ._.1_ .. ~... aUak kadar makamat ve ..-oreu halk Wlıfm.. 
farzedeltm " ._.- 0 U,a6: .. 8lre- rak tGpa latilar edlllJw. ve 50538 kilo. Dl8ZJ için milAade verll- b~h·i rin ,,.,.!, bir.., ... r.-2-~~ blrım 1 .~" To t... lly.au.u-e-Aı~!:' ... ,.._ dan gördilğü samimi hUmU kabu1 •e at. 
lim Arama IUtinl çabnp bakan, ha ha miş veya bu baptaki kqif muameleleri .. ır .ır e 8 ........ ,ı er QGYR' ....... ~ 0 m...,..ur. ıpıu pçen ide '- 1 .... u.- letterim.iziıı olduiu kadar fedel'UJ'onu-

ıŞte bela ~ JaMI dk ı... oWam. ha, itte sGm! ikmal olunmuştur. ustUnlük elde etmiflerae ele netieeyl latuanyı "Yemneti gibi... muz mümessillerine de göstmnq oldu-
Yanıma lldl, fda. 4s l& mflca f1d Top patladı. Blsmllllb!. 0nee tuzla Henüz raporu yapılmamış bJr kaç ka- ~arş~~-~lf ve sahadan 4-5 P- GOnUn en ehemmtyetli maçı ço~ m- ğunuz candan miıaftrperverlik takımı.-
molla ç&nes Jaam. ip 1Na1arı da .,. oruç bcıım1du1dan IOIU'a çatallı çatalsm yün ke$if evrakının tanzimi için memu- ıp a,,. .. ~~· 1acı bir hava ic;bıde oynanımf, birinci Illl% azalannda pek derin hiıısiyata yol 
çiyorum: l1d ..,.ama. ..W.. 8"bllP S. eller Jftubk1ara ayı. bir dalıt dalıyor rin1 fenniyece burnmaH bir faaliyetle Oyunun birinci devresinde Ateşliler devrenin so~ ~. Altmordunun açmış bulunmaktadır. 
Adnan; bmlr w M w .......... 7L- çalışılmaktadır. 8unlar peyderpey tan· canlı bir oyunla Karşı.yakaya milfkül •ttıiı gole Göztepe ikincı devrede mu- Bu fırsattan istifade ederek mfnnPt 
bu iki yeabe dOıcllıae, bitim emıek)l Olıl J1llllUP aı;mca)'a bc1ar hepsi ter- zim ve müdilriy~ tetkik edildikten dakikalar yaşatmışlar ve kalecilerinden kabele etmiştir. Vakıt ta geç olduğundan ve teşekkürlerim" bildirirken 1929 da 
ve gedikll IMlllaldr ft nıpportlderl. tlmk. Hemen up1ın biri kocaman ki- sonn mahallerine emirleri verilmekte- mahru~ olan Karşıya~ahlar .biri~ci m~baka . temdit ed~e?1eden 1-1 bera- temelleri atılan ~kan oyuniarı pren-

Daftlllml ~ bbal ettiler. _,.ı halenin 0zer1ae kGyU70r. dir. devreyı 3-1 mağhlp vazıyette bıtirmL'- berlıkle nihayetlenrruştir. sibinin, meslektaşlarıınızm kavi ve ehil 
öyle ya, ilk 8aıı:e enfl. ta.. ve dit ki- llllbarek dUIUn çorbua. Dana eti su- Kara~ iü.elesine her gUn kömür ve • - - · ·- • - ·. " • " " - ··" - · - · ·- ·- • • ' • ·· ·-· - "" - ~llerinde. kıymetli muakkiplerinl bul-
rası var. Soma bu 11emi de 'bir eb11n1n ,.-..., 1ç1 kıyma ,uvarlaldı, Usta kı- odwı yWdtt motörler gelmekte olduğu MalıcuelHt ntiidöPlePI 'eldr IWllsi pleeek muş olduğunu da müşahede etmekte-
deliletiyle a&ilp ı.tikWde pzetelere DftlUf Deme yallı. Rib! eimen~r]erle de k~u.r gelmek· arasında dejifllılilı pazartesi toplanıyor yiz. ' 
ropörtaj yq + nr!. J:katk olan foto- KoDar uvanarak bfıklır öyle bir da- tedir. Soıı bır ~-·gün ~ tzm!rc Dahiliye VekMeti muhasebe mildilrü Şehir meclisi haftaya par.artesl günil 'Iürkiye, atletlerinin üstiln mavaffa
graftll'. J:b, deride "-imi da ll)"Clmmua hyor ki, bir dakika 90DJ'a bunun da dl- 1.762.000 kilo kömur ge~ll'. Bundan BB. Edip terfian kazanç temyiz komis- ikinci teşrin devresi toplantılarına ~ kıyetiyle, Balkan oyunlarının semere 
zor delfl! binde yeDer esiyor! llOMa her ~ ve b.ilbaMa karadan yonu izalığına, Ziraat vekileti muhase- Iıyacaktır. ilk topJantıda belediye riya- vermeğe başladığını tam ınanaslyJe i&-

lşte iftar topUna yarım sut kala yola Gelsln pastırmalı yumurta. Burcu daha fala ~Ur ve odun gelmeğe ı.t- be ınüdtlrii c.m.ı naklea Dahiliye v• setinin mecliıN .._tuju bir 8ellelik '-" pat etmi,ş bulunmaktadır. Atletlerinizin . 
çıkıyor, etrafı seyrede ede gidlyol'ltt. buma dumanı burunlarda ttltUyor. Ne lıyacaiı t:8hil görilhn~. Bunduı klLtti merkez muhasebe mildiirltliüne, aliyet raponı okuftaeaktıı. 46 sahife ttJ. nar1ak muvaffakıyet;. ve 07unlardaki or-

Aman aman! MolWanmı llb'rneli. Şa- rayiha efendim ne rayiha! ~ .~~~ ta İzmire hır çok maden Kallye vekaleti merkez muhasebecisi tan bu rapmr bir sene içinde şehrimizde ~anhasyonun nrllkemmelfyetinden do. 
hapta beya ............. 91 bir Mal • ....._ heri lmrulllUf 1D11üJar 1'lr komuru lloaml etmlft.ir. Cemal terftan ._. veklletl ı•••••m mulltelf ........ ••r .. işleri ..aı.. layı aıt üıfn tebrik Ye tepkldirlerlml:d 
Am sanğı. AdnaMa o n1at asri molla- az ıslandı 7a! Artık yilzler gültıyor, çe- Bl1tGa tııub1at. lıfr bç glln nvel de müclürliilUne, hava muhasebe müdihil rüz ettinnektedir. sunar, Ustün .saygılanrnmn kabulünü 
1uuı sardıklan kreme kaçar nazik bir neler açılıyor. cydedl:.. ~ı!'1~~ ba lcq Nalın terfian Naha vekileti muhasebe Belediye riywt.iaia lN tapl_. dev- rica ederiz mubtenm genel cllrelıdir. 
de.star. Şahahm cıfWH*tl ltoz llhadan, Sözü alan tabii ft evvel ev sahll.L ııtür ~,,.~ glJster- mUdtirlüğüne, clenlz muhasebe mUdUril re.sinde meclisfn reyine haftle eyledi~ Reis Genel .-bwteı 
Adnanıa IDlak Ç"'' fan. Birinla ~ JWeıdea göı illlJcıd Jltıp ~ten. it- mektedir. _ • Muzaffer terfian bava muhaıaebe mUdUr- muhtelif şehir işleri mevcuttur. M. Rinopoulos A. N'ıkolaidis 
lan gıcırtılı vWe!Aıllan. öhlrünün Ja,... •*• ooı-ı-. i§bm'beden!. ...... .....,_ lUjüne. Maliye vekaleö bütw:e ve mal 
!arı kokulu sahtiyandan. B'ni kulca, öte- - l!fendim, bizim klhya hacı Mehmet GlfSal ~ ......... kontrol umum mGdUrlillU mildilr mua- ~ ~ 
ki öd ajacı tesbihlerini !18511 şıkırdata ağa ~avuk meraklısıdı_r. Yumurtaları ın .... ........ ,.... ~~~den Adnan deniz muhuebe mü- eu·· viik bayramı- Frn ... a·ız - Alman 
şıkırdata gkliyoırlar. Girenler bayılır. kendı ellJ1e seçer. Aiıyetler olmn. §U ._ ......._. ..... : dilrlugune tayin edilmişlerdir. J - .... ._ 
Yaradanakwlwı~AM--na- lru;unluiuıwz yumrtalar bugUa doğ. w»a....-...-.. --•--- • b• ı•v• b h 
urdan esirtll9I& K1* bir llupak maşa- ...... Gu.l -atı.r mektebinin mimari ... Yanaa ....... mız Laahyor ıc ır ini •• yor 
allah! Bir yarışttt gidiyor. Koca sahanın di- kısınma 'bil le!ıe imt.tbanla ka1'ul edilen _.__ tlca etti UU9 -Y ~- -Y 

İşte selAmlık kapısı &öriladil. önü binde beyaz kalaydan baska bir şey kal- talebeye ek..demtye devam ettill mOd- .....-.l»arana D _ BAŞl'A&An 1 INd 9AJllılD)& __ BASTAKAFI ı iıwi SAHfFIWE _ 
mahşerullah. Sahici körler, enkastan to- madı! de~ Gc .,.lalı pefin olmak Ozmıe ay.da Evvelki gece sığır yüklü olarak İzmir. 
pallar, yapmacıktan ~ ktfktW8 Sonra kuzu etli BamyL üzerinde yinni 1Mııler lira verD.cek n 7Udmı den gitmekte olan Nikola kaptanın ida- Sehrimiz daha diinden siis1eameie ile Rall"eŞlll Pet. litl'WMa ZC ._...... 
dervişler, palaspareler ı.erw:i.dr ueey~ halka ıı.Jka diıilmif domatlar kız ya- gören talebe hUlrilmete. )'8l'dım Jli;rdilğU re.indeki 76 tonluk motör ~vanm şid- batla~ muhtelif yerlerde taklar )"&- veWe B. Ven IU""8trOI' 'H 8. LMalill 
ciler iWı ... tan miirekkep ltir sürü kala- naldannı andınyor. müddetin )'lll'Ul 1radar devlet blzmetiD.. delinden ~ya uğramış ve Karaburu· pılmıştır. Bu geceden itibaren İzmir fev- 4e •mwu .ile YllP'laa filır.._. ~ 
balık bağrışıp çairlfıyor, itişip ka'ışı- Davetli hoca efendilerde.n biri: de ~htm9YI taahhüt edecek1erdlr. na iltica etmiştir. • kalade surette tenvir edilecekti&:. nezaket ...._. i(We eeft:J• e' 'ıtb' .. 
yor. Konak uşatdarmın halleri yaman, - Efendim, Bamyanın havassını tbni --- _ ......., --- Yarın sabah saat dokuzla on arwnda ~ ...,,~ laylk llııtirw _.. 
intlzmm 11H11 • .mı... ..teeekJertnl ..- SJna Lokma. WdnMlen n•lı:Jen beJan rVUQl'LllDA. vi1intte bir b11u1 resmi ır•ı~ s1m1 ne blnd i!l!fi"*· ilıl ...._. fti. 
§lrllllflar. Bunlar ba .... tı.n '* ı.. .,lftir. Hele Har lftbetl ile teaaYü1 a.::1!?'11•9'FA .... ................ Şehiip«deki J»(Wl.D mebıı.ı... Jgımen- :.:. _. .. n ı a. 'ftdllJ• .. .., 
lam mUkellef, Mnklı sankau.- ~vetll oluauna l!!D:ı'ai galizeyi .~tilitatı kevni- il _ _...._ luaiaa -r,~ (B....S) ~ TUl'gutl&i kMa danlar. kara. dea1z. ~ ve.jaııdaoma v..t b::=._, ••• dlıi ... hı 
davetsiz - zaılu. da v~karJ,a, se~~ pden mNUD Jı:~ldtğı muc~r,. GônilllU ~ ~ kursu •ezine ~ Abmet1i Uhiyeslne bajk erkAm.~ müfe~ adliye ı.. df" 
kapıdan içeri giriyorlar. ~ ıçlerm· - ~ efendim, havassı kesıresı 'Sa)'- üçilncll. devntlil İzmir •kesi hastanata- Psti arak :&oqrelm parti idare llwetl ~ mali~ .. dahiliye, maarif, aa&a. bd IDUhatap iş birliii prell&illl 1 f,w. 
den asabi olanlar bunlara donup: ... makla tük~nme:r. . . de acılmak 1161 . 1lder _......._ ~ OilmmJ, Sümıenn :bmuriyle ~ aıa- Ziraat. Yeteriller, posta telgraf, ticarft de =W=lııdl 1gı""' .. rda • ._.. tMblld 

- Etmen ey~e~en.. Ramazan muba- . ~~ sahı"bı. 90/ran.uı ikı .r~uıda .. arak are b kma!Pi ~ ... ~~ ... ~ şeltilde QeftıylllL ~. müdüdmi. iktlmt, ahbat, gMimWc ve tanlan ....... ...... .... ealstlr. 
rek günU bu gürültU ayıptıı. üstu duran uşaklardan bırme gozıyle 1 u ..,.,. __,_ r- İııhiSarlar miidüriert, vakıflar erklnı 

Diye nasihat ederlerse de kim dinler! ipret edet. Upk hemen şerbetleri ıu- er~~i:ailnenka~edil~ k~· ._R1n11111nnı1111111u1111111mnmn111111111HHll milftü, '8hii' •e viliyet nıedisleri ~ Vişi. 27 'A.A) - Havas. ~cıs: 
İşte}.:~ rl .. alri)'oruz. Ben konaim es- nar. Hoca efendinin dediği gibi Nar şer- """'" na Y me Uzere .ız- ... p ofıahata . . . ___ ,_, On yedide tuplanan mmrı.. laeyetl 

kı A<- • - ve itı~ yetinde- 'beti deiilse de Kadir ustanın poı-takal mir askerlik tubesine müracaat edenler m, 'bl:l~ye reısı, ko~ar resmi b- mareşal Peten ve Lavalin lliilerle )'&l>-
dir. ' ıda kelli felli iki- moı.. şerbetidir. Her halde b:.ı Em'ai lati!rye bir hayl1 ye~ ba~ olmuttur. Tü!k . ~e ~ . bule ifUrak ~. bğı görilşme Y.aklnnda1d izahatnn itti-
lanıla b-n i gpriioç.e: SJıta. --1.aiaiz, bu- daha enfa olsa gerektir! kadınlarını~ ilerı~e l~~rn basıl old1:1ı:ı1 ızMla ASKBRLtK .. fJ(JllB8bımBN • Yarın saat 11 de Cilmhuriyet meyda- fakla tasvip etmiştir. 
yurun bU)'W'UD cltye yol açıyorlar 4te sofr.anın orta&na bir kücük tepsi vakıt vatam vazıfelerinı ~rmak rr • ., Bu yıl 20/10/ 1940 güırii baflayıp 31/2 nında kahramaa. wdwmaz parlak bir 
Kapıdan girdik. Burası merınt; dö- konuyor: g&tet'4tJdtt'I tohılUk, bir tUrJU takdJ• ıtMwı 1941 tarihinde bitmek Oı.ere harp geçit resmi yapacaktır Buna her kes ti BtmJGi ASkEJtt MAllİYETTE 

eli bGy(lk bir nludur. B'aslrlar leJil.. - Su böreği! Bir kanf, kaba kaba. tin_ fwklfl4ed{ıı . . Kut~11n dU~dün"6 ~ev· oku~una ta1ebe kaydı yapıla~. İs- davetlidir. Yarın it'Ce ~balo da ve:si- D&ölLJHtş 
miştir. Yerlere bir çok sofralar kurul. kıymalı yumurtalı soğanlı maydanozlu! resme kalmak ıst~m!yenlerın ka?"ı.lar t~kliletin .ıked Lise meı:unl~~ıl ~ lecektir. Landra, 27 (AA) - V'ışiden gelen 
muştur HepsJ de Clllms OlllUlla dD1ıınuş- Demin pastırmalı ymaurtayı çatıılla kapanmadan ve hır an eneJ tzmır as- likte 15 tubat 141 tarihfDde s&aja oklt- . . !tabeder Fnmsız _ A1maft ~mesai-
tur. oıŞanda lııl1' 8'hQltü )Nllırtı eden- ylyen eller dahi flmcll çatallarl bırakı- kerlik ~ubesine müracaatları lazım geJ- ~klanndan evraklanru ikmal ettirmek Izmirde, Bornova ve Kaqıy~ ya- saam lb'-' nıalriyette elmalda lıımıber 
Jeri nereye alacaklar? Bizim nemize ge- yor. Baş, şahadet, orta J'Bnnakları ileri- mektedır. '1e daha muta.d it.mbat . atn.k lwe rın gece fener alaylan tertip ..tilec!ektir. 8lireıi malliyette .,_dıfıia biMfrmek-
rek. da, yüzük .parmağiyle kaçllk pat"mak mmntıHHHllHllllllllNllUHHJlllllMllllUHUIHI :l::.r.~=·====='..= .. ::... yarın -~~ttlrparkta. çarşamba g(lııü ted.ir. 

Merdlnaaled .,on& K-+ ..U.i aqea ymmalu, g,lt bir ~ ileri ~ tepeliye tepeli ı&nettk l.ir "89!ta~ de kışla onunde askeri baado çalacaktıı". 

~~"!\,!;~-=-~ ve •::;~ t,k ;!~~~;: rt;:•;..:{ =·:~vi.ı, 1 mnı.cstır çoadd8ft tip~==-~•- -=. =~~~ °': 
ka~ta. davetli~ ımıteber ~ ki... .. . içine tepeleme yığılmış. koyun eti ka- 1111Dblia,...z- Stadyomda ........... 1 , ,.,.. l:ıa~lere.ıore haricıye nnı:n Boduvan 

ı· ı karşıJıy?r; aia ve 11pldari)le ~ ~ •. u~ı kaymaklı yassı ~· vurmalı, penbe rdıi pilh! 'Ra.n-Am Coeukfa n~ dolman eıt eak, mekteplerde l:unferanslar ve mfisa- ·~~ etmit '"" ~ ~ vaztr.. 
ber, her birin;ı. c1-.-. ...... d d~yifm geldigını aneak d~lar... Hat.re cal kaşığı luı! Fabt bu tekma· -,..--:-dır: mereJer verileceldlr. smı Leni t1en.ıhte etmiftjr. 
raya oturtu)*orla:r. Sımdi çataHar. parmaklar buna hucu:n! ğı vurmak ve göçürmek kolay değildir. i~ v~ ~ ha 

Bu kaUa dı br yer draa ciejiWir. Kimi bıçakla k.eliı> at.afl.inyor, kiG>i par- Yağlamak ie*er •• Onun dal yajı •lata. Zll'~ken ulusun yardım ve şefkati: Halk hatipleri hayranı gSA!erbıde Kl.l&C'A : 
Hayatta ve etfaJarda belki on~ kadar malda kopanp gövdeye indiriyor' llotaf ve kompostodur ne muhtaç Yorulan da avi.Ddlr- şehı·imizin muhtelif yerleıtndeki halk • • • • • • • • 
sofra kurulm..-. Ve bu da hiter bitmez kamı yank. Jtabbiye §Ukilr! htar da eksik de- mek için Çocuk·~ kurw- kürsülerinde söz sö~. 

Efendi ~ -şeltmbprak ta- • lıaruldlın Clef* zavallı fehit hall1.le 1fJ. 1jte bir tarafta t1zOın. ı,.ıı. bit ta- na vardımda bulunmanm Kurum 
nımdaki moltatarımı takdim ediyorum: önlerine seriliyor!. rafta ~ima kompostosu!. 1 la dil ._ .. • • •• • •• •- •• •• • 

- Molla Ailnan ve Şahap d.lı1ertım!. Bunun matemini; o ~n, iı.ıb. !ettan Sonra? Hcn:a efendi ellerini kaldırdı. -.YllY er.. ..,,,.. N zilllıtllrl• 
................. 

t tanbuldan henüz vilnıt ettiler. Her iki- Ayşe bcbiı zeytinyağlı !asulya pitak~i Cemaat ona -uydu. TAa-m duası edfldf. Ba1H1 aam U J ı• 

~~~ :·~~ -~:ıf= *';:ffez ı:.!1ını~S::e v~5:ı~~::~tı Bu~~ ~1~. Sa- 'ftirk ~ ... • lift .,.,..,...... ..!'!~~ 1:e ı,:;.':: 
resindea gCWııtrilen denle ~liyakat Ç89it 1alatalara iltü.ıt eden yok! babın lw1luaı rengi moranmt. A~ .-evıJİDIİ ~ Y11Nttıfl llt karika.. Gaklenfe hiwetli ve yeni~ bir daki abant sarığiyle tanınan tek tük 
edip Btl1l9 ile bUklm olmuşlWdandtr. Bu ~ Jcadmıri ~W!J>ltğini. mat çehresi krzarmştı1• Ak p 1- _ millet haline~ pyemmli:i. P'iı-ı mi.iıtlfimalr. .... 1 vamı. Hek•lik, -. 
Molla Şahap dliniz PabUcubG,elr; moJ_. t.ı milberek Bamazan gfuttl, vebT eh. Gözlen kahve. v• si_gara içiıı. fıhhr !ıl- 88J8 8.IBll reatP, bu PJlle ic'in ~Hen..... zaalılc •e bakkalı); .öe ~ibba:Dlık d-
la Adnan di.iniz Palabl71k efendi1er ha. line yakışır bir ciddiyetle örtbas eb1ek dır dönUyordu! $eler lıayrem••m bi.nnci plr b• • r:.~ ... aimak için·~ ya,_,..., .,,.ıenıeam, ıibi bük. mtis-
zeratının talebeleridir. Her halde hüsnü lazım ~ mi? BuJ'Uftlll: J'abt ne 91.itunlarda yer. ne de btı ia1Ntıea yeni bir Delil 788,, ••ar. nere ve 1üaııaa 41oktom~ müliimıan ecz.:IJI Ye 

teveccühü Blinize elp"'ol'ar. - "Or.ıeri 1oturdu palafal kınarlması! zaif midecikt.e takat blrıwtılındao 11ev· El......... zeklumzı Hına kl.mlıw ftlrineı. mmlümaa bakkala idıeta ~ 
Böyle ye~!et~~l.i~&eAI~ lfte bu vazife de ifa edildi! f>.ıha ne gili okuyucular müsaad~ buyururlar• z&:Eai OLAC .... vn. DİZ - PJ•>• bir in ....... w.maır Miiııdiman hlkkalııla nkı, §lal' balon-

la ile teşeulfteıt ~ ta&IM · efena'i ço!c kalıyor? ba kahve ve tüt.Un i4a&'mı da yarınki oma imkiaan ~ ll!'mht:. L madıiı gibi sirkeJi bile şaoap azmaıudJr 
m mnua eılt.Wot ,,.. bizi ahnca n beş Bütün bu mallıelile,.i ırfüie çu!<oruna mÜ~3habede nakil ve arzedeyim. -- - · - • ·- · • ;;_dM. - • • diye ıatmıyaalan Yardı. 

• rn !'! 't q t '2 ı Büı.t ile- aktaı- biriıirine pek ,.ak ıa 
, ...... ....,. . . ............. - ......... - .... - ..... - ........ ........... .... ~ ben de ihtimal vermezdim; zira tabiateııtmi istiyorsun Seza? Yaptıklarımı affet- ınlştii-. Baa iltedllbn de bu itti. p.., teYl~ 
·:; E. au· -vu--K ı · ı• KA. -YE :.= :.= hodbin yar•-••· Jıı•n• berabar tin mi? kize ile meNt oı.eaktır. Benimle~ bfr Bakkılüıada W alaeJ ~; maneviyatı 

• q&e başımaigefdf. Omm ~adetfnf. bıı- Muhabbetli bir sesle: zaman olamıyacağı kadar mesut. Fa'bt büytll -.eldeler Mbhr, id ~~ n-
: : : : di taadetimden farla istiyorum. Bana - Ivet., c1ılı• ... vm'vwum. Jlll.. ~rum ki IH!ni umılrnam-'ır. R'astl _,. yan-.o ıetirilemez kanaati htlküm .............. ................. .............. ~····· .. ······· ............. ~ ... ~ ~ ......,..... ~· &... ir---teW ettiği bütU. puJak hapta fırlatıp miz de ...,...,. .....- ft 1'•1111111 ..... o da benim hatmmdan çrkrr.amıştrr. sftreTcli, 

Annesi• 01
• n •• .,.ada hi!lki budalalık et.tiırL Fakat. te tamire pı,....,., BJil,irimiz için iyi bir hatıra olarak ba- Jilakkalm din:inf markasına fUve ede-gu .... beoim ~ Japtıklarım au anla~ • ld. Jaılac41z,. ?ek mUslhıan veya h1l'ist4'an oluo:ıunu 

-fllan bir gün, baaa deGiii 118i: cSevgi Bu bir...,. enet caew ...,_... Blllnunla beraber benim ıu.ıDiaı de aqtıtmak ne garip zihniyet imi.'! --------s•11 ..__ insanı garip hareketlere sevke- Şiıtıd: hlıtkalıir tehinle y,~'1ıılrla- ,_mı kapatmaktadır. Ebediyyen yal- Otuz sene içine ela sığdırcbk.. EYet 
Y 4 ZAN : °" rıı.DJ,S den fimdi biraz m.armıak lsfjjoı::am- mıyo~ız. iyi Wi' Jtim nr. Püah .._. mı hatıral~Ja yapmak ~~ de- milli bir mafiımıda SÖ)'Iedi/Pıni:ı gibi 

Sen ~ yorpnum. Uyuyaıcagnm yan i,ki .... Wr cWre \h '11+k ..... Bir 1t1D nlemn~ iyi l:ıir zefte' 17 mlyon &eaç ·,arattık her genç y•ş· 
- f 8 - amnetmiJ'orum ,.., fakat biraz ~ " işlen .e ~ ....,_ w ft •i.5'fik bir anne olmak tmidindeyfm. w... Yaşasın ıenç 1'iık mille.ti-~ 

eftrim. ~ 08 ........ Yeai • a~. öyl~ unıanm ki, çoculdanna 
- Anne. beon tı!eldim! Aft' kaptytt diye- - Hayır. kendbn ı.nrktmı. Olar .,. Yanıhnıft.ım. Haftalqrdan beri ilk de- ha tıınrıJ.J"lllço~ w ..:.,.,. ftlife ve doiru 7oJ duyguıitmtl ftmte· f 9iiiiiiiiiiiiiiiiiilİiiiİİİİiiİİİİİİİİİİİıİİİİİİİ;;İ 

bağırdım. 7alanmı ÇJbrırbn UDt aaı.t.ymı. fa olarak rahat bir U)'ku U)'udum. hıuy~en· hllpba ..1t•'M'll• ....... ır.. le muvaffak olacaktır . 
. Kapıyı açO ve. ilk önce bana ~heli Hikiyeml bithince, hııkmamı ve~ Kalbim rabaitı. Ktithif bir bedbabtbk easmın 1keadhjni .. awntıııfıDe lftlt- - Btrl't -

bır bakıtla ba~tı. . 
1 

-: Bir gocuk - hareket etmipia. ~ idim. ırakat vicchnnn mu.terihtl siftfr. 
- Sen Sem! Sahi ten. Senı bu Uclar ~la zaQDebniyoMUln. Ne p~ liıımta, anu Japml!fırn. GaliptM ~ Wr haber ...... .., z.. 
Ona sarılarak: Dur hele, cma öyle hlr telgraf tek.eyim lrteaı sabah erken kalktım ve 'an1*- man zamm bir bir pZetaJ ..._ m. 
- Elbet bta! deciirD. Bavullarımı çı- ki ~UDU~ me brarunı bildirdim: JO!'lllll. Simdiki ifİIDİ bu1ımıda nnl 

karayım. Babalığım nerede? Ben silk6Dede: - BtıgDnden buradan g1delim övle men ~ hafla1ar ......... ba 

d 
- beBilml onem, ~id. ahBura~.a död~d.üğuB .. m.. E.~- bHiç ... ~!.! yapmı~ahr· ~~~! bir yere g~k i5ttyorum ki orad~ khn· lmıim biridk zevkimi fetlril. Mli1•ııla. 

en r a oır a gorme ım. er ıı;cr u..,.. --~ınan _,unı , ı•w:- ,. beni tanımama Madem ki koean da Bir ay evYel. p:retede a.ın+i ..,_ 
halde bekleaiiektm n•mmı olacak! rim. Bir daha beni göreme•9'11 ...... seni bunda alımyan bir PJ' Pakize laced ile ..... t hı:iwi ....... 

- Defolup gitmhıse n~ AH\! Ya ıreın, - Fakat neden böyle ani...,...._ ,... rik_ Bir ~ blduwya kadar ildmld de dvm. O a\pm, alb1aıak -~ 
ılsııı? kilde hareket ediyoanm? ~k kadar param var. Bir ht••*rilen......., W W' ll1t 

ı;oena değiUm kızı ıı. 1' u De olu- - ÇUnldl oeu kendimden !Ü •ftıo. ır.,.retle sordu: g6z ~Jarı icfi. O şimdi, ~ yfle•ır-
- ~ .. ? !şini kayıp mı ettin? rum. Böyle bir şe.;ıin başı.ma..aeleceğ!be -4-hi ftlif Bni .,,., ~ tiR,11 tcı..Jliii ...... .._,... ..._..._ 

mu\mıyao Saadet -.-
Oç Yıldızın .siıziA için h~ladığı 

1xa zevkli roma:nr yarından ft fharen 
re başlıyoruz. 

S... .w takip edeeıejiaiz 
~ Mr M'liizıe§tf 
11mafnt17an saadet 

Bayramhk 
Kolonya ve 
Esanslaı·ınızı 
He• .senelıl .,,,, 

Hilil Eczanem 
'r'DIDf EDECl:K21l& 



alıkesirde yeni yapılan Ankara radyosuj ANT!'~ YADA L:;~ ı:::--
• U (ti 0 • yem bir kaza Madde 15 - Adi lisse senedatından 

1 k •• • • ı 8. 00 Proğram ve memleket saat ayan gayri muayyen bir nevi hisse sen edatı UMUMi -- ACl:NTBLICt L'ID 

-··---
Yo Ve Opru er 8.0} m üzik (Pi.) 8.15 AjaRS haber'-ri Antalya, 27 (A.A) - Teni~ sahiplerinin hukukunu muhil olmak RELLmfç Lt'NF.s LTIJ 

8 .30 ınizik (Pl. ) 8.50 _ 9.00 n kaclau eden Gün Doğmuş,,ltazası yolunun açıl- üzen~· .aıumi.J9Ce ittihaz olunan izMiB _ NWYOBK A&MINDA 
( konu ma çocuklarımıza ne okutalım?) ması içia icap eden ierübat ..ı,_,,, ve kararların muteber olabilmesi mezkUr Haftalık ......... lıareket 

x"'x •• COMHURtYF,J 8A YRAMI kazaya telgraf hattı çekilmiştir. bis.'llt _..edatı mabmm 51 inci maille- . . . 
BaJdıe• J1eıd Cflmlaurf~et ~dıntı ıniildın HU!USJ PR~RAM Sfuas ue 2'UP8ldlacla ye tevfikan. heyeti umumiye halinde bil- . HOLLAN~İA vapwıa 28 ~U!IDO- ~ 

• ....._ ......._..._ · üma •ttilıazı karar ed k ıa.w· rinde beklenıln"'kiw okap ciogru: Nev· 
... ~ ... ,...-.,_.- 12.30 Proiıam ve memleket saat haua te1dfllesfnden fıO- ıç 1 , ere ıp ve yoırk içlıı hareka edeaktil' 

D~ıkesir 27 ~Hustısi) •• Balıkesir c~- yolu üzerinde kırk beş ~öprü ~e me~- ayarı t2 .. JJ .....,..., '3.GI iatildil marıı .---a..._1__. muvafaıbt * ı 'ke vabemek ANGHll\A vapunı 1 ~teşrinde 
hunyetln 17 iDcl yılfönUmilne mil· fez betoıt anneye çevrılerek ışlemege ve C. H. P. Geael baıkan. vekili ve ea- l'UllftlCI &~IMIS'. .,.._ Madde 66 - İ.f)M1 esas nwkavelename bek.._nmekte cNııp aı.p !fev)'.ark. i9a 

· ~ bir yal...._ ' 41 aak ~eJI,.. ~~r. 'AaMıe~ - Bmd~~ma ara- yın Baıvekil Dr. ReA ~·- Cüm-- !fvm. t1 (!fusud)' - ~, ~ fJa. ~addel..,_ ..... 1 • ~nevi ta- hareket ~ 
. r; Balllmıdr. s..tırp ,w1a tberinde- mıda ~· Bırh~esır· - Y.d'remıt ~rasında huriyet bayrajnını iÇii n.tulclan. 13.20 rada ... ~ ı.. r • .r - 9 dilAt mecltat idare taraf~ ticaret V~ A!rBtHAI ~ lkilld ~ ipMda... 

. uhım klSprCl ve menfezler betona tah- otur& kilometrelik kısımlar ycnıden ) ı- Ankara Ulus meydanuıdan naklen neo- nııae ~ Y• si• klletlm tudık Ye llcDli ticarete te.cil smda fzmırden doAru N"YOl'b bam-
\'il ecUlınif, ve mUruıu ubara ~- pıhmftır. Dursun bey, Tav~anlı istika- riyat kyrana tezaJ.iratı ı+.O() ...... Turgutlu (Hwıual) - Tuqutfuda r.. w a..._,I - ..etı'M ip.____, ket .,teceJrttr 

BwM ', lf (AAJ-a.n 1'11 ~ melfnıletf teniyei filrabiyeli :rofun in- ve halk J.avalail (Pi.) 14.4S -~ \'a ~~ m. ~ h:a-:-S: ve DA olu. NOT: aWm vapa•rfvumlMl amW.. 
~taa ........ :amılrtılfllrptlller ~ .patımr da fıaıatttfe. d.mlm orunma!tta- (fi.) t.7 • .3t mefeket _. a,an •e Ajw tc:crübesi yapılmı.f ve ~·D• . • - • - •Ma • - ~ içi elektrilr vmtlllt& tematı ile ..a,. 
..._ N ! ;fi». ~ Ramin"• dır. 'babeı&...i ıs.se müzik .. .ı,.., ~ or- m mükwvneleD iU etmialenlir. .... el ....,,..ır IUftCfıle ..mir. cehlııeMlr, a.-~ mınwflt 

- . .....-. - •• • - ·- - • - - - ·- - - - - - k•a- •6..30 ..ı ı a;oe de ttılınu A.k--. 27 (......._) - Niiıle Amlk.ı... ls ıl ı • Y ı ı.nn .._. tarilılmi. -- vapaw w.•m 99 nn-u• aç kişi·nı·n kanına gı·re11 ~-- baıl .. lr ÜRR kap....,. ı&..00 ~~il plen ~~~ ğ rttfhhwt WI $ cin ...ı. l:ı&ime lunfan. t.akiında acntemi& r.arp dDJa. 
pr~ v.r mel4ct 118&t. _,,an 1&..03 ~ --.. 9d:I ~~ ,_.., _ _,._ ... 1ik bımhmM Ww wra llir Ut b' rir•• yısfyle fdt Wr :u"Nft abla tfrw. 
ınuNcfif şarkı ve Pirltüleı Ut.30 ko!Mli- &Ü "-wwa a.e.iiJı.eleri ,......... ı.a.. talebl Q.urine reyi~ nı4l,..... W- Daha flıda talsOlt dnak .. 8lrlillll 

b ka d d 
ma adliye vekaleti adaııa ceza ~·eri dirınd&ediıt. buridlır. Kordonda m ............ -umar... :. til Çil lr ) uınwn müdürlüiü b1111rnuavini Dr. Bar- Madde 68-Meclillidseve miinkip umum! deniz __. ... W Ltd. mlll.-

U baa Kini tarafıadan O. ıekizinci yıla adım .. ...ı -':es...- Ala ••- raporlariyle senelik bilinçoda heyeti edilmesi rlea oluaur. T&LEl'ON: ""2 
giced.:en C-UMlıuriye& •dliye.I 18.50 mü- Dr. Hüsamettin Kural tarafınd.. Jmı6. nmıun9e zabJtnapıeJerilMlea va heııeti - -------------

Edirne 21 (Huau.d) - Katilden 10 seneye mahlc6m ofmat Uzunköprü ha.pi• zik radyom oriestruı 19.30 memlelcet •Y çel ı len 2 t3S miz1k nıo.,.. •· meddrede bazır buluma JWaeclaruun r • 111111• .. 11111-a 

bmr....,. lıul11Dwha e11ne geçfnftlf bir llOpl l!e mahtdllıdal'dan Hasna Onert •at ayan ve Ajans ha\,erleTi 19.S<J mü- lı:.ab•ı 21.30 meraıılek.et .- ., .... ,, esami ve- miktan hiaseterhıi miibeyykı i O ....... Y• j 
Ye kadınlar kısmı gardiyanı Hanifeyi öldüren İzmitli Liz Tevfik getirild'fil zii l>üyülc luıf •eyeti 20'. 15 radyo sa- A.ima W.ftferi 22.SO ..._. (Pl) eetvelden ımaaddak d<rnler nilsha he- 1 --...a-••D ! 
ı...m. &ttc:tudaıca ftiff&jetıe etfüt!mehıe lftmm hm! olmuştur. fından ?t.1; ltonuşma 1:ızı1ay lurumu -..... tUINu-en nftıayet !tir ay· zarfmda Trcaret 9MIB ACPHA81 i 
l'.dirne haplalumeainde deMii: hm g6stermele bq!amış ve btanbu?da mtfte-- zeteai ZC'J.45 Karagöz (küçült Ali tara- 2l.2S - 13. 30 ,....ıu •roiıw ,,. bp.. yetf amumlyeııfn son içtlina g«ntfnden 1 • v .._..,... • ., ~ • • 

_ vektletlne irsal ve tevcfi blmaeaktır. ATA'?OM CA.DDIBt - blum. i 

T. İş Bankası 
Kilt;tılt cari Anaplar 1940 i lırami ye pldnı 
•wıı Rl&a ı & • l llt, ı Mayss, ı Ap stos, 
l lldacl ~in tarihlerinde vaınaacarcm 

11-1940 lkramıyelerı:• 11•111111 , 

ı T. C. Ziraat Bank3sı 
Kfllllllllf IGl'ifli : ım 

leı ... ,..s : lllbı819. Teı• llftaa.. 
t"~ ve afatt adedi : af2 

'-"'*' 1o1e ı ... ari her aevf Raur'• 13111a1nelefeıf 
YA Bl~~~au.&lm . .. ,.,. 

~•n ••uca 
ZITRıtt fımrk~ ~ ve llsflanu e.ı."uf b- pfarmcfa en • t5fl. 

lirası buır enaolan. --ı. f tfefa ~k kus'a Ue ..,.ki fltıaa Dire ~ 
ramiye Jdıtılecaktır · 

• A6t 
4 

• .. • 
• 
• 

ı• LlftWa 
600 • 
111 • .. . • 

... u. .... . 
1.M • 

ALTINCI FASIL: 1 ~-- 1 
Haamtı ~ meucu4at dejMri: r • • - Lt: ............ • I 
Madde 69 - Şirketin senei hesalıp P'P llall • .... ..,. la. f 

si Kanunusaninin hir:_n~i gününden baş- -ız=-!ds.mı_:l!:a ....... ...1 
lıyarak JUmmuevw- ---- ..... 
hi*-1 ~-_!~~~ -~~ı ..... uııv a ıMııı • 
ltlliistıew Ul8ra& - ...... ıııvn:"•• .,e- ~ LIJltflm 
de teşekkül tariııi ite o Hllelliıa ıa.. p t B • 
nuevvellııin. soıınncu gj.iaündeki müdde-nos ~ vapaıu 
ti ihtiva edeceltlr. .:;;: !fcqcd lı;flr mal, ..... a. 

Madde 10 - Mevc1ı1dat ve mu.vawıe tt 15 ee.ıtmım1 1M tLilılllıle an_. 
tfef'terl, biJlnto Ye Kir zarar heabab llllZa gelecektir. 
ı.eyefi umumiye fçfimaı için tayin ofı. GeU.. tlrAI .lıılllilnmlıa lıfıır Wr m A 
aan günden llakal bs 8-J nvel müra~- ~et deruhtıa fdilrgeg !fwhıu w- .& •in nazarı tetkikine arzolUllUl". t,bu lae- ..... ._. .... Cll O :lyet ı ll · 
ıabaıt mtcl~ llw lw•fata• ıı.,.tI ( ........ J tJ· • • ıı '' ' ' A 1 llt 
amumiyeye takdim olunur. Biwdaran •• · t•= q , O ı mi· p .... 
revmı ı.-- eeh ua. eam • bet Glllırl dm •ı •· 
IÜA zufmda şirket meavd • miiara- TeWea : ....,.. atfa mevcudat w muvaus:ae defterbü. _._ __________ _ 

l:lr Ye ~ llesabatını ft ~ IDilR MI l!Dltzer 

1 
·- • ... _ aıilrakip ve meeliM W... raporlarını - ata ;ı a e.lıleilf _,.. .. 
._ • • - • tetkik ve bir suretı.a.& ah•ıhhi'. ite Juıt le,.. ........ • f lf .....-
118 • • • &m • YEDlHC1 l'A&IL: ela...., elaa •saaıkWlaım ,._., J.I ... 
8*UT~81MplinM .. J,.,., lılr W ıç-... :te .... ' e ..... JU: ' Temniütıt1• ıumi tabiai - VW.. _,~Ilı ........... aN ;!& .• ~ 

r .,, venlere ikııtmiy~ ~ıAı takdirde yttıcfe •ha' t:tfcr ~- .~ fil '-lel 47JS ... maoslhl ten •• 

.. . ··- . .... . '°' • 

._.. it 8 ' s 111r1t fllfaWlrll Ja1ma ,.,. ...... of--. aıaf KOl".r. __. C .W.. t .:,reı. 1 8irhrtf ........_ ı lfart ww t ...,_ ..,,._ Macide n - $irkeüo ımısanfı umu.-- '9J .. fS hruftW. T.S,mu; temimll 
_._. ... 2 • v • iı•ı •it .,.,._._ ferinde ~fettktlı ın.Wesl ile lıumuıkavelename müdüriye- M. 9 ••- ,.._.. 'L.,._ 
~========================~ ~ff~~~~~~w~e~~-~~~~~!~ 1 ,_ _______ lııırı ____ ~-------=~----~ mur edilen kimselere ~ veya hu- Pazarteaı gunu Aat 16 da encuınene-

D-.-Jla ~ stffff.A1 ~LETtNtN a s-ctMt RUHSATINf HAiZ s..& twWiMa _.. .-ıea ;ri.imdsl• müracaatlan. 23;!• _f_ TT-4S,!6 (2183) 
~~ nuu K~SE H ...... ..,. 'ecr.led ... -t.~ca-- -~ _ ...... 

BRiS~('d T OELI tirhfçe tecfiye ve tefriki mecl>ud otan ~IJ ~ ... ~,!\j:ri 
Vl.J 1nebali. 'tbh& ... w.f~ eidM-ı'l: ........ 21.1~ 

SirlııtJcide ie ~ eluan ~ metrmıUt ve lile lli.;ll ı llw;11 haA iftar. Cetif 
muvazene defterinı!e tesbit olunan hası- •edeli 650 lira nmnlabt. teıNnat. -ta B. OSM A iYE OTEL i la*mclm blıiattımrJI balı:I w.. -*ar - 7' bmıtftrr. Taft"pferln reminaft c 
~mettllatı saf iyeyi teşkil eder. Bu aıs M.. Br+ m 1'9~ n ,,.., \ .. 

••Mıt:ı• •ill ı;.i45 •••'Aritı._ .. _._,um .. • ......... ............................................. _. ... 
~tı s-.ı ~~ Nil" ve flarid n.._.,1t teWoctful ofduP ...... ft, adi• ........ 
'I im wl lsaıafara llaia .ı.a iu Cllelin. Hıılill,,. Marmara -.11111· .... 
'nn l tl ıll ım. ile newe1i f..m.M 1eıJe _ ,. nit. 
Ps k • r at- r;cer a ilhet• ft,llfw ~ ...,.. t!lllll-9 

....... • • z ı:t w t.. Clnfll .. etil 1'bti~ ctetrilit mılb!a1111111 
ÖWr- ._.. ...... Waraincfe& •• cW.. ziyaret r.Jlifaıl .. 

.. ., •• ..,.,. . .__ ida' lmtiin Etıa\iler. 'xr * 9 .... -..ı.-
calınla ........ 

Doyçe Oryent 
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IS 
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Ş UBE 

ın ....... ...,,,. ....... 
...,... .. a.1111: ...aNllUL .. ••• 

M , ............ s K &-· YB lllUUıll>MBIVS 
- llrl8 ....... ... il? • - ...... -·~ 

1 

~ ~~ o~l:lhf~tı safl~ e bu ili ,,_. Mhm's\miue tisir ı... ..... 
eVTI:.111 y..-.e ~ tiyat a...,.aSHN1 WMQı& • d k1- • .ı w We • 
saniyen itfa edflmemfı olan hisse senet- mi .a.. f./ l 11948 ç z t 8liııi ..... elddelll 9 Af, Dil ..... lerinfn bedellel'f fenfye olrman kısmına I(> tla willl~ rbır a dev 

tarını, ROMATt&KAıs·• ~=:~~~m: ll..26,,2. s 4SM UtM> 
Cllanm SlJttR, •altatslz. 4· 'en SOft'r8 kalan· hmmdan heyeti 1 

amumiyeee münasip 8ÖJ"t.l*ek pkiWe-
bldaraa deı1ta1 ....... meclisi idırn a7.Dlm " U:ınc• hiıme• .. "t L 
G... ....,. • ., ye SOOUJl f12UÜ olaak h.iMe aeDHlıerim ve nn-

t ... _.._ c'llt .,...., tal:;dirde imifa •.JU™NS) l c& Ll"llMt Halt ltilaı ...- aıı&.. 
• ........... ~ ........ ~leme ~ edilir. H~ tJmr,. .ı ~ • 217 N.. •eV') eda, l ..... 

...... miye _..., ba •i.Uıı!ı.&Mlea •u ..... l.ıslaıı;a k 3 'a ......... 1 

o 

slrW1$IW. ıu veya tamamım fevllalide ilıt9at akı- IM)UCAATı""'-Ş-2l7 _. 
... .... ...... ı - a ..... çuı veya h.isaeleriA it!uı. ~iA hmwıt ıu ........ a .. eat-tfllal 

............ ;;:;..11111 __ .... :~: .. :.~H: .... ::;.:ı:~:··:·:··=·~··:•:··:-:·-. .. ~ mtiyat akçuı olara1 ~Erik VelJ8 tevD .411 1.atıntft!n!lt gelecıet seneye nalfeder, 
llaMe 12 - Senen tametıatı .a. 

J Z M I R ye birine{ fıfsseyt femefflifin tamamen 
tesYiyftine ~ifayet etınedlfJ takdirde 

PAMUK MENSUCAT ~~u.~tlfimiis::.:~: 
Ti-L. Anonı·m C:-lıeti ket sermayesinden ikmal edilmelİni ve-
• lll"IC Y"' " Jf8 müteakip seneler temetfOafından ev-

$.ıketia Merm ft f......_: lzmiıde ffe&aprrumlad&r. wfce tediye ffitmiyen miktarın tediye-
Y..ti-l'l 1 lw la, T~ Kı .. s'*ıat. Dıeiiftn-. Ge,ilr sini t.alep edermzler. 

A 

BWüa laıpw ..._ si'rJ · ' ._ 
lık y~ elleı:ce ve fevkaJAde ae&
toraa. •• 

• Leil* ..,._Pannı hafl her De9İ K.r.o. 8-i illlal e)'lenaeilte Maclıle 11 - ll-.e&I ı.mmılli.ye bit 
olup mallan A---- avni tip. memaabna faihir-... devreHı~e- 2lllTfııWa had olup~ alZ .... , • 1: 9 8 

~--- · ıı -oluna~k ~ temettüatı safiyenin bir 
rr-•~fon N:_· '"'211 v·~ !lfil'79 kısmını veva tamamını senei Atiueue !daresfnde meşlıur KadYo kulüp or-
.• .,.._ o.41 "' dV' devir veya"........,_ MJlll akç-· .İı.. lllı•PllmL.. 
'le lgraf a4resi : Bayrak lzmir ra1t tdrik eabi~. Bl.IWOH: .. 

•••,•' .. ısrıllı1 lliıl' _., ._ ..... , .... iılll ............ ____ .... ~r· --~ 
r.~------------.. -------..-·=--~1"
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LE ETAN 
•t•&M~L~aı••A 

A'O 18 ft Mt ftle ~ -.ıflrı• h)w ftl WeeulariyJ 
....... 1llftJlt tuihiııll Dllllai efsaneli_ 

•·• r M•, ıe.- tL-•lffiıtıd •tt t.a• tfoloa. mel elan 
me& it. de lllUlf ftJJf f AJIESDI 

1 - At Ek$presi ......... 
.... ,_~ a..YE 0' .... 

ŞEYTA 2-
:t • Tar AW..isdeki lngiliz 

ltol,,_ "-is laarbı 

'lopahl-ük ~ ~esilwie ~·'•CÜ IFlfllat ........ ı...-. ı• lin 42 a.G- ---.-, 
kmut btif bedeli ~ 19 Birimci ~ 940 tarihinden itibaren 15 gün 
nt&fııleae ~ ebiltııiaeye )onuld\liqlıdaD isteklilerin 249tt saydı yasa hüküm
lerine löre Ja8ıır~ temmatlarlle birlikte 7 *'illi 1lıipıt[a .. •s ı \C 
9fnfl saat 11 t1e ~et ıı.tnit mdmentae ı.t ~,ıa.. 

B-!S cm (21'9) 

YfMııd Oidad Dmi•eek••• : 
Giizeqak Uk ekula ~ tamiaıta 1591 lira 81 klll'Uf btii bec1ıeliJe 11-lt-Mt 

tarihindeıı 1Ub~ 15 &lill ınUdtfetle &ÇJ.k e\ıU~e koııuldujwıdall istekJHe.. 
rlır !8 sayılı yasa !ıi!ktlm!erfne g8re lıdır!ıya'&ıtarı teminatlaıile birlikte 
ı SIUIMI Tep;a • Pet ..... 1ba aat 11 ie •illret Dalllll JrndDNtdne ...,.. 
nna.ı.n .. ... (2158) 

C: I' .,., •• ..,...ıen: 
t - •ı •ı""' itT....,,11: eslti.llft-1iinUI cWıililllle .... itidir. 
ı - Ketif bedeli 68 ı lira 45 kllftll muvakkat teminatı 51 lira 1 O ~ ......... 
J - TCePf' Ye ~esi her ain miidGrliiiümüzde ve lzmir hat müdürli

iW• ıl m l li& 
.f - hlıeHllerln paarlık günU olan 1. 1 t. 940 euına .Unil saat l 1 de ml

diılüiümUzcle mit.,..lmhil komiqona ı..m bulunmalan. 
ıs. ..ıı 2s 4366 

YENi nin ctJIIHuRIYET 
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'ICBKÇE sözLC •••• - •••••••• - •• - - - - • • • • • • ARAPÇA IMKILI" 
WUSUI' Y.Bll• 

LEKELİ KADIN 
' VB 

TCBKÇE söZLtt • - • • • • ll&BOLD LLOYD (LUİ) 
PDLIYUJJUJI •ız•ıı 

UBGON: 1-Ul-US-tO..NPA• 

J"OSl'AUGL. "-•..,.. ._ e1an ın. yuvulaaklan taseliyeı* ; tr rcır. '1'ııdl ...- ..-. ..... va 
de\r..a. ~ 4illçlik ...-.. sw.lari u•ı. ıkrarak .. ı.ı bahnnlan, .,, , 1 iP ....... M M lala,baW:laftllll.. 

..._. ............ Tifo. Grip, Zatllrrieye, Sdma nek+.t......, Bel ıevteldiil ve ademi lldWardrı ve kilo almıddsı 

..,.- ..,_ ~·tıhr ._. .-. 
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BMİJI nnt ve ili .................... derhal~. 
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FRAllSIZ IMPIRlTORLUtU ...:ı: .. ı T b Son kozunu da Harbm-.;.esuli-
IOOAFH MECLiSi TE$· In":.:...er " o - oynadıktan 

Silivride viJcuda getirilen y~ni eaer 

IA>ndra, 211~~;>oıtıt_r bildiri- ruk" ta büyük yetini lq,plte- Biiyük mendirek yarın 
yor . Hür Fransızların şefi general De- b• 50Dr8eee reye atmak 
ıol bir Fransız imparatorlutu mUdafaa lr YBDiflll ......, • ....,_ • J ) 
meclisi ıeşkiı etmiştir. General Degoı Bedefleftlfte IHIPCl .. au • tİ ) meraSJm e 8ÇJ JyOr =:u:~~1t~u!o;.:! çıkardılar .,. jnjaıepe ae 1aaP1Je ıs Y~! ar ••• 
hitaben aşağıdaki hitabede bulunmuş- deucan ~ aellep kal· 1 1 ETi 'X(r.X 

tu~ Bundan sonra hür Fransız kuv- KAHiRE YARIM 1 SAAIT SOIRENI ınadığııu söyıerne.ı ANLEMFAENNAHHAARBCERYLEENREGZEALRIYOR. beri~~~~e(=~~~ ı::ıeı~~ ~W1:;a~~ ~~k~!.lö~ 
•etleri vatanın yegine menafilni temsil BiR HAVA TEHL KES GEÇ RO maldernel yUk mendireğin yapılması sona e~ Trakya U. Müfettişi Ceneral K. Dilik 
ettiklerinden ben bugün bir imparator- Kahir 27 (A.A) _ lnsiliz tebliii: Londra 27 (A.A.) - Bugünkü İngiliz Londra 27 (A.A) - Bitler - Fnuıko tir. ve İstanbul valisi Liitfii Kırdarm dit 'lıır 
Juk mildafaa meclfsl teıkilJne karar ver- lnsilia ı:;mbardıman tayyareleri To'b gazeteleri Hitle~Peten arasındaki pren- ve Hitler - Peten millAb.tlan hakkında Cilmhuriyet bayramında yapılacak lunacağı kuvvetle umuluyor. ~ 
tllm..BumeclismUcadeleyedevameden ka muvaffakıyetli taaJ"l'QZlar yapmlf)ar- slp mlaşmasmı bildiren Vişi tebliğini henüz sarih ve dolru malömat alınma- 1 • • 

1
"'"'"'"

1-·-·-·-•rn•••• •• •• "'"' """..,µ, • . .., '" • -
ye devam edecek olan bUtOn Fransız dır. Deniz efradının bulunduiu qlaya btiyUk ~tlelre neşreWekle beraber .mJ4tır. lngillı halkı Bern v~ ~evyorktaıı Dün lıtanbul ve Anlıarada yapılfın maçltı 
~ :Fransa namına bir harp . erek çWıut- uzun tefıdrlerde bulunmaktan sakınmış- gelen haberleTi oldukça 'iht?:nıa.1 dabf-
..:Gkllmet1pln ICJreceii vuifeleri ifa bom~r 11abet ed. yangın • lardır. ()pservar gazetesinin diplomatik linde görm~ktedir. x,.x 
icıece1tt1r. tır .• Entre ve Hab~tanm muhtelif yer• muharriri Bitlerin sert tabye değişiklik- Bu haberlerden biri Kamerunuıı Al- tatanbul 17 (Huausl) - Blilibı yapılaiı f*lnpiyona ma~a Galatasaray 

---·----- lenne muvaffakıyetli akınlar yapdml§- lerinden birini daha yaptığını kaydet- manyaya iade edileceğini bildirmektedir. Süleyman.iyeyi ~1, F~ Mtıntulu 4-1, ~ Veftttı 4f."1 yenmlfler· 

JI 
' 

..... t br. mektedir. Taymls gazetıesinhı dlplomatılt muhani- dlr. l.t1anbulupor • Topkapı berabere kalmı§tır. il .... ,.11 QI • CENUBl AFRiKA TA yy AREi.ERi Muharrir Bitlerin teşebbüslerini ~ ri Alman işgal ordu.sunun 1870 t.e oldu~ Ankara 17 (Hususi) - Deminpor ~ ı-e, Galatuaray Günefi 0-1 

•

... FAALiYETTE merhaleye·~· Birincisi lnıil- ~ gibl bir veya iki aene daha Fransada yenmiftir. ••I• .. .r Nairobi. 27 (A..A) - Cenubi Afri- tereyi ldJi ı.bhüsüdür ki fnıiliz ha- kalması muhtemel olduğunu yazmakta.- Harbiye tdmanyurdu - Birltlupor berabere kalmışlardır. 
-.. • ka .. tayyare filolan Peqe~beyi Cumaya n ~ lllJ.,... PJft~le dır. Taymis gazetesine göre Alman ha- ..... ••••- ••-•••••-•••••- ••-u ••• • ••••• -·-·- -· • • • -

, ... - ..... 1 M saldım>E - baslayan ıece mutad ~~-~ ,..~ akim haralDlmqtır. bdncisi Yuu•nıstan riciye nezareti memurlan ft propapn- M kin General DeoofiJn veni 
- llASTnanmo• mıtlardır .• Ta~ar~~n hepu eah- w ftrldye llerlndm Mmra ve Silvey. da memurları fena habeı· almakta, bu 8 eye e • " • 
...-.u.rma tunm .._ Wi.- cete hak· men u.Jenne donmÜf}erdır. şe Wr tuma J'Q11U1S1 teşebbtlsüdfir ld sebeple .özde bir yeni Avrupa sulhun- bir emri velJmlll 
..... Stıefml .P•ncmm wkubalan neş- Jtalyan tayyareleri KellJ'aya muvaffa- ... da mak6r iki memlekette belind ko- dan ve hUmü niyetinden bahsetmek Verilır· ken J 
ııbatau Atlaa A)lma bt'l smette ya- kıyetaiz akmlar yapmıo1ardır. Huarat ima haıeUte ıecmnl bnkinm• bulama- mecbuJ'Vetinde bulunmaktadırlar. • 
~ 4lyor ld: Y1IDllll lhil Ye M- hafiftir. lllUl hasebiyle alda bJDuttu'. 'Cçibıdl- Bu hal ise hJıç bir munffakıyet ilıti-
W ........... Mm'-1 '* ...._ w KAHtREDE TEHUKE ışARETt sa ansızm eebeıüttanka inmeli istihdaf mali bul~~ ıaimen Alman H•tı V t "Alçaklar Jmpa 
....... eölkleri IPa y-~ Kahire. 27 (A.A) - Bu abalı, eaat eiiyor. Bu teşebbtb te aldın bbna mı- hariciye nezaretinin yeni bir sulh taar- " I er a er
.... H;Wstı ille Wr - ..... ,__., 2 40 da lrir teldik • ti riJ • 1erin Avrll)Nlda ..... isini..._ .... nızu yapmak, f.stediii zannını vermekte- t 1 v um ...... 
.._ "'::,1'•qflp '"'7ie Wr llAlllM .. aİlım yarım aaat ~=~· ve mıt ve bittin meselelerin haDedlldiiini v~ ı.... dir. Muhakkak olan şey mareşal Petene IOSUDB pek ra Or ag _.... 
vabhn- ıta. pıtere He harbe devam için hiç bir H• bay Lavalin ve Almanyanın kuvvetli 

1üra Wr ltı.,_ •1-Jmm phpa JT AL YAN TEBLIOJNE GöRE bep blmadıiou bildirmesi bekleDebillr. bir tazyik yapmış olmalandır .• Çünkil k d ka teslim etmek 
..... nda ...,_ ......... da Yawı- Roma, 27 (A.A) - İtalyan tebllli, Yani pek muhtanel .. Bitler .. Bitler Avrupa kıtumda kuvvetli bir ya ID a - -
lalar tanliiıııiıllıi ~ eM4ll llat'I Wr lngi)iz tayyarelerinin T ohnak. .A.aba. WefJerine vanblma ve hdls 1m,_... blok tefkil etmek ve bu auretle harbin •• edirle n 
lllanla ,-+-la~..:.ı.....n.ll'D Kueelaya taamazlanndan hah.etmekte- tafaiu De .ı.eata verecei1 bllmHhimı devamı mesuliyetbıl lngilterenfn U.tıı- VllllJl,Cakbr" Uzer r 

ABNA vtrl'LVKT.a. ~&-- dir. llJtiyeeeldlr. ne atmak lstıemektedir. • -..-

=·~-rM~·~ aö- aı·ıı .. -Mi--:.~~ 'lr Muharrir Cebelü~ =.= Sala(>---:--•---- fı • Londra 27 (AA) .. _ 'fto;,er Wc!ıii- ~ 27 <~ ~ 
.... 

4

'1 ................ ı.JJMttl.. ırıl ı uua,-aa re- ~~~!~~~~~dedi A ıpı~z efya e11zı J01': • Be)d)a kongos Leepold 
il ...... ~ Mklrwle lnldu&tül Ymm lı ·ı · r ı.....:_ld lıır unmm.UID ---.\l&&u _, yor. ym J ·ı · Bindiatan nuan B. Amer1 ~ 11ommda, bir Fl'8J99 ~rlujj 
..ıier: 7-bm~ rPllıd•" ı....ı.n te- ı ı 6atanou a ~ted~=~a!:::ht ..... eur ıyor leden .,nra Gospon ıeJıdnde b.ir aıu dafaa . .mcclisi teşld,l~~n-.Wldlm 
7lt •· F.YI 6. • 1 fstanl»ul, 2' (Telefonla) - Milıt KU- ı.u:vifni iQn her l&J'e tetôhia eli- ı.tanbul, 27 ·(Telefonla) - G 81ylemlf ve bUyUk hlr wbfla uk tabesiiıde ezcUmM -depılftir·-=-•--' l. 
~ • Y- ...... • ~ c1afaa vekili Saffet .Arıkan bugün şeb- ı.ektlr. Al-anlar ha ilsten Mm kar· antrepolarında bulunan aahipab a- ve diplomatik ~•ti IÖlllD .._. abitleıt, WliıDal ~ 

.... 0 J , ... !~-~~~ rlmize gelmiftir.. .. tummla istifade edebiJeceJderl ri1d Dm hayır cetniyeıtlerine tevzilne tir. L- ~al~~·~·~ 0-.w ı...~:. • ..... y- w..-a _.._...... • lanmıştır Bunlar arasında bir binek B. Ameri yakm hit .....,W. -1• _. ,.- -~....-

.............. Ye huduUiın 1tee W.. SllHuta yeni "aJdllD Traltlasşam ve ~ ~ otomobııİ ve bir de hurda otomobil ile bir ehmnniyeti lllk eı.e.lt laarp ntnlulunu teslim ~ .. 

..-. n ı '•• .. ..-ı ........... ..__._..._ ... ı piılrol yolluma da tumn e dlier muhtelit Kwla wrilm1t- .mm ,.m .-rkfa teessüs edeceiini, Siliha sanlmak i(in hulr olunuz. 
•· Y-. ~ ._._._.. MC Wr ...,,...nane Yflr-IYOP ~u.. ~ler. Dlteru__tanf- tir etY• ya JBtleria Napoly•dm daha p çabuk Deaol aşatıc:Wd ilk ewl Jtvmillni 
w..e ıh 611 bft 1anıefe teJlt ..._ Sivas, 27 (Husus!) - Şehrimizde ya- ta &DKU& filosunu dolu AMm- ". · uh lif ardını ---- uvuptap slylemlştir. neşretmiştir : 
•MtMir.. Arantlak topnklmBııla oılacak olan ceza evinin inşası 55 bin brmak iatiym M.,...ımtnba aüit fikri ~~ye ve m te Y ce- Nmr ~; ytdmek ı..rp p- Hür Fransız kuvvetleri ~ olan 
..a.tJan meMw o1m7m 19fe1er fe1kD liraya bir müteahhide ilıale edilmltffr.. de Suriyede iller elde etmeie mihverin miy= de = ve ~::: )'elinin Avrupadald maq1 yerine Wr it Fransız milleti ve Frama!R 
.-.lili ........ ise -•• t mncat- İn$8at mayıs nihayetine kadar bltmi§ • hlyiik ehemmiyet vermesini mucip cat, P çan ve §8P - hirllll fikrinin ..._. ....... _. ta !ialnma ~ld emR'"' : 
lar. olacaktır. eı.uta.llr. Ulmaktadır. ettikten 90lll'll -...pir ki : Fransa Mıldbrietl ve -...-,.-

__.__.---. ı::;.,. ---·---- • • ~ - İngiltere muharebesi henüz ~ nln parJAmentosu normal ve düşman 
IEILllE 1E ILlllll- llllLIZ HARBiYE IAZIRI lnglltere üz~rin- in~ tayyare- ::;::~.:: ı:u:~..;:: :=em= :ııtdevlet re 

• 1 IEll- l ... 1111Lll EDElll IEIA,ITI hava feıiD n nl ~·~·~...:::~~~~uıu..ıı IR ..... 1ı · imparatorluğunu kalbinden vur- rafından kullaml-U ve kendisine 
hscl ..... ..._.._ BA.STARAFI l l.Dd SAYFADA har 1 a· AU mlan mak ve bu suretle ko]ayce tahrip et- hususta bir mOcllfu meclisi y 

- BA9TWl'I l an ı::ııaaarwa - - - p eft ._ mek emelinde muw.ffak olamayınca Hit- edecektir. Bu .aWıiyetler fransada 
Saat 22 den az evvel beş torpilci Al- Sislerden misal alarak yalan Şarkta • , · • 1 - Ier lq)aratorlukta•ı saqrs en ehemmi- hazfraD 1940 tarihinde cart olan kan 

.- motMotu Buloln lhnwıw1eın 9" Wr cek aamk l"nnm ll'IQtlMI tee 'ttl ................. l1e A ...... ..... ,.....,. yedi m~~· yani Akdenizdeki hah- lara tevfikan kullamlacaktıt. 
brak Kaı.,. 4olna hareket etmlftlr .. eCmekWlr. Merbd Afrib sise .asa- •--na- .__._._ rl Wkbrüyeümize ve Si.lftyf kanalmm 
Pa dö g.1entn fDIUIE _,,,,....,_ bGyUk met ~. İalllterede ve Birle- yapell adedi euuelld ...,....., tanaJ'e.wrNAO iki tarafında bulunan )!ısırla Fillatlnde Sllveyfin prkuıda ve cenu~ 
bir inftJAk wl ............. UIUD men- '°' Alw ..... M Fnnmlar m.e el mat- en ~-· ....... mnzilerlmlze taarruz etmek suretiyle nan muhtelif mmtakalamaa melı&Ull~..181 
.mı tDll]ls tGplarmm bu mol&'botlar ......_lar Jlaiblltiyete llO,_ q.e. ,.._..._ .._.. .... , .... .., ..,..._ varmait tecrübe etmek iste- mHıdJ1er Dellilde toplanarak 
8urine •fılt eUlkleri _ _............. ..a n ~t ve haıeketmlili is- ......... s---- = (U) Dla plak mektedir. Bllıi bu "1Ziletiwd• .._ memlelı::etleriıim menhalanm lğillf 
..... _,.,. ............ tllfaf er'V'ı 1•• .,-... Prwada 19- ~b~~~::,~em~Z: ta enet f!,. ta,;;..leri Ct elek:=:::...:~~..: ~ı!=r-~ ~ 
N .W. MJata b.,....P ........... rindeki fuliyetl btiıilk bir aaha)ra P- tıik -enı.. ~ .. am la~ Qlli ıa••• - ki .. W- için bu menbalan bir araya fttlftlllliJ 
Lomlra, 2'I (AA) - Sonbaharda Al- lnıiltere PnNI"'" ftl'himı We etme- mil olmıqtur. F.ıı bU7lk tUrruzJar mer- ch't'11llr. W ... ,._ .,,..._. m. icia daha mtUümdir - bu maddeleri çarelerini tetkikle mllflU)dmlu 

....,.U tatlt ec1lleoü o1m bfl7Gk a- le lmt'I ameUe wladıttir. l'nı ı • kezi İnailtereYe ve Landraya teveih ec1il- ........_ ~ .....,..... dtit- dem tarlJpyle ,.e mtitteftklerfnin wta Bu içtima tarihte fev~ 
81 far ,.."tW Jgla omabl .Ameribda ..,. Wnam .......,.Wal•~ hiç Wr mittir. Taarruz geee yarısından bir kaç man ......._ '-iva .t.rıaill atdank hl- tlhlerinin liiDanlaımdan pPerek kendi b" badiaedir 

..........,.1ılı.tlm- Wıbnlfb. Kolom- ••• ... 1nıiJtUenin ıW ,aktar. in- saat acmraya kadar devam etmlfth". Lan- mm edilmltflr, mem1eketme ilal etmek tbere deniz yol- jDli.)ia ha~ Jqqy .. ~; 
W,. I.,a bmJ4D)'UllUD flmdi ba lat- ...,_ ..... pyesl ..... -. .ı.a.nm drada buı evlere hasarat olm\11, bir kaç !Su hUcumu "'*1 Gc tayyaremlz clOt- Jart,,Je de nakWı•'lutJ tir. bPMla .......... ..iı.Qp -~~MhlMlll!lll 
Wı lıllet' 1n paalmmı iadeye mecbur ka:nm.ü 'ftl Avuqmma daim wt YaDllD ÇlkmJI ve bunJar tUntle aöndü· mamn kuvvetli bir avcı fl1osumm ~ J1er Ahmınya nnrn8ak olunıir 1*tin .aYfey.::'..r nqtlUJia fU avmle ...,,_. 
'6w ~ fot •endir- -.1nı1an emin bahmlalumm istik· rUlm«q V8Y9 8nlemnlitlr. Bir ilaç alil ruzum ~. Bir MllM" avct .Wolwnm JUllUt n prek Hbadiata-~: 
•Jdedlr. Wllll-... ....,.. -.f• ..,-.ele ftl'dlr. tayyareal dU.tUrUJmU.. lld tayyaıem1z ~ ~ fDIBis mil-.mle- - • • ' A ı ı•tnı N111alrallp 
...... mı .. enlarla ~......,,. ''''· ~~ .:-:: dlmnemletir. Din abalı bu Od taJJllN- tlbdtt altma almlf olaeaktır. ._ .... Tnıla& .-.. .W. ...._., 
kllll•d• Y.lun a.....ı.. Oıdulan L-...ı..... ____ ~I olmak .. r:_! -'-- . 1 ~ yl anmala çakan bir .,.em1a .__ ı,tıe Bltlerin lna a.eJeıinl -~ ,. ...... .... .......... , •• F .... 

'1'UDa hlt ~· ._,...._ .--w UM:"n: ,,...aa J'""I'" ar bir bom'bardlllaan ~ a. lnllUn ~ oereym ..u vab- _..... t..ı.am. ...._.. ~ 
Boma, =-~ot .... -=~ Vevel, lnailiz büyük elçiei Te .... tarafından llGratJe &ıı.ımı..-. BU- eGrmUetilr. 711, Bulprittuım flH1rWh)e brp hazır- t;i va-. ........ m1-;;iDml ... 

bımilJ'--- mı .. • -L.:..-1- • tte L--- bu Jlk lnftJAlrJı bmnı..Jar huarat yapnlf- W-... Wll ' ._ '--"'---~ .... Jaan tatlhatı ft BltJerin Frazıb ile • • :-. . ....... tir U-~ ...,. w t rırm tebJllJerin 9all' ,...._.,.__. zıyare ll4ml' - t1ı Alınan ilk haberler u ,......_ ·-~ •- • - -....--a_ .... lepDlll-.. JL.ıw-- ._. •-
1>1r ayni Romada DefNdiJınlltir. lunmuflaıdu. ~evvelki~ daha faz.. iaee S..W zste ._..... elap Wr la- w Peten de yaptJlı m~ alzli aı:ıl ıı 'Ilı!- ...... .._ llna bıııilıfeori 

• • • • ••••• • • ••- •., • • ••• -·- •••• • •• • woldulunu ~ flllk aeeteı••ı • ..-,e .. Wz Jtaı. ona IÖle tetkikten geçirlne- daııll LINl••dı V•kıı:ır..:...._ ..... 

A d k l Cenubu tuld ~ ..ı.r ve 'l'an•dı Ww ı 'J• • .. emlar 1tıJs. ..ıs ..a ..... a.,_ • .. ~ 

ara a at Oşu a 1 "'llavler ı.uu.ta uiramlfbr. Mımw- !,.il .... , ..... Bir a.jO ıı \& ._.. Bitler~ ~.:!>'1:1 ~~ -.:... .... •~~:.. .-
... ._ • hmrat ehemmi,fetıltırıdir v. manca :lir. - ...... _.._ ~ .. ::......._ ,,. 

rıı91at ~. · · • il •ır 8mltJebı tan• thdmllıe a.- , ...... ,.._.. -. 
-------·· DUllDaD ~ dlla' lılllelertD- amam bu -- vum ........... ....... brp. tl:mamiJ'le !mır B. A.ed ...... aonra ·~ 

- ,., ~- i ...... p •lllfllll dlll• 411 mOnferlt htlcumJmta bulumnUfl& da ALKAN USUi 'l'BBLtCINI: GÖRJ: : halele~..:~~ .a. ::.:,'ellmi&ul• w.Nderek ~a. 

.:=..27.::-ı>~=--...:~~ ~ -:ıı.:: = :!:~.=.:~ =:.~e: ==~ .• Ms:.,':.~==·~/:";:', 
ilk'* fllsNe GINJ8' ~- lldl ... .........- Wrind. Bora lldnd. Sel Juelerden ...._ bir dtııman .,,.... da ba1UDl1akJan 1ıddlitlmrkte •-ıta.. lll:'cek ve 1*1erı mGcWaa YBlyetmdm A •111ıill '9llıW Malat w ...,. 
lef 1--...._.. JGlı:iak ı..urı.n,,Je aeJmlttir. Din daha .aa.a..ııı..anATti .a-ı..-LL..L ..._.._ ve UISl'U" •ı, ı uz Uli7dne llÇINiıktlr. 'a r • .. _.. ......... .-.zrıa. ,,,.a.... -.. '9 .. .- 7Uhn * ........... _.... - ........... tanaftılerlnln Almwııi..,. ..... '-.. l>Odatılfırlll'e Jr.arp !-81 ~ ~a- ........ 

Birinci Jqa eç ,....._il :rerıı Jmnı rattakl 791'Ji Af bıı Jqdlz atJerma • ._...., meıbd "Ye Wnal Alman ie)drllrlDcte, • tDlfltae 1ahul ' 1'l; ~!1 lfNll ltWe r-ew• 
an tDlflıs •Jm uurDc1a ~. mahsUatu. J)tsttpr blılDcl. Yatapu 2 iD- -..,t _...tma baclmı ettlkJert, lllr ~ ia.f ~ &. ... • --- Wua& 
GtllG w e.wn tlglJDCI ........ el, illa 8'llncl .......... .,., .......... - ,...,..,. ...... ......, 8lrllDID ..,..., 7aJrwk larTWllW --..cı .... --= ...... , k pidae tefriki ...... 
~ ~ ~lrt ..ıa..., Pepnel -.. t1c w -. nan,... 11• • ••• naıı•ı •• 11mn1-d· .. .-.. _.t..-.. -. •1eı11r. Bmma lilndh' ld 1Bt1er ..,... .u 4::; w.. .,_,., -.,... 

t.I A llil'iu.: · -. tül _,. ba IDalll ..._ wa•metu... Alrıd&far, rf (Jluruat) - Burada ı..- ..- w aıı. ...,....,..., Be1ttW9 m 'ftD'IMk IPı Jahm 1nı .-cı. topla- - .iratlar• A .UUemiz P7Tede-
8ava bJrliiel, Snlin lkbiel, tuna~ k...m Wrlnel. Dandl IJdner. --. w Jaarumuna Japla ~ ....... mUWll e thaı ,.ı. ............... bnederl. uinıpeü Wddlr. Bu ........_ .,. I' cW ... ....-... .....,.da 

dl gehnlpir. ~ .......... .,. ..... Mrı Jlnırı .......... lılr tak ............ 1ı0dlrllmektedl. 9Mlrada ~ ~ .. ~ .... AY-~~br. 
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