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~akine ye 
~eri li rken 

Fon Papen 

Drfl Idare. Komutanı bugün 
Ankaradan hareket ediyor 

------···· 

dün Ankarada 
L beyanatta 
uufunarak dedi ki: 

Konacak tahdidat . ~ 

6 . de, giiya yaptıgım 
eyanata Türkiyede 
"ııı.ttali oldum ve 

bir beyanname ile· 
halka bildirilecek 

hayret et.tinı •• • • 
Orfi Idare Komutanlığı merkezinin Istanbul ~ 

~ 8~ rnefruz beyanata · 
:glanan bUtUn tertibler olacağı tahmin ediliyor, şehrimi~de 

marnan as•lsızd1r. ,, 
A.ııtlr 2 

~azırlık/ar gapılmıga başland! 
ll, 4 (Telefonla) - Dün 

dönen Almanya büyük 
b~. Papen, Ulus muharrirle
rıne tU beyanatta bulun-

Beriinde ikametim lirasında 
olduıium beyanata Al

dönütümde Türk bası
tttjlltltıuttali oldum ve çok hay
~ iıt~ Şunu ~hemmi:retle kaydet
'h~lrı ~. ~~· bu mefruz beyanata 
~~d butun tertibler tarıvımen 
.'~t~~ Çünkü ben, a•la böyle 
: bet bulunmadım. E.sasen bu 
~ trı •nııt her türlü siyasi tea-
J ~olurdu. 

~~ii}iz tayyareteri 
,, tekrar şiddetle 

~~~ oınbaladılar 
h-:' ıre 2 vıi11 ~ 4 (A.A.) - B. B. C. 
tiirt •hirede nefrolunan tebli

t b\>Ydki gece uzun mesafeli 
llt,tik ornbardıman tayyarelen 

Şehrimlzde örfi -idare karan
nın tatbikına aid hazU'hklara. 
başl.a.nmlftU'. örn idare komu
tanlıtına tayin edilen Jandarma 
umum komutanı korgeneral All 
Rıza Artunlcal'ın bugün veya ya. 
rın Ankaradan 4ehrimize gelmesi 
beklenmektedir. 

Örfi idare komutanı, kanunun 
verdiği sa'!Ahlyetıer dahilinde ııe 
gibi tedbirler alındığını ibildlren 
bir beyanname neşredecek:tir. 
Ör!i idare kararı Iıefri tarihi o-. 

Bulgarisianda 
talim için silah 
alttna allnanlar 
terhis ediliyorlar 

lan evvelki günden itibaren mer'l 
olmakla beraber dün hiçblr tah
didat korunamı§tır. örn idare 
kanununa göre hangi huswıla
rm tahdid edildili beyanname 
ile halka bildirilecektir. örn Ida
re komutanlığı merkezinin İs
tanbul olaca~ı zannedilmektc -
dir. 

Diin öııeden evvel villyette 
Vali ve Belediye Reisi Dr. L11tfl 

' Kırdar, Vali muavini Ahmed Kı
nık: ve bazı kaymakamların iş. 

Royterin siyasi 
muhabiri diyor ki:. 

11Türkige tam 
istiklô.lini 

~ 
8 

deniz.inde ltulyan limanı 
ı.ı~tron derece rnuvaHakiyetli Bulgar aJ·ansı hudud- gÖsfernıiştir,, 
1 
~tt~z Yapmıştır. Bombalar is-

~tıj .nde infilak etmiş ve garb larda tahşidat haberini Londra 23 (A.A.) - Reuter ajan -
t "'lı cı:.arınııda büyük bir yan- :ıınm siyasi muharriri Türkiyenin ver-
~! d ıyet '-'erilmittir. tekzib ediyorlar di~i son karar hakkında diyor ki: 
1~ 11 b~i~olu istaııyonunda vu- Ankaradan gelen ve Türkiyenin Bo-

''ıııı tır ınfilak bütün şehri ay- sotya 23 (A..A.) - Reuter: ğazlar romtakasında örtl idare ilan 
ıı. ııt

1

t' Petrol tasfiyehaneleri Bulgar harbiye nezareti tarafından ettiğini bildiren haberler, Türkiyenin 
l~ va. 

1 
an bombalar p:ıtlıyarak bugün neşredilen bir teblile göre, 75 Balkanlardaki vaziyeti ciddi telakki 

l ·ııı ... l ngınlal' ve aiddetli infilak- ıo: t 
..... geti • . .. günlük bir talim devresi için ıeçen- et~inln ve gafil avlanmamar.a azme 

l~J ~ını~tır. lerde sil~h ~tma ~lınmış olan a.ııker- miş olduğunun yeni bir delilidir. Har-
~ "alllar p adeti ler terhıs edilecektır. bin başında Alman muvaffakiyetle -
~ t h . OS!'r Sofya 23 (A.A.) - Bulgar a- rinin yarısı, Almanyaya komşu dev
~ a lıye ediyorlar jansı bildiriyor: letıerin Almanyaca bir tahrik sure -
ll~~~ 24 (A.A.) _ B. B. C. ~ulgar kıtaatının Türkiye ve Yu: tinde telAkki edileceği korkusUe, ih -
\ı tılar1 d" p d • nanıstan hududlarında guya yenı tiyat tedbirleri almamış olmalarından 
~~~rırıa d~· un ~gra e! thenbay- tahşidatta bulunduğuna dair bazı ilerı' gelmi"tir Tiirklye Almanyanın 

"lll .. ır gayrı resmı a er- b' · 1 f d h b ,. · ' 
ıı ''tır, Bu haberler ~imdilik: ecn~ ı a]a~s arı tar~ ın an a er - ne düşünec"ğini knt'iyen naznrı iti -

~. ~"Yüd etmektedir. ler ışae edılme.ktedır. . bara almaksızın, istedi~! ve lüzumlu 
'~l"!ld , · Bu h~berlerın tamamıle uydur - gördüğü tedbirleri ittihaz etmekle tam 

fq a f . t u ·ı ma oldugunu beyana mezunuz. . . . . .. . . Ord aşı s r e sa 1 e Sofya 23 (AA.) - Bulgar a - iStikl~ını. g~erınıştj.r .. Bu, yalnız kı-
!..cı U arasında ihtilAl jansı bildiriyor: yaset~ bır sıy~et değa, ay.nı z~man-

tıdra 2 Bulgar hükumetinin Yunan h ·· _ da Mrhverln uzerlnde tesır yapacak 
aı_~ 4. (A.A.) - Iyi ma-ı kumetine herhangi bır nota veu.::elı.tbir harekettir. Yunanlıların muvo.f -

bıtaraf kaynaklardan niyetinde olduluna dair bazı ecne- fakiyetleri, Almanyanın Balkanlarda 
ıelyn ha?erlerle .teeyyü.d bi gazetelerde çıkan haber, fena blr alel~_~ele herhan~l bir hareketine kıır 

li?' . u.~~nıstandakı aefer_ın fikrin mahsulüdür ve tamamen uy- şı Türk tedblrlerıne yardım edecek -
l"l ı)~ t ıgı hakkında faoıst durmadır tir. 

~~~~trıı enel kurmay arasında ih- --· ---------

1' ~ilittır. Bunlar, bu muvaffa- Londra matbuatina İzmı·rde yolcu dolu bı"r ~r,: ltın trıeıı'uliyetini birbirleri 
c" liıt Yoriar - göre Almanlar b" d · d ·· ~ ~. tiieııa · d . • . d oto us enıze üştu r\ 'ık l or unun rıc atın en y 1 
(~ ~llı~,k~J•eri :ve askerler de ae- UgOS avyaya İzmir 23 (Hususi) - Bu :ı.k§am 
,.,._) t ~ \•tına binaen istemedik- saldlracaklarmaş saat 19 da şehr.imizde bir otobüs lta-
'lt!,: r,~t e .. sevkedildihklerindde~ Londra 2 3 (A.A.) _ Müstakil nzası o~muştu~: Içinde 23 !olcu ~u~u-
L~ . ruesayı rnua eze e ı- Fnnaız ajansı bildiriyor: ı an bır otobus şehir gazınosu .>n~~-
~q~ Matbuatın bu •abahki esas mev- de karanlıkta seytederken, yanlış oır 
~.ldlki Al ı •1•v• zuunu Elenlerin zaferi tetkil etmek-ımanevra yüzünden denize düşınii~tür. "•te man 8ı ÇI IQI tedir. Bu zafer, gazetelere, baoma- Yolcular .. derh~l kurtarılmışlardır. 

tlrakile bir t~lanliı yapılmıo, 
son kararlarm tatbiki etrafında 
görüşülmilltür. 

Örfi idare komutana 
Anitara 23 (Husu.st) - örn. i

dare komutanl~ııııa tayin edi
len korgeneral Ali Raza Artun -
ıkal tett.&şte bulunduh Tokat
tan bu akşam saat 19 da bura. 
ya dönmüştür. Korgeneral te -
maslarda bulunacak:, yarın Cbu- 1 

gün) İstanbula hareket edecek
tir. 

. "italyaya müthiş 
darbeler 

indirmek laz1m ,, 
Bir İngiliz gazetesine 
göre Yunan -'İtalyan 

harbi karşısında . 
Almanyanın vaziyeti 

Londra 23 (A.A.) -Yunan za
feri münasebetile Daily Mail diyor 
k. i: 

halyanın Yunanistana verdiği 
küstah ültimatomun intikamı alın -
mıştır. Muıısolini iktidara geleliberi 
halyanın nüfuzu bu kadar a~ağı dü1 
memişti. Fakat Mihverin nüfuzu Hit
ler için kıymetli bir varlıktır ve bu
nu her ne pahasına olursa olsun mu
hafaza etmek istiyecektir. Hitler iki 
~ıkmaz karşısında bulunuyor: Ya 
halyanın imdadına Alman kıtaatı 
gönderecek ve bu takdirde İtalyan 
ordularının Yunanistandaki herbad 
töhreti büsbütün perişan olacaktır, 

yahud da Almanya müdahale et -
miyecek ve bu takdirde de ltal)·a 
Amavudluktak.i müokül vaziyetten 
kurtulmak için kuvvetlerini hergün 
daha fazla harcamak mecburiyetin
de kalacaktır. 

Ingilterenin vazifesi, Hitlere der
hal Mussolininin imdadına lcotmak 
için bahane verrnemektir. Me•ela 
Yunanistana bir lngili:r. heyeti •efe
riyesinin gönderilmesi böyle bir ba
hane olabilir Gen<- !nı;::ilterenin va-

,fesi Yunanlılara denizde ve ha -
vada azami yardımı yapmak, İtal
yan münakalatını mütemadiyen vur
mak, halyan tahmil ve tahliye li -
manlarını bombalamak, halyan kı
taatını tedhiş etmek ve halyan hal-

CDnama 4 üncü ı;:,yfada) ~-n~ .. llf8ri mUnaS8b8fil8 kalelerinde ve mütalealarında Yu - Yalnız şofor hafıfçe yaralıdU'. 
~ "'l b .., nanlıların babadirliğine ve askeri -----------....,.-----------------~ 

~ Q~, ayragl çekmiş ltabiliyetine karşı hayranlıklarını bil- ·ı ·ı· ı . d ı· . 

~.~t~:a (.\.A.) _Times gazete- dirrnek için ilham vermekte ve bu ngı ız er yenı en zmır 
lı.~ "~tır_ llıuh~biri yazıyor: hayranlık hislerine, prestijleri ~id _ . 
);\ b"'l ıa detle haleldar olmu~ bulunan İtal -

)~~\~~ıo~~~::ıu~~~t~~:. ~:~ı§~:k:~~r~larına kaışı alaylar da pı·y· asasından 15 bı· n ton 
'ı..~ llıatıe• tbde Temi.stokli'yc la- Mihver arkadaşının presltıının • • 

a,ı 'aaııra Yapmıştır. gittikçe aznlmaııının ve harbin ne -

• llt~ll.tn Yunan taarruzunun ticesine gayri müsnid bir teı<ir icra ı• n cı• r ve u•• zu•• m alıyorlar ~ ~lletınden yapıldı~ını İ - etmesinin önüne geçmek üzere, a-
~ ~ll p llettirını.,, halbukı b::ış. caba Almanya ne yapacaktır~ 

)a,llın •ndos "e Eplr mıntnka- (Devamı 3 üncü sayfada) 
4bı IŞtır. 

ğıe.. · 
faaı ·•. Ingılız hnva kuv _ 
~b Y"tıudeıı baıı .. o;e mr.m~ 
bt atın•n O r ce e• !ın

va 
~a 'Y<.'tte bulun~u~ ı ve 

1 kv ve kıta -ı tı 

Douvars bu sahah tı- krar 
bombardr · di 

Almanlar:ı da 3 bin 
. . 
ıncır satıldı ton 

Ankara 23 (Hu usi) - !zmir
den giden heyetle Anknrndnki In -
giliz müme-ssill~;:ri arasındaki mü 
zakereler sonunda, 1ngili:rlcr piya 
samızdan iden 1 O bin ton in 

etmişlerdir. Ayrıca Almaniarn da 
3 bin ton incir 6atılmıştır. 

Ingiliz ticaret birliğı Ege tütün 
- piyasasının açılmasına i tirak ede -

cek, mi.ıhim mikta da tutün müba -

... 

40 60 
~~~----~+-~~k~. 

Yunan - halyarı harekat sahuıru gösterir harita 

YUNAN iLERi 
HAREKETi 

DEVAM EDiYOR 
' 

Binlerce 
esir alındı 

Yunan Başkumandam 
ordusuna : " Düşmanı 

denize dökünüz, diyor 

Atina 23 (AA) -Dün, baş -
kumandan General Papagos Yu -
nan kıtaatma hitab ederek bilhaua 
demi§ tir k.i: 

Tanrı bizimle beraber olsun. U -
nutmayınız ki 40 seneyi hapiste ve 
esarette geçirmektcnse az yaşamak 
daha iyidir. İleri, daima ileri, Harbe 
devam edi.ıüz ve dehşete aldığınız 
dü§manı denize dökünüz. 

(Devamı 4 · üncii sayfada) 

Askeri vaziyet 
halyan ordusu 
Arnavudlukta· 

ümidsiz vaziyette 
Y a.zan: H. E. Erkilet 

Y unan - İtalyan harbine 
aid gelen habeıler gös-

teriyor ki, halyan tümenleri bü
tün cephede Yunan ku\-vetle -
Tinin takib ve tazyikine uğra -
dıkları cihetle hiç bir rnevzide 
tutunamıyarak geri gidiyorlar. 
Şimalde, Prespa gölü cenubun
dan Pogradeçe yürüyen Yunan 
takib kolu buradan da Struga is
tikametinde ilerlemiş bulunmak
tadır. Bu kolun hedefi şüphesiz, 
Elbasan olup mctksadı bu istika
mette geri giden İtalyan kuv -
vetlerine bir yerde durup mu -
kavemet etmek imkanını ver -
dirmiyerek bunları büsbütün bo
zup dağıtmak Vl'ya esir etmek
tir. 

(Devamı f üncü sayfada> 

Molotof son aeyahatin de Hitlerle görötürken 

Romanya da 
üç taraflı 

pakfa girdi 
Dün Beriinde bir 

protokol imzalandı 

Bulgar Başvekili 
da yar1n 

Beriine gidiyor ---· 
Mançuko da Üçlü 
pak ta girecekrn iş 

Berlin 23 CA.A.) - Stefanı: Roma 23 (A.A.) - Stefani: 
Hariciye nıızm Von RıbbentTop'la Bulgar başvekilile harlciye nazın 

İtalya hariciye nezarcti siyasi kısım Pazartesi giınü So!yadan hıırcket e. 
şeli setir Buti, Japonyanın Berlin se. derek Berlıne gideceklerdir. 
firi Kurusu, Romanya devlet reı.si ge- Oerne 24 <A.A.) - Tagıı gazetesi
neral Antonesko~ bu sabah Romanya. nin yazdığına göre, şarki Avrup::ıda 

nın 27 Eylfıl 1940 tarihli Uçler pak - Üçlü pakta iltıhak hususunda gorü -
tma iştirak ctti~ıne dair olan pro - len harekete müvazı olarak Uzak -
tokolu imza etmışlerdir. şark"a buna benzer bır harekete te -



Harb hize 
Yakın mıdır? 

-········-··· .. ············-··················· .. 
TAKVIM 

R•••ni •ono 
1!.)4.) 

PAZAR 

Şevval 

Arabi au 
ım -Kaaım 
17 

NaJJ.eJen: Mutı%%e% Tahsin Berkantl 
Kulaklanm tıkalı idi, aa -

ğırln~ıt, işitmek ve an -
lamak bbiliyetini kaybetmiştim, 
$imdi görüyorum. işitiyoı um. 

- Ne görüyorsım uz~ Ne i~ili
yorsunuz? Ne anlıyouurıliz ~ 

- Bunları iZAh c-tmcie beni 
mecbur etmenize teesııüf ediyorum. 
Sizi çok iyi tanıyorum, izdh•acımız.
dan evvel aramızda hüküm ıriiren 
nrkndn~lığın a•kımr. zaran dokun
du. Siz kendiniz~ hakim olmamak
la ha ettinit:. ahliıkınızın fena ta
rafhmnı, hıTÇn'.hğınızı, asabiyetinizi 
meydana vurdanuı., a kınıla, hisle
rirole çok fnzla oynadmız ve ben 
.,ornldom, brkbm. Bu sebebden, 
henüz d hn vakit geçmemi~bn, dü-

de haynlı olacağım qüşibüyt>rum. 
- T ehir etmek... Cesaret edip 

te ayrılın~ desen.ize ••• 
- Nasıl isterseniz. •• 
Nesrinin hıı.;kırığa çok henziyen 

iÜlü:ü tekrar duyuldu .•. Bu tedbir
siz., bu ~mank çocuk, aşkla oynı
yan, ni nlısını bir oyuncak odele
den bu genç kı7. ne kadar az.ab çe
kiyordu. 
• - Beni dinleyiniz Selim. Bu söz
ler bize yakışmıyacnk kadnr gü
lünç .•• Bu sabah, ııinirli bir uatim

hiç dü,ünmed~n telefonda 2Öy• 

!ediğim ..özler nazarınızda büyük 
bir ehemmiyet almış. Bunu ne 
siz. ne de ben istedik. O zam n ben 
öfkeli idirn. soııradıı.n aiz ofkelen-

Sözün kısası 
Fakat ruhumuz 
Aydınlıktz'r · 

RAŞİD IUZA T~"rt 
IIALiDE PİŞKiN berııb~>~ 

24 İkincıteşrin Pazar gün~a.' 
B~ıkta.ş Gürel sineill 

O GE C E 
drnm 3 perde 



e. 
General Metaksasın 1 

Eleniere hitabesi 
''lı 
'ler türlü tehlikelere 
karşı koy acağız, 
diişnıanı yeneceğiz, 

İngilizlerin 
büyük bir 
hava akını 

e Yeni nizama dair 
Yazan: Selim Ra gıp Emeç 

Lendra 23 (A..A.) - Hua net:are ti- A. lmanyanın İngiltereyi haric bı-
nin ~: rakmakla kalmıyarak bassaten 

Dün bombal'dnnan tayyareleıiıniZ ona karşı ve ona düşman bir devlet-
~ - gfuıdimin Schipol ve Leewarderdeki ler bloku yaratın$ çalıştığı malu~-

'tıtitt~. 23 (A.A) - Göricenin d\iiman tayyare meydanlarını bom - dur. Bu blokun aza.aı arasındaki mu
'. y tnunasebetile batvdt.il Metak- balaınl§lardır. Bombalanan dilter he- nasebetleri tanzim ve idare edecek 
~ • ~~an milietine ve on:lusuna a- defler arasında. Salıngen'de bir fab- bir de rejim 'teessiis etmesi tabiidır. 
- ~1(1-.. l ın . -~-;ı • • 
~ esaıı JIV"Uermıttrr: rika da Tardır. Mihver devletieri işte buna Awuın -

~~~an .diktatörü, Yı&mlılar a- . Dün gece Bordeau civarında ~e .- nın cYeni Nizamsı diyorlar. Şimdiye 
~~ı:ııı: ~ın ve.~araz dolu olan son ~goal tayyare meydanına ~üess~r kadar bu blokun aza.sı müe.ssiSlcrin -'ll. -oyledıgı zaman Yunan o-r- bir taarruz :yapı~tır. Atiantik'de tı- den bıu;ka kimseyi ihtiva. edıynr de~
~iı'b lln keııdiaine bu kadar çabuk caret gemilerimlze katll düşman, ta- d" İlk iltihak hıu-ekeU Macnristanda 
ttı.... · "dereceğini şiiphesiz hiç ümid arruzlannı bu meydandan kalk'tfak g~rfildü Bugün buna Romanvanın 
~or u ..,._dır lara bar--ı · ' . · \''~atı . · ya.PliJa........ • Hımgar • .......aa - da ginni,Ş oldu~u haber verllıyor • .ls -
'~ -ıuatanı esaret altına almak ra, ıkı§Ja gruplarına ve yerde dııran panya, Bulgaristan Fransa ile yapı -
~h~Unun. Yunan milletinin kinini tanuelere ciddi hasarlar yapılmıştır. Inn mliz.'lkerelerin 'de bu "lltaksadı is-
1t~ d·~trniş olm~ıodan dolayı, hay Gece harekatmuz esnasında Jxım - tihdaf eylediğlnden şüphe edilemez. 
lıııı 11 Ufen Mwısolini, faşat ltalya - ba.ladılunız di~er hedefler, Oortınund Fakat İspanya Hariciye Nazırınm1 
~rıiı~rnı, olduğu harbin gayesi, Yu- ve WanneeicUl benzin depoları, Dl)rt bir hayli zaman e\•vel Mıhl'er devir.t
~·ıtit 11Bn hnluw olduğunu söyle - mu.nd, nu· burg ve Ruhrort emtia de- lerile temM eylemış bulunmasına 
~ ~t'ı/n hn~ne ~volmıı~a- poları ve Lorlent. C}\frbourg, Le Hav rağmen bu cihetten herhangi bir U _ 
de h ur ~ müstakil mi1let halin- re, Qstende ve Plessingue limanları - tihaka dair bir se.s _çıkmndı~ı gibi Bul 
~~ ~tağa azmetmiş olc;luğumuzu dır. • cari.stan n Fra.nsanlD da bu hususta 
fitıt~t Yaşı~~cağımw. ":e mütt~ Bir tayyaremiz kaYlbdır. blr karara vardıklarını gösterebile _ 
teıttti~· !ngilizlerlc bı.rlikte galıb AJmaıı tebiiii cek ortalıkta bir alarnet müşahede 
~~ttiQ n~ b~yan ed~. Ve bu Berlin 23 (A.A.J - Başkmntndan - edlhniyor. Kısa zaman evvel Beriini 
~tır} ttic:~ ha.lya. ıçın ne ola : lı~ın tebli~: ziyaret eden Sovyetler Birliitl Koroi _ 
~ ~trıienü ta~an .~~.ll~ti bu bftbdaki .22 Sonte§rin gecesi mWıellih !kuv - serler Bey'eti Reisi \'e Haric.i,1e Ko _ 
tıııın taıı ~rkt~to~.u _ıle ol~n hesab- vetlerimiz Lonaraya karşılık akıııla _ miseri Molotof YoldQ§l.n ziyaretini del 
~llld· !'Y

1
e. ırıma Ye.nm. llDı& devam etmiJler ve ~niden Blr - yen' n 'zamla alakad1lr oörenler ol _ 

~Ln' ı sn er sefe~ olmu' v~ya -~-.. C try B ist ı So • ı ı 0 

l""-tn•• ı_ • ............ m, oven • r 0 ve Uı.- madı deıır.il Fakat Sovyetler BOrlti -._lt,: -. e.rıı::ek kadın ve çocuk E- hamptoo'a taarruz etmi§lerdir 6 
• 

!~ıl • .ırndi ı.' · · d" · nin dahi bu bloka girmek istedığini 
~- l:~t ... ~a, ıs Ye yum - Oilnduzden Londraya, Brighton'a veya isteyece~ini h.ssettirebUecek en 
.""'ı ecegız. Alc-.akçuına ve ve di~er ask&i r-lıemıniyette hedefiere 
ı-..:.''12':tJlınna bize br,ı yapılan k ta uz1 t k ba , ufak delil mevcud değildir. Şu hale 
ijt-·~ bime tryaadırdığı gayz t~ arr arımız e rar §.nmış.. göre vaz.iyeti blr hülCı.sa edelim: 

~~d~le e~eln"lm~ icin ~h . - Mertezt İngilterede harb tayyare _ Romanya ile Macar~ n Mihver 
~>-ıı:e lriL ~aJvan,~ ed el rm. H~n: lerimis müteaddid tayyare meydanı _ devletlerile çok aıkl bir ~ birliği ka -
>ıı.. '" '"'~li,+. t.: ... r:-.ı,.lf"1Tli~. u- nı bombal~lar hangari rda bul etm~ iki ınemlek.ettir. Es~en 
~~ ~ o1ac:alth1'. Yolumu7:, çi- tışlalarda yangın ~ ve bunlardan biri fiilen Almanyanın iŞ
;;r Iii 1 .. ~mi<~ dei~ldiT. Falcat İndlterenin oenubu fark! sabiİ · d gali altındadır. Demek ki bunların 
'lll, Jir~: ~iiııkülih. iktiham Nleee - ve L&ncoln civarında demiİ' ,.,nar;ntc~ üçler pattma ilt.ihakile üçler pa.kU -
'~ v tiirl~ tehlıhlere k ... a.rşı ko- atsatı geniş bombardımaniara tabi tu- nı ge!l4le~ olmalarının mevcud 
'~ .e dn-.m~ı ~~· Yal- tulmU§tur. vazi.yette fiilen Mrhangi bir detiŞık-
~~ lneon:udivriimn: ıçın ~T- lik husule getirdi~i iddia edilemez.. Dı.. 
~iıı '4:· diğ~r B~~.l\:ıııı m:lletJ,._ londra mltbllahRa göre ferlerinin ise, paktın üfmı 61ra.Sında 
~:'ı • ;ı ve Amavnd1ubn kur- bu -pakb.n AbDanya ile İtalyaya ver-
~._~ 1tıd~ın çarr~n"'7• F..hBnmi- Almanlar Yugos:avyaya diği müreccah nziyetten dolayı, 
~ u.ıilaıımızr vr. !kan hu - • blr neYi tabiiyet meYkiine dfiıpneınelı: 

"ııın ı ~ '"'"" Oü -., ~-.ıİ•de sal~tracaklarmtş "- aı. için böyle blr iUihaka yan~k is -
.,~ n ide~n~ iÇn çarpıpyo -

L, CBaftsrafı 1 Inci aa,-bda) temi'yeceklerini zannettlrecek esbab 
''lı6.ı~ 1 Bu le J vardır. Aksini düşünebUrnek için bu 

~ ,1~u vt bir caVII:ım ırammo- • ngiliz efkan umumi ml tetl-·n hum·· ·yet ..... ıs' t.,.1 .. ı • • -"' _.ı me e '"' ı • .... ..,.. .. ~ıı C' ı Ymıanistaııa mÜyeMeT yesi ta tarzoa cevab vermektedir: 
b ,l:' ~ J al :fikrini bir tarnfa bırakarak köni kö -.........:~ıhııkltn !IİÜ:n.!eriz. ~"'' t yanJar vaziyeti lehlerine b - hemen yakın zamanda <.'1maım bile, rüne bir İngiliz düşmnnlı~ınn ltendı-

jllll~ihverl• n ug""' radlg""' 1 çevirmeğe muvaffak olamaz.larsa lerini kt>.ptınnı~ ol..-runhlr. Bunun boy-
her lıalde pek uzak olmıyan bir is- le ve bu devletJerin ilt.ihakının dahl 

k tikbalde, Almaniann bir müdaha _ bir emrivaki oldu!\Ulu kabul eylesek 

ar ..., {O b • t• i · 1Üı dd" dahi dava bitmiş olmuyor. Çunku İn-
~ a mag 1 ye 1 ~-~em kav1~~tl~rinin barek~te siltere ayaktadır. Ve İngiltere deniz.. 

l)ork 2 t:'eçmesi ihtimali bnh<>inde bu intiba lere hnkimdı.r. Kapalı bir ot.ar~ı için-
e, 3 (A..A.) - eRerald Tri - --.ıd ki b"d · · h b de kimi sanayi, kimi zirant :ci]e me"-~~tltazet;e& §Öyle diyor: meveu<ı ur ı ayette sınır i\T i oy ,....

1 ltı~.nı ı muvaffak olamazaa, Alman. anın, gpl olnrak birbirmin ihtiyaçını ı;ıder-
~t ~tl tnı>aratorluk:lar ve kuvvet- Mihverin yeni a.rltadası Macari•ta _ rneğe çalışacak kıt'a-vi bir Anupa ı 1

ill u~er harbt olan bu harbde Mih- nın da yardonile Yu;:o lıwyaya kar blokunun er geç bir tarartan bir çnt
,_radıtı ilk mühim kanı mağ- ı bir aakeri hücumda bulunması lak vcrcbUece~ıni her zaman he.<aba 

\ ~ ~ tattırmak suretne Yunan mümkün<iür. katılmak lazım gelen bir meyzudur 

~\ ttlh=-ı· adına lftyı}t oldutunu is - Alman ve ltal-n zı"-am _]arla - · te b kl ~ , _ .. . a Ingiltere iş o zamanı e ıyecek ve 
~- ı ~ Ort nnın tahmin erin~ göre Yugoslav - onu b eklerken mtitemadlyen hazırla-

' 11ı.:- T"an~. gazete& diyor" ki: ..,.. .... b::~um, Bulga..:..tR-ın '-'una - kt B M t " 1 "" d '(~""ll.llıata 7 -~- .-. '"' " ı naca ır. u un mese e, ne .. a ar 
~ ~116 n ınüt.teıikierinin kAti bir nistana h ücumu takdirinde lur k sÜTehUece~i mn1fun olmıyan bu inti-
IIQ~ Gorice ve belki de barh'n müdahalesi tehlikesine daha z hiıd zar devresine tnhammül edebilmek -

1 ~ nottam olacaktır. bir mahiyet verecektir. Bu sur~tle 
~ILla d d AJm&nya, ayni zıımanda ·Yugo•lav-

1\ r1 sön ürme 8 ya tereleesi yemi ile Macar efkan 

tedir. 

.._Se!i,ı &.aflı.lı. C11ıeç 
bit 1 umumiyeaini de tatmin eviiyebile -
~uru en k 1 oektir. Filhakika Macaristan vaktile ı... no san ar Saint-Etienne tacına aid bulunan rüşmelerin.ın es:ıs:ı. mevzulan.."\ıbn 

lıı • .,~a... ~ H ~ t Id t k •rzu .. •nda- birini teşka eylemış ve Bulgaı·larn 
.~ı... -·• ~d~ ırvaus anı e e e me .. ..~ _ tt '"lll'l~ ........ urme ve kararima d Makedonya uzerindekl talebleri \C 

e •• -.. t11in in taibitJ tekli evvelki ge- ı1'B. ft .. ·-' ,.,·" ·r t~kl . Macarların Hırvatistanın ibyası ve 
"·ı ı,_ ~ a:rJ g.w.ere.ıe ı en e u • enne . 
~ 'Otıtroı aatad.a.riar tarafın - ·öre Almanya, Bulgarilitan ve yar- Macaristana ıtalya ile ~üşterek. nu-
h . ~ı.._ edibnit, cörtilen noksa.n- bi T ,_ -ı .1 ·ı 1 ... k dud verUmesl hakkındaki erne lerı .Ou-
."tı~da · b raıtya yo u ı e ı er .. mege arar 

ıca edenlere teblıgat dahi burada da nıotörlü fı _ tün teferrüttlle tetkik olunmuştur. 
• verse · r n· 1 B 1 · t M kar kaların çalıştığı Polonya, I (olunda Belki de .ıt er, u garıs ana ve t> -

~ lle anı~a all§m8Slllt temin ve timalt Fransa ile kıyas kabul et- caristana ltalynya Dalmaçya .ver:1<J;t_ 
tt ~'k ~UhteJ,f aemt.ıente IIULflke.. m ez dailık aTazi iÜçlükleri ile kar- ten sonra kalan tere.keden hıSSe ver
l..,~ 8 ~kı:ıan 50 ltmba öiin r:e- 1 k'-r mefi taahhtid bfle etmiştir. VakıA Bul 
~t ı.._ - aönd ~ lUm,;;..,.A- B Ilm tı apca ... "'4t~ ''etgti ur -uw • U - naay Telegraph, Bükre~n şu e !he- garistanın esu talebi, Yunani.tıt.anın 
~ ay n Jarım uat .geri alınmak ti haber almıştır: Almanyanın Yugos_ sırtından Ege denizine mahreç elt!e 
~ •• ~caktır. layYayı istilftsı, Alman başkmnandan- etmek gibi görürunettedir. Fak1lt 

llttı ·· h .. _ ııtmın hatiki plAnıdır ve bu hususta DaUy"Telegrap'a göre, öndeki ilk kur-
~~ Uş acıkoyunde askeri 'Ye diplomatik hazırlıklar ya- ban Yugoslavya olacatından, Bulgar 
(l trle • • h d• pılmattadır. • matbuatının son günle~ YunanLs -

t~~ 'Ila\._ -:ımıze e ı ye Daily ~egraph, bu haberi ver<iik- tana k!\t'fl §iddetli ?eşrıyatJ_ bir şa -
~ ?"!1leıkoy 23 (Hususi) - Kah.. ten 80nra, şöyle devam etmektedir: ~ırtma bareket.i te~kıl edebilir. Bu ~n-

~· ~~~iınise kışlık hediye te- Bu darbenin geclkmiyeceği tahnıin retle Macari.stanın Mihvere iltihnkı -
~~~ll ~~ını-ı Uk okul talebeleri olunabüir. Sanıld~ma göre Bulgarla- nın derin sebeblnin, Almanyanın Yu-

• ~~ bir _tezahürde bulunmuş _ nn ve Macarların tadUCi istekleri, ~n goslavya ~zeri_?e atılmak niyetı olma-
"-~ &ôylemişlerdir. Hitler _ Boris ve Bıtler - Teleki go - sı pet mümk.undttr. 

e elsiz a ı 

Milli Şef ile Kalinin 
arasında teati 

edilen telgraflar 
Ankara 23 CA.A.) - "i Teşı\nl

sani Sovye-t milli bayramı müna-
8ebetile Reisicümhur İsınet İnönü 
ile Kalinin arasında a.şa~ıdaki tel
graflar teati olunmUJtur: 
EkselAns Kalinin 

Sovyetler Birliği yüksek BoVJet 
mecllsi reisi 

Mostova 
Teşrinievvel fhtilalini:n yıldönü

mü oüna.sebet.il~, samimi te!>rik -
lerimle bırlikte dost Sovyetler 
Birliği milleUcrlnin refah ve saa
det.i hususundaki en iyi temen:li
le.r.iıni saırilınl tebriklerimle bir -
likte arzetmekle bilhassa Yevk 
duymaktayım. 

İmıet İnöaü 
Ekselans İsmet İnönü · 

Türkiye Reisicümhurıı 
Ankara 

Buyük Teşriilievvel ihtilnlinin 23 
fincü yıldöİıumü müna.c;ebetüe va
k i hararetli tebriklerinizden ve te
menıtilerlllizden dQlayı eaır.iml 

teşekkürlerimin kabulünü riCA e
derim. 

* .Ankara 23 (A.A.) -Sovyet mil-
ll bayramı miiıuuıebetile Ba§?ekil 
Dr. Refik Ba,ydam ve Haneiye Ve
kili Şükrü Saraco~u ile Bocyet 
halk komlserler.i Jn8clisi reisı ve 
hariclye komi.seri Molotof ara
smda tebrik ve teşekkür telgraf
lan · teati edilmiştir. 

Almaniann bir harb 
hilesine Ingilizler 

mukabele etti 

Fransanin Suriye ı Manş üzerinde 7 
komiseri 

değişiyor mu? 
Cenevre 23 CA.A.) - V.chy'den D. 

N. B. ye bildirildiğine göre, Fransa -
nın Suriye !evtalMe k(lllliserl Pu -
aux•ııun yerlııe eski PariS polis mü -
dürü Chiappe'in tayin edileeeti Fran
mz ~yasi mnhtcllerinde .söyienmekte
dir. 

İtalyan polis 
şefi öldü 

Roma 23 (AA.) - D. N. B.~ 
halyan polis şefi Boc~ini' nin ce

naze merasimine i;ıtirak etmek üze
:re İtalyada bulunan Alman nn:rJn 
ve S. S. ~efi Himmler dün Mussolini 
tamfından kabul edilerek u:ıun bir 
görii~e ~pmı~tır. Himmler dün 

Romadan hareket etmiştir. 

ABD(}LVEUAB'IN 
'YeP-ne rakibi 

Abdülgani Esseyid 

italyan tayyaresi 
düşüru:dü 

Londra 23 (AA.) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretieiinin teb -
liği: 

Dü§tllan bombardıman ve avcı -
bombardıman tayyarelen bugün 
İngilterenin ccnuhu şarkisi üzerine 
Üç akın yapmışlardır. Küçük bir te
şekkül çok yüksekten uçarak Lon
dra mmtnknsına kadar girmi§tnl. 
Şimdiye kadar pek az bomba atıldı
ğı habe.r alınmıştır. Londranın ce
nubi bnnliyosunda ve Taymis man
sabında bir şehirde e1.•lere bazı ha
sarlar olmuJlur. ÖğTenildiğine göre 
insanca .zayiat da pek azdır. Saat 
L7,30 a kadar gelen raporlara na
za~an bugün öğleyin Manş denizi 
üzel'inde 7 İtalyan ve bir Alman 
tayyaresi düşürülmü!ıtÜr. Bu:ndan 
başka öğleden eonm Londmya yak 
la§ırken de iki Alman avc.ı tayyaresi 
daha dü§üriilmüştür. 

Aşklll Göz Yllflan filminin 
Unut.u:ım.as Jıaş.ırnıpnni7esl 

NECAT ALl 
Gözler ~et ddı:erlar arasmda fevt.aıid.e snrette ca.ııla.nclırdıklan 

J YILDIZ SUL TAN 1 
Türkçe sözlü Arapça tarkılı pheserinde 

TA K S i M Sinemasına 
Koşap.J1 blnleroe seyiı'ei!eti &'&fY ve teshll' etmekıedil". 

Seamlar: ll - ı,ıt - 3,30 - 5,30 ve 8 de 
Londra 23 (AA.) Bugün 

Londrada çok e~lencelj bir hadise ~:::--:::-::=~~==-====~~=--==:~~-===~ haber verilmektedir: r# San'a.t ileainln.M Ywhz kudretinin... Aşk ıztırabınııı 
Almanlar Fransadaki tayyare ..-.. 

meydanlanndan Ingiliz bombarch- B U L li\\ D re-
man tayyrelerinin nazım dikkatini ~g n ~ 6 &:::::::. Sinemas ma 

Karaata en m111ltetem zafer talD başka taraflara çekmek için mu - ı 
kavvadan yapılmış tayyarderin di
zilmiş bulunduğu sözde bir tayyar-e ' 

BETTJI: DAViES - BENRY FONDA - GEORGES BRD."T'ln yarattııı 

meydanı vücude getirmi,.ler ve İn - ı 
giliz tayyarel<;rinin gelerek bu mey-
dana boaıbalar attığını sevinçle sey
retmişlerdir. Fakat lngilizlerin yeni 
bir istihzası ikar~ısında bulunduklan
nı görünce fena halde cnnları sıkıl
mışur. İngiliz tayyarelerinin bu mey
dıına attıkları bombaların tnhta 
bombalar olduğunu anlam~lardır. 

r.Fra nstrc:~L:J 

OLME.YEN AŞK 

r 

Şaheserdir. Dünyanın dört bucağıruta alkış ve takdir toplıyan bu san'at 
harikasım .siz de ~riinüz. 

Ayrıca: En .son dünya haberleri. Titikçe Paramurtt .Jurnalde 

Seanslar: ll - 1,30 - 3,30 - 5,30 ve 8 de 

iPEK - LALE· - MELEK - SARAY - SUMER -TAKSiM 
SAKARYA - ALKAZAR- ASRi- ŞlK- YILDIZ- ŞARK 

Sinemaları Direktörlüğünden : 

SA YlN HALKIMJZA EHEMMiYETLi iLAN 
Yarından itibaren Sinema gösterme !:aatlerimiri aşağıdaki tekilde değiştirdiğimiz 

arzolunur . 

Hergiin saat: n -1.30- 3.30- 5.30 ve 8 de 

i PEK 
Sinemasında 

Harikulade ve Enfes bir Şaheser 
• 

EVE K.&DII\T 
Fılmi yaı·ataıila.r: BEDY L:\MARJt - ROBERT TAYLOit 

Bugün se&nsıar: Sa.a.t ll - 1,30 - 3,30 - 1,30 ve 8 de. 

Avrupa tar;blnin cJöııiiD noktası... Şahane sara:r;arda". iabane lhr qll." 
A'VUSt.llJ'ya imparator'lutwum gö&Iert kamqt.lraa Jhüııam ~a 

SALT ANAT KURBANLARI 
l_ Seneo:ım en biiyük Fransız ftlmi B~ roUerde: 

EDWİGE RUİLL'ERE - JOIL'l I.OD iE 

Önümüz.deki ÇARŞAMBADAN itiharetı M E L E K , te 
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Yunan i:eri hareketi 
devam ediyor 

Askeri 
Yaziyat 

(Bat tarafı 1 inci iayfada) 
(Bqtarafl 1 inci sayfada) Göri<:eyi zapteden ku-n-etler de 

Yunan tebliii İtalyıınlann ~lerini bırakmıyorlar 
Atina 23 (A.A.) -Yunan bat- ve çek iyi ediyorlar. Çünkü ancak 

kumandanlıitnın dün ak,amki teb- Yunan ordusunun bu şiddetli ve a
liği : zimli takihi ve Yunan - İngiliz ha-

D ün bütün gün Yunan kıtaatı va filolannın teairli yMdımı devam 
Morava dağı silsilesine, lvan dağı - ettiTebildi{; takdirde İtalyan or -
na ve Nefekarit boğazına yerlefme- dusunun sol cenahı arp dağ vadile
lerini ikmal etmi~tir. Görice ~al e- rinde dağıhlabilecekttr. 
dilmiştir. Cenubdald İtalyan ~rdusunun 

Pindos nuntakasında Yunan kıt'a ric'ati de son süratle vaki olmuıı ve 
ları Leakovekiyi i~gal ederek ET - lt.lyan lcıt' aları Ergi ri - Premediye 
seka ve Boravanın ilerisine geç - çolctan v&aıl olmu~lnrdır Bu ı.ıebeble 
rnişlerdir. çok mütkül ve t..lı.likeli variyette 

Epirde Yunan ordulan F iliate kalan sahil b3lgesindeki !talyan ko
şehrini istirdad ederek dfi~anı hn- lu da büyük biT hı:rlıı geri gitrneğe 
dud ~eriııine tardt":tm~lerdh. medniT l:almışhr. Bütün bu iııtika-

Dokur. gün devam eden Görice mederde Yunan kuvvetlerinin dın
etrafındaki muharebeler esnasında, madan i'lerlemeleri Yunan ordu ku
düşman hava kuvvetlerinin şiddet- mandanlığının hududde.ki munffa
li mukabelelerine, mevrilerin tabia- ltlyetlerle iktifa ~tmiyerek ltalyftnın 
tan kuvvetli olmaama ve kısmen be- \rna..-udluk OTduaunu tamamile boz 
ton ve dikenli toll erle takviye edil- malı: niyetinde olduğunu göster -
miş bulunmalarına rağmen Yunan mektısdir. 
krtaau mühtm dütman kuvvetlerini F\Ivakl Pindos dnb ve Görice mev
yararak: parlak bir nfer ku.anm.- ktlerinln u~umt ve kat'i bir Tafert'! 
!ardır. tabvlli için şiddetli ve devamlı bir ta-

Cöriceyi m iidafna eden halvan kib zaruridir. Ancak takib kadar zor 
kıuvvetlc:ri fiU lot~uıtteın mürekkeb birşey yoktur. Çfınki.i askerin yalnız 

bulunmakta idi : lklnd Trieııtinc yürümMi kAfi olmayıp onların yi~·e
dağ fırkası. 29 uncu Piemonte fır - cek ve atacaklarının da arkadan adlm 
kası. 49 uncu Pa rm fırkası: 5 3 ün- adım gelmesi 11\zıındtr. Aksi ta"kdirde 
cü Arenzo fırkası, fnmorÖ V~ T eo - takib kendi kendine durmaya man -
robos müstakil kıt'ıılan. halvan si- k.um oluc, ric'at eden d\i4man da ken
yah ı:ömleklilennin 1 09 ve 166 neı dini tophyarak yeni bir hat.ta muka
fırkalan , dördllncü Bersaglif'ri alayı vernet fırsat .ve imklinını bulur. Bu 
v~ ı 04 üncü a~r mltrBlyöz t&buru. suretle t.akviye kıt'aları da yetiŞecek 

Bütiin bu kı tut. birc;ok ağır top olursa düşman büsbütün kuvvet bu
batarvalan v~ :nüteaddid tanklar- larak yenıden ilerlemek ve hattA. ka
la takviy~ edilmi~ bulunuyordu. Bu zanmak imkCinını bı1e bulur. 
muharebe esnasında ele grı:en esi.r Arnavudlultta bunun böyle olup o!-
ve rnal7:eme heniiz sayılmamıştır. mıyacağını bize ancak vukuat göste-

Bi;tiin Arr"''u..tlıık r.~heainde recektir. Çiinkli ~u anda iki taraf kuv-
harhin bidayetindenbl"ri f'le geçen vetlerinin miktar ve inkıSnmlarınrı. 
esir ve malzeme ınikdarı, birçok dair elimizde sarib ve teferrüatlı bir 
sühaya, binlerce a!k~r~. ağır ve ha- maliimal oİmadıktan ba,ka İt:ı.lya -
fif 80 topa, 55 tank dafi topuna. dan geleceklerı muhakkak olan yeni 
300 mitralyöze, 21') tanka, 2SO den ltuvvet.lenn de ne vakit. ve ne miktar
fazla nakil vaıııtasına, ı ';00 den 
f ı "ki b" ·~cı t b- da geldıklerıni bilmıiyoruz. Yalnız 
~z 8 ~oto~ ete v~ ~• #' e bve .u- Yunanlılarm eline ~imdiye kadar 80 

yuk mıkdar_lardıı nıuhi.mmat, enzın , ı kadar \opla SOO kadar atır makineli 
elb!~e vesaır her nevı malzerneye tüfe~in ve 55 tank dafi t,opunun geç.. 
balıg olmaktadır. . . titlne bakılırsa ve bunlann takriben 

İtalyan tebfiti · . . 
İt.alyada bh" ma bal 23 (A.A.) _ İ_ 3 !talyan tümenınan başhca teslıha -

tnlvo.n ordulan umumi kararglbının ~ına muadll oldukları ~ikka~ alınırsa 
ısg· numaralı resmt tebl(ti : ı ıtalyan ordusunun Epır ve Makedon-

Yunan cephesinde kıtaatıınıt: yeni ya budud bölge!er~nde yaptıtı mu~a
mevzilen'ne varmak için derpi.ş edilen rebelerde üçte ~.ırıne yak.ın . zay..ı.t 
harekAtı. muntauman ink.işaf ~tttr _ verdiii a.nl~ılır. Ustelik Yunanlılarca 
mektedir ıo bın e.'!lr alınması ve birkaç yüz kam 

Tayya~lerlmlz, dtl4man meVZileri yonla birçok tankın da ele_ geçmesi 
üzennde bt1ha&,a Görlee mmta.kasın- ltal!an ordusunun hudud bol~~-lerlıı
d b çok bederteri bombardıman e. dekı muhareoe muvaffaklyet.c;ız.ıkle _ 
d:re: yol aftızlaruıa a.,keri kıtaat. tc- r~den, sonra yaptığı rlc'ati? de. aJeta 
cemmülerme ve düşmanın toplu kıt- b~ hezlmet .. hali?~e vaki ol~u~una 
a111.nna i!ıabetler kaydetmişlerdlr. BQ: hukmedUebihr. Butün bunlar ıtalyan 
tun tayyarelerlmiz dönmüştür. • ordusunun Arnavudlukta ümidsiz ol-
Amavudluktalü halyan ordusunda du~unu gö.stermelttedir . 

t.ufiye 
Londra 23 {AA.) - Itimada Romanya da Uç tarafli 

şayan bitaraf kaynaklardan haber k d h"l 'd 
verildiğine göre, Mussolini, ltalya- pa la C: 1 O, U 
nın ~erefini kurtarmak için Yunan- (Bat ta.rah 1 inci sayfada) 
lılara ka~ı kullanılan kuvvetleri Bugün mer'iyet mevkiine giren pı·o-
derleyip toplamak için hummalı tokolun metni şudur : 
ııayretler sarfetmektedlr. Hiç bir Madde ı - Romanya, 27 EylUl 194ı0 
forrnaüte yapılmaksızın Mu<ısolini - tarihinde Beriinde imza edilen Üçler 
nin emrilt'! takriben 50-60 kadar paktma Iştirak eder. 
yUkeek rUtbeli sübay aziedilmiş ve Madde 2 _ Romanya mümeS3illeri, 
yeni batkumandan General Soddu, Üc;Ier palttının dördüncü maddesinde 
Amavudluktaki ordu"nun bütün ka- zikredilen teknik komisyonların me
biliyetııiz unaurlardan tathir edilme- saistne bu komisyonlar, Romanyanın 
ai icin emir almıştır. menfaatlerine mütedair meseleler i 

İstirclad edilen k.sabalarm 
manzarası lcorkuoç tetltik etUkleri zaman Iştirak edcce~-

lerdrr. 
Atina 2 3 ( A.A.) - Umumi em- Madde ~ - Üç ler pakLuıın metni 

n_iy~t nezaretini~v•22 llı:inr.iteşrin ta- l~lk~ olarak ~bu protokola Ulve e _ 
rıhlı ~ksam teblıgı: . .. . dilmiOtır. 

Düşman tavyar~len b~stun Epır- Protokol, almanca, ltalyanca. ja -
de harekAt nuntakasında b&.zı l:a_- ponca ve rumence olarak tanzim e -
·ıabafıırı bombardıman etmr~leı-dır . .a!ilml " b d .. • t'-d h b' 
Öı ı 'k ,, d ... ş oıup u or .. mc ... en , er ı-

ü ve 'Y8 Rl 1 mı ?an nz ır. • ri orijinal ııilsba addedılecektir. 
ltalyanlar ... tahlıye ~ttt1den her B rlin 23 (AA) _D N B b"l-

kaaahftda :ıulum ve yagma yaomrtlt- d" . e . ·" · · ı 
'tadırlar. Seyadf'.a köyü yakılrnışhr. '}{or . O 

1
.. . . 

Kurtarılan lc!lsabaların rr.a":ı:aıaaı .. oman~pnın ç ı.: P~t.il ıltıhakı 
korkunçtur. Çünkü ltalyanl;ı.r bu - munıu~bet J,., Alman harıcıy,., nazırı 
ralarda Jtlitilmemiş vah<~et ve be.r- von Rıbbentrop ~u beyanattA bu -
barlık i7leri bırakmaktadnlar. lunmu~tur: A • w• 

Va•ifiko-Poıtoni lı:a.aba~ında ka- . Bunun delalf"t ettıgı $ev ı<udur ki, 
dınlar ve kızlar tecavi17e n~ramı,. bılh.na son ·~ne.lerd,.. Avru?anın 
ve öld i.i riilm~. birçok kadınlar ve batka herhangı bır verınden zıyade 
ocuklar .fa Tehin,., olarak ~ötürül- bu mıntakaya ynbaf'cı menfaatJ,.r 

ç .. . . ı b k. ·· t~r Bunlann akibeti m~hul . aıyautıne rn~vzu o an cenu u ~,. ı d'; u · · devletleri bu kuvvetli grupa iltiha-
r. kın binat kendi menfaatlerine de 

Bu'garistan Başvekili de 
yarm Beriine gidiyor 

{Bql.arala ı iıaci sayf:&.da) 
tebbüs edlleeekt1r. 

Bu gnreWı, Mançuko'nun Üçlü pak.
ta iltlhakı için Tokyo ve d~er yerler
de m!lznkerelere başlanmış oklu~unu 
ba.ber vermektedir. 

Bil'i te çocuk yetJştlnnek . 

BJgı ile bakım çocuğun sıhba. 
t.nı temınle beraber bnkım ,:zah
me ıni de yan ya indirır Çocu~u
nuzu ka ç aylık oldu~un•ı ve a:ire
sın zl bıze bil d .. na· saze l Bakım 
ö~ d ı lerım zden parasız gun _ 
de ı el -n. 

Çocuk 

uygun olduğunu , A,·rupanın bu kıs
mında vaı:iyetin tinsinine hadim o
lacağını, ve bu ııuretle milletiere o 
lcadar arzu edilen rahnt Vf' emniyeti 
temin ~ırliveceğini tanımı,lardır. 

Bugiiniin, iyi ve haklı dav&m171n 
kat'i zaferinde bir merhale teıılcil 
ettiğint" hnnz. 

Yeni ı::örütıneler 
Rerlin 23 (AA) - Romanya 

bncıv~kili r,,.nr-:-al Ant,.,a, kn, bı• -
·ı n öğled en &onra Alman hnticiv .. 

nl'!zın von Ribbentropla yeni bir gö
rii me dl'lha yapmıııtır. 

-
"lta'yaya miJfhis darbeler 

indirmek lazım,, 

s TA 

• 

270399 No. 
RET PlNAR DERİN PlNAR Uta:ta b&.rfmda) 
OB, OB NE GÜZEL Şey (Dütiliı sahne&) 

270400 No. 
LEYLA BİR ÖZGECANDm (l'tl~nun elf. inde n) 
A~lt YOL~DA BAliRI YA.'ill[ YOLCULAR (E.'fed.&) 

270401 No. 
NE YARDI!\1 (Leyli dllinden) 
EY İPEK KANATLI (M~nun clillndea) 

Emekli, Dul ve Y etimler\n ve Askeri 
Malilllerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Mn~armı Bank.o.mwı temlık ettı.rmelt suret.ilc alan enıeklt. dul ve ye. 

timlerin Mar~MayıS/Kl üç aylıklu..rınm t.ediyesıne 2. Bıruıci.Kanun 9.0 
tarihinden itibaren başlanacaktır. 

ı . - Maaş sıı.biplerlııin ellerinde bulunan btr devre evvel Bankamızca 
verUm~ puslalu..rını.n aU kısmında yazılı tedıye ı~aatıeri ı.şlldann karartıl
ması ve mesal batlerinin de~iŞme.st dolayısite a.şaCıcia yaıılı olduğu vee;. 
bile tadU edllm\ştir. Ma~ sahiplerinin elindeki pu.slada : ., 

Saat 8- 9 ara.ııında yamanlara Saat 7- 8 arasmda 
• 9-ıo • :J 

• 10-11 • • 
• 11-12 • • 
:t 13-U 
• 14-15 
• 15-16 
• ı6-ı7 

tediyat yapılacaktır. 

• 
• 
:t 

• 

• 
• 
• 
• 

8-9 
• '9-10 • 
• 10-11 • 
:t 11-12 • 
• 12-13 • 
• 13-14 • 
• ı-t.ı5 • 

2. - MezkOr pu.slaların.a tediye günü ve aaatl yazılmam14 olanlar var.!la 
bunla.ra aid maaş sahiplerinin 2. Birincı.K§.nun . 940 dan evvel bizzat ve 
bilv8.8ita Bankam:ıza müracaat ederek gün ve saatierini ö~renmelerl ve saat 
üzerinde yukarıda bildirdi~imiz tadil!tı nazarı dıkkate alarak foto~rarıı 
nütu.s cüzdanla.rile Bankamıza müracaatlarl. 

3. - Ask.erl maliillerin müracaatları 2. Bırinci.Kinun/940 Pıuartesi gü. 
nü saat yediden on bire kadar kabul edilecektir. Her hangi bir kar1.4ıklı~a 
mahal kalmamak üzere Malmüdürlük.lerane nazaran muracaat strası aşa. 
tıda gö.sterilmt~Lir. 2. Blrıııci.ıh.nun . 940 tarı.hınde saat 7-8 arasında 
Eminönü ve BeşiktQ4, 8-9 arasında Fatih. 9-10 arasında Üsk.udar, Kadı
köy ..-e 10-11 arasında Beyotlu, Eyüb ve diter malqıüdurluklerinde yazlll 
askeri malfıllere tedıyat yapılacaktır. Bıldınlen gun ,Ye saat.~n sonra v.ı.ki 
olacak rnüracaatlo.r dl~er maa, sahipleri gıbı muameleye tabi tutulaca~ 

ve malfillerin nüfus t~zkerelerı!e ıicrRtniye tevl:i cuzdanlarıııı bırlikte ge -
tirmeleri ilAn olunur. (11133> , Tacheo Theodoite 

Kern mamulA.tından 20 saniyeye kadar verir, güınu4 üzerinde :muha
fazah taksımatı ve stadia tertibatını haiz bır aded Mire ve Jord:ı.n cet
velile birlikte satıhktll. Gazetemlı: idaresıne muracaat. 

Fiat Murakabe komisyonundan: 
35 numaralı UO.n - ArnpuLsuz ve pilsiz elektrik ceb fenerlerınin toptan 

satışmda azaml olara.k % ıs, perakendecJere de ayrıca % 15 kD.r haddi 
kabul edilmi-ştir. Buna nazaran bu nevı ceb fenerleri kaç elden geçer3e 
geçsin müstehlike azami olarak toptanc:ııın maliyetine nazaran %30 
karla satllacaktır. 

Cep fenerlerine mnb:;u.s ampulleri:ı Avrupa m;ıh olanlar perakende 
azo.mt olarak on, başka memleketlerden gelnıi.Ş olan ampuller azami be.ş 
k.uruşa sat.ııacaktır. Cep fenerlerinde kullanılan pıllere gelance: Ya.<>sı pil
leriıı düzlnesi toptan azami 230, perakende azaali beher tanesı 25 kuru
şa, standart pillerin dilzinesi 167 perakende tanesi azami 17,5 kuruı:a, 
Baby denilen ve çift kullanılan küçut p ıllerin duzınesi toptan ı20, per~ 
kende beher çifti 27,5 kuruşa yerlı ınce yuvarlak pıller perakende beher 
tanesi aznmi ıo kuruşa satılacaktır. . ııaı. 

Atinadaki Alman efçirgi 
Görice zaferi münasebetiie 
büyük b!r Yunan bayrağı 

ç:-ltmiş 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

talyan kumandanlıtına vermiştir. 
.Time, muhabiri, Atinada Görice za

f~ri müna.aebetile büyük Yunan tay. 

ratı çeken binalardan birı.nin de Al

man elçilifl oldutunu kaydetmekLe -
dir. 

DaUy Express gazetesi de başmaka
lesinde diyor ki: 
Düşman istilfı.ı;ına kal'31 memlcketi 

koruyan botazları ibanetıe düşmana 

teslim etmek Yunan an'an~inde y.:-k

Lur. 

İngilterede Türk 
tütünleri kullanılaca!\: 

Londra 23 (A.A.) 

RADYO 
PAZAR 24/ ll / l9CO 

9: Saat ayarı. 9 .03 ı Hafif Müzik 
(Pl ) 9.15: A,Jan.s ha.berleri. 9.30: Mü-

zik (PU 9.45 - 10: Ev kadını 12.30: 
saat ayarı. 12.33: Muhtelif Şarkılar. 

12.60: Ajaı~ haberleri. 13.05 : Halk Hıı 
vaları. 13 25 - 14.31) : Hadyo Salon Or
ke.stn .. •n. 18 : Saat ayarı. 18.03: Rad
yo Caz Orkestrası. 18.50: Fas ıl Hey _ 
eti. 111.30: Saat Ayarı, ve Ajans Ha _ 
berlerı. 19.45: Karışık: Şıı.rkı ve Tür • 
küler. 20.15 : Çıgan Müziii. 2030: Ko
nuşma . 20 45 : Saz E.'ierleri ve Oyun 
Hav:ı.ları. 21.15: Konuşma . 21.30: Pi

aııo Sololnn . 21.45 : Opera musikisın
den Örnekler (PI ı 22.30: Saat ayarı, 
Ajans haberlerı; 22.50 : Dans Müzigı 
(PU 

ÇOK MÜHIM 
Erkek- ve kadın fıı.rkı yok 

ADEı\fıİ fKTIDAR, 
BEL GEVŞEKL!GI 

ve zafiyeti umuoı"yeye ka.rıı ı 

normona fabrik:ı ının 

Satılık . çam tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Daday Re\'ıt 

Amirliğinden : 
... uad!li 

ı - Daday merkez deposunda istift.e mevcud .1485• a.ded .... 
t 605,675 ıı met.re ınikft.b çam açı.k arttırma ile satılacakttr. sO' 

2 - Tomruklarm ayrıca ba.ş kesme payları mevcud ve kabıakları 
yulmu.ş olup hacim kabuk.su.z orta kutur üzerınden besablanını.ştll'?,ıa-

3 - Tomr?klara ald satış şartname.:ıi An karada Orman uınuın pt
dürlüiünde, Istanbul ve J.{astamonu Orman Çevirge Müdürlüklerile 
day Devle t Orma n İşletmesi Revır Amirli~iııde görebilirler . 

4 - Tomruk.ların beher m3 mubammen bedeli c1320» kıırıılJtur. ııı-
5 - İstek.lilerin % 7,5 muvakkat pey akçesi olan .-599»_ l ıra •.60• ıııB

ruşu hamılen 3 .ı2 940 Salı günü saat ı4 de Daday Revir Anı irlı&ınt 
raeaatıarı.' (10964) / 

--------------------------------------------~----------~· 

[]
evlet demiryollar• va limanları 
letmesi uinum idaresi ilanları 

• ,J· 

Muhammen bedellerile m iktar ve va.sınarı aşağıda yazılı ıki ıruP ~ 
zeme her grup ayrı ayrı ihale edılmek üzere (6.1Z.1940) Cuma güı'IÜ ı.sroı' 
larmda yazılı saatlerde Haydarpa.şada Gar binası dahilindeki kOıJl 
tarafından açık eksiitme usulile satın alınacaktır. t.etıV" 

Bu işe girmek isteyenlerin her grup biza.smda yazılı muvaJı:.kai ıadP 
nat ve kanunun tayin etti~l ve.saikle birlikte eksatme günü saa.une 
komisyona müracaatlan l!izımdlr. 

t,adıl'· 
Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız ol:ı.rak dağıtılmak rii'~ 
1 - Di.ş Klini~i için bir aded kabili nalcil Röntgen cihazı maat.eter 

Muhamm.en bedeli 1351 lira 
Muvnkkat terninatı 101 lira 33 kuruş 
Eksiitme saati ı0,30 on buçukt.a ıı' 

2 - Diş Kliniği için bir aded Leferrüatae birlikte Ültra V.iolJ ıırxs 
ve ~ aded Sollux lAmbası. 
Muhammen bedeli 
Muvakkat teminatı 

299 lira 
22 lira 43 lrurU4-

Eksiitme saati 10,45 onu ktrk beşte .. t) 

~ ---------------------------------------------------------------
Salılık çam tomruğu . 

Devlet Orman İşletmesi Daday Re"'t 
· Amirliğinden :· .,. 

ıııtı ...... 
ı - Daday merkez deposunda istirte mevcurl ıü7J2 ., ıaded 

c571,20h metre mikA.b çam açık arttırma ae satılacaktır. 
1 

p 
2 - Tomruklnrın ayrıca ba.ş ke.mıe paylarl mevcll'd ve k.ab~ar t 

yulm~ olup hacı.m kabuksuz orta kutur üzerinden besabııuunıtLI ·)tl~ 
3 - Tomruk.lara ald sat14 ,artnamesi Ankarada Orman uınUJJl f)J' 

dürlüğünde, İstanbul ve Kastamonu Orman Çevirge MüdürliikJeril• 
day Devlet Orman İşletmesi Revir Am.ir~inde görülebilir. 

4 - Tomruklarm beher m3 mubammen bedeli .1320• kuruştuı'~n ~ 
5 - İstek.lilerin ' " 7,5 muvakkat pey akçe.sl olan c560• ura •""' Jll~ 

ruşu bamilen 3 .ı2.940 Salı günü saat ı4 de Daday Revir .Amirliliıte 
racaatları. (10965) ~ 

.Deniz Levazım Satmalma Komisyonu ilan.aiı 

50,000 . kilo Nobud 9050.00 768.75 2.ı2.940 Pazartesi 14 d~ 
•7,000 kilo Zeytın 12220.00 916.50 2.12.94.0 Pazartesi 1.5~ 8uıı 
ı - Yukarıda cin.s, rnikdar, tabmin bedeli ilk teminatlarile eıc.sUI.Ifl tJ ' 

ve saatleri yazılı ikı kalem gıda ın~ddesı bizalarında gösterilell 
riblerde kapalı zarfla tksiltmeleri yapılacaktır. ~ 

2 - Şartnamelerini görmek ve almak istıyenlerin her gün ıtoın 
müracaatları. • dil tıJ' 

3 - Ek.siltmeye girecekterin 2490 sayılı kanunun tarifaLı dah~eıı tıı' 
zırlıyacaklnrı kapalı teklif mektuhlarını belli gün ve .saatle .• ~,rı ' 
rer saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon bıw-
lıtına makbuz mukabilinde vermeleri. d0843• 

Ura 

ı 2000 =-
3 ıooo -
2 750 -
4 &00 -
8 250 = 

35 100 = 3500.-

80 50 = 4000.-

300 20 = 8000.-

Türkiye lş Bankasına para ya 
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, aynı Z3.!"r.aöda taliioizi 

de denemiş olursunuz. 
4 b t 2 M ı Kwnbaralı ve kunıba..ra.sı' 

Ke:jidcler : Şu a • a - !l~abıarında en a.ı ellı 11 • 

1 

yıs, ı A eu.;;t03, 3 lktncıt.et - rası bı.Uunaı.ııı.r kur ayıı. 
ran uı.nruerınacı ya1)U.t 

aıı.ru. ~· .... ıııır. 

1 
.......... . ...................................................................................... 
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