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tesisi ve 

Mi lif Şefiıniıio pek kırmet_li ! ÖrKe oldutu halde bftUto da
bir hedi,e olarak. Halk Pıtrll: ' uir mOd iranı, öQretmenlerim iı, 
miae 9e Hal ketiınııe luluf bu miinanerlerimiıle k&1if bir halk 

H b •• •• k rurdakları totetrafları d6o ıut kitlesi hazır bu lunmuıtur. Me· ar e SU ru • 17.30 da meruiınle pıtrti bioa:\~ raeime lıtiklll mn reı He bıelan· 
gireceğiz bekleniyor. Vaşington, 29 (a.a.) - 1 k • da te halketiode _h~sust mah im m ııı 9e bun u mO&eakip Halkni 

Royte'. -- Arrıeri'·a harp en meme tır lerine talik edılmıet ı r Meras · Reisi Bar SükOtt Söıeo k 
ı.. Valimiz B. Sahıp . . . ıea, 

Londra, 29 A. A. - gemilerinin ticaret gemilerini de baı&a earı" •eo ı ı h ır hıtabede bulunmuı u 
d l .b t p ezo0ml6; Yunan başvekili Sud\jros İspanya hakkın a g~z~te e- himaye faaliyeti artmaktadır. 8Rğdad, 29 (A.A.) - Rı en ro 

Hanya, 29 (a.a.) 

Y h. . •t 1 1 m ht lıtt1r l ismet lnönO, Cumhur Reisi· bir nutuk vererek unan ıi- rın mu a aa arı u e · Me11.hur milyonerlerden Rokfe - Irakta mernl~ketin harici 
. d Al v K t cı·ano miz, Mi ll i Ş3fı miı, İnönü harbi kdmetinin harbe devam ede- Taymis gazetesı _ ~azasın a: ler fnı:iltereye yardım hakkın- Aiyaseti hakkında Ossi Fran- on oin, Lounıo mnaaffer kahrama 

ce~ioi ve hüriytit kuvvetleri- maoyanm tazy~kme uenva~ da beyanatta bulunarak demiş 81Z aja:ııuuın sorduğu bir ıu nı Tart millelinin asim .. irade 
nin saferi kazanacaklarını Franko harbe gırerse mahsulu tirki: ale cevaben Irak hariciye na Cenubi ıarki avrapa meealeeidir. 
beyan ederek şunları "öyle kaldıramıyaca~ını 'Ve bo suret Birleşik Amerika halkı hı- zırı Musa Şela.bender demi•- TGrk tni\le\i, Aıiı Şefinin 
mi.tir: le_ ı.span~anm açl_ıktan ölec~- giltereye her ne olursa olsun tirki : me•ele•ini g6'Üf· direktifleri. Cumhorir et hına. 

~ ö 1 k H tl den mu · Ü / metimiıin tedbirleri 11reainde 
Hüriyet nRronda yapılan mı s Y ıyere .

1
1 ~r _ k- yardıma devam etmelidir. Ruz Irak berke"le mümkün ol "1 f er. ıakun •e huıur ioinde rıııro· 

G . "d rr k 1 saade aldı~mı ı erı surme - l . l 'd l''' 1 . ı A . ı k d . . .. bet t ruz: ıavaşrn ırı son şere ı a - d' ve tıu ı er ı.,ı a tınua merı t oğu ·a ar ıyı ınıınatııe e BorJio, 29 (a a.) -
as•dır. Kader bu müo-ıdele l~ ır. • . . . kan milltti kati bir birlik elde sis ve clevamrna çalışacaktır. Yarı reıımi bir kaynaktan Baıunızıo OeUlnde &aııdıAı· 
ic.>in iki adayı 11eçmi,tir. Niyüz Kronıkl gazetesı ıse ederek imalMı harbiyeyi lngil Kübeylani hükumeti memle- b'ld' .

1
. • mıı bu resimler ıamıoın oııa-

S S 1 yayı arık ı ırı ıyor. 
Bunlardan birisi Büyük era~o ı~nner span • terenin kapıs~n~ kad:ı.r göt~r~p keti harbden uzak tutmak 80 gün Alman hariciye ke~ '~ ~~disatıu HJri önOode 

Britanya digeride Giriddir. ~~ mıhverm yanına ~oymak teRlim etmehdır. ~n PY~~ ı~ı için çalışmaktadır. Hök6me- nezaretinde bir kerr.e daha _Azıı . 8 •ıniıin kuttelli aıim 98 

Bur•larda sebat ve oesAretle ıçın . son hazırlıkları yaptıtım sani ve barbar Hıtler reJtmı- tin en mühim tela1'ki ettiği tebarüıs ettirilmi,tirkı, bazı ırıdesıot •e rebberlitiol takdir 
harbe devam Pdilmemektedir söyhyerek yazıAma şöy.le de- nin tahakkümü altında yaşa- tey Irak - İngiltere moabe- b" azetelerde çıkan id- 98 ona iman ioin •mnireı •• 

b " et lrtedir 1- 'h _,1 ... • eooe ı g R' buıor makul f'Jlaoak& Beteriyet böyle barbar_ _ır vam me · maktansa ö umü tercı wuorı.m desidir . Bu muahede harfiyen dialar hilafına olarak Fon ı . ır. 
iıtilayı ma~ide görlJ\emı,tır. 1 - Snnn.,r İspanyanın Amerikanm kati yardımı ıle ve ruban tatbik edilmektedir. b t opl• Kont Oiyano ara· Bunu mCUealup ettell Parti 
Bu topraklardan kud-,şl~ri- üçler paktına iltihakı için ya- İngiltereyi takviye edilmesini Hind kuvvetlerinin lraka ge- end: yapılan soa mölakatat b 'nuıoda te tonra Halkıvindı 
mizin kurtuluşu için bu fev- kında Berlin veya işgal altın- söyliyen Bulit harbe girmeyi. l' . lı d . l mıyao ıınunbasıran cenubu şarki A., fotoQraflar alluılır araıında ma 

K . .d k . ışı mua e eyı an ıya - m . lı . 
kalide savaşı yapalım. ra- da bır şehre gı ece tır. aöze alarak fngiltereye azamı 

1 
. t k ' I d Bo 

0 
yeni 11ekline daır a ball ıne talik edilmıı&ir 

"' ara hır cevap eş ı e er. rupıADI " • 
hmız aramızda bohınmakt~- 2 - t~panya bunun üze- yardııp yapılmasını söylemiştir transit ınoarnelesi mnabedeye zırhklar bahis mevznu 0 .1- Tali~ meraaimlndeo aeor. 
clır. Yunanistan altı ay hır rine logiltere aleyhine vaziyet d I k t ·1· kıta mo11tur Bir konferans bahıs Cumhurıret marıı oalınmıı te 

1 d k A •ık uygun ur. ra ngı ız . - ..- · .. 1 b . 
imperatorlokla harbe ere alacak. tn(Yiltere ile abluka mer an 1 F ' l" t'ne geçmelerine mevzun olamaz. Esasen böy El azurona hmanata '8 PH\ı Uı:-

kd' ~ arının ı ıs ı . . d'I k 
dost ve dötmanların t" ır- veya Cebelüttarik meselesi hak harp gem·ılerı· logiltereye transit verecektir. bir konferans olw,.ıı ıçıu se- ra_m .e 'ere meraaiaıe ıon teri! 
!erini kazanmıştır. Ynnan or kında bir ultimatum verecek . . 

1 
il· hepte yoktur. mııur. 

daıu düşmanın makineleriyle ve rededilmesini bekliyecektir. Ve muahede mocıbınc~ ng -
20 gön harbettikten ROnra an . . "k Atlantı.kte devriyeye tereye kolaylıklar temın ede- s·ıı·ıtke yolunda 

k · ı b" l . f G . . J 3 - lspanya Cebellııttarı a cektir 1 rakın başlıca siyaseti 
ey.. yenı efi ı .mış .. •dr.r ıdrı bidayette kendisi taarruz ede baılaJılar herke8.ıe doıtıuk ve •. , •. mön• a·ır Vole 1 k 

on.an şere ını mu a aa e e- ,. .. k ve aradaki üçler paktmı U U 
kt ..,... sehet tesiı etmektir. Suudi 

ce ır · ileri sürerek Alman yanın yar 
A · Londra, 29 a.a. - .. . arabistanla bir kardeşlik Tör 

Ben eminim ki . tınaya dımını istiyecektir. Şimdiden Evvelki akeam bay Qorçıl . 
1 1 

S d 
1 

t -.ktı 
-1-

yalnıs hür Llarak de•ıl _fakat Alman kıtaları ttirenenin muh nutkunda l§&rkta Hitleriıı mu kıye, ran a aa a •• .. p .. Bazı büyük 'ebirlerde, {llao bir buçuk hatta bir li-
daba büyiimö' •>larak gırec•· telif yerlerine yerleşmiş bulun vaffakiyeti lı er oe olurHa ol ile ile bağlıdır. ~rak mum~un zengin memleketlerde gazete. raya kadar tenezzül etti. 
tiz. Girid dö~manlt. barbet- maktadır. sun hayati mücBdelenin At- oldogu kadar dünya harbme cilerin bn1oıi tayyareleri, mü- Eh bir liralık •esaitJede 
mekten katiyen çekinmiyecek lantikte olacağım söyledigi Hürüklenmemek istemekte ve teaddii lüks otomobilleri, ot~• gidip gelioaaea ya, adama ne 
tir. Yaşaaın Ynnan milleti, General zamlln Amerikan 200 tayya- buna azmetmiş bulunmaktadır bösleri (l}ornıo,. En ufak hır d"rler .. Bak baya, beleş cpa-
Y-.aıın Girid, Yaşaaun Kral. yare ve laarp gemisi mihvere haberi, hir vak'ayı derhal rasız> mezar arayormo' . 

italyanlar 

Dessiyede 
Üç aylık yiyecek 

bıraktılar 

h 1• ·ı·z t " t . mek ı"ın .. Buda kabadayılıaa, efen 

Do. Gol Kuvvetlır·ı aid deniz altıların& karşı a- ngı 1 gazetelerine ye ., ır •. ıtıhğe geli,mez. e 
rekete geçerek lngiltereye bir 90k nakil vaaıtaları emır · .. * 
mal götürmekte olan gemile- tayyareleri lerine amade bulonormuş lki arka;a,, huıaıi oto 

Cibutiye taarruz 
etmefe hazırla

nıyorlar 

rin mutad yolları iizerinde Eger bilı:&ye dotru ise ga- wobillMiyle Silifk"y
6 

. . -

tJevriye geziyorlar«1ı. DiA'er Geniş hare hatta sete sahibleri, de«il ~~harbr~1r y_o~Ia1rdı , _hana açtılar. Be:·~~ 
Amerikan harp gemileri de· / 1 · ·n mubabirlerıoın ı e ııızrn e gıtmek İMterdim . t ' · bulundu ar errnı b ı dim a b' ' 11 er-niz altı avcıları, mayin gemı · emirlerine açık çekler, on.o ar . . roma ılmem naııl olnr 
leri de iltihak etmek ve harp . verirlermit·· Nereye gıt~e- ~-le.rı~de çok dedim. Benim-

Oiboti, 29 (A.A.) - mmtakası haricinde bulunan Kahire, 29 (a.a.) - l 11en rahat ve asude ısı ır numara idi. 
Lo d 29 (A A) k d ler, on ar " h . r.. H ı. 

n ra · · - Oıısi Fransız ajansı - Mo-· milaver deniz altılarıuı bütöcı Orta Şark hava uman an b' h&vat ya,arl~rnJJ~, o ınH 
1 

. 
18

- ay, uay . . .1 ş biter mi 
Sa h hı 11 . bil 1 bl' . ır . k ııç : ' la iyettar ma ıe erın törlü Te motörsüz gen.,ral dö memleket seyri sefainine ha· ığının te ığı: onlar i9iıı yolr, yo muş... _ n·· . . 

dirdiiine ıöre İtalyanlar oes- Golün kOVVetleri Oibnti-Adi· berdar etmek vaıifesiyle ha- Libyada: Hava kuvvetleri- Ben bunları dinlerken mez laayd~n~danlı~ .,. tüken-
. k L k , J d" }" 1 gı e ım 

siyede üç aylık yıyece uır~ sabaha timendöfer yola füıe- reket etmekte idiler. miz düşmana mitralyöz ateşıy kendimi bir maea '° ıyor - Hem gaa ·t 
l d D'L l .... melerm 1 kt d A • , k z vallı hiı gazete- " eye yaaı mq ar ır . ıpr ma ~ rinde top anma a ır. yoı k ıe hücum eaerek hır,alama ta 11anırı m.. a . . . çıkar, hem de temiz b" h 

mikdarı henüz sayılmamıştır. aamaoda general dö Gol kov A m eri a devam etmekt.,dirler. Avcıları- oiler, yazı it~ıler1, ltttas~on_~ aht sın dediler. Naz e~:r ;i~~ 
DeHiyede oeraıal ~man~a 6 vetleri 1ogiliz Somalisinde d d k l itmek için bıle olson eğı oldun., onlarda lirar d "b 
bin 1taly'n ve 36 bın yerlı bu Zeı" laya ı"brllCI edildi•"ı la•her Yunan alacakl•rını mız _Benina a üşo:ıanın ~s er gt obil bir araba bir bisik gi)ründüler ve ben e er gı i 

• fi • naklıye ıayyarelerıoe hucum o om s· . . 
luomakta idi. verilmektedir. General dö Gol bl L ft • . . Jet bile bulamayız. - ızı kırıllnıyacagını 

ORe e ı. etmışlerdır . Bu tayyareler yer Yazın toz, toprak içinde pekeyi cevah\nı Vtırdı"m • 
kuvvetleri Fransız kuvvetle- E 

Almanya 
Bir müatemlelte ne· 
~areti ku acakmıf 

riyle t ema'4 etmek istedikleri V . t< 29 (ı a) - d~n asker alırken yakalanmış dalgalanarak, kışın 9amorlar- k ;tesi gün saat taın ~ekide 
aşrn~ ,n, · · "d ve biriBi tahrib diierleri de ha d ylizerek ko•anz . 1ı1tersen ar~ ~ttırdık . 

anlaaılmaktadır General dö B ..... lt Yunani14taua aı a ı:..vı ve ınünaı· 
..,. ıız .. .., sara u~r.ıttılmııtır. .Koşma uğr1&şma, boş • ıp .. 

Hol tayyareleri Fransız eoma k d' alacaklarının der- kotlD•·· ' . . Tam vaktiod l · 
. . re ı ve . . . emret lhbetistanda: Allonatada gelcligiude patrondan ışıdeco- Otomohill el ~ır arkada' 
Iıııode bazı yerlere beyanna- bal bloke edılmeııını I .. 

1 
.. .. e Hmür ka. - e ge dı "'" yer-

meler armı,lardır. Bu beyan mi.tir. dü~m11n motörlü kuvvet erine gin soz er omron ıe,hk : . lkinol arkad••• al-

Berlio 29 (a.a) - n•melerde Fran.-ız aomalisin· Alrrıan ve bir tayyare iniş mey8amna ta1 . U zaman varki Si lif ~akg··ıçdıu Yd~krine gittik. Şötö. 
F . d ıun • - oo er ı bir de t d 

Yarı reami bir kaynaktan de bulunan ransız kıtaları · hücum edilmiştir. Beozın e - 'd miyordom. Helo bir hazırlan •&. aba 
1 ··L· l K İ 1 . . d - keye gı e mı,, o da benım 'b' bildirildiğİDt9 göre harioiye nıu top o ve mn .. ımınat ariyle 1 a arı posu ateşlenmııtır. Bura a a kaç ay eTvelisintı kadar ben- ~edava Hyabat etmek ~l ı 

b. 1 ·· ı.. ... raber general dö Gole ilti . ·8a ya · ·d· t b'I tınde Fak t .. , .. nıye-neıaretinden ır A man mus- ..,. • zım hasarat ve atır zayı zinsizlik manı ı ı, o omo 1 , : · • a 'o or yer yok 
temleke oezaretillin ibdaı edi hakK javet edilmektedir. Bali Sol/umu aldılar pılmıştır Cenubi Afrika kuv- otıoböı ücretleri de çoktu. Biz m:!c~ne zaıf demiş, eöa vere~ 
lip edilmiyeaeği ••rolmut Te hazır ~rtlar araıı~d· . O~buti . vetleri c'iU:mada askeri itina- boou bıhane ediyorduk. Son ar a oa:u mahcup. 
bu~" ceve t.. cqvabı veril- demir yolundan bır ııtıfade Kahıre, 29 a.a. - B ha .. lerde her taraf gaz beıı d atlattık. Biz yola 

llll···ı· r.1 ı· ":ın bir ,a!II-.maya varmak Dün Mısırın hududunda ları bombaklmıılardır. u g~o ld h türlü nakil ~v.~~. ediyoruz. Müftü köp 
" T • ele zıole do o, ' r rueunu ge t"k -.A.l~anyR biç bir vakit müı1tebat tlegilsede m~halli b~lonan Sollomun dö,man reklta ıştirak eden tayyar - Jadı Ht>le hele 8 . 9 ı · 

miıtemleke emellerinden vaz k•vvetlerin iltihakı varıt de- elıod~ bnlondngu haber alıcı- ri_n hepsf üslerine dönm09ler- ;:~~~;:1,:ı:: gel~e üç "1ra aydı hepimize güle, güle 

geç••miftir. gilclir. mıttJr. dır. F. A. 
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llk bahar pazCJr kurmuş kırJar<la ve sahilde. 
Cicekler, kelebekler satıyorlar neş'e haz. 
ıŞıklar çiçekleri öpmeden haydi g.eı de. 
Ilık, ıath ııeş'eler bizde alalını hır al. 

Koyahm başımızı melteuıleriu diz~ne: 
Cicek kokularivle kederleriıuiz dıusın. 
L)~lahm peııbe "'renkli sevdaııın deıı~ziı~e, 
'1önliiuıüzde rüvalar cocuk "ibi sevınsm. 

J • t:ı 

lh ltaharla kayua~sm lıiitiiıı hüviyetimiz, 
Cenrıeli aııdırır~eıı güzel memleketi uı iz, 
Yoksa ırüzcJ ha vatı bir ~ehir edeceğiı · 

• 

Bir sev var sanma ~akrn bu karaıılık dehlizde. 
i • 

llevran üyle zaliıuki bir gün gelecek hiz de, 
Un ebedi kervaııa katılıp gideceğiz. 

Garp Çölünde 
Şiddetli muharebe 

ler başladı 

Muhtaç Aaker 
ailelerine yardım 

8. ULUG 
. 

Alman Tay ya releri 
lngiltere üzerinde 

mutad taarruzlarda 
bulundular 

YENi M~R~l~ 

SPOR: 

Adana mağlubiyeti 

. 
J a n ı 

Çocuk (sisgeme Kurumu Reisliğinaen : 
Otel, yazıhane \7 0 her işe 

elverişli kiralık bina 

Bir iki t14.1nedir hiı" lıer spor Hover bir zatın yardımı 

ka.rşıia~nıasmıla giiğiiR kabar nıııcla inJ'.İml\'m ettiği herke
tım mu vaffakiyetl6r koza.nan toıin maltiınudnr. H a.~ırlık ça. 

Metıiıı İdman Yurdu Ocııçlik lı~masının eu miihim kı11mın1 

koliihii fothol takımı, hu Rene te~kil eden mali dnrnm hu llalk sinenaası yauıudaki <;ocuk esirgeme ku · 
Aunııe.cla yapılan grup mü a şekilde dihelmiş olrlognn",ı·unıu biııası kiraya verileceklir. ~ekiz odası iic 
b k . 1 d <l n-·ı b', d . ,,. güre - ne YRI>alım 9o<ıakları l . . b .... l k 'k • 

a a llrın n ef'ıı u 616''" . halası bır haııvosu b11· IHUt 3°1 C e lrl \e SU 
almak ilk müsabnkacls l'eni- kt.mpl\ ,ııp muntazam çalış-, • ' .ı • e' 
Jorek elerniııtt oluverdi. .Acıı· tırama<11k .._ diyebi~cek bir tesisatı vardır. Tu lnıak isteyeııler çocuk esirgeme 
b& buna Htthep Jte<l.ir' M.iiS;\· mazeret yoktur. . k.Ul'Unlllll3 JHÜJ'a(•aatlafl. ı ~ 9 1) 2 - 3 
bakalara hazırlanmak ıçrn Şu halde hu mllğlobıye --~-----
her seno oldıı~u gihi bu sene tin aiki kendin~ fazla güven i 1 a n 

lbir kamp kııralınarlımı' Yok medeu dogan grıırmntlor?. 
. . . . . Evet maalesef en ha~da. gele Orman emvalı' satış ı'la"nı sa bırlnrını takıp e<leıı gale- . 

1 
k ld ,; ·b· 

. nJ hu hasta ı o ufin gı ı 
boler takımda. bır gururınu . . . d .. 

. , 1. ' kondılerını rlov aynasın a go 
tevlıt eylet 1 rerel: kenui kendini si)nmez .'1 i ktarı 

Ririvci ihtiwal Vl:lrid llo- bir futbol yıl!Jızı toıakki eden Cinsi Hacmi ~hıhamnH ıı Ledel 
gildir . içeli toru"il edecek bir iki uy~ncmnnn şahsi oyna Çanı ağacı 
()lan Morflin l<im ırn Yurdu mnlarıdlr. 
takıruma. kurnlamık kamp N"e diyelim yıllardır ye· 

masrafını karş1latnak için di- nilrnek ft<:ıQını unutan MerRİD 
ğor spor şubeleri tahsisatın. takıınınn. ha, ilk hamlede tnr 
dıuı mürıaka.lfllor ) apılın11k no'\·a harici kalı~, yoni mu-
sorot;le BiHg6 don kafi bir tah vaffokiyetlere tekrar kavıı~a· 
Hil'!at tefrik eı.lihligi gibi hunn bilmek için acı bir dsrH ol~on. ---·---

Ankara Radyo ıında 
Bugünkü neşriyat programı 

i i n 

içel orman çe\rirge mü~ürlüğünoen 

M3 1>11 

1737 000 

.ı 

Lira K. 

---~--- ..... ~~ 
~ ...... ~ ....... 

._ -·--
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KUSURU ANTENiNIZDE 
AR A

1
M AV 1 N 1Z1 

llAOYOllUll Ell CAN llOIC'FASI 
1AM8ALAROIR 

Lamba ~onun kalbi demektir. l\.a~ 
llİlğlam • kuvvetli olmıyaa bir rad}'o ~ 
zevk&aa ziyade bır azap 11erir. Fın.al huı. 
dı.ıkça lamlıalarrnı:ı;t ruuayt•oe eltirip 1ı ... 
aıeo muı;aaf rundmanlı P H 1 1. 1 P S 
.. M iN 1 W A 'fT .. lambalarile ıepdil edin~ 
.. Ml:'lllW A'l'I'- laoıbaları a.ı: ct:nıan ...,.rlİ· 

1alıaa mukabil fcvkalüdc raod..;ao verir. 

• 

Yeni Merııin Mf'thaalınoda Basılını~tır. 


