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Başvekil Hataya Milli Şefin 
0 

.. 

sel&mlarını getirdi u 

Hufvekil Dr. Refik Sııy<lam 

Akdenize hakimi 
Olmak icin ••. 

-~ -*--
Beri inle Roma ispanyayı lınrbe 
r.ürüldcmeğe cahşmakt& dtr!nr. 
Madridin bütün tereddiitleri 
henüz izale edilmiş değildir. 

~IWKE'1' BiLGli'.' 

Ei ZIG T SF.YEHA E İ 
ATEŞE BİLDİ Hatay ·bayram yapıyor 

· ~ 

Dr. Refik Saydam şerefine bir zi- INGILIZ TAYYARELERi KLIN· 

f t . k b l t t• . d•Jd• BERG VE VESTPOL ELEK· ya e ve resmı a u er ıp e 1 ı TRIK SANTRAllARıNt 
x:,.x 1 1 

Erdin, 2 (A.A) - Ba~\ekil Dr. Re- mi;ıler, nıekteplileıi ve gençlik le kiliıtı MHA ETT 
/ik Saydam dün ııa ... t 15 d e Hatay vila- mensuplarım tefti~ edeıek gençlere ilti- • 
yet hududu olnn Erdinden geçerken I la- fat etmişlerdir. Alınan istila Jiınanlal'J 
tay ,·alisi ve komutıını tarafındnn kar- Bnııvekilimize muhtelif teıekküller yeniden ledit bir botn• 
şılanmış ''e bir •ıııker kıtası Ediim resmi- namınıı bir çok Lükctlr.r verilmiş ve geç- ba-...:ıı·-ana tAbi tutuldu 
ni ifa eylemiııtir. tiği yollarda hararetle alkışlanmıştır. CU.UH a 

Londra, 2 (A.A) - Royter bildiriyor: i~ta:yonu dolduran halk lıaşvekilimi- Ba,vekil, kumandan Şükrü Kanadlının 
zi alkışlarla kıirııılamı~ ' e llb"1Jrhımı~tır. evinde İJıtİrAhattcn ııonra otomobille An-

lskcnd~run, 2 (AA) - Ba§velcili- takyaya hareket etmişlerdir. 
miz dün İtkcnderuı\u le~riCicrinde istas- ANTAKY ADA 
youu doldur n binlerce halkın coşkun Antakya, 2 (A.A) - Bagvekil Dr. 
tn:ıhüratı ara~ında Yagonlıırınd .. n İn· - SONU 2 irıd SAYFADA ---------·- -

Salf\hiyettar mahfillerde öğrenildiğine 
göre İngiliz bombardıman tayyareleri 
dün gece yenlden Derline hücum et
mişlerdir. 

Bu taanuz.lar saat 22.30 dan saat iki
ye kadar Uç buçuk saat devam etmiştir. 
Almanyanm diğer mmtakalarında bulu
rıan petrol tasfiyehanelerinc dchilcum
Jar yapılmış, Alman istila limanları da 
tekrar bombardıman edilmiştir. 

Klinber~ ve Vestpol elektrik .ı;antral
Iarınn hücum edilmiştir. E\'velki bom
bardımnnlarda esasen hasara uğramı~ 
olan bu santraJlar bu defo bir kat daha 
hnMp edilmişlerdir. Bombardıman hava 
fişenklcriylc hedeflerin aydınlatılması 
sayesinde yapı1mı~tır. İnfilfıklar olmuş, 
yangınlar çıkmıştır. 

Leipzigin şarkında Lcnna tasfiyehane
si yakılmıştır. Pilotlar buradn çıkan 
yangınları on dakika sejTCtınişlcrdir. 

Burin Ran~azan 
Bngiin Jniibarck Ramazanın ilk ~iiııiidiir .. 

\'l.'Nl ASIR, Rama7.anı biitiin knrilcrine can
dan tcbrik"edr.r. 

B. SaUihcUin Kantann t'ok SC\'İnıli kale-
minden cıkan •Rnnıazan nıüsah:ıbelerin 
1kinci sahifcdedir .. 

-------' YEN! ASiR matbaasında basılmıştır 

l. :ıı.i Iidcrl<'ri, İngiltere~ c J ı:r ı i til;i 
lı, rl>inin )Cnilmcz 'c ası1ımı..: Y.oı·hıkları 
karsısında, şimdi biitiin dikkat n:ızarln
!'1111 cenubu ş:nki Avrnpaya l;C\ irmişlcı·
dir. Akdenizc Jlfıkiın olnınyı istilıdnf 
..ıen biiyük c:apta askcl'İ lınzırlıklm· ya

f,,ondrcda çıkan bır !Jangmla miicadcle cd. ıyor 

Londra, 2 (A.A) - Londrnyn gelen 
haberlere göre İngiliz bombardıman taj•
yareleri dün gece yeniden Berlinc hü
cum chnlşlerdir. A!manyanm sair mın
takchınnda da petrol t::ısfi:ı chnnelerine 

1 ,geniş ınikynsta hiicuınlar yapılnuş. Al- • • • • 

:.:ı:::ı~.~ J;monı"''"" ••lo·ar bombalar lngılız faggarelerının Al-j 
nn1111nınıu11111111111011111111111 1 mangada geni bir 

Qnada ayni de.recede geni~ ~iyasi tc~ch- J.'rcmsanııı 11li11i, aya{imı sıınsıkı ha{Jlamıığrı. çalı.~;an Fransız ve Alman mütare-

ıbüsler hirbi.rini takip etmektedir. Şimdi kl'. 1.:onıis1Jomı Visbadende 
Alman 
•••••••••••••••••• 

Tayyareleri -~=~~~un ,·azi~·eti birint'İ plandn yer YENı·· -A-----.-k---------
Rerlinde başlayJp Jtomatla dc,am merl 8 

tdeıı JıararetJi müzakerelerin heniiz ne FRANSA •••, •••• n•••••••••••••• SON DAKİKA ............. ıtetice vc.rdiii bilinmiyorsa da 1\Iadriuc- Harba 
lıi bitaraf müşahitler İ!ipanyol cfkurı ..., 
tnnumiye inin harbe taraftar olmadığım AJ k • 
tenıin etmektedirler. Gerc:i biitiin İs- Bı·r ı·htı·ıaA ıı·n ........ G ..... : .. ·;· man as en 
»anya Ccbelüttnnkta İspanyol bayrn~ı- lllYO r h b k llltı dalgalanma iDi görmek 8l'LUSUl1Ja- arpten 1 tı 
~J'. Bununla l><'..rahcr bn heybetli kili- b d d f ••••••••n•.-•n•••n• 
de sahi., olmanın arzcttiği sayısız miiş- a~ın a ır · Japon M·huer devletlerı· -·-~~ı:.tı \ 'C icaı> cttiıeceği hudutsU7: feda- ---:-·--- - 1 ' BELÇıKADA HALK ARASINDA 
~~~~ir~;:r~:~.!~.:~':"2~E Halkın, agzı susturulan ortaklıöı bunu ıcap sıK sıK «iHTiLAL» KELi· 
.. ~:t."" .::.~ ~~ı~ı;!::;ı::.:·~~!::::: matbuata itimadı ettirmektedir Londr~~~ll~101}.~R g., •• esı. 
:Yorlar. fo:mıafih hir giin farzımuhal kalmadı Loııdra 2 (A.A) _ Vaşingtondan bil- nin son zamanlarda Belçikada bulun-
:!arak bu inanılına:t netice tahakkuk bi- diriliyor: muş olan bir muhabiri gazetesinde, Bel-
~ etse İspanyanın sihirli rü~·asını ha- --• ·- Milwer de'\·lellerinin Japonya ile bir- çika halkının ve Alman ac;kerlerinin ha-
~kate tııhvil etmek hususunda bugföı- FRANSIZ SUBAYLARI HOR fosmesi, ~imdiye kadar cereyan eden leti ruhiyesini gösteren bir yazı ne.şret-
.. en dnlıa h •i ve daha uıiisait hir ınev- Jıadiselcrlıı hepsinden faz.la, Birleşik ınlştir. Yazının hülfısası şudur : 
~!de huhın;ca~'lnı kim knıin edehitlr, fRANSAYI TEMSiL EDEN ADA· A 'k d 1 t1 . . ha b . ~ Alınan askerlerinin ekserisi harpten 
" 1Yorlar. mcrı a ev c erınt r a gırmege bıkmıştır. Bel<;ikalılann ekserisi ise, is-

Filhakika İ-;ııam::ı kendini Fransız MI SEVEREK DiNLiYORLAR yaklaştıracak gibi görUnmektedir. uıauın yaratbğı baş döndilriicil darbe-
tnüsfcmlekc inıı•~ı~(orlu~unuıı \'arisi Vaşingtonda, hatta infiratçı mahfillc- nin tesirlerinden kendilerini Jnırtannış-
lncvkiindc ı;:-ürcıı Alnıanyanın Frnnsız Zürih, 2 (A.A) - Bcrnde çıkan Bund l'inde bile, Japonyanın ilk baharda har- lır. •ihtil§J. kelimesi şimdi yavaş sesle, 
1"'.asın 1 /'k" t ı . t " d ld ~ al _, F ha gireceği kanaati kuvvet bulmaktıldır. fakat sı,· sık tekrar edilmektedir. Thti-
b

. · a ııı un o ına.• nıyc ın e o ugnou gazetesi işg wtında bulwumyan ran- 'K. 
ılrncıuczliktcıı J!ckmez. sndaki halkın his:.ıiy:üından bahsederek Hah;.\ cVaşington Posb gazetesi harbıı ICıl ruhu, fırsat çıkar çıkmaz.. kendini 
A .., . Alnı l d -=-• b k •t 1 p 1 k k 1 i~tirak tarihi olarnk Nisan ayını 7jkret- oo"'sterın"'"e lı ... zır bı·r halde bulunmakta-h" .. •ll anla nt'ı ' cıu;ucrc a au r. areşa etene o an iın:ınm artı ırı - ,., "'... .. 

dutun kapılar gibi Ccbeliittımk iizcrin- dığını ve diktatör Lavale karşı duyulan mektcdir. dır. 
),.~ ~c emeller hcclcuıcktetlir. Görülityor iııfi::ılin artmış olduğunu yazmakta ve ~yni ıamanda, .tng~tere ha:bı kay- Berlin, 2 (A.A) - O. N. B. Ajansı 
k 1 bpanya harbe giı·mckle hiç biı· şey şöyle demektedir ; be. ıcc.e~ ol~~sa, ~ll'leş~ ~lerıkn ~ev- Tancadan istihbar ediyor : Cezayirden 
d a~ınamnz. Bil:ikio; m·:ıkıbun dü..,iinıne- •Aln1ru1 talimatına inkıyat eden Vişi !etlermın duşcccgı n:ünferıt vaz.ı~:etl gelen haberlere göre Fransız umtinU va
t en hö~·lc biı· scrgiizcııtc atılneak olnrı-a hükilmcti halkın derin anti patisine mu- 7~~rctle, J~poı;yanın mihver devl~tlerme li.si 1şsizl('re iş vermek için biltiln e\'le-
0Praklarııulmı Alman ordu ·tına gcı.:it kabil kntolik kilisesine i..tinnt etmekte- lltihakı, şımdıye :kadar muva!fa.cıyetle rm Yeniden boyanması hakkında bir 
k<!rnıck, rlolayı.,i3 le bir a!likcri i~galc - SO~U 3 ÜNCÜ SAHiFEDE - tatbik edilen Totalit.!r ve tedhişçi poli- emirname neşretmiştir. Bu işte kullanı-
ntlanınnk Maketine nğnyacakhr. \ ' e likanın ink~c;alını gö.stermektedir. lacak işçilerin yüzde 30 zu terhis edil-

•sıl o 7..'l.ınan i til.li1linılen elinde J>Ck az Dallardan sesler Gazete diyor ki: Fakat bugün vaziye- ıniş askerle~en seçilecektir. 
~~· knldı~ııu giiı'Ctcktir. tin bu p~nda inkişafına mUsaade ede- İaşe meselesi gittikçe güçleşmektedir. 
l işte bu nıiilahazalar, İspaıı) aıln colj- • • • • • • • • • • • • • meyiz. Vakayi karşı~ında göz kıpıştır- A.bloka sebebiyle ithal.At durmU.f işgal 
lı. un harp taraffarlarıııın fikirlc!'i neden r ••ki d ın tan hiç bir fayda hls.ıl olmaz. Silfıh- altında bulun.mıyan Fransaya İhracat 
cllflla~lılda 'liriiıncdi~ni anl::ıfma~a kafi- " ... o er e laıtm.'"\ fonliyetile yapılan hazırlık ıulh mikdarı ise, Fransız makamlannca art~ 

r. . --•- i~in değil, harp içindir. Silahlanma sulh tırılmıştır. Kaçak mal ticareti artmakta-
t"~;-nk:ıt i paıı~ ıııım tereddütlerini talı- Harp ~ijğc çıktı. esas.ile ynpılacak yerde, harp esa.sile ha- ~· U~uml vali tarafından neşrcdlle"l 
t' d'cdcn scbeı>lcr .~a«lcce h.til<b::ılc ait Dünya kurulalıdnn beri evvela kara- zırlanınnğa ne kadar çabuk başlarsak o hır emırname rakı ve ıaraptan maada yi-
t~ 1 •frrdcn ibaret dej°!ildir. ispanya <la sonrn da denizde dövüşen insanlar kııdar iyi olur. yeeek maddeleri yeni niı.amata tAbi tut-
~luıı silrcn dahili hir harpten yıj>raıum~ ihtiyar dünyanın knnbur sırtını delik de- Bazı lnfiratçılar Amerikanın barba maktadır. 
lıd:~~~ çık~mstu·: Bir <:ok şehirler hala sik ettikten sonrn giiğe çekildiler. $imdi girmesini artık bir zaman meselesi te- lllllllllllllllllllllll'lllllJlllllllDllJ 

~-:~e halindcdır. orada <lü\•üsü:rorlar ltıkki ediyorlar. Diğer infiratçılardan 1 1 
lck uz. hinlc~··c ~ m a . ünmlişHir. ~lem- Bu giclişl~ anlaşılıyor ki ikinci cihan mürekkep bir gurup ta ecnebi gazeteci-
:trı.nct ıktıs.-..rlı.ratı vahım .ralındc·re ıığ- harbi yerde başladı, gökte bitecek.. lı"re şu beyanatta bulunmuştur: 
ııt klt:1ştır. L>ı~l'r tnraftan hpan\·,ı biiyük Ilavndan düşmanının üzerine ölünı Birle~ik Amerika harbn girecektir. 

0 ara .,. , • ' ~· ı ı· ı · k d' 1 ' · H lk b d 'hl ··ru kte de • « .... , up hC~ı.ı ır ~• en ı a c~ oıın- ~ ağınurunu hnnrti taraf tlnha kuvvetli a unu arzu e CT gı go nme -
lı latbıl: edilecek ~itl lctli bir nl 1nlmyn sa mıklarla y:ı~<lırahiliı·sc z~lfor onun <lır. Bazı Amerikalılarla samimi göri.\şen 
t 2tttı 7.aı.uuı mı l.~\ cnıd kudr<·tini ~Ös· 01 ~cak \'C iyi haber alan Alınanlar Alınan -
~tclıilsin .. . :: . · · . . 1tal J kt in d ·· Nih ·· . . . Do\·uslcrın :.cbcplc>rım 1.alcm ve ılım yan - apon pa • ınm ıuısın an uç 
tnı i ~~et Bırk .ıh A111crılm1J11ı dC'mok- ~ı ha"...lı ne kadar uzun tnh1illc>r1e izah gün evvel Almanyanın Japonyayı ı::ar-
1 in r ":ısım kn~ lıo!m. ktnn 1-urtarmak edt-rlc-rs. cto;;inler. Dört kelime ile haki- km petrol, kalay ve kauçuk kaynnkla
tiınaliııg:~tc~c yıuuı!dn hnr~c ı:irmcsi .i~ı- '.at~ vara~ili rİL : Biı lokma. bir hırka.. rından uzak tutmak istediğini beyan et
lltli de ,'a!dır. ~.er ne ka<l~~ ILılın Lkmc>k Kavg:m Ademden başladı. Si- mislerdi. Vnz.iyette husule gelen deği-
tı lfll.cr .crandc l·pnnyn dahılı~ c naıı- lnh Ye imha forklariyle mütemadi bir - SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEUE -
tiçU~~.~or Scrııno ~lıneı·c Japonja . ile ihtiı•ac; kinde devanı edip gıdccek .. 
rıı u paktın nl · mden sonrıt Amcrıkn- Millelkr 'e devletler arasındaki hak 
tc rıl A \'rtıpa h:lrbiııe ıniidnhalc) c ct'ı;n- bu hak form miJletJer ceınh etinin kora~ 

cdenıh· ~ • t • d'I · · ' ı · kif{ • crcgı cııun e ı ını~ ı~c uc Hl· i~·le teo:;limi ıllC\"Zulnrı işin fanfnzi kıs-
t .. d~t ~un_un nksi !-'.d.ilde tecelli clmcJt-

" 1 s - it .ı .• 
b r. nlabi;\ ethırlrır Amcrikmım ünii- Bu hny:llin hakikate inkılfıbım gör-
tic .geçilmez bir l111la lıarlı.• dı•ğnı gitti- mek ııc :rn1.ık ki insanlara n~ip olmıya-

rı\ır so.'ylivorlar. " (.<ık •• Onun için tek carc : 
l\t'h llt.ıyet bu mcrkcıdc olduğu halde Tepeden tırnağa kadar ~il!ıhlanmnk. .. 1 

' 'er İspnnyu~ 1 lmrht• süriilıliyecek Ü.st tnrafı Ji fu ~İi7..af ... 
- SONU 2 ınci SAYFADA - C 1 NAR 

To~.:.~~A~>O ~~~~~~ 
torluğuııun kuruluşunun 2600 üncü 
yıldönliınü ınünnscbetiyle Yokohama 1 
açıklarında bUyilk bir deniz resmi 1 
geçidi yapılacaktır. 

-

muvaftakıueti ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ınoilterede gine bir çok --·-
Bir mühimmat insan hagatına mat oldu 
fabrikasıyakıldi Almanlar ·20 hastane 
LiMANLAR, TAYYARE MEY· 
OANLARı, TAYYARE FABRI· bombaladı~a~, yaralı-

KALARI BOMBARDI· lar az, olu çoktur -·-MAN EDiLDi Mersey kıyısı civarında 
Londra, 2 (AA) - Hava nezareti- bir şehirde çıkan yan• 

nin teblği: 
Evvelki gece hava filolarımız Berlin gınlar Söndürüldü. •• 

mıntalcasındalci ukeri hedefler üzerine Londra, 2 (A.A) - İngiliz hava n 
devamlı taarruzlarda bulunmu~Jan:lır. d::ıhili emniyet nezaretinin tebliğine na

- SONU 3 t)NCO SAHİFEDE_ zarcn düşman dün gece de İngilterenlıı 
bir çok lasıınlan iizerine hava hUcuınJa

• HITLER -·-
Italyayı tazyika 

başladı -·-ITALYANIN MISIRA TAARRU· 
ZU TACiL ETMESi 
.. iSTENiYOR 

:inglllzler, Mısµ-da bir 
ıtalyan ileri hareketine 
karşı tedbir aldılar .. 

Londra, 2 (A.A) - Roytcr bildiriyor: 
İyi bir kaynaktan öğrenildiğine göre 

Mısırdaki filoların gerek kadrosu, ge
rekse mikdan bir Italyan ileri hareke
tinin beklenmesi dolay1siyle takviye 
edilmiştir. 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

rmda bulunmuştur. Fnkat bir defa da
ha hücumların asıl hedefini Londra ve 

- SONU 2 inci SAYFAUA -

BELÇİKA KONGOSU --·-HER iHTiMALE KARŞI MODA· 
FAA TEDBIRLERl ALDI 

Nn,1 robi, 2 (AA) - Royter bildirl-

,l'Or: Belçika kongosu umumi valisi rad
yoda söylediği bir nutukta iktısadi bir 
vazife de.ruhte eden Lord Haleyin kon
goya geldiğini ve bu vazi!enin halline 
lngilterenin biiyük yardımı dokunabiltı
cek olan ticari meselelerle alakadar bu
lunduğunu bildirmiş ve şu anda bir İn
giliz n~kcri heyetinin de bulunduğunu 
ve Kongo müdnf.ıasınııı her ihtimale 
karşı hazır olduğunu iliive etmiştir. 

Pretoria. 2 (A.A) - Japonyanm ce
nubt Afrikn birliği nez.dindeki elçisi ge
ri çağınlnııştır. Bu çağırılışın hiç bir 
siyasi sebepten doğmamış olduğu söy
lenmektedir. 



l(amazau Miisahabeleri: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

''Eski Ramazanlar nasıl 
belli olur, nasıl 

kutlanırdı? 
. x•x·~~~~·-

11EaJd İzndrin Ramazanları ştmdil:I izmirin fuar 
samanı idi. AncaJı nesli llazll'I hayrete düşüre· 

ceJı JıadaP IJarlz farlılarla..n 
x..,.x 

YAZAN: Sa1ahattin KANT AR 

Fuar uzeri İzmiri bir kalabalıktır ba- nerdi.. 
sar. Yirmi .ıustosUm yirnıi eylUle ka- Ayı görilp - Şu mahlQk ayı değil, 
dar şehrin içi her smıftan çeşit çeşit in- gökteki ay!.. Bir yanlışlık olmasın ! • 
sanla dolar boşanır. O derece ki palas- Ramazan ayırun gülünç olduğu kadar 
tanlan hamamlara, evlerden yangın fecl idi. Saban ayının sonlanna doğru 
yerlerine ve .izbe sokaklara varınca olan bir iki güne • Yevmilşşek• denir
dek otel ve pansiyon olur. Bir iz«Jihnm, di. Bu şüı:)hell r.ünlerin geceleri go1tte 
bir hayhuy ki tasvir için evliya Çelebi- ay arnmağa mahsus idi. 
:oin kalemi Aciz kalır! .. Bir de bunun üs-ı Buntın da esnafları vardı. Tuhaf de-
füne zarnnnenin o eŞl bulunmaz goyg~- gil mi? Nif dağına kadar giderek, ora
.,uru tüy dikil mi, değme gitsin!. da ayı beklerlerdi - Dağ ayısı değil, gök 

!e eski Ranıazruılarda böyle olurdu. ! ayı!.. Surcu lisana mahal kalmasın! : 
· ·bilir ki eski hmirin Ramazanı Bu .şek günleri mahkemei şer'iyeJcr 
iki İzmirin fuar znmaru idi. Ancak açılır, kadılar, mUftüler saballlara kadar 

k bariz farklarla . Öyle farklar ki nes- ayı görecek şahitleri beklerlerdi. 
hazırı hayretl"re düşürse yeridir. Ve her kim ayı gördü mü, soluğu ka-

uar günleri İzmire akın eden o her dının huzurunda alır, ayı gördüğüne 
.. ktm binlerce kişiler ne için gcli- yemini billah cderclı. . 

? G k ir;ın, keyif çatmak için, İ tc o vak.it toplar atılır, Ramazanın 

Cumartesi 
••••••••••••••••••••••••••• 

O.ecesi 
•••••••••••••••••• 

HerUı saatllFIRI 1888 
garısı auarıavacat 
Memleketimizde maTSim dola:rı

aiyle ~lf çalışmal&nna tiaılanacafı 
için S Birincitqrini 6 Birinciteırine 
bail11an Cumartesi~- aut 24. den 
itıöarcn herkes saatlerini birer ... t 
ceriye alarak ayarlıyacakhr. 

Bullusastakilraramamereınlig~ 
zetede İntİfaı' eylcmiıtir. 

Bütün resmi dairelerde. v.a mÜCSH· 
aelerde liq muaf su.ti sabah saat 
12 - 9 arasmda ve öğleden sonra 
13.30 - 17.30 llt'asmda devam ede
cektir. 

Vilayet makamı keyfiyeti bütün 
idarelere ve kaza ıkaymakamlanna 
tamim etm4tir. 

-

Futbol • • girerken mevsımıne 

Mürahhaslar Lik ve şilt 
fikistürünü hazırladı· 

-----------x.s:----~~~~-
y eni mevaim ıilt •• lik maçları fiki.-

tilrü allkadar kulüp murahha.slan önün
de çelcilmiıtir. 939 yıla ,Ut finali t 3 tık 
te~n tarihinde yapılaeaiı takdirde ınt 
maçlarına o gün ba§lanacakbr. lkincl 
takımlar maçlan ve lik maçlanrun saat· 
leri şilt maçlan neticelendikten sonra 
ıeebit edilecektir. 

Ş!LT MAÇLARI FIKlSfOROı 
1 nci hafta : Doğan gençlik K. 

Demirspor Altınordu gençlik K. - Al
tay gençlik K. 

2 nci baha : Atct gençlik - Karvı· 
yaka gençlik K. birinci haftanın gn)ip· 
leri. 

• e 
o 

z z 
or 

e-

3 ncü hafta : Final maçı 
LtK MAÇLARI FtKtSTOROı 
1 nci hafta ı Doğan - Atet Alan. 

ordu - Demirspor Karm-alc:a • Altq 
2 nci hafta ~ Dcminpor - Karpya• 

ita Altınordu - Altay 
3 nen hafta : Altay - Doğan Kar· 

şıyaka - Ateı 
4 ncil haha : Demirspor • Altay 

Alhnordu - Karııyaka 
5 nci hafta : Altınordu - Ate~ De. 

mirspor - Doğan 
6 ncı hafta : K~ka • Doğan 

Altay - Atct 
7 ncl hafta : Deminıpor - Atct Al· 

tınordu - Doğan. 

ir n ·ıiz va
oru geldi 

• para ;arfotmek geldiği ilan olunurdu. Amma hangi gün 
\•c saatte? .. Şahitler hangi gUn ve saatte 

!atntistik umum müdürü B. Celal Ay- -Jl.- -.Jf.--

ı 1 ılard.ı bunun ak- ayı gördüklerini bildirirlerse o zaman ... 
barn ayın 12 nci ve 16 ncı günleri rad- Evvelki gece saat 20.30 da Dikili, 

' ne . Fuar zamanı her şey, hatta ka- Bu Ramazan şahitlerinin meşhurlan 
· ır.dan girmesi bile para iledir. Hal- da vardı. Bunlardan biri de İzmirde idi 
uki eski Ramazanlıırda böyle değildi .. ki çoktan rahmete ka'\-uşmuştur, adını 

Her y bedava idi Yemek içmek, ya- tekrarlamak istemem, üç yıl birbir üstü-
tıp kalkmak, parasız olduktan başka üs- ne Rn~ı :6-pat etti ve bahşişini nldı. 
tüne bir de caba olarak, diş kirası al- Meğer tccrübc sayesinde, Nif dağının 
mak vardı! Evet, bir l..\lrUŞtan on, yir- bilmem neresinde bir nokta keşfetmiş 
mi altın liraya kadar diş kirası, ve faz- ki oradan ay, her yerden daha çok ve 
JJa olarak don gömlek, bohça bohça ça- çabuk görünürmilş .•. 

yoda sayım ve kontzol memuılarına Foça ve Bergamada zelzele olmuştur. 
hitaben iki konferans verecektir. Bu Sarsıntılar Dikilide 41 saniye hafif 41 
konfernnslnnn her tarafta dinlenmesi .saniye şiddetli, Bergamada 1 dakika ve 
için gündüz elektrik cereyanı bulunma- müteakiben de dört saniye orta §iddette 
yan yerlerde öğleden itibaren elektrik F oc;ada ~imaldcn cenuba doğru S saniye 
cryanlnnnm temini için tedbir alınması şiddetli olmuştur. 
ba§vekalet istatistik umum müdürlüğün- --·--

deİlkbı~~~:r.12 1lkteşrin Cumartesi VALiMiZ MÜZEDE TEJKI· 
maşır, işlemeli uçkur ve peşkire kndnr! Arbk bu üç Ramazan ayının üçünün günü snat 14.45 de ve ikinci konferans KAT VAPTI 

16 Hkteşrin Çarşamba günü sant 18 de 11 
Bu da cerrar, softa, yobaz '\:e goygoycu de ayni noktadan ayni akşam ve dakika-

mnfınm imtiyazı idi. tarda görünüp görünmedil,'İilin ne derc-
Başta bUyük hocalar vfuzlcr, hnfw ce)'e kadar sahih olduğunu kestiremem. 

kuITalar muhaddisler ila._ Bunlardnn ** 
Alman taggareıeri 

--ll---

IOD1'a yapma sarıklılar, sahte ilahiciler, 
aC2k göz uğursw>lal' illi.. Ki bunlara 
•Bnnazan softası - Goygoycun dCDirdi .. 
İr,..4e bunlar o l' =--ıanı.'1 ranlı radyoları 
idi. 
n_ l y __ ,_ BN;ı'"TARAFI 1 inci SAYFADA 
u.cı..ı..u ............. ~ 1 .. cu vve .u.ıı.ı.ıre ı· ilt · b k~ '--ml t 

':!1..r.- l - ı...~~1~..:lardı tı~hi . .. ng crcnın cenu u şnr ı t\.l::IJ an eş-
awı;.u.u e me"e ~· . k1 mı soy- k·ı tı ·şı· 
lemezl kı nn·~t • ku ı c nı ır. 

er, şar ~ mı o mzızlar, ak- 1'.iersey nehri kı) ı nda bir şehire 
llabanlik ve soytarılık mı etmezler. neler yüksek infılak kudretli bombalar düş-
yapmazlardı. ·· b b" _,_ h ğr N k d da 1 . 1 .dil muş ve azı ın<Uc"ll' asam u amıştır .• 

e a ar cesur ve ~usta 1 1 er. Faknt yangın bombalarının sebebiyet 
Sokaktn yakanıza yapı.şıı:Ia.r'. sabahtan verdiği yangınlar siiratle söndürülmüş
gece yarılarına katlar c\•ınmn l apısmı tür. Hasarnt pek ciddi d~ğildir. 
asmdırırlıır. r ilt · , __ ı· bi · d d"ğ ol ce ü __ ,_, ng crenın ŞlllllUl gar sın e ı er 

nnc n ırnlllbı:U 1 hirlerinde aWnn bombalarla evler ve 
Akar Allah deyi deyi c.ndüstr1. binaları hasara uğramıştır. Bu 
T.u:tturdular. daha ne en :ni çeşit n<.ığ- sehiderden birindn bir çok rnahnllelcr

illlelerle acayip acayip ıhünktlnncğc baş- de yangınlar cıkını . fakat bunların hep
ıladılar rw, dinleyin artık ı: na...,ömelerin si d~rhnl söndiL-Ulmüştür. Az mikdnrda 
eoğuk nevasını' vnrnlı ve bir çok ölü vardır. 
.Ram~ daha gelmeden evvel, e.n L<ındra mıntak. sının bir çok kısımln-

aenginini:len en fakııinc kndar içerli dı- nndn vcnid n bombalar ha an mucip 
'81'~ hnzırlıklar oo lard1: Oy~e hararet- olnıu tur. Alın n haberler yaralı ve ölil 
U, öyle foaI hazırlık1nr ki tarıf edem m. r: , dnrın n ciddi o'maclığını gösterm k
Bu hazırlıldarın g;:ıycsi ise .sırf bognzn, icd·r. 

verilecektir. --·--
Orta oku arda 
1 GILIZCEYE DAHA 80YOK 

BiR RACBET VAR 
Liselerde ve orta okullarda derslere 

büyiik bir İntizam içinde başlanmıştır. 
Orta okuUarın ilk sınıflanna 2134 tale
be hydedilmi tir. 

Lise sınıfları orta kı.-mın ikinci ve 
üçüncü sınıfları, kendilerine yapılan bü
tün müracaatları karşıladıktan başka bu 
2194 talebeyi boo yerlerine almışlardır. 
Ynlnız Tilkilik orta okulu kız şubesinde 
ortan 40 kadar 1'ız talebe için hu okulda 
yeni bir sınıf açılmı:J ve yerleştirilmiştir. 
Bu sureti &u ttılebelcrin kı mcvBiminde 
Kar ıyakoya gitmelerinin önüne geçil· 
miştir. 

Bu sene bazı orta okullnnn ilk ınıf
larında lisan mc•ele!ıi ehemmiyetli bir 
yer almıtıbr. Geçen senelerde Fransızca 
kısmın;ı daha bi.~ük. b·r ıı.ll'ıka mevcut 
olduğu halde bu sene orta okula geçen 
talebeler !nr,ilizce ve Almancayi t rcih 
etmi lerdir. sırf işkembe d 1durmağa ma1Uf idi. İngiltcrenin renubu arki mınkatnsın-

Buldandruı, Si\astan, clııh~ tı1 nereler- da b;m mnlıallelere düşen bombalardan -- --
aen yufka nç~~ _1çm .. sürü sürü ?r;kıcı bir knç ev yıkılnuştır. Eseks kontıuğun- ASANSÖR OCA,.ı uoNGRESI 
kadınlnr gcldıgım soyleı-sem kifayet da lbir köyde bir mikdar yaralı vnrdır. U n 
eder'! . Diğer ıımn1akalarda az basarat olmuş- YallJnr nahiy.csi Asanaör semt oCAğının 
Ra.mız;m h!lZII'!ığı ı~"Ul ( şyasını, malı- tur. Ölü ve _yaralılar hakkında bir hn- senelik kongresi Salı .ak§41Inı Asan~örde· 

Cl1 satan. borca gil'en mi nrarsınız., ıkan- ı lx-r yoktur. ki ocnk lbinnsmda parti müfettişi Calip 
•ından aynlan nu, rfeler neler? r Londı-a, 2 {A.A) - Verilen maluma- Bahtiynr Gökerin ve nahiye idare heyeti 

, Y~ <:oc~klar!. d liknnlı1ar? .. Ellerinde, ta göre, Alınanlar "İngiltere üzerinde azalannm huzuru ile ve ocak nzasından 
cilrilmlerıne gore, 'birer kaval ta'lmnca, laptıklnrı hava hücumlnnnda en az 20 Kemal özcrtemin re· liğinde toplannuJ-
~~kut piştov, kubur, karabina, çekerler- ha...<1nne bomkırdımruı ctıni,.c:lerdir. tır. 
"' uru sıkıyı hav.aya... Düşman dün İngilterenin cenubunda Kongrede, idare heyetinin bir yıllık 
B~a .. ~spah dcrfo.r~i. Yani ~taınazan muhtelif tııan-uzlar ~·apmıstır. mesaisi hakkındaki rapor okunmuş. mü-

Vali B. Fuad Tuksal müzeye ve lzmir 
hafriyatma gitmi~. :müze müdürü Sat&
hattin Kantardıın izahatı aldıktan ve tet· 
kikat yaptıktan sonra müzenin hatıra 
defterine şu aatırlan yazml§br: 

clzmir müzesini ziyaretimin ilk İntibaı 
sevinç ve iftihardır. Bu tesise himmet ve 
yardım edenleri saygı ve tükran ile an· 
mak borcumdur. 

lzmir hafriyatını da gezdim. Bu hu
sustaki değerli mesai de aynca ve bil
hassa fiikrana lüyiktir. 

Hcr safhada geçen ve devam eden ça
lır.malanndan ve gayretinden dolayı 
müzemizin kıymetli müdürü B. Seliıhat
tin Kantarı takdir ve tebrik ederim.> -·--ÇOCUK ESiRGE ~E KURU· 

MUt~UN FAALlYETI 
Eylul nyında çocuk esirgeme kurumu

nun bakım evinde 45 6 çocuk muayene 
ve tedavi edilmiş, ilaçlan meccanen ve· 
rilmi§tİr. 390 çocuğa günde üç defa sı· 
cak yemek verilmi~ ve mektep levazım
ları temin edilmiştir. Çocuk yurdunda 
7 çocuğun sünnetleri ynpıldığı gibi 13 
çocu~a dn elbise tedarik edilmi~ ve çok 
çocuklu be~ aileye 50 1ira kıymetinde 
giyecek e&rcı tevzi edilmi,tir. 

-·-Turistik gollar 
Vilayet daimt encümeni toplanarak 

izmir civarında meydana getirilmekte 
olan turistik yolların asfaltlanma iııİni 
ihale edecektir. Bu iı 300 küsür bin li
raya münalcasadadır. 

Fransız Reji jcncral şirketi müdür ve 
mümessilleri dün vil~yet makamında 
valiyi ziyaret eylemiılerdir. 

Dün öğle vakti limanımıza Moroe 
adlı bir lngiliz vapuru gelmiştir. Bu va
pur Portaaitten gelmiştir. Tnhmin edil
diğine göre mal yükleyecektir. 

lta1yarun harbe girmesi tarihinden 
beri limanımıza gelen ilk lngiliz vapuru 
Moroedir. --·--BUGON KONFERANS 

VERiLECEK 
Denizli halkevi salonunda bir kon

feranı veren ve ıehrimize gelen Ankara 
mcbmu !B. Mümtaz Ökmen §erefine dün 
öğleyin belediye reisi Dr. Behçet Uz ta
rafından Kül tilrpark Adıı gazinosunda 
bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette vali' 
parti müfetti§.i, ;parti reisi ve diğer zevat 
bulunmuşlardır. 

B. Mümtaz Ökmen bugim saat 18 de 
halkevi tı:ılonunda bugünkü dünya va
ziyeti ve bizim clurumwnuz> mevzulu 
bir konferans verecektir. Bu konferansa 
halkımız, müneV\·e:rlerimiz davetlidir· 
ler. --·--ZIRAA T UMUM MOOORO 

ANKlRAYA GiTTi 
Ege mıntakasının muhtelif yerlerinde 

ve bilhassa Aydın, İzmir ve Mnnisnda 
zirai tetkiklerde bulunan ziraat vekô.le
ti ziraat umum müdürü B. Abidin Ege 
evvelki gün lzmirde ziraat ıqkilatı ~cf· 
leriyle bir görüşmede bulunmuş ve dün 
eabnh Ankara.ya hareket eylemiştir. 

oo 0 ti. ş alan 
İzmir int>ir üzUm tarım satış koope

ratifler birliği ortaklarının bilgilerini 
ınftıımnk maksadiyle Bomovada Zira
&-t mücadele lstnsyonunun Halit bröslir
leıi neşriyatını getirterek ortaklarına 
dağıhmlğa başlamışta. :Birlik lıu aı·ada 
Nihat tyribozun pamuk hastalık.lan ki· 
tabının mevcudwıun kalmadığını gör
müş ve ikinci tabım hazırlatıp bastırma
ğa başlamıştır. Bu faydalı kitap ta ya
kında ortaklara dafıtı1acaktır. --·--e:

di~. ispat ctm~ .lazımdı ki bu da Tayyarelerin ekserisi memleketin iç zakere ve kabW edildikten sonra, hesap
türlu olurdu. Bırı Rı.ınınzan gelme- taraflarımı nüfuz edememiştir. lan tetkik için aeçilen komisyonun rapo
~el. günlerce silah nlm. k; dl~cri Az mikdarda tayyare Londra üzerine ıu da tetkik edilmiJ, ittifalla kabul ve -•ll#W'I BiR KAZA 

İzınirdeki mebuslar.. Cumaovasının Göreoe köyünden Ha-. ıAy• gorlip .şahadet etmek.. . bomba atmıştır. Bir kaç kişi yaralanmış- ida:re heyeti u"bra olunmu~tur, Bililhıırc 
Silah ile .ispat günleri İzmirin Jslfun tır. Dört d~ tayyaresi düşilrülmUş- ocağın 1940/41 ·yılı biitç~i müzakere 

mahalleleri muhrucbe rneydmıınn dö- tür. tiç tayynrcmiz kayıptır. v:a tasdik ıedilmiş, semt <lilekleri tctıbit 
.. 1>9 AM!!W wr.aa• •>.;? m ._ olunmuştur. intihaba geçilerek B. Nurct• 

'W tin Ataman, Turgut Kömürclioğlu, Kad• 
BUGtiN LALEDE ri Özüt, Süleyman Dcmirkaya ve Fethi 

JU::R İKİ FiiiM DE iLK Df:FA Gacar idare heyeti azalıklanna ve ınahi· 
filim nuuisinin 'c tarihin en kanlı deniz ,.e kara harbi ye kongre3i delegeliklerine de ıBB. Nu-

Aydın mebusu B. Nuri Göktepe sa- 1il oğlu Mehmet Nalcı, el'inin kireınitle
keden, Mardin mebusu B. Ali Riı:a Le- ırini aktardığı sırada merdivenin kny
vent Aydından geldiler. Muğla mebusu ınnsiyle düşnıil,$, burun .kemiği kın~ 
B. Hüsnü Kitapçı Muğlaya gitti. ıve muhtelif yerlerinden yaralamwştır. 

r~ . • ~ 

TAYYARE SiNEMASI Tel: 3646 1 - TU'aKÇE SÖZLÜ rettin Ataman ve Turgut Kömürcuoilu 
POI.mV l\IUl:fAREBEIERt (Yahut Deli Petroaua ıSOllU} eeçilm.itlerdir. 3 Birinci tep-ia 1940 j>erŞem'be gilnlinden itib&rm J9'0 - J.941 slne:uıa ınev-

GANGSTERLER AZRA.İLİ Kongre müzakerelerini yalandan takip simi irin salonlarmı yeniden açıyor- İLK PROGRAM 
., 
M -

Akdenize hakim 
Olmak için ••• 

Berlinle Roma ispanyayı harbe 
aürüklemeğe çalıtmddadırlar. 
Madridin bütün tereddütleri 
henüz izale ~dilmit değildir . -·-- BAŞTARAFJ l inci SAYFADA 

midir? Nazilerin böyle bir miidahale19 
bil)'Ük iimitıer ntfettikJeri muhakkaktır. 
Bu sıu·ede Akdenizde İngilterenin hW
miyetino ülüro darben indirmek kabil 
olacağını dil iinüyorlar. Askerlik ba1a
mındaıı muhtemel bir İspanyol müdaha
lesinin doğuracağı neticeler bahsimiz 
Jıarlcindedir. Bb: şuna kıınüz ld İspan
ya !kolay kolay harbe !karar veremiye
eektir. Bomada cereyan eden müzakere
Jer Mihver bakımından ne kadar müsait 
bir hava içlnde cereyan ederse etsin İs-
panya branm ~ermeden önce harp ta
lliıliıı jy.iden iyiye tavazzuh etmesini 
beklemeyi tercih cdecekür. 

ŞEVKE!' BİLGİN --·--Muallintler arasında 
Foça Koca 1'fohmetler köyü ~tme

ni M. Hul<W Aytekin ile Kırşehir Ti
luyetinin Avanos knzası Genezi köyil 
öğretmeni Tahir Turan Eliçin bccayif 
cdilmislerdir. 
Ödemişin Cedit köyü ögretmeni Ali 

Turgay Niğde vilayetinin Aksaray lka
zaruun Köstük okuluna, Mendegüme 
köyü öğretmeni Hulfisi Tok ayni vill
yetin Arapsun kausnıın Salanda oku
huın, Çeşme Ala.çatı birinci okul öğret
meni Rifat Aksoy ayni villiyetin Aksa· 
ray kazasının İncesu okuluna. Çeşme
nin Ilıca okulu öğretmeni Nihat Yetkin 
Alaçat1 Birinci okuluna, Urlanın G~ 
dcnce köyü öğretmcni Fahri Övlinç Çeş
menin Ilıca okulunan naklen tayin edil
m~lerdir. -*-Amatör resim dersleri.. 
Karşıyaka Halkevinde cumartesi gn. -' 

ü amatör resim derslerine başlanacak
tır. Kayıtlara başlanmıştır. 

-..."""*-
Başvekil 

Hataya Milli Sef in . . 
selamlarını getirdi 

- BASTAR.'lF'.J 1 inci SAHİFEDE -

Refik Saydam, refakatinde ticaret ve
kili B. TopçuoğJıı ve kalemi mabsuı 
müdürü bulunduğu halde fe}trimize gel
miştir. 

Şehir methalinden belediyeye kadar 
bütün yol ı.·e meydanları dolduran on 
binlerce Hataylının c~kun ~cvgi teza
hüratı arasında yürüyen başvekilimiz 
belediye önünde Hataylılara hitap et• 
mioler ve demişlerdir ki: 

cSayın Hataylılar, 
Ankaradan ayn!acağım zaman aziz 

l\flli Şefimiz, Büyük Rt"isi OiiJOhuruınuz 
INöNO eizc muhabbt-t ve -selamlannı 
bildirmiye beni memur buyurdular ve 
en kıs::ı bir zamanda, Fırut bulunca ııi
zin nrnnızda bulunacağını vaild f"ttiler. 
Bunu sİT.e evinçle bildirivoruın. 

Sayın Hataylılar, 
Haklnmda gösterdiğiniz -sevgi teza

hüratından dolayı şiikranfonmı arz ede
rim.'> 

Müteakiben bir müddet lhükümet 'ko· 
nağıncla istirahat eden bn,velölimiı: tu
rizm otelinde ~ereflerine verilen yitt ki· 
ıilik ziyafette 1bu1unmuo1nrdır. 

Hnt11.y, hükümet reisimizi eralannda 
g6rdüğü hu gece bayram ~"8pmı~rr. Her 
tamf donanmıştır. f5kendenından An· 
ta.kyaya lı::adar yol üzerinde, dvarC!nld 
kazalar ve köyler taklar yapmış!ar ve 
y\izlcrce atlı ve yaya halk ba~e'k11imizi 
heyecanla alkışlamışlardır. 

Antakya, 2 (A.A) - Geceyi vili
yet konağında geçiren bıı~dtil bu u
bah saat 9.30 da vilayete gelerek bura
da vilayet ifleriyle m~ul o1mu~ Hata
)'Jn :iktisadi vaziyeti haldı::ında tüccarla
rın dile&lerini dinlemi§tir. Toplantı Z 
•aııt ı!ÜrmÜJtiİr. !Bape'kı1 öğleden sonra 
müzeyi gezmi~ ha1kevinin çay ziyafetin· 
de bulunmm ve huradft hn1kla hasbıhal 
etmiııtir. 

• r.birlcre 'ölüm saçan hoydnUarra filmi.. buyuran IB. Galip -Bahtiyar Cöker, 
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IDİİRKÇE SÖZLÜ $ARKILI bir :kitle halinde birlcpnmiıı ehemmiy&-1 lLA\'1:.'TEN : GORtlLTOLO TİYATRO (3 kwmhk Komik..) yor •• Talip olanlar Yeni ıAsıra .milı-a-: - -
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Şüphe Ettin.! 
ruu: a~ ~•LDız 

bir he,yecanla beni ö.Ptü ve pkacı olmaja riim iÇln daha :iyi olncak ~1 elbet çok .ana darılmak olma%!.. nun. Annemin §iveslııdclci .nihayetsiz 
çalışan bir se.sle §U temennide bulundu: iyi b!lirdl! Bir ,gün evvel, ili üç günlük bir 4 se- acılık, el~> !kelimesi üzerbıde garip is-

- Kızım dninıa daha bilyük, daha Sonra, 'beden terbiyesi aers1erimden :yaNıtinden avdette .heraberinde olan rarı mı buna sebep oldn? .. HillAsa. bir 
lW:v:vetll; tiedisıen ve ro1Um daha » arlmdaşlanma bı.hsetmek ihtima11 ne- lkUgük el pırtaıaını .gör.dilm ve en.dl§4t lle b iÇinde, canladına: Babamın her hafta 
hatli olsun! ıezn1 1ade etti, ~ ~ :haın-laihlı aordum: . yaptığı yirmi dört veya kırk sl.'kiz snat-

Sonra, yıl dönilınil hediyemi elime t.ı· nefta pastayı ıöstermek iç'fn. annemin - Bı~ bir yere gitıntyeceksin ya, lik ~ seyahatleri~ hakikatte, iddia ettiği 
kıştırdı: En Jy! blr beden ıterblyMl ki- od.uma çıkınca scvJncihnaen sı,nyaca- baba? Bütün akpm bizimle b«aber bu- mıı.hlyette değildi. Birisbıi - başka bir 
tabı idi. Ritndk jimnutiibı bUtUn e.su- ğun geliyordu. lunacağuıı v&detmı,tin. !kadını - ~ğe gidiyordu. Annemin 
ilarmı gösteriyor, kendi llrenabıe iatbllc Annem 'tebe&Um edenlk bana ten'blh VAdinl tekit içüı beni -Optü v• .. vden ıgötlerinde'ki i2tırnbm bundan ~ka 
iıDJdnını veriyordu. etti: çaktı. Annemin yanına d&ıdilmı manası olamazdı. Şimdi bunu anlıyacak 

Tqekililr ettim. Fakat biraz. ~81 - Babana söyle de gelirbn on altı - Biliyor musun anneciğim, babam bdar bUyiiktüm. 
- 1 - sıikutuna ~ biısetnUt Olacak küçUk mum gdtiraln. ~ Adeti gibi yine 1f seyahatıı. bir tarala cideoek di- Blr kaç dakika evvel, Lircleı bire 

~ a.u )aşına butığım gun ayatı- ıtan ve a :sezlonktan blkamı d On ki, samımt ~ylerden iba.hKdedcen Adeti blz de onları pa_ctanın etrafına sırala- ye yüreğim hopladı. odaya ıgirerken, babam~ seyre~tiği bir 
mm en i)Qy'Q1c darl>e.sine marw: kaldım. 0 ~ 8w • ora iki ~~ ~ olduğu veÇhil~. kızararaJc illve etti: nz. Amıemin muztarip çeıhre.slnde garip resmi :nasıl ofol~cele cebme atuğını ha
laba'lıta."1 beri_, adcaclaJlarunn veı·eot@m nim için ::frJY ~ ~ da ın1a- - Bilirim, yeni ~ikan :romanların bir Bu fıkri ,pek beğenerek babamın oda- bir tı.U!'iln belirdi. Vakit vakit bu hU- tırladım ... M\lfhi~ bir kıskançlık kalbt-
6 z!yafeti için !ıaz.trliklar yapı_yor- ırmııza ii§t.irak.z~ebilseydi,.: 1 ;sı .kollelcsbonunu tercih eiierdin, Meliha.. sına fir"ladım. Daireye gitmek iÇin hn- zünlU tavn görUyor, fakat sinir ağrıları- ın1 bw-ktu. ~ 
ima. Buna önceden seviniyordum. Dans sut olacaktın:ı! e ~ ar me- ~.\er :iStersen, bir gUn onu da ruırun. Fa- zır1snıyordu. Pençercnln önUnde ayak- na at!ediyordum. tş kelimesi üzerinde ~ ~pruıdun. ~ratJl~ uznndım 
edecekUS;. ~enece'kUk lBü .. k b" Hastal~ . bt şimdilik 1bu beden terblycsi dersle- ta duruyor, ~inde bir rt?Slm tutuyordu. tuhaf bir şekilde durarak tekrar etti: ve dtl4~dtlın. .. Çifte .harat surcn~oca• 
lipletı Olacak:tL Bab~ ~encı%ı i:1 sak" • tatlı~~ .U..~~.ı.~ınuz rini bile b!le heaiye ediyorum. 1nan ba- Ben gil"inet-, resmi a<".ele nebine tıktı \'e - t~ seyahati ... Hay1r, Meliha, baban lar nadir llir şey ıdeğildı. Bunu co .ro-
bc ıertib" ii;in :ı' A • •ad • ~ ~ e . mı ~...,,,, .. se- na, giial mım, hareket v~ ôhenlc, kil- <lanlaı: bugün ~ seyahatine çiknuyacak. Senin manL"U'dn okumuştum!. tşte ıbunun ıçin 
il. !fa~ ~ecek =l!~d ~1: ::~ O~~=belecJ:, b~Qe:n -~a- çillt iba§mı dalına ve daima hay~ mace- - Odaya ginncden evvel kapıya vur- yıl dlSnUmUn. O, seni o kadar sevö!r ki olacak, ~abam benim rıcalanma .r~ftme~ 

um ln •. 
1 

ıg: :ız . e ~ 1a ıatte ııdik. ralarla ıdoldurmaktan dm feyd1ı ola- malt yok mu, Meliha? hayal sukutuna uğratmıyacaktır. hlç blr lŞ seynluıtlnde beni yanına alma 
_,. '* llç onun emsa:1.yoktu. M~terız ve odkingendik. Kolay kolay c:lk!.. - .:Affedersin babacığun... Aceleden Başını yrurtı!ına dayadı, ve gözlerini imemedl. Yint! hunun için değil mi ~ı. 

........ blrvealtwnı getirltkeo,, l>u- çı.mazaik. Bmt.n, onun ~ôi ~1 'b!l' '!llk .defa olarak roman .okuma mera- unuttum! Annem .diyor ki, pastanın et- kapadı. Ayak ucuma basarak çıktım. hazan, annemle babamın odalarına gı11-• ":r:ia41e ~ :Z.vaTu aru;e_cl- .:ad~ cifüU meselclere do!rmıma'k iic<u> kıma !Sitmı ediyordu. Somurtmak iste- rafına sırıılamnk 1çin, on altı ltüçUk Bir dakikada, benim !Çin, dünyanın yU- diğim vakit, öyle ikeder~i ve. yorgun bir 
,91ıal ... -• ~ ~Ql gıb~: oed~ bu kadar ırruüıcup da1nnınası dlın. Fakat iiirikfuu mı var? Babam o mum getirirsen fena o'l.'nlyacakm~... zti de~işmişti. tavırları vooı. Annemın göilerl kızar. 
• N.,._ darlıl'l, a!ıılrden mtlt.!'vellıt şa.wac~k eyd"! Bu s;ıbah hile, yıl dönü- kadar .7.cki. bilgili ve sevimli idi ki. kcn- Tebessüm etti: * mı§, babamın kasları çatılmq Olurdu. 
....-r, ••tmt sotıık ~\klarf'e rntnk- nü "ti tebrik ei rkt."n, l~nndini zapteatn di kr-nd·mc ona .hak ver·yoıdwn. Be- _Doğru, on altı yaşına bastığuı gUıı Bu fikir aklıma nasıl git·Ji bilmiy~ ~BiTMEDi~ 



HİTLEA ınailiz tayyarelerinin YENi fOiURmiNiziii" ...... 1 Ankara radyosu 
Al ,JJ • b. i DiLEKLEIU : 

ıtalyayı tazyı·ka manyaaa yenı. ır FRANSA ............................................ -•-
muvaf fakı yetı Bayrak merasiminde B V a V N 

başladı - ~AS'.1'ARAFI l inci SAYFADA - -:- HASTAR.ı:~·· 1 lNCt S~E - Karileriınizden N!cı Sırrı imı.asiyle 7.30 Program 7.35 Müzik pl. 8.00 Ajans 
_ BAŞ'l'AltAPJ 1 İNCİ SAHifı'EDE _ Başka filolarımız Leuna ve Hnnoverde dir. Fnknt kilıse bozguncu re)ınıe sadık aldığımız bir mektupta kışla önünde haberleri 8.10 _ 8.20 Ev kadını. Yemek 

Londra, 2 (AA) _ İugiliz matbuntı- petrol tn fiyehanelcrini: Roterdam, Ro· knlırsa ~ da halkın nazarında sukut bayrak merasimi yapılırken hoparlörle- Ustesı 8.30 Müzik: Hnfif musiki proir.
run dikkat nnznrlnrıru üzerinde durdu- tenburgda .tayy?.r~ fabrıke.sını~fagdeburg edecektir. . rin şarkılar söylemüte devam etnıeSln• mınm devamı pl.12.30 Program ve mem
ran mevzu)aı• Mısuın vaziyeti ,.e Mos- yakında bır muhımmat fab~ıkasını, ~h- Matbuat Laval ve Bonnenın sıkı kon- den şildiyct edilmektedir. leket saat aynn 12.33 Müzik 12.50 Ajans 
kova ile Vaşingtonun ilç taraflı Alınan mne, Ohrenbur~, Mannerheım ve ~ruk- trolü altında bulunuyor. ~erbe.stisin1 Ke.rliıni% bu merasim daltikaJanna haberleri 13.05 MUzik 14. 00 Program.. 
İta],yan _ .Japon paktından sonra va.zi.- se:dc mar~n?ız garlannı, dem.ıryolu kaybeden matbuata halkın itımndı kal- mahsus olmak üzere icap ~den hassasi- 18.03 Müzik: Radyo <:az orkestrası 18.40 
ı·~t]eridir. mun:ıkalelennı, Cukshııfen ve Amater- mnınıştır. yetin gösterilerek konaktaki hoparlörün Müiik 19.15 Konuşma (İstatistik umum 

Taymisı gazetesi Mısır hakkında damda dokları, Ostand, Dun'kerk, Kale General D golun hareketi halkın sesini Jasması için alAkadarların nazarı mildllzlUğU) 19.30 Ajans haberleri 19 45 
şunlan yazmaktadır : ve Bulong, LiS HavT liman1annı ve bir kısmına tesir etmiştir. MUcadeleye dikkatini celbetmektedir. Müzik: Fasıl heyeti 20.15 Ra~o ~ 

B. Hitlerln Mısıra karşı hareketi tacil muhtelif tayyare meydanlarını bombar- devam etmekto olııın adama karşı sem- --'1;r tesl 20.45 Mil.zlk : $an solo • Bedriye 
-~in Mussoliniyl tazyik ettiği tahmin dıman etmişlerdir. pati duyup bu harclcetl takdir etmekle s• TüzUn tarafından 21.00 Mi.l.zilt : Dlnle-
nl.lemlir. İngiltercye tevcih edilen mu- .. M~11~~c bir _düşman tayy:ıTesi dü~~- bcrnber köylll ve omele rahatça-yaşayıp IVBSta yicl istekleri 21.30 Konuşma (Sıhhat sa· 
l- .ıcbede netice aLnamadığına nazaran, ru.l~u tur. Sahıl muhaf~n tayyarelerı· h~~at1arını kamnmağı arzu etm~ktedit.. • • • ati) 21.45 Mü.ılk : RADYO orkestrası.. 
Fa~i ... t kuvvetlerinin de harekete geç- mızın Roterdam, Vlnardıımende do_lda- D~g~. ~?raftan subaylann noktaı nazarı Bır konferans oerıldı 22.30 Memleket saat ayan, borsalar, fi-
mesi srrns.ı gelmiştir Hitl~rin 1talvnya n ve petrol depolarını, Ostand seyn se- blisbutun başkadır. atler .• 22.45 MUzik ı Cazbant pl 23.25 
bunu ihtar etmis oJr~nsı muhtemeldir.. foin ve iaşe tesisatını bombardıman e~- ~unl~ radyoda Dego~.un sözlerini d.in- Sivu 2 (A;A) - VilO.yette tetklkl~ 23.30 Kapanış.. · 
Mısırda. biri Marsa Matruh sahiline miş. Hamstedd ha\"a meydar:ı~da hır ledıkle;ı zmnnn .hu sozlcr kalplerme ~bulunan Sıvas mebusları evvelki giln 

doğru giden bir nevi pist, diğeri çölden petrol deposuna nteş Yermıstır. Beş kadar işl~cktedır. Dn.Teke giderek halkla temasta b~un. -tr 
Kahireye doğru giden yolda lwabib tavynremiz kayıptır. Umumıye~e.m~v~ut o~ kan?~t De- mıqlnrdır. Bu mUnasebetle hal_kevmde HAVA KURUMU ÇAlfŞMALAftl 
vnhası muhtemel hareket yolları olabi- A •k haYb ~ol hareketının ıstıkbalının, Vışı ma- yapılan bir toplantıda Nııci Demirat hü-
lir Bu noktaya karşı son yaptıklan meTl a Q kamatının zorla kurduğu rejimin istik- kümethnizln dış polit:ikas.ı hakkında bir ıstanbul 2 (A.A) _ Hava kurumu 
bo~bardımanlar esnasındaki istikşai1ar- giriyor ~al~den dahn parmk olduğu merkezin- -konferans verm~ ve ~illl .. Şef etrafında İstanbul vilAyet, kaza, nahiyo idare he-
da, İngiliz tayyareleri Marsa Matruh etedir. . . . . ı- ~ ~alkımızın teşkil ettiğı çozillme.ı birli- yetlrcl başkan ve azaları yarın saat 15 
ınüdnfaasını cenahtan ÇC\'irmck için bu BA$'l'ARAFI J inci SAYFADA - · Bazı kimseler hır ih.tilti ın çıkncagmı ğln bUyük ına:na.suu tcbarUz ettirıııişUr. de Cilmhuriyet Halk Partisi vilAyet 
yolun kullanılması ihtimalini ve muka- şikliği Almnnlar i.iç sebebe atfediyor- ~el~e~t"._ ve b~ı kın:seler de Laval -·-- merkez binasında toplanarak kurumun 
\•emct tedbirlerini tesbit etmişlerdir. lar: kabınes~ın ıskambıl kligıtlaı:ndan ya- Aydında bir hırsız mesaisi hakkında hasblhalde hulwıacak-
Şarka doğru mütehru.Tik kuvvetlerle 1 - Almanya harbuı uzun süreceğini pıl~ış hır ş~tonun yık~dığı gıbi yıkıla- lardır, 

y~pıh:ıcnk bir ileri hareketi teşebbüsün- tnkdir etmektedir. c~ını. talunın etmektedir}~. yakalandı.. 
de ha\"n kuvvetleri sadece yardımcı va- 2 - Birleşik AmC'rika devletlerinde . Hezunette~ ~nra lcC:?~~i~e .g~en AYDIN_ Bir aydan beri bir çok ev-
2.ifesini görmekle knlmıyacaktır. Ruzvcltln tekrar reisicümhur intihap kırn.sel.er eskısı kadar .umıtsizlik ıçınde Iere ve dükkilnlara girerek muhtelif 
Düşmanın ha\<ı kuvvetleriyle müda- ed"lmesi hakkında halkın arzusunu Al- değıldırler; Fnkn~ vazıyet~ kuvvetl~ ıs- bırsıtlıklarda bulunmuş olan Ahmet na

halesinde yalnız asken hedefleri gözö- mnnlar nnlamışlnrdır. lalı ctm<>nın kabıl .olınadıgı kanaati nl- mındıı bir şahıs nihayet tevkif ~ 
nUnde tutm , beklenmemelidir. İtal- 3 - Jnponyrının mihvere iltihakının, hayct yerleşmiş bmuwnaktadır.• tir. Hırsız gece bekçilerinin ibtanna rağ-
ynnlar, sivil halkın maneviyatını kıra- Birle~ik Amerikanın Avrupa hn.rbine -•- men knçmnğa tesebbils etmişse de mu-
rak harbin daha kolay kaıawlacnğı ka· iş.irakini belki u.ıakla.c;t1racağı kannati \•affak olamamıştır. ZnbJtaca ifadesi alı-
nc: aünn tarnftnıdırlar. n:evcuttur. fıh'ıııE İ nan Ahmet cürmünil itiraf etmiş ve ça-

Son zaınaıılarda Mı.:ara takviye kıta- Vaşington diplomatik m.nhafilinin ka- ijip hnan eşya meydana çıkanlmıştır. 
Jarı ~önderilmesinin esaslı bir ehemmi- naatine göre, Almanya Japonyayı ikna Çankırı, 2 (A.A} - Bugün burnda Hırsız.lığa yntnklık eden bir şahsın 
yeti vardır. Harbin en hayatı neticeleri- için Hind.istanın şarkınd.ald yerleri Ja- hnvn tehlikesine karşı korunma tecril- evinde de araştırmalar yapılarak Ah
nin son bahnrdn Mısırda alınması muh- ponyanın muhafaza etmesine müsaade besi ynmlmıştır. 'fecrUbe muvaffakıyet- met tarafından çalınan eşyanın bir kıs-
temeJdir. etmiştir. le neticcleıuniştir. mı bulwunuştur. 

DOKTOR 

CELAL YARKIN 
tÇ HASTALIKLARI 

1mılr memleket hastanesi dah11l has
talıklar scrirlyat §efi. 

Pazardan maada her gUn hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

TELEFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 3956 
MUAYENEHANE adresi: tkfnci Bey

ler sokak numara 25 

Borsa -· ÜZUl\I 
905 'tt:rum tarım 12 50 !4 21 
583 inhisnr idaresi 10 l2 
497 ilro ve şil. 14 25 22 5t 
384 M. j. Tarnnto 14 15 
855 s. Erkin 11 50 12 
169 S. Süleymanovif 13 18 
215 M. Beşikçi 13 2421 
151 ı$. Remzi 13 20 
103 D. Arditl 1' 20 50 

88 .Moris Peçya 21 23 
'9 Albayrak 18 50 19 
40 j. Tanmto 14 50 1450 
'35 Horasan oft. 19 19 
32 N. Elblrlı"lt 13 '15 13 75 

3606 Yeknn 
38433 t Eski yekftn 
42039 i Umumt yekQn 
No. 1 ıs 50 
No. 8 15 50 
No. 9 17 75 
No. 10 22 15 
No. 11 28 

iNcta 
768 A. H. :Albayrak f 12 
'127 M. H. Natlı 13 15 
547 $.Remzi ll 15 50 
371 M. ı. Tııranto 8 16 50 
284 B. S. Alazrald 9 16 50 
224 $. Riza Ha. 14 16 50 
194 M. İzmirli y 25 15 
218 S. Süleymanovio v 50 11~ 
158 A. M. Ataman 10 16 
123 j. Taranto Ma. 10 50 17 
121 Fümige $irketl 13 17 
117 R. j. E'ranko '1 14 
99 P. Paji mahdumu 14 15 
81 İni ve Ali Fesçi 15 50 15 50 
69 c. Ramiz 12 12 
85 M. Kaptan 7 10 

4136 Yeknn 
88194 Eski yeknn 
42330 Umumt yeklln 

lzmir Pamuk Mensucatı Türk Anonim ~ 
Şirketinin Kabot bezi satış f iatleri 

Beyoğlanda 

BRiSTOLT OELI 
Bö"breklerdcn idrar torbasına kadar yolJardnki h~alıklnnn ııllkroplannı klo 

kilnden temizlemek için HELMOBLÖ lrullnıunız 

Tipi Eni. Sm. 

36 Metrelik Beher 
Topun Bedeli 

Kuru 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehassısı bay Ömer 
D 85 Lütfü Bengu"·'dir. 818.-
E 90 916.- Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar ıulari, banyolan 

Böbreklerin çahşmak kudretini arttınr •• Kadın, erkek idrar zorluklannı, eski 
ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel nğnsını, sılı sık idrar bomınk ve 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder .. 

E 85 879.- e knloriferi vardır. Dahili ve huici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
F 85 874.- nsörü ve hususi lokantası vardır. 
F 75 800.- Bütün asri konforu haiz olıtn bu otelin Haliç ve Marmara denizine İdrarda kumlann, mesanede taşların tcşekkilJüne mini olur •• 

DİK.KAT: HELMOBLÖ idrıınnızı temi:ıliycrck mnv:ilc.ştirlr. G 85 778.- ~:i e latanbul cihetine de nezareti fevkatideye maliktir. 
G 75 71 O.- ;r:;ı ~ Bütün bu mükemmeliyet1ere iliveten fiyatlar rekabet kabul etıni- Sıhhat Vekfiletinin mhsatım haizdir ... HER ECZANEDE BULUNUR 

H 85 749.- ~"yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehauıtt - • ... ••• _. ·-:.· _ı. •••• ~ .... ~ •• •••• • • ,. • • ... '.'-. -~- •• lf 

işbu fiatler fabrikada teslim be11er topun satış fiatidir. Beher b y Ömer lütfü Bengünün idareaindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
balyada 225 kuruş ambalaj ücreti müşteriye nittir. ~eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahb ilticannda 

................... --~~,,..~ııı h•ılunrm '>tellerde buluturlar. 
lZMlR BELEDlYESINDEN: uUMDALn 
1 - Akdeniz maballeşinde Mimar UMUMİ DENİZ ACENTEIJGI L'l1) 

izmi Hususi Muhase~e üdürliiğünQJen : 
F clemenk teben ından Al bert Hanri Velyam ve Eliz betin mutasarrıf olduğu 

Bulgurca çiftliğindeki 766 sehimde 72 sehim his eleri arazi vergi i olan 841 
lira 84 kuru~ borcundıın dolayı mülkiyeti haciz edilmiı olduğundan on gün 
znrfında borcunu tediye etmedikleri takdirde bilmiiza)' ede mıtılncnğın:ı dair 
la11%im edilen l /10/940 tarihli ihbarname mumaile)'himin iknmctgtıhlnn 
ıneçhul bulunduğundan tebliğ edilememiştir. Gazctelc>rde ilan tarihinden itibn· 
ren 1 O gün zarfında borcunu tediye etmedikleri takdirde mezkur arazi hisso-
ıinin bilmüzayede satılacağı il" nen t blii olunur. 4164 (2042) 

il yet jan ısı c .. ! a. 11ı;ğında.n : 
l / 10/940 tarihinde ihale ed"lmek ii;rere münakasaya cıknnlmı, olan Çan

trlı nahiyesinde kain (3550) lira ke§ifli ve (2550) lira tahsisatla açık müna
aya çıkanlllllf olan jandarma karakolu inşaatının ihalesi için toplanan ko· 

misyona hiç bir talip müracaat etmediği cihetle mezkur münakasanın daha on 
.~ün ~üddetlc uzatılarak 11/10/940 tnrihine ır.·1,:ıdif Cuma günü saat onda 

alesı mukarrer olduğundan taliplerjnmezlcCır gün ve snntte jandarma alay 
tornutanlağı binasında toplanacak komiey"ona yiizde yedi buçuk teminat mak-

udariy]e müracaatlan ilfın olunur. 4171 (2041) 

Manisa Nafia Müdürlüğünden : 
k 1 - 2612 7 lira 71 kuru!'! keşif bedelli Mani a adliye binasının ikmali inşaata 
apıı.lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 
.. ~. - Eksiltme 16/ I 0/940 Çnrşaınba günü saat 15 de Mani a nnfın miidür· 
uğu odasında yapılacnktır. 

3 - Proje evrakı nafıa müdürlüğünde gürülebilir. 
4 - Muvakl~at teminat ( 1959.5 7) liradır. 
5 - isteklilerin 940 malt yılına ait ticnret odası ve ik 1:.11.ı ve ihfllcden en 

İ·r 3Clciz gün evvel nafıa müdürlüğünden alncaklan fenni ehliyet vesikasını tek-
1 mektubunun içine koymaları lazımdır. 

16 
6 - lstckli1erin2490 eayılı kanuna göre haxırlıyace.klan teklif mektuplarını 
• 10 • 1940 Çarşnmbn günü sant on dörde kadar Nafıa müdürlüğüne 

1~.:kbuz mukabilinde \"ermeleri veya bu santl,.re kadar gelect-.k şekilde poQta 
e aöndermelcri lazımdır. 

Postada vakt olncak gecikmeler kabul edilmez. 
29. 3. 8, ı 2 4082 (2015) 

~JHHA1 VEK.J.U:TtNIN RESMi RUHSA TINJ H lZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DtŞ ağrı· 
tarını, ROMATiZMAsan• 
cdarınıstNiR,rahatsız· 
lıklarını derhal geclrlr 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınblma kar:p mües· 
sır ilAçtır. 

icabında giinde 1 - 3 k14e 
alınır. Her Ec~ım~de b•ı!unıa. 

Dr. Si' leyman Çoruh 

Kemolettin caddcainde 7 nel adanın HE1.l.Er\1C LİNES Lm 
46,75 metre murabbaındaki 1 sayılı İZIUİR • :NEVYORK ARASINDA 
arsn8lntn aabşı, yar.ı iıleri müdilrlüğün- Haf tnlık munUızam hareket 
deki ııırtnamesi veçhile eçık erttınnaya HOLLANDİA vapuru 1 • 5 birincltq. 
konulmuştur. Muhammen bedeli t 168 rin nrnsında İzmlrdcn doğru Nevyorka 
lira 75 kuruş muvakkat teminatı 88 Ji- hareket edecektir. 
radır. Tnliplerin teminata C. M. b nka- ANCHYRA vapuru 12 • 16 birincilct
eın yatırarak makbuzlariyle ihale tari- rin arasında İz.mirden doğru Nevyorka 
hi olan 4/10/940 Cuma günü sant 16 hareket edecektir. 
da encümene mlirncaatlan. NOT : Btitilıı vapurlnnnnzm ambar 

2 - Hatay caddesinde 3 76 numaralı içi elektrik vııntil~tör tcfilsatı ile mU· 
sokaktan 365 nyılı sokağa kndnr ve cclıhezdir. Gerek \apurlann muvasaUlt 
346, 34 7, 348 s yıla ıokaklarla 496 sn- tarihleri, gerek v pur isimleri ve nnv
yılı aoknk ve HaHl Rifat pap caddesinin !unları hnldonda acentanıa harp dola
bir lmımında huizler fennt kanalira1n10- yısiyle hiç bir taahhüt altına girmez. 

Türlılye Cümhıırlyetl z·ıraat BanJıası Bayın• 
dır AJamından : 

-J Daha :fazla tafsilAt aiınak i~~ Bi ri.Dc::l nu yaptınlmıuıı, fen iılerl müdürlüğün- " .. u 

deki ke§if ve prtnamesi mudbince açık Kordonda 152 ııwnnrada •Ul\IDAL• 
eksiltmeye lconulmU§tur. KC}if bedeli wr_ıum! deniz ncenteliği Ltd. mUracaat 
6911 lira 3 kuruı muvakkat teminatı edilmesi rica olunur. TELEFON : 4072 

Senet Mah31Ie 
No. veya köy Adı. ve sanı 

43/1 Hacı İbrahim Mahmutlar ağası Trufa ve 
mahallesi Mehmet kızı Gtll· Mer'a 

rns Uladı köy 

196 
c 

199 

c 
< 
c 

c < 
18 Arık başı 

13/13 Köy 

c c 
c c 
c < 

l 7 c 
13/30 

c c 

c: c: 
< < 

silin ve oğulları 
Naci ve Tevfik. 
Kelleci Murat oğ· Tarla 
lu Hüseyin Kelleci 
« c 
c « 
Kelleci Murat oğ
lu Hüseyin oğlu 
Duranı~ Kellecl 
c « 

.lslüm oğulları td
ı;s v Hamlt o1U 
İdris veresesinden 
karısı Feride ve 
kardeşi Hamit 
Acar. 
c c 
< c 
c c 
tlyas oğlu 1drls 
veresesinden kar
deşi Hamit ve ka· 
rısı Feride 
c 

c 
< 

< 
c 

c 
< 
< 

< 
< 

< 
< 
< 
< 

c 

c 
« 

Mcvltü Dön Um Ev 518 lira 35 kuruıtur. T alipletin teminatı ............................ 1111 ........ .. 

__ C. M. banka.Slna yabrarak makbuzla-
tnce M~t kalesi 1700 o riyle ihale tarihi olan 4/I0/940 cuma 

gilnü saat t 6 da encümene müracaatla-

OLİViER VE 
ŞVREKASI LTD. 

Koca bıyık kuyusu 

Koru içl 
c 
c 

« 
Pi yanlık 

K8y civarı 
c 
< 

Eski Mendi.rcs 

Kam ıkc.sik civan 
ak pınar 
Orman ilinlU'ı 
Kara kesik namı d!

"· 20, 24. 28, 3 3680 ( 1939) 

44 3 KEMALPAŞA tCRA MEMURLU-
C.UNDANı 

Ziraat banka.ana birinci ve zabıt kl-2i ~ tibi Aziz Ataya ikinci derec.edo ipotek 
bulunan Kemalpatanın Çarık dere mev

lS O kiinde tapunun T ctrinievvel 3 1 6 tarih 

VAPUR ACENTASI 
ATATORK CADDESİ Rees binası 

TELEFoN: 2443 
Londra ve :Uverpol hatları için 

pfynsanın ihUyacına g5re vapurla
nmız sefer vanacaklard.ır. .••.•..•.•...... , .. ~ •...................... 

ve 74 - 75 numaruında kayıth Şark 1ZMtR AHKAMJ ŞAHSlYE SULH 
Midill!cl Mustafa, garp Arıcı Veli oğ. Ali HUKUK MAHKEMESiNDEN: • 

4 O kerimesi Hatice ve ıiınal tarik cenup Ce- Yeni Asır gazetesinin 25/9/940 ta• 9 O bel ile çevrili ve içinde 35 2 zeytin ve rih ve 1061 O numaralı niiahaımda ölU 
40 yemiJ ve 30 kiraz ve 30 armut ağaca Hurtit terakeainden olan Karpyalcada 
nı havi 6433 M. M. zeytinlik ikinci d .. Keınalpap caddesinde kG.in 68 kapı nu

' recede ipotekli namına ihale edilmiı maralı hanenin Hbll hakkında.iti illnda 
iken birinci derece ipotelcli banka alaca• me2kQr hanenin arka cihetinde intiba 

10 
O ğının ödenmemesi Mbebiyle ihaleai fe9- ıokağına açılan yerde kapw olduğu 

4 
O hedilmiş ve 15 gün müddetle tekraT yu.almıı iae de mezkur kapı ile i,hu da· 

?S O müzayedeye verilmiotir. vanan ~çıldığı avlunun br ~ ifbu ha
- 4 4 Almak isteyenlerin 25 lira 50 kuruı neye aıt olmay~p yanınd~ 45 pa?8Clde 

teminat akçası veya milli ve muteheT m~a~et fl.~Yll. menkule aıt bul~nduiu 
banka mektubiylo ihalenin yapılacağı ahıren Jltm uzcrınd yapılan tetkıkatdan 
mukarrer olan 16/ 10/940 Cuma glinU anlaıaldığmdan antılığa çıkanlan yerin 
aaat ı ı . ı 2 de Kemalpata iera daire• mezkur ilanda yazılan ada ve parselde 

a 2 sinde hazır bulunmalan illn olunur. mulcayyet fevkani iki oda ve tahttıni ü9 

10 0 
Dosya nurriarHı 9 39 /313 tür oda ve bir rnikdar avluyu muhtevi ve 

15 O 
4098 (2044) 160 metre ve 35 desimetre murabbaın· 

!l~:l Ergenli koy 
ğerplynnlık 

Balcı Mustafa o • Bir taşlı Köy civarı 
lu Ali. değirmen 

·---...... ·---------- dan ibaret olduğu tıuıhihen ili.ıı olunur. 
0e11.1-.\tn lZMIR BtRtNCt HUKUK HAIOM-

6".. L1QtNDENı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Banknınıza borçlarını ödemediklerinden dolayı yukarıda adları yaulı ~ 
lulnrın hizalarında g""sterilen gayri menkulleri 3202 numaralı kanun b~rl 
dairesinde 24/9/940 t.nrihinden itib:ıren yinn.t. bir gtin mUddetle açık arttır
maya çıknrılmı.ştır. 1'h ihale 14/101940 tarihine rastlıyan Pazartesi gilnU saat 
on beşte kaza idare heyeti buzurile knymakamlık mnkrunındn yapılacak1ır. Alıeı 
çıkmadığı veya vurulan pey borcu tam m n .k patmadığı takdirda arltuma 
müddeti on glln utahlarak ikinci ihale' :'4110 940 taılhine rasUıyan perşembe 
gilnU sMt on bc~t<? yin kt:zll iclarc he~ et" ı~urile yınnknmlık makamında 
yapılacakilr. Art.brm ·ı şartnrunclcri bnn ..... 1ıı.cl.ı LI bilir. Başka ipotek sahi
bi alacaklılarla dil!er alncaklıların hu guyri mcııkulleı· üzerindeki hnklnrını 
ve hususile faiz ve ınas.rnfa dair olnn id dinlanıu evrakı ınilsbitclerile yirml gün 
içinde bankamıza bildirmeleri 11\umdır. Aksi takdirde tapıt sicillleı sabit olnın-
dıkça satıı:: bedelinin paylaşmasından hariç !kalacaklnr<lır. 4142 (20 

lzmir gUmrilk baomüdilrlüğll ile 
Muiz Kohen veaııir• aralarındaki alacak 
davumın cart muhalcemeaindo bu da
vada anüddeialeyh olan müteveffa Yah
yenın varislerinden olup lıtanbulda Ka
dıköyilndo maliye ıubeıinde Zehra ile 
Ayvalıkta iı banknsında Ahdullahın ha
len gösterilen adreslerde bulunmadıktan 
ve nerede oldulclan . bilinmediği beya
niyle davetiye varakaları blla teb1ii İa· 
de edilmiı olduğundan bunlar hakkında
ki tebligatın ilanen icrasına mahkemece 
karar verilmiştir. 

SATILIKTI~ 
Kemerallmcla SÜMEK oteli mobiJ

yesiyle denen s:ıtiliktır. Otel miiste 
cirine müracnat edilmesi .. ·•••••lllllll•••ll••l•lll•••·········•••eR 

DOKTOR 
Demir AH KAMÇIOCLV. 

Cilt \'C Tcn:ısill hastalıktan ve 
ELEKTRİK TEDA \'tıxllt 

Birinci Beyler Soka!ı No. 55 .• hmlr 
Elhnmra Sineması arkasında snbahtaa 
aksnma kadar hasta1annı kabul eder. 

DOK1'0R OPERATÖR 
SAMI KVl.AKÇJ 

kulak, burun. BoJZaz hastalıkları 
MUtchassısı 

MU8ycnelınncsi : Birinci Beyler 

Cocuk hasiahklnrı miitebasmı 
TELEFON: 2310 izMiR v AKıFLA.n M ·»v u.V6"4JHDEH : 

Müddcialeyhler Zehra va Abdullahın 
bu baptaki mahkemenin kaldılı 
5/10/940 tarihine müsadif Cumarteai 
günü saat onda lzmir asliye birinci hu
kuk mahkemesine gelmeleri ve gelm• 
dikleri ta\dirde haklannda gıyap kara· 
rı ittihnz edileceği tebliğ makamına ka· 
irn olmak üzere ilan olunur. 

OPRRATÖR DOKTOR 
AHMET CEMİL ORAL 

~ • No. 4'.!. TELh~ON : !.'UO 
Ti : Cöztepc Tmm\·nv C'ld. No. 884 

TEl .. EFON : 36" 

Muayene hanesi 42 Birinci be\•ler So. Mnwut Snlepçioğlu vakfından han .içinde 185 /25 No. lu düklcunın seneliği 
Eli: G<izfcpe Knrokol karşlSl 834/1 42 liradan Hüseyin Nebil '\'e Refik taraflarından pey altına alınmı~tır. Faz!ıuına 
Londranın (Tbo llospitnl For Sick talip oltınlann ilan müddetinden itibaren on gün zarfında ve ihale günü olan 

Childrcn) lınstancsindc ikmoli tahsil et· 14/ 10/940 tarihine mi.isadif Pazartesi güni.i saat J J kadar vakıflar Müdilri· 
miştir. ydine miir acntlnrı iliın olunur. 3, 6, 9 4170 (2040) :4165 (2042) 

Frnnsız Hastanesi Ope.ratöril 
Her gün ö~lcye kadar Fransız hastane
sinde, öğleden sonra Birinci Berler IO

kat"l.Dda •• No. 42 .. TELIWON : 2310 
TELEFON : 3479 



ce ı 

General Vavel son:,~::ı:::ıer1 GANDI i; 

ord'!-lan Amerika Bir Nazi zaf e
0

rine bir lngi. 
lftGİLTEREllN ITHALİTI 

ltalgan deniz ıe hava 
filoları lngiliz ticare
tine mani olamıyorlar 

Bir Avustu.raıua .kı~'asile ınuiltereue sagısız hava liz kadar m~hallfiz digor lstanhulda bir cinayet 
takVIUft 8dlldl f"I ı h d" d. KONGRE lKGIL TEREYl HARP • x·:. •. • 

SON lK 1 AYDAKi INGIL\Z 
ITHALATI HARPTEN EVVEL· 

tONDEN DAHA ZiYADEDiR 
t...ondra 2 (A.A) -- Londranın E'aliihi

Jf'tlı m:ıhfılleıi, yakin şarkta mühim 
lt~ıb:m ku\•vetleri bulunmasının do-
11a110.na \"e ha\•a f ılolarımızı yakın ı:arkla 
Şap denizini ticaretimize açık bulundur
maktan mcnedcmediği kaydedilmckte
Cl! r. Bu ı;on iki ay zarfında doğu Akde
nb.ındcn bazı mühim maddeleri ltalya 
hrab:ı gim1eden önce ithal cttiğimizQ"n 
daha 1.iyade ithal ettik Temmuzdan 
beri Yunanistan lngiltercyc müh · mmat 
tmalind ehenuniyeUi olnn Manyezit 
maddesinden on binlerce ton ihrnç et
nl~ ve ticaret Korporasyonumuz Yu
nanistandan muazzam miktarda kuru 
yt'mİ!; atın almL~tır. Yaz.ın Romanva
d.in kereste CX!lbcttik. Türkiye bize dP
oo'! ~leri için palamut VC' nrlihim mik
larOll kunı yemiş ve saire gönderm kte
dlr 

Kt·z. Balkanlard.,n kenevir ve keten 
elti.k .. Mısırdan geçen yıllardan çok faz
~ p.ımuk tohumu ve mnnganez oksidi 
.... rlı Mısırdan ham pamuk irsalatı 940 
\.,,. , n ilk yansı zarfında 1939 bütün 
(ıJ;.ıl.itının yüzde 65 ni buldu. Kılmstan 
blnl\.'rcc ton :fasulya \e Filistinden pek 
çuk potas aldık. Bütün bu ticaret mih
verin propagnndnsınn kalsn Şarkla ya
pılan İngiliz ticaretinin tam:ımen durdu
ğu bir 1.nmanda yapılmıştır. 

AkJcnize hM<lm olduğunu iddıa eden 
J~lya, 1ngi1ir. ticnrct yolları bovundn 
clo~u Afrikası ve 12 adamn bulunması
na rnğmen bu ticareti durdurmağa jm
kan bulamamıştır. Bundan başka yuka
rıda zikredilen mnllar Akdenizde yeni 
vaziyl'li knrşılamak içir> milnasip tedbir
leri aldığımız tnrihleı den önce l ükJc
ml&ı. Halen deniz ticareti iç.in tatbik 
edilmekle olan tedbirler ise lngiltercyc 
dojhı Akdeniz.inden ihtiyacı olan her 
~ ·in tedarikine ve yakın Şarkln Bnl
kanlara her türlü ihracatı yapmasına 
hnkun hah etmektedir. 

GRAZYANt ORDUSUNUN 800 
KiLOMETRELiK MÜNAKALE 

HATLARI TUTULDU 
Loııdra 2 (A.A) - Ro~ ter ajansının 

nskeıi muhımiri yaı.ı)lor: 
Orta doğuda general Vavelin kuman

dn•:1 altmd ki cepheden gelen haberler 
tatmin edicidir. Genernltn motörlii sü
vari ve birinci cmıf piynde kıtnları m
b rılc cc;ac;cn kuvv Ui olan .'1ısır cephesi 
ı;imdi b"r Avusturalya kıt:ısilc tak\•il c 
cdilmi~ hulunrnaktndır. 
Ker>~. :h cenubi Afrikası kı!al:ırının 

Hahı.-.,i•tan hududu cenubunda 800 kilo 
mrtı ı;lı": r1ümıkalc hntl.ırını tuttuk!an 
k.1~ d clil:yor. 

trz, ndn mühim ns.ke>ri hedeflere gi
den lıa~lıcc! yollar ~imdi iyi müdafnn 
cdilmekt ciir. 

Gra:>:ı oni oı dustı bir ha!t~d. n bM"i 
Sidi Barı nn · dC'für. Bu ınüd<lt-t 7.arfında 
1n.; liz t.ın nrcl"ri iki hoynti dcn:z ii sil 
ol.ın Bingazi ve 1'obrukt.ı ilnlyanlnra 
s"ddct!c taa•·ru. c•l•nl .. lcrdir. Bnrdiy;1 ve 
Dukbuk yolu 1nr. liz {!osu tnr~ındnn 
bombnrdımnn C"dilmi , mühL-n ha n 
mcj dan!. rı \ bu .. rad;ı !-fo-:avva ben
zin "nh !arı, le l n:ı • kcrl gayretleri 
için na.hoş b:r mpr-iz tcş\il d n tn~iliz 
Bl nheiıııl ... rinin l> klcnnıedik z·~·a!' tlc
rini kabul c-tmblerdiı·. 

Cenup Afrik. sı h. ':ı ku~' tleri Ha
beşistnnd, 'r 1 talyı.n So udi im ' ı •ı;zscn 
tük nın, z ol n. \t. n uzrık o! •. n pelrol ve 
nrh·ın nal el poln ·ın.1 knı ı b:ı.skınln
rmn C!c,·. ıı celi~ {lrlnr. Bu h .. ı katın Mı
sırd ıki had· d rl • ıkı bir ın.io. "beti 
\ardır. H,ıb sisl n t cı it C'di1mi5 bir va
ziyettedir. Ve burada <:ok m"ktnrdn 
ftalvnn kıfaatı mcvcuttt •·. 

!\lısırın m ·· dtıf, ası p k ziyad' 1aı. viye 
edilmiştir. Akel n"zd J.;• 1 g"liz f;!o-:u ve 
bü•ün o la do •u c pb · ·n:ıe J arckatta 
bul nan hava ı '\ ti ı dn on haftalar 
znrfıncl ı. kvi r d!I· hulunm:ı"l<ta
dır. 

Jaııonyaı?ı2 ik~Lsadi 

DOKTORU.N KÖŞESİ : vaz·yet l{ö!" 
BU PAKTTAN YALr~ll AL· 

Siir ve musiki .•• MANYA MEfnf~U GÖRÜNÜYOR 
.:;. 

YAZAN: Or. C. A. Londra, 2 (AA) - İngili-z gfl7.f'telcri 
jnpon.) adn iktıs di \•nziyctin çok kötü ol 
duğunu l • zmaktadırlar. Bu gnzetclere 

Her kesin zevki bir türlü olur : Ga- göre mih\ er devletlerinin) eni nıüttefik
:ı.ete okurken en 2iyade hosumn giden lcrinin ,., 7J) etini i) ile~tirzr leri ·::nkfın
)a.zılardan biri de •Sığır eti alınncab sızdır. Ynpabi'cccklcri ) ... giınc ı:ey Ja
diyc haber veren illinlardır. Bu yazının panya) ı Hindiçinidc Aerbest bırakmaL:
başlıwnı görUncc, yeşil bir çadırda yan tır. Alm nya bir knç ny evvd Japonya
yatmıs, bol bol otlndıktan sonra geviş yn bu serbe.:,liyi 'crmeği hiç te istcmi
~etircı·ck, güler yüzüyle, gelip geçenlere yordu. üç tnraflı pnkt hakkında yalnız 
.-J;lenir gibi bakan jnekler gözümün önü- Almanya memnun görümııektedir. İtal
ne gelir .. Sonra da onların barsakl<mn- yanın hall1 hareketi ölçülüdür. Jr.ponyn 
dan yapılan kirişlcıin, utlnra ve keman- ise hiç bir devleti tahrik etmek t~teıne
lnrn takıld>klnrı 1..aman çıkardıkları gü- diğ:ni .ı.öylemcktrdir. 
:zel ttheııgi duyar gibi olurum. BiR iHTiKAR OA-VASt 

Sıirdeu ve musikiden hnzedemcdiğim 
günlerde bu yazılar bana başka türlü fi- Milas 2 (Hususi) _ Geçen r,iin • Ulas 
kirler ilhanı ederler : Sığır cinsi hayat- ceza m hkenıe indt> Milli Korunma ka
ta ikcu, bize dişisinin südünü bol bol nununa muhali!, bir d{h·a rüyet \•e ka
~crdikt.en ba ka, doğ]ara tırmanan ara- rnra bağlanmı tır. 
b:ı.lanmw <:ekerek. tarlalarımızı süren Kösele ticareülc müşleğil bir mücs
sapanlara takılarak insan oğlunwı en esenin milli korunma kanununa nykırı 
değerli ''e en dayanıklı yardımcıların
dan biri olur. Kesilip etleri kasapfara harekette bulunduğu zabıtaca tesbit 
,.erildikten sonra derisi insan oğlunun edilerek Climhuriyet MUddeiuınumili
ı.yaklannı korumaya yahut koşum ol- ğinc tevdi edilmiş ''e ııuçlunun iki sene 
mn} a, lnllan eğerleri doldurmağa, yağı müddet.le Denizlinin Çal kaz.asma nef
mum ve sabun yapmaya, kemikleri yarı yine ve beş yüz lira para cezasilc mah
~andıktan sonra, en çok sevdiğimiz şey kômiyctine karnr vermiştir. 
ol;ın şekeri tcmizliyerek bcyazlatmayoı, Beş celse d vam eden muhakeme e-s
ıstcrs niz kaynatru·ak 'tutkal yapmaya, nasında 5lllllÜn mahalli ve mahkeme 
boynuzlan bile süslü bayanlann ayna koridoru kalnbalık bir hallc tarafından 
karı;;ısında diinyada en güzel buldukları ~gal edilml.5 ve silkOneü muhafaza için 
kendi hnunJlcrinc bakarken ellerinde zabıtııca tertibat nlınnıafa lilzum görill-

J mu~tür. 
tuttukları podra kutulan yapmaya ya- ~ 

r.ır.. KIEF ASKERJ BiR BOLGE 
Fak. t onun jnsaıılara en faydalı olan 1 

kı m. etleridir. Ada\elcrinin yani lop ta- HAL NE KONULUYOR 
rufiarmın terkibindeki albümin ile yağ Mo.Xova, 2 (A.A) - Ukranyadaki 
ıır ... mda bile - ha kn etlerin hiç birinde K.ief, milda!aa komi.seri mareşal Tiıno
bu1unmıyo.n riyazi bir ahenk vardır : çenkonun emriyle huausi bir Mkeri bölge 
Birinci i yüzde 20, ildncisi yUzdc on ... haline ifrağ edilecektir. 
Ifalbuki koyun etinde bu nisbet bakmız -·--
ııc kndnr acayyipür .. 11 ile. 17 .. 

Vilnminlcri nrasında gene düzgün bir Küçült Dq BaJJerlel' 
ııi.sb ·t : A vitaminındcn yüzde 100 ölçü, Lonclra, 2 (A.A} - Beş seneden beri 

1 Oıar~ .. !_8 ıgor GAYRETLERiNDE MOŞKOLA· Nışanlı bulmak yuzunden hır genç 
SOVYET RUSYANIN PAKT aoml~y. ~O&~~>M~EJ!~ı vali arkadaşını bıçakla öldürdü 
KARŞISINDAKI VAZiYETi ile Gandi T ıunda kongre partisinın X'.\l::----

ESRARLA DOLUDUR Avrupa•he.rbi muvncchcaindeki hattı lstanbul, 2 (Hususi) - Bu sabnh para vermiştir. Seheri ikna:ı muvaffnk 
hareketine dait zuhur eden ihtilaf hnk- Bahçckapıda l~ bankası önünde br ci- 1 olomıy n Se) fi Mehmede kendi kı:r. knr

Londra 2 (A.A) - İngiliz mübay:t. kında teati edılen mektupların tam nayet i~lendi. Mehmet adınd b" sey- deqini vermeği teklit <:imiştir. 
komisyonlann:ı ve Amerika halkına hi- metinleri ne:~n:dilmiştir. yar satıcı Seyfi adındnki t.eyyar dakti!:>- Mehmet buna riza göstermemi.]tİr. 
ta~n neşredilen bir mesajda Birl.:şik Gandi ,·erdiı;i CC\ nbında ~Ö.) le de- Jule yapan arkad:ışını bıçaklıyarak ol- B b 1 M h Se r 1 d .. 
Amerilu:ıdan gelen tayyare akınının ha- mektcdir: dürdü. u sa a 1 e met Y ıyc rasta rgı 2 a-
valarda Jngiltel"<'llın bii) ük gayretlerini «Kongre bir N":ıi :ıaferine bel- Tahkilcata mızaran:• Seher adında bir man verdij:Ci paraları geri i temi§tir. 
arttırm:ısına ~olt yardım ettiği ve kat'i I ı. d kıza İ\ ık olan Mchm~t Se.> fiye müracaat 1 Bu surdle cıkan kavga cinayetli! netile-
nC'tice hakkında kuclı-et ve it:mad hah- kide her h&ngi bir ngiliz r-ta ar ederek bu i;ıi başarma"ı iı;in kendi,ine 'lt!nmiı;ıtir. Katil tutulmuştur. 
.etmek'e olduğu b;JdirHıneJ..-tedir. muhaliftir. Şuraıım ehemmiyetle ,_ ---------------

(DugLıs 27) tipindeki tayyarelerle ye- tekrar etmek isterim ki kongre, 
ni Kurtisler fonliyetc geçmişlerdir. ingiliz hükümctini h!:.tp gayretle-

Vn.~"'lgton 2 (A.A) - lngiltercye yar- ıinde müakülata dü,ürmekten dai
Oım tnra.ftarlannın en hararetli.si olan 
fıynnclruı Peper iiç taraflı paktın Birle- ma imtina etmek emelindedir. Fn-
ik Amerikayı korkutınnk için yapıldı- kat kongrenin h.efcriyct tarihi için 

ğını sımatod.a beyan ctmi~tir. bu nazik devrede kendi inanını 
Hatip buna Birleşik Amerikanın 1ngil- inknr ederek hu aiyaseti bir ma-

tereyc ynpmakta olduğu ynrdımları nı1- h mk l 
tırmnk ve ilfilılnrını çoğo.ltmakln ce\•ap bud itti az. etmesine i e.n yo ~-
vennesi ı:ıı.ım geldiğini ilave etmiştir. tur. Hükümenn r.iyasetini kong

l..ondrn 2 (AA) - üç taraflı Alnuın - .. e partisinin fikii' ve hakikate uy
!ın~nn - Japon paktmm Amcrikn~a gun olarak tanzim imkamnı bula
k.:u-şı ihtivn ct~i zunni tehdit, Ameri- cağı ümidini muhafaza ctmehte
kalıl:ırı ür.kiltecck yerde, bunmı aksine 
o!.r k lngiltcr<'}C yardun arzusunu art- y;m.» 
tırdığını :R.omn mıla.ınaktadır. cNevyork 
T~ymi.s> gazetesi muhnbirinin kanantı Is .,. anya 
b:.ı merkezdedir. üç taraflı pakta karsı _ 

___ .. J',7---

Atletler yola çıktı 
------x.x 

ikinci Balkan oyunlarına 
Cumartesi başlanıyor 

~------------x.x:-------------
İstanbul 2 (A.A) - lkinci Balkan Sirkecide bulunacaklardır. 

oyunlnrına iştirak edecek olıın Yugos- Cumartesi günü. nnt 15 de başlıyacak 
l&v ~tletleri Belgraddan hareket C'tmiş- olan l1 inci Balkan oyunlarını başvekil 

do!ttor R f ık Saydımmı yüksek himaye
lerdir. Sair atler de hudutta beden ter- lni nltındn yrıpılncak ,.e oyunları, OOş-
biyC'.si gene} direktörlüğünün mümc-:sili vck 1 namına, beden terbiyesi umum 
tarrJından knrşılanncnk ve ynrın s bnh müc..ürü general Cemil Taner açacak'tır. 

Sov· t Rusynnın vn1.ı~etinc gelince. bu l~ ı·hver§ı~ bir•ı• ~te barba 
h nüz csrnrln doludur. Sovyetler birli- m Eu ! ~ n 
..nin, paktın iını..-ısındnn evvel, bundan El t J •d k d • 
h h •rdar dildigini zannclınck için gü- girmiuece: ~azinettedir azıg an rana ~ı ece emıryo-
7 1 s b~plcr vnrdır. Sov.ret Husyanın !i Si 
JapOn~a İlt' b"r ndemi tecavüz paktı im- Londrn, 2 (A.A) - İngıliz g.~ctelcri Iunun ı·ık k~t.::!ni11ı ı·hale edı·ıı·yor 
zn etmesi :htimnli bu fikri takviye et- İspanya dahiliye nnırı Seı·rano Sunerin 11.::t ıti:l 
'l ek too·r. :c· er böyle bir pakt imzn cdi- Roma ziynrctini derin bir nl5ka ile ta-
li r, J, ponynnın Çinin şLrnnlin doğru 'tip ediyorlar. Muhnbirlerin verdıkleri 
bir ,c1\iıılem k niyelinde olmadığı ve habc>rlcı·. bilhnst:;a B. Vircinyo Gaydanın 
c nub:ı doıs-ru incrC'k Hindiçiniye te\•cih Cumalı:; Ditalyndn intişr :- eden bir ~a
cdcceğ . Mançuku ile iç Mogol"standaki kale i, lngiliz grur.ctclerınin fikrince, Is
mcvıilcr' .. .,in istikrarını temine calısaca- J)<'nya tnrafındnn mühim yeni kararlar 
· ı tneyyüt etmis olncııktır. · alınamıync:ığını ~ii~erm ktedir. 

Ankara, 2 (T e!efonln) - Ela
zığdan ırana gidecek olan demir
yolunun ilk kısmının in~aatı bu
günlerde ihale edilecektir. 

Bu hat Mut idikametinden 
geçecek 
milyon 
cnhtır. 

ve in~aat devlete bet 
Türk lirnsma mal ola-

Şu takd:rde Sov·retlf.'rin Mareşal Çnn- Londra, 2 (A.A) - Ncvyork Taymis 
kaHckc ynrdımları nihayet mi bula- gazetesinin Ro:l'a muhabirinin Tayınis in 
c:ıktır? Bu yardımın ufok mikyasta de- ,ı:razetesindc intisar Pden bir yaz.}sında 

, 'lll Sovyctlcr"n menfontinc dnha uy- kaydedilen umumi knnmıtc göre Jspnn
.'Ull b:r !"l y olur. Şu halde, böyle b"r ~anın iktısadi \'aziyC!ti Mıhvcr devletleri 
ndemi 'tC'~avüz paktı nkdinden Sovyı>t rnmnda lmrbc iştir* utmcği iskmiye-

rlar eı.4{İ i rsada tütün 
silleffile temasta bulundu 

ıs 

m··sta 
Rusj a Jopom·ndnn fazla istifo(I • t m·n cck kadar fenndır. lngiltcrc, İtalyanın x.,,.ı:-
cdecektir. · h .. rbe girdiği zaman :F'rnns.-.run düşmüş Bursa 2 (A.A) - tnhi~rlnr Vf'kili tahsiller ti.ıt~in ı<-tihs. li ve al•~ veriş üı.c-

-....---{r bulunduğu lıcz.iınet vaziyetine düşünce- Raif Karadeniz refokntlC'rindc bulunan rinc ı.ıtbikat bakımından J-endilerini 
ye kadar, İ~p:ınya hnrbc iştir.ık fikrini zevntln birlil.te bugün vilil.>eti ve müte- mü.şkül."\tn s \ kcclm !-:cbeplC'ri an1atmış-

Om8D'1 a tehir niyetindedir. akibcn partiyi zi}.ıret etın:ş ve bu z.iya- Jnrdır. 
.J Romn, 2 (A.A) - İspanya dahiliye ret sırasında hazır bulunan idare heyet- Rn"f KPrnd niz bunlru·a knrc:ı Hızını · •ı • nazırı B. Serr.mo Suner bugiln İtalya lerilc tcmastn bulunmuştur. Vekil yine gelt!n biiH.in t db;rlerin alınnca~ını vM 

t.' . 8ZI eşıyor hariciye na.zvı Kont Ciruıo ile görü~- parti merkezinde toplanmış olan sclıirl.i clm~tir. 
--8 -· müştür. ve köylU tütlin müstahsillerilc bir konuş- 1nhis rlar ,. kili bundan sonra belc-

i 1 
..f:r m::ı yapmışlnrdır. diyeyi w• inhisarlar idaresini de 7.iyarct 

~~:ıA~o~lNlaANA~ılr~~lR Çok ehemmi- Bu konUJmadn , ... <ilo ""alan mü<- _rım_i~_tir. ______ _ 

Bii~eş, 2 <.A.A> - Roytc; bildiriyor: yetli iki hadise Ziraat Bankası Trakya köylüsüne 
E.-ıkı Transılvanya krallıgına ve Ba-

mıtya yeni umumi \'alili[,rine Her $mi- -e-
tin tıı~in edilınesine .. v: Alman ekalli- 1 . JTALYANLAR iKi ISPAN· 
yetlerı bulunan 12 buyük şehre Alman 
b;kdiyc reisi ve reis muavinlerinin se- YOL VAPURUNU BATIRDILAR 
çılmiş olmalarına hakılırs:ı Romanynnın I I I I 
NnzUestirilnıesi oldukçn yol almış de- 2 · K fRANSIZ MUHR B 
mektir. Alman cknlliyctleri reisi Her CEBELU. TTARIKTAN GEÇTi 
Şmit tarafından Demir muhafızlar reisi 
Horya Sima ile samimi bir mülakat ya- Londra, 2 (A.A) - 4291 ton-
pılmıştır. ıuk b · ı ı s· ·ı 
Bwıdan başka Alman ve İtalyan pi- ır ı~yo vapuru _ıcı ya 

lotlan Rumen askeri pilotlarının yctis- açıklarında bır ltalyan denızaltı
tirllmesini deruhte etmişlerdir. Bir ~ok aı tarafmdan batrrılmıthr. Bun
İtalynn. pilotlan şimdiden Bilkrc~e gel- dan başka diğer bir lıpanyol ba-
mislerdır. l k .. ·ı 3302 1 k d'V -•- ı çı gem111 ı e ton u ıg~r 

YAHAMAOA HAVA U-SLERI bir İspanyol •apuru da torpillen
mi• ve batırılmışbr. 

YAPllıYOR Madrit, 2 (A.A) - Roytet bil-
Vaşington. 2 (A.A) - Arueı-ikan su- diriyor: 

bayları Y~amn adalarında hava Usleri Ceutadan Etfe Ajansına gelen bir 
yapmağn gitmişlerdir. Subaylar evvclıl telgrafa göre iki Fr&nsız torpito 
bu adaların valii umumisi olan Diik dö uh b 
Vindsörle görlişeceklerdir. m ri i evvelki gün Ccbelatta-

v . 2 ( ) "ka . rıktan ICÇm.İftir. Franuz gemileri 
aşıngton, A.A - Amerı cilm- ld k -- '- b' f d t . 

h · · _, ___ A ·k dan 1 . . o u ça u~ ır mcıa e en ngı-
urrcısı Yaıun merı ·a ge en yınnı I' b . . 

genel kumıay başkanı ile askeri heyet- ız arp gemılerı taraf mdan takip 
!eri kabul etmiştir. edilmektedir. 

----~ ~ -
Alman resmi tebllllne İtalyan tebllilne göre 

göre vaziyet harp vaziyeti 

tohumluk buiday temin etti 
-:ı.:.r.x 

Tekirdağ 2 (A.1'.) - Zucat bankası :ılım:ıkt:ıdır. Bu c:uretlc Trakyada köy
Trakya köylüsi.inc tohumluk tev7.İİ mak- lünün tohumluk iht:~acı karşıJanmakln 
adile Tekirdağ zahire borsasındnn \'C bcrab~r mi.ictahcilin malı da değer bul

tücear clind~ mevcut stoxlnrdan buğdn- ınoktadır. Tekirdağ borsasında her gün 
yın kilosunu on buçuk kuru:,;a kndar vı:ısnti 1200 ~u' al muamele görmektedir. 

Macaristan ve Bul~aristanla mev
cut ticari anlaşma tadil edilecek 

------x~x 

A~~KARA, ~ (TELEFONLA ) - Ma;:ı:ırLtmı \'C Bulgar. 1nııln hnlen ~rnmız
da mevcut olun ticıırct :ınlaşmnlarımn v,~iy<!te 'c r.nruretlt 1 c görı: tadili için 
tcın.ı.slar yapılınnktadır. 

Almanya ile yapılan muvakkat anlas11nnın tatbikini.' gı~ebilmek idn mUza
kerelcre devam olunmaktndır. 

Romanya ile yapılan ikinci anla~ Vekiller Hcyctıne fcvhcdilıni. tir. 

BAYANLAR, iŞ BAŞINA .. 
Anknra 2 (Telc!onl ) Yardım s1.:

verlcr cemiyeti bir toplantı ynparak 
her b:ıynnın kendi evinde askerleri

' miz. için yUn örgiUa y:ıpına.smı tek-
ğe l:arar vcrm~tir. 

ERGANi TAHVILLE~l 
Anknr:ı. 2 (lfos ui) - F..rgnni istik

razı tnh"i!lcrlnin 16 birinci teşrin 1935 
keşide 'ndeıı ikrtımilC kaznmı.n nuına
ralarm lfı hiı'inci tc rin nkşamın..ı kadar 
odenmiyen il.rnınil c bc<lelJcri mezkflr 
tarihte mUruı-u z:ımr.na uğnyacnk'tır. 

B l b;ı. minindcn onun tam yansı, B 2 Hindistanda bulunmakta olan Japon 
den b p uygun biı· nlsbetle yüzde 125 Budist rahibi, Hindistanm müdafaası 
m~n .. Halbukı koyun etinde bu vitamin- hakkındaki nizamnrune hilkümlerine BiR TAYYARE iSTASYONUNA INGILIZ TAYYARELERi SO· 
]er<lt'n !rnlmz ikincisi bulunur. Demek ki tevfikan bugün Patrada tevkif edl~ BOMBALAR ATMIŞLAR MALiYi BOMBARDIMAN Sovyetler Çemberlayn 
bizi ııukroplu hal>1nlıklardan korumak, tir. 
dniı·lcıimizin sağlığına hizmet etmek, * Bcrlin, 2 (A.A) - D. N. B. ajansı Berlin 2 (A.A) - Alman resmi tcb- ETTiLER 
~cdwuniz " kC!.rlcri işimize yanyacak Bükreşten istihbar ediyor : Romanya liği: Alınan hava kuvvetleri Londraya 
hnle gctiım k ,.c çocuklanmııı bUyUt- eko~oml .. n~zareti 113~ ~ir.heye~ eko- merkez! ve cenubi İngiltere Uzcrine hü- Roma 2 (A.A) - 1talyan tebligi: 
mel. kin sığır eti koyun etinden daha nomik gorüşmeler içın onUmüzdeki haf- cumlar tekr •-t.t d" Ş"dd tli düşmanın Tobruk üzerinde yapmıı 
U\ un gelır. ta Bcrline hareket edecektir. Diğer bir mı .ar. e .... ~er .~· 1 e . olduğu nkınlar csnasındn Ruc chmrında 

Sı7ır elinin - bı!hassa çocuklar ve heyet tc Budapeşteye gidecektir. Bu k~~8: ve infilrtkler m~hedc cdı- beş kişi ycraL'Ullruştır. Hasarat çok hafif-
ı,e ıdt:r i ı ı - dnluı bliyUk faydası onun hyet Rumen ve Macar ticaret ve tediye llmi§tir. tir. Merkezi Akdl'nizdc Meduzn deni7.allı 
nllıür in 1 ıınını tc~l eden aminli nsit- anlaşmalarının tadilini müzakere ede- Bir muharebe tayyare gurubuna gemimiz Sunderlnnd tipinde dört motör 
lcri .d ·dir. İns..111m vUcudunu teşkil cektir. mensup bir kaç tayyare, mildnfaa batar- ıu b:r 1n r"fü: Ul)yarcsi düşünnil,tür. 
c.:d n, onun endamını gilzellcştiren bu yalarmuı ~lddetli atc~lerinc ı·ağmen al- Şarki Akdenudc hava kuvv<!tlcrimiz 
n :uld lcr rokımından insan vücudunn hatırda tutulması iyi olan bir hasaa, on- çak.tan uçaı-ak bir tayyare istasyonunu il.i kı·u\•ıı.zörd n m:irckkep bir deniz 
€n ,. .ın oları sığır etidir. da iyot madeni bulunmasıdır. Vücutta- bombnrdıman ctm~lerdir. Hang.:ırlara ıe-: kkült!l hiicuı tl r yapmı.ştır. 

Madenl~rine gelince: yüzde 3,5 mi- ki ehemmiyetini bildiğiniz ve zekanın it- isabet ikaydedilrnistir. Yerdeki 1_zy}·are- .Adcn dmız tt:y~are ü~ü bir havn fi-
li..,r. m çelik ve onun yanında 0,028 !emesi için lüzumunu, tabii, nuntmadığı- lcr nılt.ra1yöz nıe';ilc tahrip cdilmiı;tir ]omuz 1ar. ından bombardıman edilmis
mnnganez, başkıı hiç bir ette buluna- nız tiroit guddesinin temeli bu maden- Diğer tayynrelerimiz muhtelif J"man. tC-: tir. Biltıi 

1 
tayynrC'lerimiz i.islcrıne don

maz. N~ içlr:rjmizin .. temeli olan potas- dir. Onu - balıklardan Aon~a - k~ra h~y- sisatıru ve sınai müesseseleri ~ombala- ır.üşl<'rdlr, Düşman h:ıvn kuvvetleri So,. 
yom 111, dcn.ınden yuzdc 340 ve .kanı- vanl~rı aıasında yalnız ııgır etı venr.. Illl§lardır. m;:ılide Geriliyi bomb:'irdım:ın et.ınic; e de 
m12ın tcmdı olnn sodyom madenınden Bell<l: • 
50 miligram derecesini baaka hiç bir et - O halde 11ğırın kendisi neden ze- -- - - insancıı Za)iat olmndığı, cibi he. arat tn 

.. d " Id" olmnmıştır. 

_,,,__ -·--
Çine uardım etmezlerse BiR ıum KomlTEsı 

Japonlar anlaşırmış Londra, J~~J~~':_ ~! .. ~lakı lordu 
-O-- B. Çe nbcd .. vn b~\ekılin tas\ibiylc hir 

Paktın Japonyadaki ilim i tıı rı.: <>mitt i tcskil et: i .. tir. Bu 
-ıı .. ::~~eri nrauet ct;eri..-ııYlir •• l~omilrnin \.,7jf ili

0

ın ndnntlc.lrının 
M!Jo-U b t7 harp g etle nd~ t .. m ıc:; birlı:•ıııi te-

Toh") o, 2 (A.A) - Japon matbunh üç ınincLr. 
taraflı paktın cfaınmiyctinden bahse- İn iliz f ıınleı i Lane~ ter dol.luğu 
dere k bilh, sa S~\Y~.t hükü~et.iyle Jn- ~amol_yt i Lord llonl,'-'l in 11..:ısliı;inde 
poııya nr~?akı ınunııscbc.: erın. ~or- bulun n bu komit nin ilZalarıdır. 
mnllc')mct:ı luzurnunu tt-kıruz l'ttirıyor' 
ve Sovyet hüki.imcii bitaı·ailığını Çan - - -
Kny Şcke de tc. ını' ettiği takdird 0 Jn- 11 yo~ ~ hir f:.'lrt~ o· D~! ~11!11 1 
ponya ile mmıll. kta bulunrı.n büti.ın mc- 1 ıtn 1 rJi U • Uw f~yB 
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