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r t~ - GAZI BULVARI iZ$. 44 
lnıtıyaı sahihi : ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat mUdUril : 

Jrlo. 106$6 Kırk Altıncı Yd Fl~Ti _ (5) KllHUŞrUR 12 SON 1.'E§RIN SALI .. 

HAKIU OCAKOtLU 

ABONE SERAİTİ 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için 
S(>nelik..... .. 1400 2900 
AJtı a\'lık._....... 750 1650 
Gü·fı; ~eçıniş nüshalar (25) kuruştur .. 

1 1' E L E F O N : 2697 -----· ıı;n •niinrlerecatından gazetemiz mesuliyet kabul etme% 

Romaya göre 
bütün kabahat 

• 

yolsuzlukta · 

OUmhuriyetin ""' OUmhuriyet eaerinm bekçisi, :ıabahları çıkar riyuC puetedfr 

ltalyanlar matlü.p! 

Pindus aki en 
güzide fıvka
lan daf,bldı, 

kaçıyor! 
Jtaıyanıar muazzcmı 
zayiat ve esir verdita, 
talılp ediliyorlar .. 
Roma 11 (A.A) - ttalyan resmi teb

liği Yunan cephesinde yalnız havanın 
fenalığından bahsetmektedir. 

YUNAN RESMİ TEBLtCt 

SOHDAKIKA. 
•••••••••••• 
Yeni Sovyet- Alman 
müzakereleri ve biz 

Daima bitaraf 
kalmamızı mı 
temin etme~e· 
çalışıyorlar? 

-·-lnglHzlePe göPe Alman 
hedefi : Sovyetıerı 
müttefifı yapmalı ve 

• 

<-------------·-'"· 
Milli Şef_in 1 

Devlet reisli~ 
Yıldönü ~ü -.-

Jstanbul gazeteleri 
hararetli neırlyatta 
bulunuyorlar-
t.1anbu1, !1 (Yeni Asu·) - Bu~i.in

kü gazeteler başmakalelerinde luö
nUnün devlet reisliğinin ikinci yıl
dönUınil münasebetiyle haral'etli 
neşriyatta bulunmakta, ismet İnönU
nün etrafında Türk millet.iııhı gös
terdiği emsalsiz birliği tebarUz etti
rerek bum.m en bUyilk kuvvet ve 
Ati için en t;ağlaın teminat olduğunu 
kaydeylemektedirler. 

lstanbulda lastik ve 
kaucuk f iatı • 

Jstanbul, 11 (Yeni Asil') - Fiat. miirakahe 
komisyonu bugiin vali muavininin riyaseti al
tında toplanarak lastik \ :e kauçuk fiatlerinin 
tesbiti hakkında miiı:ıker;ıtfa buhmmuştur. 

YEN! ASIB matbaasında basılmıştır 

lngUterede d~rUlen Almat~ tayyareleri 11a.narken 
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B. Molotofun soıahatı -· .. Borlln bombalandı -·-
lngiltere 'fele
cek sene hava
lara da hakim -·-ALMANLAR GAYRI MEVCUT 

BiR LiMANA HOCUM 
, ETMiŞLER ! 

Berlln, 11 (A.A) - Alman ajanın bil
diriyor t DUn gece bir kaç İnğiliz ta1• 
yaresl Berine bir hücum yapmlftlr. 

ALMAN RESMi TEBJJatNE GÖRB 
Berin, 11 (A.A) - Alman resmi teh

liii Londra ile cenubi ve şarki İnıilten 
üzerine bava taarrudarmdan ballset.
ınekte ve İngiliz tayyareltrfnln )GtDll 
fe(e Almanyada nıuhtelif yerlere 00..... 

- :il<IUJBVS. 1Ptrfl f: nNOS -
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MısıTa doğru yol! > 

• 

• 
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ŞEHİR -ABERLERI 
Pindustaki 
, .. uııan zaferi 

SPOR MESELELERJ 

-·-Kimlere sporcu denir ? 
-------:x•x itaı~anın '!unan&-.""fana 

Haldlri sporcuya sahte sporcudan ayıran lauu· Asker aileleri- Şehir meclisi dün toplandı Jıarşı i.;tHa ümidin. 
siyetleP: Merdlllı ue dojrululı, ııaat ve dislplln, ••• saya düşiirmü~tür. 

tesanüt filıPI 11e ahlcilı fnzlbatı-. ne yardım o b .. . . H Ik -BAŞTARAFl~=·s \HlfU>E -

Y A Z A N: A. Necdet AZAK x•:tmck olmalıdır. G.ılip geldiği zaman . lfUG""eft .:. ... ~. ••e_.• t 0 US ser v. IS) a a pı- yeti ~h has.na hır ku' 'et kaynaiıdır. 
bu hadiseyi yüksek bir mahviyetle te- • 9'1 u.uu. .,. rın• 5 - Yunan ınuknHm~ti kırılaruı a· 

cSporcu> iami le.imlere verilebilir:> likki eden sporcu, mağlup olduğu vakit yenlere flafılnnda tallsDI k · d ı ı ndtttr. • 
Huredıt küçük bir parantez yaparak; bu de, itidal ve terbiyesini niuhafaza ede- emual lıanunu nara a ar uzatı ma ı İtalJnııian sasırtrın, lllU\affal..ı.}eisiz. 
tGmİn biraz elini kolunu aallayan herke- rek güler yüzünü kaybetmez. Çünkü o liie uir'atan kı:mca tc::Tih cttiğimn bu 
~. hatta saçını JU veya bu tekilde kesti- anda bütün dİİfÜneesini. şahsi ve teknik fatllllı edUlyor- vaziyettir. Ani hir hareketle l'tı· 
rip. elbisesini de (spor) biçimi diktiren- hatilanm düzelterek ıleride daha iyi ne- Bel d.iyeda asker nilel r..nc ynrdım X•X nanistanı istilaya kalkan italya. Yunan 
lere bile kolayca verilmekt.. nlduiunu ticeler almağa hasretmiıtir. Disiplinli ve bürosunun faa1iyei.i bir hayli nrtmı~tır. Dün fehiP mecffalnde §Öl'Üşiilen ini mesele bütçe milletinin hakiki c-cvherini hiç ölçmc-
1 ar~t edelim. İtaatli olduğu için hakemlerin kararlan- Bel iyı.\ !zmirdeki bütün resmt ve ya- ue Tarife Encümenlerine havale edildL. ıniş, hiç tanım:mıış olmasının kendisine 

Spor ve beden terbiyesi itlerinin en na itiraz etmek aklından bile geçml"rnit- n re .mi müe.ssesat '-'e şirketlerde çnlı- -:x x pahı!h)a ma4 olduğunu görmektedir. 
aktü~I mevzular arasında yer aldığı şu tir. Aynı disiplin dütüncesi. cem'i spor- ~ bülün me~ur ve ıni..<:tahdeml:rdcn B le !iye meclisi diin öğleden sonra• nnla1 vasıtası işlemediği için orada otu- Bir. kcrıe.}tall~l!ll ~~~ şark!& as-
7.amanlarda muhakkak ki bütün memle- )arda, sporcuyu takımınca, kaptanına ve aıdat toplamaga başlaınıştJr. Aylıgı 60 saat 16 30 da reis Yekil" Dr. Mithat Ore- hallt b hmusta biljOk m~t kerı pres~'l'.~!'~-rı k:ıbı.ı ı~ünap bu buh-
ket gençliğinin (sporcu) ismi albnda top- antrenörüne de çözülmez bağlarla bai- liray~ kadar olanlardan yüzd7, yarıT?, lin riyasetinde toı>hn~lfbr. r~~ ~ geçırdı't . nmhakakkt.u-.. Bu • key-
lanması arzu olunmaktadll'. Fakat bu lamaktada. Sporcu. meşgul bulunduğu 150 !ıraya kadar olanlardan yuzde bır, G ls kund k ç Bazı • söz alarak Haib to- fıyet sadece t.ıl)a hesaboıa bır zaif se-

rzunun teıc.eccüh ettiği diğer bir nokta sporun bütün kaidelerini naad bilip bun- 150 liradan fazla olanlardan yüzde 2 ai- ~rn ce~:I;tı 0 h a'te :.1~ b" ~ iDbi tılmasınıpınara 0 
bcbi olmakla kalmıya~ktır. Ayni za-

da. bu ismin 8Uİİstİmal edilmetnai ve an- lara riayet ediyona, kaptanının veya dat kcc:ilerek belediyeye teslim edile- zı ış er. en . ere av 1 
• • - e~ uza da b ~ nuında Almany•n;n ItaJyay• istimt 

cak ~yik olanlar hallmcla lmllandma- antrenörünün direktiflerine de aynı te- cekt'r. Bu yardundan k cınanlar hak- sonrn hır takrir o~u~ur. Bu takrır- ıs 1 1 °oıdutu m ktas~tJJJ. le- eden hesal!larmda. fazla ~yale kapılma. 
sular. Bundan dolayı 9POl'CUDUD. kendi- kilde itaatkardır. Bütün bunlar• iJAve- kında tahsili emval kanunu,htiküml~i- de Alsancak hattına ~liyen otobilsler- m;~ no ısrar ey masuu da ıcap cttırettldir. 
sine his TUdlannm tayin ve teebiti au- ten sporcuda kuvvetli bir te.anDt fikri nin tatbikine haşlanmıstır. den bir kısmının sabah, öğleyin ve ak- mNeticede me1elenin bütçe .,. tarife . .. . . • 
reliy)e bir tarifini yapmak icap eder. de mevcuttur. --·-_ şarn vakrtlan ~eferlerini Halkapmara encllmenlerinde mUataceliyet karari le Yunnıstanlm mucadelesi yem ~ ..O.-

* B fi!L· Lilh .__ hal" d ,_d ··--~-'-- ı..a.-:---L- Y )'il vaul o uştur. ?\e Ylllly• ıki pnıie 
Ac b b. • u mır o ana ta .... m m e yap.. ~· • • ta ıut ar ~ ~v.._ tetkiki brar1aştınluuştır. Meclbı p_.., zaptedİhftit. ne FJorina • SeJanik ol 

ı a ~ aporc~~--~ .,~ müteaddit lan aporlarda daha ziyade söze ~rp- a em zenya Filhakika timdi Halkapmara Jaic bir şembe gilnll son toplaatwnı yapacaktlr. bir ybdınm darbesiyle -··'-·· y ~ 
apor a ugrqan ~ midir) makta Ye bütün terbiyevi ve nabt ifade- . • ~ ne 

Bunu lizım Ye firik bir vud olarak •• bu sahada bul aktad 1 • d- - - b Jan Yunanistaa bir haftada a.lim elmuştur. 
kabul edemeyiz. Çünkil bir veya Wr kaç t k 1 mıa fuırb lyıd u.-ıb_n~ a• ıyor POLtSrE Bütiin bu ümitıer hoşa ~- Y.•-

1 
.. d" ece o una, me.e • t o a, utün y nımlalar mil& mücadele sa~•--· m-

-.por a mutema ıyen metPI bulunduk- tek "k ak "k ·· şltül • k ' - O Q ·~-
lan halde sporcu addedilemiyecek kim- b=-~L n t t1ti muı d enk ?:~"ıer~ _ve YEN TUT N MAHSUL VE • • • • • • • • • ~~~vutıFil'-uk topa1danna naklet-
aeler bulunduğu gı°bi. >'af veya l.aatalak .. ,...... P?e ~r ~r e ere ıua. e. onune D • k • ı • • b • k •• •• d •• u~r.kika hen8z Göriceyi .ı-
dola ıaiyle hiç bir sporla ...... im - kadar getirilmıt. ~·~ to~un kale. ıçme ahi- TiCARET VEKALETiNiN 1 1 ının ır oyun e uç -··•lanhr. Fakat Ywn seferberliii 

al Y • w cı:....-: ak mıyarak. meYkı ıtibanyle vazwyeti daha ~et üzerinde daha fal. tesir .__ 
~~~arollrapıeneri 1an~!..nL ( ) çol iyi olan diğer bir talnm arkadqma ge- KAllAITI bir ..... ~ Arnaftldllktald huelrA-
nnınund tt o """.YU& ..,orcu ar çiri)mai ve ba suretle beJlı:i de takımın u··11 katt tarl ,__ ··mı . k •• •• k k d ha~ için c-em ...a--:..1- '--. a mevcu ur. ıuu ın a aU1nD su mesıne ve • J -..pa...-... ~ 

Sporcu olabilmek İçin. sporcu MYmek. galibiyet ay1111n~ kaydetmek şerefini bi- ba7.ırlanmuına büyOk bir faaliyetle uçu çocu yan ı ............. W-:emek &da llir ~ b-
spor ruhunu tapmak. spor ahlikma ait le_ hile ~ hır arka~ . devrctmt-k başlnn~ır. pdmak "'tiWir. 
kaideleri bilmek ve bunlara riayet et-~ ~ feragat m~ır ve .a?cak, Bayındır ve Torbalıdaki göçmen köy- ~ır ~Kft lli1.aıN 
mek ve niha,.et epor clawuaua tenıkki t~mız b1r apor bayab çqlle n~t.ini te_: lerin<le ve bazı h~ ve msmt çiftlik
we inkitafan temin .,lemek ic;ln hiç bir biy~ edere~ Jiibek Ye olgun~ teııanut leroe her ne bdar tehum atma ameli Zaualll JNll S 111•• GalJa' CCIY9' Jl••ı••tııılllllt 
gayreti ealrsememek Jlznndn. Bir kaç filtnne eıdUp olan st>Ott_!1dur lci. hay.au- ye.si iforlemisse de umumi~ zeriyabı · :s•• ikinci teşrinde 

doğanlar nallll 
olarlar? 

•br _lçeliııiacle ............. a.. · ~ h=a~ {! =~e!ım7 önUmiizdekl hafbr içind~ bılşlımaealrtır •-··.._,,,ar klyUnde .m Cetiıı admda lıir _... evinde 11116-
hMdi •llnda pek de ı.a. ....., tete "'· * t• llR ..._ ellı uaur. t!9slf bir ima o1 J e 
.. rdır. Spor •ile uim -.....ı.. Bu sene lzmir villyetinin Jier yerinde ı.. Jr.i9fl Wlpe w, .Aa .. ....._ B llGmin Cetlııa evlnıle • '75 ... 
,_ t-.Y ..._ ...., ı' ea b-•1'... * tntün mahsuJB gayet nefistir. BekoJte 1Cilritçü. dal " çalwn JWP1rmt atış talimi Yltllbll ....ta t8leBk ,..._ 
bir çoiu lta~i eporc11ya ~as olan ba ..,._ B··..::- L_ • ...ı h 

1 
d L--'- geçen sene)dmfen blnııı: noksan iR de besinde 1 yqmdaki olhı Fevzi ile bire at.et .Jmqtar. Cıkaa lmrşam. · .. 

alflara malik cleillerdir. a.- u. .. ,.naa aasa ar~ .-,.a bu nlınan mahstilün iyilitf ile teWJ eru- şmda1d ~i ve z yq:ındül evde ..... olmK 1.h• =kUı .. 
sporcu hll Wr wa. IPO"I hır kmru; lecektir yalnız lmüarak enelkl gQn ayni nahiye haJlnndan 'il ~ Ba. 

* 
vuıtaa ,ekline ele solcm179CBktır. Mev- M'" ta.hs'"-- . ..h pi 1 mevküm p.t.mut taplamala Meryem Gl5lt ltapam ~ne laı.t -··--.................. mımumm laa aolitaw ek " • de baYI" us wcr şunU& yumun açı ma- ederek ~esini Midm'Şbr. 

,~ w• k• I ___. 11 -'-~(nn ~L 1 sına intizar eylemelclıtdho 'l'h2ret vek.8- _, __ L-'- 11_ 1.--1- -'--'- L- Za-11.. ı..--1... L.&..ft-..J_ daldlm- ue ePlıefdeıeln ı.ıı oe v~ ...... 0 WdMa Wul ..... ı.;:;:ni).p&m:= ~ Ulla~- Jetinin kanaati şudur-~ seyrft RM i?- y~ A&lllli Ulll __,.... Qg111;; - YW -a. -- mi 
~ ..... Mır ....._. ~ ie- pro ~ temu .etnuş leri tütün piyasasında ~ alatiadar şir- otmduldan mada ocak&aıı saçn.- soma ..,... ll&dwbıl f' NQtw. flaıaılyedepl.. 
tenek dfyebllirlz ki: ~aecm ..,. ... b.lunuyoruz. a. l'Dftelenm tetkikı mil· ket ve firmalann mllba)'aatmda mimıtir ~~ c:alıl~ ~et-.':~ aııı m JLtp.m•• İkinci teşrinde güneş ·Kavis· bürdhı-
.... onun rula- ..W al.. llPM MI&- kalemizin çerçevmi Mricinde olduğun- olmaması icap eden bir k~yettir: ~mrış " u .rcwmapo Meııenenin IJi ela ..W,esiude -- eledir. Güaet !na bilı"Çte .... )'8lai ikinci 
'-m bGt8a ke"el.W Wlip ._.ara ria- dan. bu bunmı umumi bazı mütalaAfa- Cllnkü bu sene satın alınacak tütünl~ ~ J ~ı- de . ran İbrahim oğlu v .. .._,,, Q'11i ,_.. teşrinde doğanların hususiyet ve talileri 
'et ed• ft memleke1te ~ınaa Jlkwl- wdi)ole iktifa olun~k~. Evvela rin ancak i§lendikten sonra ve s;cclccek kul~-:ıee~ ı...ı~etişea sakin Cemal GHJtekinin lmı Fatwa.tı garbin bazı eserlerine göre şunlardır : 
...-~ elfnden plılılım,...,... Ü. turaamı dedaal ~d~ k1:...,.. ho- sene ihraç ve sevkleri usuldendir. n·r u ~.--::---~ kaca.,... 'ftt tutvlwnl$tar. B1tKEKIZ1't - Kııvwtli, -ıtam 
wlir.:t "-n ... da a.. eclaılim ki; cw Ye aımeaör wibi lrirmelen tana aıa- kaç ay .içinde vaziyet" değiscbilettğin- CQJr .:a.YJI' yanarak o1müşlerdir. Oz il d _... bünyeli, çevik. pyıetli .eki. ' ... 
C..- t.I.) • <.- a...) ...._. ....,... pmfWJanel .poaıca ~ den bu<!Ün1E'!'de mülıqım edile<"!'k em- ~ı!::.rıa Dikili müddeiwnu- ~==ı-:=o~ 8 Avı. süvariliji. ~ hMbi 

1 

el ...;, 
9elr ,.... ..... r 6ır: Mil& .. de-: pek de dais- ...... Spor mi wnin tianın bir sene .,., ....... kadar ihl'llC! - uştur. .... r 1 r 1 

• "''-' ...... ayM)a. ~ ı.aau hmeklta .. --
........... •' rhl. !H ' ' ..... hiJWıH Ws ... i!d· ı 'ı - ve -llL.-...tı_ mümltündür JllJll' .... 11•& - ~-, ılı'ı ı•• -=-zı'--L n---z ftrier, &erek-. dudarma, gerek umiJea 
....._ ... 1 " '8 ....... 1 "'ıllp ldııi .._ dil e1-a·1va ~Jhri~ Vekilet piy~ı ve -~ cliikade ....... --- ..... ••- ..-~ ma __. ı... ..... liltr ve kmatleriaate 

• ............ .-. "" M • vardır. A.ı1 lzeriftde duralacak takip edecektir. j Dllf ._ U pam emw hıtıhgww...,_. 8bittifter 
~- • dwlelrl tı.._W sker- wıırlar • ...- amlece bir 1!emafa mev- - -•- _ umeovaınnda oturan Faik l!iha-.. ....,_.,""tiz 'ıtir. ICAOINİ.AR - Ba-* ..... _.... _. ......... •aı ıes ..._,..... tıelllcii eden ab"'f profayondlerle. eklere benzerler. fabl.._ .ki w 
-.. .,.... -~ t.1Yc edebi- amatörlük mukeıri altıncı. ~ı...., gi%)i lzmir.de yeni B. P. YAUl.AJI C:0S .. IDtMIDA bünpee chıha zailtırler. Bundaa daia:vı 
liriz. Bu ilmi .... Wr ...... wenfle profeqoneRenlir. AllttUDIDE- PB2'BO.L GBLPf ~-~kseriyetle Dtır~ ic;inile' 1119-
tafl>'an kim.elere alt fazilederi uyacak Q__ daTmda ı,.:;..:ı. bir tehlike re- At tü. k •. • al•1s- --1.: ........ ı..~-: ,,~ . .. __ ._ "!..'- -•-L-ııe •-1 -t....ı._ ~- İyiliği ~ severler. dindar ... ve 
olur.ak _....__._ -...,.vır ur- ... a r mu•esı y ~ ~ --...-~ ~ mUA4Ua amuc: pew._ 5CUU~ pek müstesna lMr kalbe lilttirler Be-

• spo~u namı .. unaa seçinenle- kil. eden bu ikinci 81nd profesyoneller .. nahiyeı. binasında yçılinq, tir. Ça• ... eh+ llhlll 11\Jaa,. çıJraoıla.. kir iken mtizc.ıımz neı:-de ~ce 
~ kötü tellUl)'illled --'•mak maalesef bütün dünyada: bu cümleden Onillniizdeld ~ iliyet idare heyeti reisi B. Abf caktır. emsalsiz bir zevce ve anne olarlar. 

Ye mbmdaa ......... olmaz. olarak - maatteessüf - memleketrm" ı"zde _, ,_. __ ~ --·-Hakikt ruh ' f 1 it ~ KÇ, ... ..: ama Uzu- bulun- - Maamafih ikinei _.,.;nde ..ı..=, __ kadm •porcunun t temayülleri bir ekseriyeti tqlu1 etmektedirler. Bu kim- llGP a eralH?P a-..-· uoowcu• 
kaç nokta etıafmda toplan.bilir: Mert- selerin kazuçlan her zaman basit hir aedacGlı- lflWl'AK4 l'fc••BI' ve erkekJerin tabiati ve hususi)lrieri 
tik ve doiruluk. itaat n eli.ipim. teaa- ık ---- Lı· d " -ı le • Dgle)'e Dr ICıthmt Orel riyaeı et- ........._.. ·, llÜ mudab böy~ olı-.cağu:u iddia etmek 
nüt fik • ahlik .' ayı veya u--- şe~ m e goru mez: a • Kordonda belediyece satuı alınan --1ik faa1iJ'et raporu oıam. .. .,.,..., 8BI- ~değildir. Uxun tecrübeler~ 

• n., •• inzibata. _I• g~yecek ~ntwk kombinezonl";.r v~- Atatürk ltonağında bilyük bir Atatürk üzakerat ceuşm ey1emq ve ı.m Bir mBddettımhai t....,balda bulun- miştir ki gün~ştc ,·uJtubulan tebeddül-
!~ ~ h6tln m&.a'-kalarda n~. de bll' ~r?feqcmel hakilcı hu- müzrsi meydana getirilmektedir. B~lc- 1er ' · ündeki wı.1.ül-§erefinı en on safa koyan sporca. met- vıyyetıru eakJayabilir. diyed b" h 

1 
.. . 

1 
ha ~ buJmwlımqlm Yapdan ... makta ola mm•eh taret miiclfiril B. veya ınsau ~ıye t~· 

~t bulunduju 8PO"!° biltiin kaidelerine Şu balde. (1pOm1) ilımioe bak kaza- zırla~~ r:~~~~ esas arını - _. ! eaki hey~ qnım ipb .llehmet 411. ._ ndet edenık dBa Ta- ~tali.ve hu.susiyet.Jer üzerUıde tesirler 
nayet ederek ta:,. bir mertlik ft doira- nabilmelc için imamn bir takım ruhi ka- ),füzede Atatürk halckmda Türkçe ve imiştir. ' lifeıine l ı' •pı ıa;.: bahsedilen hwıwıiyet ve ta-
~ e P-•ia Y97ll humwdan litelere malik_ oım.. 'Ye nefıııini terbiye ec:neb1 dillerle yazılmış bUtUn eserim lileri, ikinci teşrinde doğan)anıı hepsine 

bir derece elde mnefe al- ederek bir ideal .,..mde iopbilmek ka- ihtiva eden bir kütüphane ~ edile-- Jfa.aa do.fr• )'81.I Mı•r 08 M-'tı.I. değil, ancak büyük bir kıanına mev'ut 
~~k1~· ~ .. .. .-.f telikki.i, l.iliyetini kannnHf ollDMI pırtbr. ltte bu cektir. Bu kütUphanede buJumeak al- • •ddeyleme.k doğrudur. 
~ tür u bi!9 W 7oJ.a bueketleıdeD İlmi bzaaabilmek içle ~an gayrt't- bfim.ler sirndiden hUlrlanmaktadır. ' İ. B. 
danna kenclWai mıeneclecebir. lerdir ki bir memlekette sporu. baltiki Atat~ müzesi 941 yılı 20 Ağustos ımsrAMn 1 lllcl Mldn:oB - - BAS'1'Aa&n 1 imi BAlllnlm- ! ~~~----------

MYhtelif sporlar hakim.ele nizam,.... hedefine doiru. çok y.ük.sıelt hir mevkie tarihinde on birinci lznür fuarının açı- .-........ - ............................ _ 
meler yapaD idare adamlamun en hü.- çıkanr. Ba cephesiyle llakiki bir meJ.p lacağı gün merasimle kil..oıat edilecektir. ft R ,e 'ut .. pi t ... fu n etiaJa 1 l'"tl· 1 Tep. · l Ür- i OKU'llLARIMIZlll : 
yük. prensiplerinden biriai de .anorcuvn şeklinde -:..:ı:•meai icap eden ,_..r an- --e--.:.... ik Wr •• lmv+eti --·- fllBI *ı = ..,,_ 'en xm· m11a ._ ! atı.arı Elll i 

~ " - • .,..... .....- nar mn• B 1 luılea lıidalı• -'L- ı.n • ----=--- • 
dauna mert ve dürüst tekilde hareket cak bu prt)an taluakkuk ettirdiji zaman " · l Z;4' "9 bh f .. ~-- - ......................................... : 
·tmeie aevkedeeel: fdülae kaideler .... faydalı ve lüzumlu bir müeuaec:lir. Sakar·~a,, vapurunda -'--- L...L. aL _._. li anaıl • iM '* br bemha •tmı..,.._ • .._ ,._._ ~-.--wzu .. pwu 1 4 dır A-----1.-1...- _ _,_._. sr w.n ltefmet•"*I 

L ı k ,.__ . ıw-~-.,) ~- .._ 

Bu aqam saat tam doldmla .. 
TAN Sinemasında 

Bn . . MUALLA 
BENAld unt 'YE ARBADAIJLAR~ -~ 

BÜYÜK KONSERi 
Numaralı yeriert bir in enıel bpatuım 

yangın çı rıtı • ı - · ™· .,. "..,... &ile "" ..... .t:m:qtar -cı-
Dün gece saat 20,20 de. Kordonda sa- -· dlr. Bar IW wıbııla • inewa ide hlr .8-ll-IMG tarihli Yeni~ Asır gazetesi-

hile bağlı bulunan Sakarya vapurunun IOlatafDI SIMbltl =-~ rba ...... hasar ehpmıijet- :::!~~~;e~c!e~=~:: 
baş tarafındaki tayfa kamarasından ... • ter) b.ş!Jiı altında, Kırkağaçlı F.şref na-
yangın çakmıftır. Den.iz yollarmm Ka- AS?ABAFI j i:a sAiıtFmE - ldkate tamamen vakıftır. mında ~ tı:arekAtmdan bahsedil-
radeniz vapuru düdUlde imdat ipreti Bu .aı-A- ~'-~ L-• • '----! ınekt.edir. Kırkagaçlı Efı't!f, benden baş-
vermiş ve aat 20,30 da itfaiye yet:iferek eas, ~ ~ rnuwy• • ~,___ --· ~_,. --:-• ka bir khme bilhıemedifinden, bu hl-
faaliyete geçihıı.q me de yanguwı hm.at et llmriıa .,.., _ .ıma edilıa rmm il.la• Sovıet ~ Te iktı- difede failin müstear bir isim tıcullam-
Sakaryaımı gemi nıilrettebatl ve yanın- atlta pütmıela .. takip ... adiyabm .... .... r . 1 pi.si- rak. hareket ettili zan ve filphea" lıud 
da mevcut gemilerin tayfalan tarafın- memleket.in bu gayelerle ha- ~etlerle laiııa.t 14 ysj de i8pat eder ctWıağundan buı:aun tashih 'ft tans1ıini 
da ~ hddtrı!lm'lf'r. etmekte okl .. B. lıWalBf-, t. W __. k laı • h A' rica ederim 

Yap.laa incel •e pnpvt- lliıg bir propqandaamın muhalif haberle- ,....,"! a • • 1 
- Kn\ i çta Boduroğtu mab.ılesincle 

m..le _.ım..fill w ,... ..... Wr ğmea, bu ziyareti yapm•siyle.,. 5ot)11l m 1 BMdaW mulııte1if mukim 131T ciolumlu Af"ıfeden dotm 
kaza eseri elduju ............... oo.ı.a umnwl e6An da 1N Jaa.. Wr pk rlıh ~. Mmtafa otlu EŞREF GENÇ a 

• ! ......... ,................... .••--•-• .... , ... ~ ................. ! .. ., ... ,.! · sırma eihiııeU kapcı GOleni Wu;yarak - Cesaret, caıum! OzUlmeyin, bet le bir §f!7 lrn"D .. batma hiç aeJmiı - Haydi, dedi Sizin sıranız. Çok kı-: : BUYUK , .. iKAYE : :. derhal kendilerine 7llPlflL Cmııil, mahl- dakikalık 'bir i§. Daiıı derin nefea ah- midir? Blılıla ıh 1 •' ZllmUf, ç.olc miiAebessim bir .tavır ...ıaa-
.: i • i i rane dlnek ~unJari.Jle Cazibe lıeyi2Jl D""' .. ...-. ota ıbile ...., .w.a., Sa'l'IWIJDda Karedmiz tenilıaneJıi mü- mqtı. Hakkı yak muydu ya? BusWı, 
• : • • ft ronl-• arlmsmda ~ bütilll _--J...__ .3n--ı-n.6z.. d.iretıl ba ı.ı .~ L..L.- b•"- - .:u ..... '--- ı'rin bü'vük' L!- gwı" dil!'. Bıa}ııc:u 
l•111•••1Pell!l!!e1e1ee111eee111Heeee1111e1eeeee ... e1e1 ... ee1111ae11HeıeeHle1111HHI ~ ~ ~~ .. "'9uuwn ... ~ ......... Alllll UllE° ..,.. ...- ~ ...::. :w-- # IXC -s 

U 1 S d 
ifna mMeıwteldL c-ı.m bir kame- 'nlill kmn ahall7e takdimi pzinongn ,.ecektl? D.tma - 6dl llBylemek ve sayeainde, pzinoya müthiş bir kalaba-' mu mıyan aa et rJ,Je.ıtmdaçahyordu. Uzaklaclenkllze.. men.sim ..ıam.- •b=a-htıle 71Vh- m inn h•az .DWIGiGIJ'ı ........ lr istiJ'eD lık çekmifti. Başka türlü bu .iJe teelmi

rlnden bir vapar projeldörOalla lfllı eaktı. Gülen, teyuıat ve geaç bahriyeli 1ıu muhterem ~ lçiıı aıtık susmak- yecek olan blr çok ~ gezü:iler. tı.ır-
ll11J'l)dı. Dir kenar bpıclan "'7'9 dawet edil- tan blı!fta pps-& llir le}" lra1mıylle8k- nikenin kolunu çevirerek }'İrml be!'! ku

• --------•••------.... -- GidmMn bir kaç .._ = ta., öl- ~ ve sahneye bltipk küçt1k bir yeFl tı. Bu fikir genç lma biraz cearet ver- nlfluklarım bırakmışlar, otomobili ka-
T AWO : ...,., TILDIS Jedm .._ lkdUlll kn.r tavJdı ihti- 111&10~ girmif oldular. 4li. vmmak hayaliyle harebt e~erdi. 

13 
pır kalaJ.I• aramda ODU 9kilnıce Direktar: Cemil enua elini kendi elleri ansın- Gülene hitaben: -.. - ' cı.t. aeJdlla cllye bnl eh: - Lütfen bunda bir dakika durur .. bnede .W..U· _Hazır m1S1JU&? diye ..-du . 

.,akU yoktu. Kızın g6zJeıt de ........ mnıian korkumzca yürOmek mOmldJn. BQaıun aeçmesine münde ediniz "lll .. mın! ~..mı. Bir_._ *' - Cearet! dedL Sinirlerinize hakim Genç kız etrafına yal.aran .gôzlerJe 
di. Bu idil renkli g6z)erin ~bir ha- dG. ba:rlar uyanlar. rica ederim, 1nn1mm alınala ıeleceiim. . olmımf baktı. Eğer tdcrariamak icap etse, bütün 
kışı vaıdı ki. ne .ayieadJllnl bfnlen b9- Cazibe~ §imdi Gülene hiç bir pı;sbıler! Ve kasup Rfbl ~ktı gitti. Pek~ Jm.oebot edi,oldu. bu halkın tecessüsiyle karş~k 
nyamamıt gibi bir his ••borda. Cemil faydma o1amnc1ı. O da tam bir he7ecan ~ ddan aut1mr Ye kanalar ua- * Gttlen _.. ldbar Wr tnır bulu)'OI'- için etomoblli kazanmaktan feruat e.de-
kencll kendine hftlnnDnD ftft9: . içinM idi. Kala kala Cemil bılıyordu. smda ealldikten .soma, ffipnedım tzade tçinıde lwıhrn.hılıJan odlıı1a pek a clu. Pertevde olnupn bir tavır. Hazmet cektl Fakat timdi is ift.en ~i. İl«· 

- Bu kız bir pftal1, tam ylneeek de- Fakat o da GUJene tam bir itimat telkin olar.ıt kalabalıktan aynlmU, rahata- moble vardı: Uz.erWe btr sUnhi "bir etmeb::n .., .. -d.tmı da if1ıe ikinci de- lemek lazımdı. Müdür yol gösterdi: 
rcceye aıe1mlt bdlfe tenli bir teftali! etmiyordu. ÇflnJdl sene; kız. onun gizli hat nefes almak zeYk)l Wr ~Fakat bardak bulunan bir mum. bay.ılmak fa olanak ap.ı etmiş ohayolldlL - Buradan bayan .. 

B11 lrillmıG verir vermez, çıgırtbnı mabadını sezmiyor delildi. Çıgutkanı bunu ödemek lhundı. ·Gülen fimdi b6- \bere 41aa kimselerin buraya getidldlk- CaDhe ~ ~ dainut itimat Dekorlar, kl'\b1olar. projektörlM"le do-
1.skele kenarmda mraya lmyclu. yerletfudikten aoma. yanına döndüğü tün halnflaruı hedefi olanqtu. Bunduı leri hissini veriyordu. Bundan başka bir etmek caiz flduluma iddia ederdi. Ordu lu kulislere do<:rru ilerlediler. Yol ~ös-

GGlen m«thlt c;e~ flmdi pek vakit. ceare\ ftrmek için: pek hntlımmıyordu. tçlnl çekerek: kaç bitemle ve 901u1c ~i •lbndım ~ ~ bahriJelilere! Gü- teren olmua, sasırıp kalmak muhalt-
iyi anlıyordu. Pertevbı flmdi yanında - Haydi UztlJmeyin! eledi. Ben size - Bir yufka gibi Jncıldfliml hiwcli- bozuk .:ıstalannm çıkmtıları h'--dflrm 1m ftktiyle bdmcağmn t:.şma gelf'D kaktı. Gülen lı:rdenb"re kendisini .ank 
olmM1111 ne bdar arzu edl,ordu. De- rehberllt edecellm. JO!Ulft! dedi bir ~ vardı. Uzaktan bir romw oir macerQI ha7il me1'J hatırlıyordu. bir sahaya doğru indiklerini h'SRtti ve 
l&uh ona cearet verecek ve kıza ke- * Gülen insiyaki bir hareketle Cemli duyuluyo.r, bu hazSn nUtUk trıiltileri pek Parlak bir topçu yilzbaşasıea n.işanlan- zeminle bir hizada bulunan bir nevt 
mali emnly .. ona dayanabilecekti. Bir Gazinonun etrafı bJababktan geçile- Şardanuı elini aradı ve - dfreee ili- fazla cearet veriyardu. Güleaiıı heye- mqtı. l'abt zabit 9ÖD1nii tutmamı<1 ve parma\dığm öte tarafında, ~ ürJerce ba-
tılnenMI artüli gibi gönOl alıeı o1mamô- miyecek halde idt Tumıbye kadar zar ratle buldu. canı gittikçe artıyordu: birdeabire .mr1ara kM~ı 11n biri>irine kansan kalabalığmı ~ 
la beraber, temkinli idi ve omın arka- zor kendilerine bir yol açtılar. Orada. MUthis korkuyorum! di,ye itJnf etti.. - Ç.WOnlm nJJIWl Umem lalı· ll"Jlfü ...... 6dıpıak:: - B t T M a;; n t -

• 

• 
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DOKTORUN KOŞESİ 
•••••••••••••••••• 

EK EK _.,. __ 
8. Molotof un •e ya

hati ltal yanları da 
ümide düşürdü ·---·-

3erlin bombalandı 
. - BAŞTARAFI I inci SAHİFEDE -
balar attığmı. yübek tevettürlil elek· 
.r.ik tellerinin, iki çiftliğin ve bir evin 

Çok yaşamak ister misiniz? 
----------------X~Y-----------------

Çemb~rlaynın 
ölümü ve ha_, a
tından ·bazı 
salıifeler 

\'AZAN: Or. G. A. hnsara uiraılı:UU. öleıiler ve )'aralanan-
- BAŞTARAFI 1 inci SAHiFEDE - J.nr mevcut olduğunu kaydcylemckte

mernlcketi haricine çıkmamış olan d 
k 

~ 
Ekmek bizim velinimetimiz olma ·tan B . .Molotofun ilk defa olarak böyle bir İNGfJ.iZI.ER HJi\T A ~ 

ömrünüzü kısaltan -şey
lerin neler olduğunu 

biliyor musunuz? 
dnhn yük ek. nimetin hnc!lisidir. Bir lkü- Avrupa sc}·ahati yapmakta olduğunu ' mi ALlYORLAR 

-•- çülc parçaamı yerde bt ls:ı\c öpüp başı- ilcıi :b"ürmel.."1.edir. 1..ondra. 11 (A.A) - Evninc Stan-
Münih belki bir hata idi, mıza götürürüz. Her türlü ;>emeğimizi Ayni mehafil, Almanya ile ge~en. se- dard gazetesi İngilterenin gelecek sene 
fakat lazım oldUğUDU ekmekle yediğimiz için kıızandı~ımıza ne Lir ademi tecavüz paktı imza etmek- (1941 senesinde) hava bMDmiJetini eJ. 

C b elemek parası deriz. Batka yemeklerimiz le ve Almanyanın muvafakati .ile Po- de edeceğini söyliyen başvekilia sözle. 
düşünerek .. eın er- onun yanmda ncak :birer katıktan iba- lonyanın bir kısmım işgal etmek sure- rini tefsir eden bir makalesinde dİJ'• ll'•'X ".u .. 
layn bunu yapınıştır rettir. tiyle Moskova hükümetiniıı kendime- ki: Ban pylePf »flpal' ve yapmazsanız ,,.~ sene 

-·-- 'Fn'ht ekmt"lc k~ndisın~ verdii:<imiz o nafııni Fransa ve İngiltere tarafında de- Kendi imalitımaa Kanada ve Amai· ~ldffrsfniz.... 
Londra, t l (A.A) - Çemberin} nın d r ,.-ülcııek ıpa}ır-ye. acal.a nçekt.en ğil, Almanya tarafında gördüğünü sarih k:mını ayda bin. tayyareyi tecaviz eden 

lili'imü hakkında Londrn raclyoııund.1 ~u lc}ik mıdır? hir surette iihnr ct.ti_ğ~ kanaatindedir. teslimatını ilave edeceğiz. Şimdiden Her k• çok yaşamak ister. Bu birazı ıcak ayak. boş knrın .. 
tafsilat verilmiştir: Coı-o'kluğumuzdan bl"ri .al "•muz tt"r- Bu berlin eyahati ilngiltere i~ yeni kUilandığıımz fuyyareler düşmanınkine da kenfil elimizde olduğu halde, lJ!lhas- 8 - Ept::ı-ek ve tozları bava~·a knl-

Çemberlayn ölmedeıı evvel Komny:n .biyeyc .göre ekmeğin ~ iih 1. ·~inden .bi9- hay.al su~ııtu ve Moskova<lakı 1ng.ı- nasıl üstün ise .leni tayyarcle.rirnizin sa .ron asır zarfında çok yaşıyanlnr en- <.I rarn!t r E l ndar f na hır ey 
cirmiştir. Eski Başvekilin sayfiyesinden ııüphe etmek b·ıe küf·•rr ,.·al-ın ımv 1< bi- liz bü~ ük .Jçisi tarafındnn sarfedilcn daha seri '\e dalın üstün olacağını kabu- derdir. Zaro ağa ikadar :yaşamak her ıin· Y lrtur. 
uzak olmıyan Kilisede dün sabah dini bir lirse de ekmeği şimdiki hayat ilmi in go:ıyr t!erı.n ~ cnı bır hezımeti o~ t\!- !e hıı!dumız vnrdır. Kanadadan ilk pilot sana nasip olmaz. Fakat yüz sene ) ~ - 9 - Vu udunuw, ıu u, ot du
fıyin yapan ,rahip eski Başvekilin ağır ış:Jde~ma ka111 tutunca ona ivıat edi,en lakkı edılınektedir. B~u ~yni Italyan kafilesi yakında gcJcccktir. Evveli ince mak pek ata-mümkün olabilir. Bir d fa ~uz yen temiz tutunu,• ih::ısar.ıt1 d f 
rahataızl ~mdan bahsederek Kil.ısede foz.iletlerde,n bir hnvlwr.ı tnrhctmek 15.- mahafili, Moskovadald Ingüız büyük cl- bir sn halinde akmnğa bıışlıyacak olan ~~u bilineli ki ömrü uzatın~ b5-i- ve telef ediniz.. 
bulun:ı.nlnn Çemb rl ... yn içın duaya da- v.m lir. çisinin son zaaumlarda sarietU~t gay- tayyareciler akını pek yakında se..1 ola- tun esrar, onu !losaltmanuıktan ıbarettir. 10 - Gün~ ve bava gôrmiyen yere 
vct etmiştir. Halbuki bu .cs;ıad:ı .Mister Bir .kerrc.. Jııı.zmcdilınek lh=tlnd n .rctlere bir delil olarak z.ikretmektcdir. cnktır. Halbuki hemen hepimiz. ömrümüzü hastalık _nirer-
Çembcrlayn haynta gözlerini vummu 250 ~mm ek{Uck, nzot l ekımı 'dan mua- Yine ıı~ni iİtnl.)AD mabafili, 60D 7.U• İngiliz bombardıman tn&'yarelerirün lruıaltacak şeyleri yapmakbm çekinme- il - lyi nefes a.1 ki '-Ucudwı genişle
bulunuyordu. diilni olan yi"z crıını cttcıı dort defa. manlardaki 'hiyasi l\'e aSkcri badisek·rin :Şimdiye kadar Almanyaya yaptıkları ta- yiz.. Bunlan yapmak. bWın iç.in tabit sin.. Saf olmıyan M\'a ya\"DŞÇa, gürül-

Çemberlayn 191 1 ıtencsinde Birming- 600 gram sütten de 'beı def daha za'h- Almanya "\'C So\•yt•t Rusya arasında le- arruilıır ve akınlar yakında yapacakları blttr hareket. itiyat haline gelıriiştir. tüsilz, fakat ger.çekten 7.ehirler. 
han schir meclisi azası olmuş, 191 S de metle hıumedilir. Bundl\n clola}'l etle mus yolunu pek .ziyade kısalttJ~uu İşa· akınlar yanındn biç mesabesinde kala- Çok yaşam:ık !istiyor musun'U%.'? 12 _ Münebbih maddeler iac:aru yo-
helediye reisi seçilmiştir. 1918 de Bir- süt kendilerinden sonra gelecek yemrk· ret ederek llerlin · '!ıüliek•tmm, . ..;bir ta- ı.-aktir. O halde aşalıdalı:i 2'> maddeyi mıu~ rar, yıpratır. Mugaddi olnnlar !kuvvet 
rningham mebusluğuna ~tir. Bun- )erin hazmcd~mclerinf! yardım ettil:leri raft.w Japonya 'e .SOvyetler, diger ta: mayın .: . verir, tamir eder. Yiyiniz., için~ l"almz 
dan onra siyasi hayatta yiikse1~i ıpek hıdde demek .hu.ım cihazını kendi hcsa· rn!,lan İtalya . ''c ~ovye~cr • ~s~ ~NLAK GABi MEVCUT BIB . 1 - Tembe~ çalıpnılktan eyade .israf etmeYini~ .. 
•ürntli ol mu tur. 192 3 de posta ve tclg- bum yorarnk knbk dediğimiz hn~ka ye- muna.c;cbctlerın salih nlıuueü ~ostcrdıgı Ll.MANI DOMBALAMIŞLAB. mum yıpratır.. 13 - !Hususiyle yazın !biraz aç '\'e su· 
raf nazın olmu , aynı sene içinde sil\hJye.. mClr,erin .güçliikl- hazmedilmelerin,. se- lbir 7,mu:ına tesadüf etmesini dikkate şa- Londra, ll (A.A) - A1mımlaittı dün Z - Hayatına çok baib iııen clldine sm: Jca]! Oburluk insaıu lnlınçtan ziya· 
daha eonn maliye nazırlığına ıceçmi.- hep o1ur. ı·au güıiiyorlar. bir hava hUcumu esnasında tahribet iyi bak.. de ôldUrür .. 
tir. 1924 sencnne kadar maliye nazu:h- ~nnn ya1nız kalori hesnbını ö~-tctt.k I~u ~lin scy:ih.:.ıti~in_ B. llitlcr \C yapLıklnnnı bUdirdildcri Teksoy Tuna- 3 - ~ sağWa tutmak. mideyi 14 _ Çilncmemekten :ise yememclı 
inu işgal etmi tir. 19 31 de tekrar ınhlnye kendisine Hi:r:umhı olan kuvveti ebnek4e lu • o!mı nr'! ında ılkonce Breıın~~ m hakkınr1n Rcıyter ajansı şurilan bil- bast.ahktan k~. . • daha iyidir. 
nazırı olmuş ve nz sonra yeniden maliye temin etmek i"tf"se günde ibir buçuk kilo \C !nlalıarc Moran.,.nd_a yapılan _ n;um- dinnek- 4 - ~ zaifletir, ~§etü'- SoI:uk 15 _Perhiz, hekimlikten 'ÜStiiııdür. 
llez.aretine geçmi,Ur. l 9 3 7 de Ba,vcki- clcme'.k 'Yemt"si liiz:tm ge1ir. B-··le y pın- kadardan ~ e B. llfü.·.r~ ~rix; ıuilı:u z.a- Alı. • ınkü hava lhücumlan es- kuv\'elle~, ~~· 16 _ Sofraya ne kadar çok türlil ye-
lctten istifa eden BaJd"·ini istihHif için ca da ekJ'Yl,.;;;.., vR1ı h,.men hi~ olduğun-• ~ere kad~_r <l~\Di?l az.mm1 "8l'lh olarak nAsında ı, ... _ .r>...ısabamn il.iman ve garında 5 - Elbıse !hiç bir tarafmm ~- mek konursa 0 kadar ziyade :iliç alma'k 
Ban-ekil o1mu§tur. da:ı ,·üı:nctl!P•·n tllbii harnrctini muhafa- ız_h:ır ettı;: Alunih ~utJmndaıı ııoara 1':'· büyük tlihribat yaptıklannı bildirmişler- ~: Bir mn~ hıilı -yürümek. biı- lizımdır. 

B. Cemberlaynın ölümü n.iınaseheri}-te 'Zil etme'kte .. rıc:;•ı;k çek .. ..-. l\7otu dn ft.Z. ki o~-ı_sı ayrmı dı~te şayan addcdıl- dir. FU:at 1\lman illtihbarat ajansmm pardesüden daha~ ımbr- . . 17 _ Kapalı bir odada ağa ah· 
hatıra gelen ~ ! 938 de lHitleri .:z:iya.reı oJduğu"".dal" ~ .. .r g.in ·udıındnn ı. 3,4. nwktecln. iddiasına Tal'tmen, bu kasabada limmı 6 - Hareket ve ıdman tam bir ıç ban- hayatmııı üçte b ... - =ler 
eder<'k harbi I! ay ~~ olmam- gram ıot!bumin icayhcder. 5ltmA-:n ziva- - -·-- !~ktt?"· HalbUki Mmanlar bu !liımmı yosudur_ . . • . ~8 _ Meşubattan. ~lerden hiç b~ 
d~. B. Çemberlayn Jngiltercnın harbe de t!:=.ker olar..k :madddC"l"deu murekkep bulg.cırlar fQŞl}'OT1ar iki~~ .de~ o~ ~mbardıman. ettı"k- 1- S&bhatiıı üç alameti· Setiu ~ safını kadar harareti ~idc-nnez.. 
~ hazır olmamğt bir zamanda harp fe- o1dui{u ;çin. ıgittik~ ço~alaı~uıı \ı!ldiği- . _ . el · ie:nnı iddia etmişlerdir. .D _ AIE.ol tütün birer :zclıi d' 
la-etinin kendi üze?ae. ~~esin_e mani miz şeker hHt~lığının 'birinf'.i f'behi çok d - ~~~!AR~:ca s~~! ~ Ankara , .. aduosu .Bunları ıı:.,m..,.!:ı r ır. 
olaıuştur. Metin sccyesı buyük diploma- clnnck yemektır. an }a ca . ·~ ı...-; • amanı Leoınidu cgel de ab dem~ ıaı 7 ' 20 'BaŞi 1bir ıra'batsıilığa ıaıaı.. 
Un eıa bariz YMl.uu tetkil etmekle idi. Terkibindeki yüzde 8 nihayet 11 nia- yanname neşret.ıniŞlermr. Çok ~.rccan- ti. • .. ~ .. W - yan 
Münila owun -....ı lla-·nda Lalki llMr beti <l k' lb · - :lü ..:1 ~- h olan bu beyannamede mlitecav.ıze kar- Bey;mname lJütilrı ıc1ünya psetelerin- ..a 'V u 111 rnamazlt"k etme_ Hellüz ~ıtmJyen, 6-
L ~ ._ -...~ • n e ı a um.ın ıınsana zurruu oum T ~ft tal 1 'tı ·ıa ki rab ha .ıı -·t-L. .. mlyen rahatmzhktan emın olm•mah 
-tidır. Fakat Çemberlayn bunun lazım aminli asitleri temin ctmı-d~incl"n çok 51 ...,~r 1 ar.ın ennop e ceı: 1 

.• • ıuen bu_.,._. &ecavuze brfı yllkseltilen 8.00 ~Ye memleket .-at l&TUI ÜBAN 
olduğunu cliİfÜnmıit wıe. f'llpmlftll'. Mi- demek yiyen insan ir arafta11 ny:ıflıı.- 1.Jrl~tilınaktadır •. ~ bu mevkim şid~f!tli prot.estO)-a işt.irüleıiıü ütemek- 8.03 müzik (.Pi..) 8. S Ajana habeileri 
nillten sonra getin1iii e erin llCI si&ut ma'kla beraber bir taraftan rl -vücudu tcslı.m oL'llasını ıstcd~ı wnan i'~~il edir. 6.:30 müiik {:Pi) '8.SO - 9.00 CT kaCbnı if:='!' Ta eclmH 
1-.yaline uiramıJbr. Jşçi partisi Parla- biçimsiz. yamn yumru o1ur. • yemek liatcai 1 2.30 program ve memle- .....-., 11ıMn;.•M•• 
~toda Çeniberlayn )hük:ümetile .işli!'- Madenler cihetinden, krıkürdü e foıı- muvazcnee.ini temine hizınct ederse de ~ lıopfa dograyı.p yerseniz o vakit ket .aaat ayan 12 .. 33 müz.ik ( P.L ~ 1 l.5-0 ınenfaatler.lnl koraym 
tgınj :reddettiğinden sabık Saşvekil ni- foru pek fazla oldağundım, lhannedilio çok. ekmc'k tiycn ıİDan epeyce de uyu- şeker n~ pe\ bzlnlapr, ıimanın ·çi Ajans haberleri 1~.0:S ma~ (PJ.) ıLaadra, n (AA~ -&oyter~ 
~·et Avam tca.mara..-~i pliada kana kanfltkt11n .sonra kanın en 1'17 7, S ıuk kalır A ritawiniodc:n :.hiç bulunma- bayılır. 1 e.OO program :1re memleket .aat ayan di,.._.etik _._Wrillia alibiyedi LoD
~lmıştır. iki eeneden 11:.eri maruz bldı- derecede ~ ~p ·dur. Onun dığından ekmelr.Je ibesleneıa ünan bula- Omm içiD ekmekle gerçeben btı'k 18.03 müzı1t (Pl.~ l8.30 kon111ma dra ~. ~ ıiift 
~-fırtınalar onu kendi -.deybind~k.i ten- için, zaten 1rcndisinm m11ğ<lnrlnn demek tık bastaltlclanl kartı .koyamaz. ekmeld_e olacak~ .oğandar. Zaten. rivayete ~· (çiftönia saati) 1:8.45 miizı""k !Qftçinin Tancada "'ai,Jret :Jeaİ ibir ;ü1kişaf JQlaa· 
llQZ!erdeııa ~- Mubaleıet oLm şeker .hutılları için en tel\!ikcli gı- beslem-..n .çocuk :büyümez. Ekmek .kendı- ıc, cSk'i mmdılar da ekmeii soiuda :ye· na.ti k:öy azı 19.1()0 müzik {Pl., 19.30 .tHır. İnlilt&•min Taac:aa. bak n IDCll• 

Yeni &.pekit Çöıçili ıbile A.Yam ıKama da ~~ ~lctir. -çüılkü dkf"I' ıbastmmıı .:inin tr-rkibind~ ço1kça lhwunan niııaııtavı mck i;Tn icat t:trmııllerdir. memleket saat ayan -ve Ajans Laberleri :faaderiai ~ içia i~ eıilıa ted· 
ra.nda lıükümet mümessili olamk ta- ö'ldürt"cek !\ll"Y lc11mndıılc; elcciliğin art- ,eker o1Clok1.an wıonra vücuı:la 'Yanyncak Ooğmsunu iistB8cniz "·elinimct dedi- 19.45 miizık yeni pTlalardaa .ömekleT ltidrıri aldıiı beyr.n edilmektedir. 
~ "steınemif 9e 8. ~tlenin hiikii- masıdır. hale get"irmck .. ~ ıJüzamlu ı8 1. ritami- ğimiz ılcııru faswya, onimetin !kendisi aiye ?O. IS radyo gazete& 20.45 müzilı: ıLü-
"-t miinırsaili olma.anda in-ar etmi§tir. Ekmekte !fosfor lfıli1n olduğu ~ıılde ninden bile ımabnımdur. tanuuğunız. ekmekten üstündür. Onda vu1'. fud ~eti 21.'30 konu.ırna (hultuJC KACAN l'rALYAN l>ENtZALTJLABı 
8. ÇemberlaJ'll ptikçe arka plina cec;e- liireç az ve ikisinin araınnd~ nisbet !bt- Ekmek etle yenilir~ ıcbnekte alb:ı- da ..ndtant niıil>et !bire 'lıiılbetlc uzak Ol- ;\mirii YllJ'lll• 'kurumu adına calip Gül- 1.-irada alma haberlere MiM• 
~ek PaıUnrvto •h= & ia pp!ılline ,re ıpek 1'7'.ak o1duğundan ekmek kemik- min, Dilhawı aıDiıl1i asit ebikliğj.taaıam- malda beraber hiç olmazsa kan. ektilik tc1tin tarafmc:lım: CE.ıcmme ~ netice-~ ,illia eiea ikincl h.b-• .._ 
ti~ blMll etmiıftir_ lere- faydası Nç biikmünde :kıJır. Ondaa laıınut ol•~ SU.t. lmnda ekplik . artar. ~ermez. Hem de. ırk.erini ıitc ~ eri> !UfS müzik n(lyo ...... _..ıha- .Dlb p!mi1i "-ılaı.ura ~ liir W. 
0- ı..,..... M5 ....._. --1--Yl ekmekle lheslelW':D {:IO~ar.ın h- losforla Jilreç ı.r-&lci mebet bire- ms- lude geLiree B 2 mnmini.i Jfe ~ • 22.30 memldızt eaat .,...._ .A.;.. Jaa- -.... W 1ııaama t ı mt Wa' ' ' O 

-..,._, ... Plim...,... piliıalamı akim nritı:1eri çarptk <ÇllC'J>uk :nim. • 1 be.ile ıda'La esz:elı'hpr_ &mtiii ~ ı:diar. lV.ıılcll bır:u fı.t!lllya llnmdan b.-: hederi: b...ı. ~) 22.45 - ti bilar qır. &iillir· ~ 
~-. 8a ..... ~ aya- \/jtamüı~ çellnce. km be J."Blnızfiiu.r.ine lterey.aiı illiireraeniR A ıritaraiailU ai.mi eP 'P..,,.,rsa da ~'l\Dl ftTfl ..Smeie 'l:ik ı:ad,.o saloa odr.e.trw J1Texıam11ua Ba Mıv•• dıı • W 4,, ille Y. 
~ ~ hiç .aııı.e eailmemeli- 8 1 T.itam.inindcn 7üzdc 9 dan Wft öl- tamıımlar. Iabt ıek:,iük eıme artar .ve muhtaç .dm&Cliğmdan kibar ı:öıiiı;,ı.cbe dmmı 23.00 müzik .(,Pi.) 23.25 - 23 • .30 riniıa Taacadan gitıifW ıPstaecelt im 
...r. cüye kadar bulunur. ~unla .Mnirlerin ıfosfona kireç ni beti . aaha ın:aklm;rr ... hir azıda ~a'Jdı ısnyll.n. C. A. yannlci :program ~e lbpamı. alimet mevcut d.etildir. 

!l'ürkiye ~ baDkamıa par.a yatırmakla 
hlnaz para biriktirmiş ıve fniz nlouş ol· 

. "-z. aym ,wnaa8 biJiinizi ft --.;, 
olursunuz. 

f BUGON 
TAYYARE 

SiNEl\IASINDA 
llcr ).'Cr (20) Ta1eb9'e ıo kuruştur. 

'TÜRKÇE SÖ7.1~1i ŞAIUULI 

Saadet yuvası 
Bu filun fuzilctL ve melli bir ~ç 
ltı:r. ı :hayau ~e TQ81;Wllll ,:iitcrmek
tl·dir •. 

Piyasaya Çlllmqtlr
!IER ECZANEDE BULUNUR 

l'.'.M• ıl PEPOSU : 

c • il . 
LlW RATUVABI 
iş 'UANKAS1 AltKA:SI ınA 

No. 5. İSUN8UL 

l~r AHBUL BELEDiYESİNPFıN : 
Oariilac.eze müessesesinin yıllık ihtiyacı için almac:ık 1 7. S 00 kilo pmnç ve 

8000 ]plo udeyağı 40 ,gÜn .(::ırhnda de.Eaten teslim edilmek şar.tiyle kap:ı1ı 
-zarf usuliyle ıaçılt eksı1ımeye lconulrnu,ştur. J al ipler toptan veya pirinç ve sade
yağma ıayn ayn tekliflerde bulunabilirler. Piancin beher !kilosunun muhamıoen 
bedeli 36 "kuruş, sadeyağının 160 kurt11.vc ilk teminat mikdan 1432 lira 50 ku
ruştur. Sartname .zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde ıg()rüleccktir. ihale 
15 / I ~ / 9 40 Cuma günü ııaat ~ S de daimi encümende J'aJlllacaktır. T alip?erin 
.il1t teminat makbuz ve.ya me:ktuplan ve 940 y.alına ·r ticaret odası ve~ikalaıiyle 
2490 ıntımaTa1ı ılcaınınun tarifatı çevresinde hazırl:y.acaldan teldif ınektµplarını 
ihale ,günü Mat 14 de kadar clıı.lmİ .encümene v.ermeleü aanmdır. <10326> 

;n. ıt, s. 12 4662 (2239) 

Gene; kızları '"'ifat cbuek lıtiyenlere C _ _._,.. I ~ı.A::...-.•~_;.;i•~en .• 
karşı irfct 'c istikameti ınüaalna et- t:! .. ,,..... :&:!% an "8·~--.!'f .... ,. 
ıncj:i.,'bi1en J,ir ı:t>.ncin bu mücaae.le- 1 - "'r'.apılııcal.: i~ tuzlamız levazım anhan çataırı .invaatıdır. 
den sonra s.:ıu<ll:tc cnnesiyfo fazilctiıa z - l\'1uhammen bedeli 5 32 7 lira 63 kurut rill: teminatı .399 lira 5 7 kuru~tur. 
tnajfüıp ulım al·ağı görüldüiünaen '3 - Bu işe ait keşif, şartnam~ ~·e proje her gün müdürlüğümüzde ve lzmir 
biitiin ,gen~l;~in 'bu fi\mi görmesi 1i- bn müdürHjğüınüzde göriilebilir. 

Al'RICA jl,l'\"c olarak Perfembe günij snat 14 de müdürlüğiirnüzde mÜteff"' '.:.il komisyonda hazır bu-
'tltnd.r. 1 JI - Açık "ksiltmeye İftiralc ıec:leeck talipler.in ihale ~ı.iuü olan 21 / ~ 1 /940 

......_~ HOl..'İVUT REW lurunaları. S. 1 ::!, 19 U 12 (2249) 
~fAiO".:Ziı&""*'~lMS•tlMllllllB ......... 

ASABiYE MOTAJiASSISI 

Dr. CAHIT TVNER 
Her eii.n saat üçten ıaonra Şam]ı 

« Ü,ÇÜncü Beyler ,, .akak No. 19 da 
haıta kahul eder. 

l'ELEFON : 3559. 
"""'r~.-.. lll!SE-.ıc_.mıı_. ...... 1 PEK YAKINDA 

Tayyare Sinemasında 

(FRANSIZCA. SÖZLÜ) 

·~ ur ~s BOYEB ve 
tRF.NNE DUNNE 

İzmir Vakıflar Miidilt'lüeüftden : 
tstiklil Mahallesinin Katip Çelebi aok&t'lnda J.:iiln ve Mirkado Cemile ;valt

fından 58 No. lu kiralık aile evinin senelik icarı 660 lira üzerinden müz.ayet1eyc 
konulmuştur. ihalesi 18. 11. 940 pazartesi giinü saat ondadır. Talip olanların 
vakıflar ;idaresine müracaatları ilan olunur. 7, 12, 17 4766 (2275) 

AJtôı nıva 
Yenişehir Ankarada! 

.Müdafaai hukuk cad 
smde Türlqye ~ ban
.kası arşısıııda: Tele -
:fon 39!9 

PALAS B~yoğlu Tepebaşı §clıir 

tstanbuln 1 tiyatrosu !karşısında ; 
10 ı Telefon 41300 

7 ürkiyenin en modern ıve en konforla 
oteflerjdir. Fiatl~r mutedildir. 

OO~TOR 

CELAi. YARIUN 
iÇ RAST AUKLARI 

İzmir memleket hastan ... i d:ıhill has
tnlıklar seririyat :şefi. 

!Pazardan maada her gUn hastalarını 
kabul ıve tedavi eder. 

TELEFON: Evi: 2545 

Dr. Stileyman Çoruh 
'Coruk has1nlılr.1nn mütehassısa 

Tt.:Lt:Jo"'ON: %310 
Mwwcne hanesi 42 Birinci bev~r So. 

lzmirin bu meshur kolonya11n• Hi Muayenehane: 3956 
lal eczahanesinden a•aca.ksYnt%. Cü·n· MUAYENEHANE adresi: tkinci Bey-

El•i: Göztepe Karakol karşıs• 834/1 
ıLondranm (Tbe Hospltal For Sidı 

ıChildrcnl hastanesinde ıkmali tahsil et• 
mistir. 

:Birinc.i ınn1f miitena sıs Doktor 
ler sokuk ınumara 25 

kü yalnız eczacı Kemal K. Aktat Denıir Ali KA:MÇIOGL1J 
yaJM!r. ı.zt1tR IKiNCl SULH HUKUK HA-

Türkiyenin bütün uvkifti kencH- KiMIACtNDEN: 
.aii.le toplamı~ f>ir u.be.erdir T akli- Davacı oı::man idaresi :ı. ek.ili avub.t 
cfi ......:.ı......__ Çi kii' - '•- · Iİlda Murat Çınar arafmdan Jzmir Seydi kö-

Uilı :e Teruu.ül ha talıkları ve 
ELl:XT&lli •rEUA'VıLY.ld 

Birinci He\·ıer ·ukııi.'1 No . .55- bmir 
Eüıarura ııtinema~ arku tnda sabahllıe 
aksama kndar

0

luurtabrını kabul eder. ,_ur. lln yapnamaın · yünde mukim P.ınarbaşılı DurmlJ! oğlu 
dır. K<ir Mu tafo aleyhine <)40/2430 numa-

ra ile 1\rtlan .alacak <lavUJndan dolayı ıfZMtR 1K1NCt SULH HUKUK HA-
müddeanleyh namına gönderüen dave- KlMLtCJNDEN: 

..... ~ ......... ••-•••••••••n•• .. •• .... • tiye ıvaraka&Jnın ikanıetgalunın meçhu- Dvacı orman idoı.rc.ai ;ı.·ekili ıavukat 

OLIVf ER V J;; 
ŞVREIC.~Sl LTD. 

• APUR ACEM ASI 
Kl :ATÜUK CAll>DES1 .R~ hinuı 

1'~1J!:NlN: ın3 
'U>nitra ve Liverpol hallan icin 

PİYUhrıın ilıtivacıntt ~öre vapurla· 
.nmıY '!f'f P.r vanal'11khırriır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

OOKl'OK OPEJL\1l~R 

SAMI ICULAKCJ 
Kulak. burun. Bohz hastalıklan 

Mütehassısı 

Muayenehanesi : Hirinci Bcvler 
No. il~. TEl.l~FtJN : 2:nıı 

f<,,.·i : Gıızlt•ııe 'frnnnm Cnd. No. 884 
. , ·• ' 1-·o N : :u,rı8 

O: ~;f(.1\ !'(>H l>O.KTOR 

~!-f E'l' CEMiL ORAL 
Fıı·:ınsız ıllaaı ım~i OpPratiirü 

Her ı:ün i.i;:Jeye katı ar ıl 'rnıısız ihastane 
iiin•e. ö21"ilen son111 Bidnı.'i Be\·lcr ..so 
ka~na. .. N,,. 4% •• n:t.t:Fo:..-: %310 

1u.ıt.'t'O.N : '3471 

liyetine ınebni bila tebliğ iade kılınmnın Murat Çınar tarafından M nisanın Cöl
ÜZerinı! mahkemece ilanen tebligat .ifa- cdi köyünden Ahmet oğlu lsmail aley
sına 'karar ·verilmiş ve mnhakem~C:lc hine 940/2259 numara .ile açılan ta.zmİ• 
25/ H /940 tarilline mü~adif Pazartesi nat dava ından ao1ayı müdeaaleyh na· 
ı;ünü saat O na bırakılmış olduğundan mına gönderilen davetiye varakasının 
müddeaaley.hin b'izzat ~sbnb :\'Ücut ct· ikametgahının meçhu1iyetine mebni bi
me.s.i veyahut tarnfmclan bir vekil gön- la tebliğ iadesi üzeı:ine ilünen vaki davet· 
dermesi aksi takdirde hok.kmda gıyap ele de muayyen ogünde muhak~rneyc gd· 
1...-aran verilece~i lüzumu tebliğ makamına mediğinclen hakkındn gıyap karan ve· 
kaim <Olmak ve bir nü hnsı divnnhaneye rilnüş ve muhakeme 9 / ı 2/940 tarihint 
tnik kıbnmak suretiyle ilan olunur. miisadif Pazartesi ıgünü anat 1-0 bırakıl-

465 7 (2299) nuı olduğundnn müddeanleyhin yevmi 
----------·---------~ ve ~:akti mezkürdııı bizz t 'sbatı \•Ücul 
iZMlR tKtNCl .SUt;H HUKUK HA- etmesi veyahut tarafındıın,..,bir vekil gön· 

KiMI.jCtNDEN: dermesi akei takdirde hakkında gıyabi 
Daıracı orman "claresi 1\-·ckni avukat Mu- mubakemeye devamla karar vcn1eeeği 

rat Çınar tarnfından :tzmirin Pınar,başı lüzumu teb1iğ makamına 'kaim olmalı: 
karyesinden A'.li oJ:rlu ıibrahim ve Haı;an l\'C bir nüsha81 divanhaneye talik kılın
oğlu Me.Jımct aleyhlerine 940/ 1761 mı- mak suretiyle ilin olunur . 
ma'ta "le açılan nlacnlc davasıoda.n 4855 (2297) 
dolayı müddeanle}·hler namma gönderi-
len davetiye ..,,·a.rakabnnın ikamctgahln- da bizzat isbatı vücut etmesi veyahut ta
.ının meçMı!İyctİne mebni ıbila tebliğ romdan bir YekiJ göndermeleri aksi tak• 
iııdesi üzerine mahkemece lanen tebli-

1 
dirde kahlarında gıyap kararı verileceği 

"Ot üfa&ına karar \·e.rilmiı :ve muba.kcıne-,lüzumu· tebliğ maknmına kaim olmak 
de 9/ 12/940 tarihine müsadif Pazartesi -:ve bir nünhası divanhaneye talile kılın
!JÜDÜ aaat 10 na buabmlt olduğundan 1mak suretiyle ilan olunur. 
müddeaaleybin yevmi we vakti mezkur-& 485.6 (2298) 
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Sİ 'A J ·c AL . . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yunan muvaf fakı yeti 
Jtal yanları bekleme
dik/er~ vaziyetlere 

düşürüyor 

YAZAN: B. B. 

Yeni Sov yet - Alman 
müzakereleri ve biz 

YENi AS'JR 

MOLOTOFUN SEYAHATi 
A 

.'ngilizlerin :v,eni bir 
mıı oaff akı ve ti - - ..... }~·~ 

:ıı:ı 
12 SON TE$RIN SALI 1940 

Alman matbuatı bii-
Daima bitaraf yak bir sevinç içinde Danzig bomba- Talebenin kontrolü işi. 
kalmamızı mı landı, 8 Italyan x·x---------

Ingilterenin son da- • d h 8 •• 1 l b Jd b• temin etmeğe tayyaresı a a ugun s an u a ır 
Çall~ıyorlar? kikaları artık geldi du·· ~u··ru··ıdu·· 

Yunan tebliği, Epir cephesinde bir -ı' diyorlar ; ~ • t• kt- _]•ı• 
Jtnlyan fırka<;ının imhası habeı·ini res- _ BAŞTARAFI l lncl SAHİFEDE- Londra, 11 (A.A) - hıgiliz bom- iÇ ım a a eaı ıy or 
men teyit etmiştir. Son derece ağır za- tenvir etmemektedir. Sadece B. Mo- B~rlln! 11 (~.A~. - B: Molotofun bardıman tayyareleri dün gece Dan.zigi 
yiata uğrıyan ve Yunanlıların elinde bir l t fu 'ki l k f b "I d t Berlin zıyareb munasebetıyle Alman bombardıman etmişlerdir. Royter Ajan- x•xr-------
çok e~iı· ve malzeme bırakan bu kuvve- O o .n ~ mem e. e l ag.~~~ Ol • matbuatı bu ziyareti siyasi bakımdan sı bombardımanın Almanya ve Alman f' ı f f d d • 
tin Epirde Yunnn mUnakalatmı kesme- luk ~ıasıy~tının ~ır t~~uru olaı:ak büyük bir ha~e t<>lakki ctmekJed.~rl~r. İ§gnli altında bulunan yerler üzerinde a ellen ft ders ZG!"Gft G~ln~ qarı G ge~rme .. 
ie teşebbüs etmiş olan milis ve süvari bu zıyaretı yaptıgı bıldırılmektedır. Gazeteler. bu münasebetle 1939 cylülUn- lngiliz tayyareleri tarafından yapılan fePinfn Jıat iyen ÖftÜ alınacak. 
kıtalarından müteşekkil olduğu anlaşıl- Takip edilen maksadın Almanya de akdedile~ Almanya • Sovy~t Rusya UÇU§lann en uzunu olduğunu ve 3200 fstanhu1, 1 t (Yeni Asır) - Lise ve tirakiyJe halkevinde bir içtima akdoluna· 
n11ştır. Yani İtalyanlar, Alınan yıldırım ile Sovyet Rusya arasında yeni bir ademi ~ecav~dpkaktın?~ ~nlerı. ıkfi mh em- kilometreden fazla mesafe katedildiğini orta mektep talebesinin mektep haricin- caktır. 
h b h · tl nn' de biri olan I . tihdaf .... • 1__ le ket sıyasetın e i mlısaıt ı nşa ı atır- bild' -''-ted• 

1 
. . k 

1 
dil . . . V .

1 
k k ı · · d h' b' nr ının ruıusıye e n . . an qmayı mı ıı ettıgı, yoKaa d ~eııo ır. deki hareket erımn ontro e mesı ıçın erı ece arar ar netıceeın e ıç ~r 

düşman gerilerinde harekat sfstemını ıadec Berlm· e rrih-ek mı· .~-·u edil latFmaklkita ırBeo. hah i . Alın Yıne Royter Ajansının Londra sala- ittihaz olunacak tedbirleri görüşmek talebenin ders saatlerinde mektep han· bik t bbu- t . l d te . e aawı.u. ..... - o ser ter gaze esı anya- hi t mahfiill • d öv d'X.:-A .. b l d 1 l • d' tat a eşe ....,, e mış erse e, rsıne di""• l' k lm kt d S ·R 1 .1 d b 1 v lt d ye tru- enn en gren •o"""' gore üzere yarın (bugün) Maarif müdfüünün cinde u unup o aşmama an temın e ı-
bir netice almışlardır. Yunanlıların ikin- gı ıua 1 cevapıız a a a ır. ovy:t .usya tti ıa ı aş ıgı. a ın. a İngiliz Hariken tayyareleri Taymis hali- riyaseti albnda mektep müdürlerinin it- lecektir, 
ci bir düşman Jcolunu da aynı şekilde BERUN MOZAKERELERI yaz-;:_gı hır f1~k~le~.bu ptktın mızas~y- ci lıuicinde gemilere hilcuma t•bbüs .. -·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·····---·-----·----,-- .. 
muhasara altına almaları, hiç bir suret- VE TORKlYE lkie 1 me~n ~ etııt, .ı.smar .!.aı:ı:rud ~- eden sekiz 1talyan tayyaresini dil§ürmiif- y J l h 
le paniğe b.pılmadıklarını ve bilakis . .. • • . • ananevı sıyasete rucu ettıgını ay e - tür. Bunlann ~i bombardonan üçü av- una· n 1 ar vatan . ı•z • ..,ı:.._. I" x... ttıkl., ....... ı g'o'st-ır' Bu zıyaret monaselietıylc f ngılız miştir. Gazetenin fjkrince muharebenin t ___ , 'd· 
u~ ... anı pan ese u6 .. a .uu• .... • • l d b l ak . . . l l a1ınm cı ayya.rcıen ır. 
Cephe gerisindeki ttalyan hafif topçu matbuatı tahmın er e u unm ta- ıcabı ol~n sıyasi nızaın ~ a . . ası Londra 11 (A.A) _ Buıtiin dUşUrU-
luvvetlerin!n mevzilerini terkedip çe- dır. Sovyet resmi tebliğinde karşı· bmuktezı askeri .kaı·arlar gnlıostebnnıir ş_tıı· ki len ııekiz ltalyan tayyaıesi 0 daha evvel k ı 
•nmeleri, ttalyan kumandanlığının tfk- lıkh münasebetlerin takviyesinden ~si;asctB~llf tcle ca ah usı~ase: düşUtiıldüğü bildirilen 10 tayyareden metı•ne oşuyor ar 
viyc kuvvetleri göndermek lüzumunu bahsedilmesi yeni bir anlaşma tasav- o di uş ~İ . . o o d aey ,.: t ~ hariçfü. 
hissetmesi, nihayet erkA.nıharbiye reisi _.J'Jd'". . .. t b'l' S t e .. yor.. aynı ~aman a byegd e 'ba * 
Ma 1 B d ıi O bf ..... t ha kAtın vur q.11 ıgını gos ere ı ır. ovye mumkwı olan sıynset te un an ı aret- L d 

11 
(AA) H ti' 

resa a og y nun .... a re u h . • kk"'l kl' • 'b . l .k ti B 1\,, 1 t fun . t' h al . d on ra, . - ava nezare 
a.:ı E! • • 1 , ____ bunun bir delilidir eyetının te~ u şe ı ıh any e ı - . . ,'l.O o o zıyaı·e ı ay peşın e t bliv .• S t d" d k d l • ııuar sını e e a~ . • k In 'liZ h .. bb" 1 . . e gı. aa on or e a ar ge en :ra 

laıanbul, 11 (Yeni ~ır) - Şehdmizdeki Yunanlılardan ikinci bir kafile daha, 
~ekeıi yazifeJerini ffa etmek Uzere, b~U Konvaıısiyonelle Yunanistana ha
teket etmişler, Sitkeci istasyonunda dostlan tarafından uğurlanmu}lardır. 1talyan tebll~leri, bu muvaffakıyetsiz- tısadi ve sınat şahsiyetleri de ihtiva tt~an ~ d al'p ~mus~ .. ili e~ı .~ı~ase~ porlar bqgün on düşman tayyaresinin dü-

Jikleri izah için havaların milsaadesizli- etmesi görüşmelerin büyük mikyas- tnnınktne di? İk· aşa~t ~ş ~~li~s)a _ şürüldüğünü bildumektedir. :cı.-. ... D-ı_a_ı_ı_n..,.~~-~---'·..a -·-·-~-~...-,.._.....,....,._....._.~ _..._.. 
Aı..,· ·ı · sUrm ktedir Yaln b klfi b' l ... h' . . kt d' e 1c e ı:. ı cevue arp e e e 
..... ı ı erı e : ız u ır ta o acagı ıssını verme e ır. ı·ini görmüş olan B. Bitler haı;mınm ------------
1eb~p ~l~asa gerektir. Almanlar Nor- Bununla beraber Türkiyenin va- planlarını altüst etmiştir. Bir tru·aftaıı ::ıııııımmııııımımtımmıııııumııııııııımmı·a: Berlinde Atatürk ihtifali 
veçı ttıla et~ı~~d ta~~ış o~- ziyeti ve tuavvurlan meselesinin Ingiltere ile haı:p devam ederken İta!- ~ Milli Şefimizin ~ 
tasın ~· en so 1 ve, n maf- de bilhassa müzakere mevzuu o1aca- ya ve Almanya Avrupadaki yeni bir = , J :: Beı·lin, 11 (A.A) - Buradaki Türk talebeit Atatürkün ölUmü yJldönlimU 

mUnasebetiyle gayet hazin bir ihtifal yapmışlaı·dır. saadesız hava şart arına ragmen muv - v • • nizam tesisine calışmakta ve Japonya da = teşekku··r erı· = 
fak olmuşlardır, Fakat bunun için, ha- gı zaımedılmektedır. uzak şark mill~tlel"iyle iş birliği tesisi- § · § 
:reketl• rinl kolaylaştıran beşinci koldan Aynı fikir T aymis gazetesinin ne uğraşmaktadır. Bu kadro dahilinde § Ankara, 1 1 (A.A) - Riyaseti§ 
lstif?de ebnişlcrdir. Yunanistanda ~~- diplomatik muhabiri tarafından şu Sovyct1er birliği de miihlm bir rol oy- : Cümhur umumi katipliğinden: Rei-: 

,,Meriç'' ve ,,Tunca'' yükseldi 
fincı kol olmaması, Yunan milletının suretle ifade edilmektedir: nıyacaktır. E sicümhur ve Milli Şefimiz İnönü E 
tam birlik ve az1m içinde bu istiklM mU- S h t' : • d b' ok 'kt Essende çıkan Nasyonal Çaytung ga- SEhedi Şef Atatürkün faniye vedaı- 5 

Edirne 11 (A.A) - İki gUnden beri yağan yağımulaı· neticesi dUn :-;abahtan 
itibaren Meri~ ve Tunca nehirleri beşeı· metre yükselmi!?tir. 

d 1 . . ttal an] .. it] ovyet eye ı ıçın e ır ç ı ı- · - ik Jd d b 'ili -
ca e esını yapması y arın um e- . ·ı d F k zete:il şunlan y<ızıyor : = nın . inci yı önümün e u mı = M k• T A d 
rinl ınas ettiren Amillerin en mUhhn- s~tçılar ve sanayıcı er var ır ... hat Seyahat bu 

0

siyasi programın şümul Eyas dolayısiyle necip duygulannı E a ıneye uaca, r a ve 
lerinden biridir. dıplomatlar ve her kısım mute as- derecesini anlamıyan düşman memleket- §bildiren sayın yurtda~lara teşekkür-E 

Epir dağlarındaki soğuk htından son- sıslar da vardır. Bu da görüşmelerin lerinde bomba gibi patlıyacakbl'. İngiliz = lerinin iblağına Anadolu Ajansını= Ven·ıı·rken Men"ç nehirleri 
ra gelir. Vakıa bu dağlard~ kar fırtı- geniş m 'kyasta olacağı hissini ver- imparatorluğu bir Avrupa ittihadı kaı·- S memur etmişlerdir. i -
nalarının şiddeti de inkar edilemez. An· kt d' şısında değil, bir dünya ittihadı karşı- :'l1111111111mm111m11111mmınııımmımıımt1nr: DJ•D SUiarı J•nme• 
cak tabiidir ki Yunan askerleti de İtal- me e ır. J sındadır. Bu hal harp hakkında İngiliz- J b• 
7anlaı: gibi etten ve kemikten yapılmış Son ~iman - Sovyet an aşmasm- lerin düşündüğiini.in aksinedir. Ziyare- /tal yanlar mağlup! B. Ruzve t ır 
oldukları clhetle, onlar gibi bunlar da dan berı Sovyet Rusya bakımmdan tin Britanya imparatorlug~u irin son da- · \o: ba }ad 

1 ....... - BASTARAFI 1 inci SAHiFEDE - •• 1 d. ge ş 1 bu so'{uklardan :mustarip olurlar. Hattft iki esaslı hadise o muştur: kikalann şimdiden göründüğü bir anda kil ba,ka büyük cüzütamlarla bir nutuk SOY e J 
ttalyanların, perf§tlll edilen k.uvv.etle~ni 1 - Sovyetlerin iki komşusu Al- vukuu birinci derecede mühimdir. Bri- . - - -• • • 
yeni baştan toplamak için, şundl tabıa- manya ve Japonya İtalya ile birle- tanya imparatorluğunun sahneden silin- cerıhe muharebesine icbar ederken "' - \ E.dirnede bir çolı mahal• 
tin cephede husule getirdiği sükilnetten k s ti k t b'r ihtar ma- me~i yalnız Avrupa kıtasında yeni bil' diğer taraftan da: bu cüzütamla Yu- Qe~en harpte dölıüleh ı Reler ve Karaa.ıliıac.. "Olu 
istifade etmekte olduklrırı tahmin edlle- hş:re . dovyel er.~ 1 .~~.1 ı k Id nizam tesisi neticesıni vermiş olınıyacak, nan loJvvetlerinin münakalesini A Ilı fı IJ ! :1 "' 
bilir. !!etın . e o an uç u ır pa t e e et- neticeleri bütün dünyanın yeniden inşa- kesm~e teşebbüs eylemittir. Oçün- mer an. anı ~a ~~ular altında,zayiat yolı 

Maanuıfih, İtalyanların partiyi şimdi- mışlerdır. sını icap ettirecektir ve bunu intizam cü Alp fırkas. darları geçmek ve sü- gffmemiştır •• B~gune Edirne 12 (A.A). b-
1 
YüTbeJiş lMıad~i 

den kaybettikleri söylenemez. Arnnvut- 2 - Almanya ve 1tnlya, Roman- altına almak mihver devletlerinin' vazi- I E- • •1 _ rf I daki ge!Jnce aza.misi 5,20 metreyı u an unca, erıg 
luğa yeni takviye kuvvetler~ geçinneğc ya ve Yunanistan yoliyle boğazlara fesidir. .. rat

1
e. pı; !dre :'! Y~ :~asın eaa: Vaşington, •\j'' (A.A) _ B. R·ı/ \ dt ve Aı-da nehhleri o::.uları 14,30 dan itiba-

muvaffak olmuşlarsa, şlmdiye kadar e yakın ıark petrol sahMına doğru YUGOSLAVLARA GORE yo kiizde~ınJ ~ ..f ~·:ıCÇ)'lkuaya ~2!'~( . bugün mütareke yıl dönümü mii'l~ .!>c• ren .düşmeğe başlr.mıştır. Bu esnada 
\Jitradıkları muvaffakıyetslzlikleri ört- 1 I .. b J la d . Belgrad, ':11 (A.A) - Mo!otofun ;;e- ma ::e ıy e l.'41ffi>! vvetinı ı erı tiyle .A.rlington mezarMmda n' • ul Ed.iı"Jlede. bütün civar maha1Ie1er ile Ka-
ınek ve kırilan prestijlerini tamir etmek ı er emege .aı amı§ r ır. b l yabatinden bahseden Vreme ga2ete!li ıüımü§für. ilk Hft.ıa1t:rda bu düşmM askeri mezarı önünde bır nutuk .. ' . aaf;aç yolu ı-ul"l.r altında kalını~ a da 
için Yanya üzerine yeni bir taarruz yap- Sovyetlerın buna ceva ı ne 0 a- diyor ki : Bu hadise ispat ede1· ki gerek kuvveti hatif ıetir kıtaatımız1a 'at"' mif1tir. B. Ru:?velt demi~tiı ki: • ni.!!us ve ~,ayv~ll .lay·atı olmaını~tır. 
ınaları veya dnha lüfüfkar hav, ları bek- caktır? Londrada ve gerek Vaşingtonda Sov- tıla§mıthr Bu hafif setir kıtalannuz _ Dürıyanın ~ski es;Jı~~ devr·.,;n Ergen~ nehr: .:mfarı .:a t.aşınış ve bu 
Lemeleri muhtemeldir. . Şimdiye kadar verilen cevap şu yet - ~lınan münascbatınıı: b?zulduğu- dü

8
man::.n ·ilerlemesini yavaşlatbra- .:-.ıodern bir •e~e ~öne::~fl.r.c; ·ıeya -r:- "dİi rle su1nr aı 'mrl:ı knlınıstır. 

Yunan - İtalyan harbı henüz ilk dev- olmuştur. Japonyaya karşı Sovyet- na daır beslenmekle olan timıtler alda- - • . • 'f ::-aratorların, diktatorl-e·:')ll modem bır LJ.. F l r 
•sindedir. On be§ glindenberl devam l d'kk ~ d ~ b' d tluk tema- tıcı bir hayalden ibaı·ettir.14olotofun bu rak gerı. ç~kılmıJ, ıonr~ ~u_~t~~ı derinlik hakimİ.).!tİ sdru:eklerine inan·' nUT' Tanşız Q Q 
ıden çarpl§Yilalarda Yunanlılar her taraf- e.~ .. ı ~. e e~er I~ os A . . ziyareti son hfldiseJerin inkişaf kadro,,;u Yunan ilerı lntalan cebrı yuruyu~- mayanlanbn biriyim. . j bı· r ı' ltı• hak 

b yeni .mevzllerlni muhafaza etmeğe yulu gostermışlerdır. Ha.tta. ıkı içinde ehemmiyetli bir mevki i~gal et- lerfo harekut, salıuınD yeti!mi~ ve ' Milletler dtmir ölır~ .-.ltında dahi is-
1 ınuvaffak olrn~lar<lır. Hiç şüphesiz ltal- memleket arasında ve her ıhtımale mcktcdir. diğer kıtala• da tam zamı:n.mda hu ya."l edeukl"rdi:. , ı oniira 12 (A.A) _ Hüı- Fransız. kuv-

1anlar da mevkilerini icap ettiği gibi karşı Çin aleyhinde bir ademi teca- Bal, 11 (A.A) - Berlindeıı bildirildi- •ıtikamete gönderilmiştir. Bunun B. Ruzvelt tekraı· ı·cisicümhurluğa :.e- vltlcri uınuıni ka.,.argfilnndan tebliğ edlt. 
takviye etmeği. ihmal etmemişlerdir. vüz paktı akdi için müzakereler bi- ğine göre B.. Rib~!'~rop B. ~ol~to~u ~. • ku ti . . .. .i: al çUdiğinden beri söylediği illt nutku olan ıni~tir : 

Nihayet yağmurlar ve kar fırtınalal'l l d ~ . . l tu karsılaınak üzere Konıgsberge gıtmıştıı·. uzerıne ~e e~ guç Je~aı • bu hitabesinde umumi harpten bcıi ba- Libyada Ville •tarni.zonu hüı· Fransuıı 
ltalyanlardan ziyade Yunan1ı1arın işine e cer:yaı° e ecegı. ım~ 0 unju~ :· o· . - bir-•1.- .~- ~ tında çok §tddetlı bır mukabil taar- zı Amerikalılar tarafından yapılan ve kuvvetleri kumandanının şartlarını ka .. 
yarıyorsa, bunu 1Aliin bir fazileti addet- Bogaz arın emnıyetı m~se eıın e ırıtte ta yan ruza geçmiıler: ve tiddetli bir müca- milleti yaptığı fedak~rhklann tamamen bul e~tir .. Bu suretle Galm mtistem• 
mek icap edel'. ltalyanların çok Umit eski Rusyanın menfaatlerıne karJı tayyaresi düsürüldü deleden sonra dütman mağlup edil- boş olduğuna hıandıımak istiyen ga~t- lekesi bundan böyle hi.iı- Fı·ansız impa .. 
bağladıkları tanklarm ~amurlu ve ha- yapılan hamleye Sovyetlerin ceva- •Londra 11 (A.A) - Bir habere göre mit ve ihata edilmemek için intİ· fori .takbih etmiş ve şöyl.e demiştir~ ratol'luğu eczasındandır. 
taklık aı·azide ilerllyemiyccek ka~r ki- bı o kadar sarih değildir. bu sabah 

2

bir İtalyan bombardıman tay- zamıız bir surette kaçml§tır. _ 19.1~ te d~y.aı~ın hU: taı·~da de- 26 Alman tay yare. 
bar cinsten oldu~ anlaşılıyor. Bu rıza- Son zamanlarda Sovyet Rusya yaresi Girit hava dafi bataryaları tnra- Kaçan düşman kuvvetleri son zaman- mokrasıyı tahrıp J?n Sl'ü'ih. hır gayret 
h ve yolsuz arazıde, hudut karakolk- Bura yoliyle in',:aaf meselesine ali- fından düşUrillmü~tür. lar.Ja kendı'l..,..'ıne yardıın l"'tn Avlonya- ya. pıldı. Bu gayret.uı hedefı demokrasi- •

1
• Ju .. şürii/dii tından fazlaca U7.ak1aşmak belki de İta!- .. • • "'" abe - u ..... ~ ku h kk hAkim Id • k le ıctır Bununla her r a rıkanlaı·ak ikamyonlarla go'"ndeı·ilen nın yeıine vvetın a a 11• 0 u-

7 
O ,__ . yan askerleri için tedbirli bir hareket a ... gos drm-:r · • l ve· Avrupada yeni bir nizam kur- Y ~ k 

1 
d b' 

1 
k il ·iikl ğu prensibini ikame etmekti. Bu te- Londra 12 (A.A) - &at 1 ,3 a .-.. 

olmamış ve bir daha geriye dönemiv<'- bogazlar an geçen tıcaret yo unun k l d M k f l tak. vıye_ ıta arım a :r i te s 1 e~ sebbl'ıs 22 yıl evvel akiın kaldı. vnz se- daı· 26 dUşmDn tayyaresi düşilrUlmU,.. . d .. 1 • l . . d f d'ld'"' d . ma ıususun a os ovanın aa l rd K Uıl dil ak da ,.,. cek va:;.ıyete dUşmUş1er lr. Paraşut ere emnıyetın en eragat e l ıgme aır . b' rv. . d' l mış. e U',. ~ arımız ~mam r ın n ne sonra tarihçiler umumt harbin çağla- tür. -
atılan ermk bunları kurtarmağa kflfi bir İ§aret yoktur ve Sovyetlerin bun- ış Gır ıgınlı ?rSzu e ılyo; arh. k'l takı~ etmiştır:. .. . ı·m nizamını en a.ı bUtUn bir nesil içln tn,glliz avcı tayyarelerinden iki pf)ol 
~elmemiştir. . . dan vaz ge,.erek boğazların müda- d laye eni ov~~t erın erlnAelm§e ı - D~cnnanm ol'! ve yar~h ~ayıatı çok korumu olduğunu haklı olarak söyll- dönmemi§tir. 

Hliliisa: İtalyanların ileridekı t.asav- f l .1~ I l T" ki b k e o ursa o ıun uç ay evve an- muazzamdır. Elimize hır çok esir ve kl şd' : •. _ .... __ 
ere ıra a 'kta h .. ta . d'l . b' k yece er ır. " vurlnrı her ne olursa olsun, bu ilk on aaamı ngı ız er .e ur • , • • ya, Japonya ve ltal~a araımda akt- mı n enuz .. ym e ı me~ . ır ço- Yine tarihçiler sayliyeceklerdir ld 1918i 'J ı b k 

beş gün zarfında bir §ey yapamamkla caklarına, kendı menfaatler_ı ıçın edilen üçlü palda dahil olmasıdır. nıal~~me ve.m~l~t ge.~nışt.ır. ~ mihveri birleşmiş olan milletlere kar;:ı; .ta yan aş u-
Yunan başvekilini gece yansından üç Bura körfezi yolunu ele geçımıek B kt iltih k t l I S t D.uş~1an gınmş ok!ugıı koylerı .yagma zaferi kazanmış olsaydı demokrasinin' 
saat sonra uyandırmak nezaketsizliğin- mnksadiyle boğazlara müdahale et- u pa a . a eme'. e OVY_e etmıştıı". B~nlaı·~n baı.zları hakıld bir 1940 ta mukave1!ıeti tamam~n ~sız mandanının 
den bekledikleri bUyUk faydayı yani bir k . 1 Alın 1 d t • Rusya nazı Almanyas.yl~ • faıııt harabe halındedır. olacaktı. Buna bınnen Amerika iştirak 
mirpriz hücumu yapabilmek 'imkanını me~e. ıartıy e. . a!' arı an ila~; ltalyayı Avrupada yeni bir nizam p ~ J t k " Jt l l r ettiğimiz bu harpte demokrasi devrinin d v • • d k• 
t.amamen kaybetmişlerdir. Yunanlılar ~at ısbyeceklerıne ıhbma ver e ı- tesiıinde ve l;»ilhaasa Balkanlarda llW UI .a I a yan a birdir. Amerika hizmetlerinizden dolayı egıameSID e 1 
hazırlanmnğa, noksanlarını ikmal etme- lır. yapılacak harekette tef olarak tanı- kemızlEniyuı · tdamesfnde hissesi bulunmakla ·milfte- 9# " 
ğe imHn bulmuşlardır. Düşmanın ne ALMANY ANIN MUHTEMEL mıt olacaktır , • . sizinle milftehlrdir ve dabna müftehir, mana 
yapmak istediğini biliyorlar. Plfuılarını HAREKETLERi ALMANLAR SOVYETLER - BAŞlARAFJ 1 inci SAIUFEDE - olacaktır. ~ 
akiın bırakmak için kahramanca çarpı· Almanya harpten ziyade hile ve VE T 0 R İc t y E vam ediyor. Bu neşriyatta merkez cep- B. Ruzvelt şunları ilave etınlştiı· 1 Atin.a 11 (A.A) - Yeni İtalyan baş. 
şıyorlar. Şimdiye kadar bund;ı muvaf- besinde ceeıyan eden harekattan kat- - Bugün 1940 ta, 1918 de mevcut ol· kwnandanlığına geneı·al Toddunun ta• 
fak oldular. Bundan sonrn da olabilir- kurnazlıkla menfaat temin etmeğe Gene Almanlar Sovyet Ru9ya- iyen bahsedilmemektedir. Yunanlılar bu mı.Yan bazı valaalan tesbit ve teslim ylni ve ttalyadan geldiği haber verilen 
ler. Gcrilescler bil<', şaşırmadan, • ener- uğraşmnktadır ve Sovyetler birliğin- nın Türkiye üzerinde bir tazy;k hru:ekatta bir çok esir aldıklarını ve ediyoruz. Taarruz silihlanm ortadan takviye kuvvetleri 1ta1yanlal'ın Yuna
jilcrini kaybetmeden gcri11yecekle'l'dir. den Türkiye üzerine diplomatik bir yaparak Romanyadan Bulgariı- ha-:p malzemesi iğtinaro ettiklerini te- kaldırmak liizvfütı., daha sıkı bir suret- nistana karşı yiıptıkları hücumda uğra. 
İtalya umduğunu bulamam~r. tazyik yapması suretiyle yardım is- tandan ""'-mek suretiyle Yunaniı- nıin ediyorlar. te bağh bir dtinyada minialan kırmak dıkları muvaffakıyetsizliği ith'af ettikle• 
--------------- fi-y Şark cephesine gelince, cuma ıiinkü lüzumu, nriien söze yeniden nanmski· rlni ifade edeı'. 

temesi ihtimal dahilindedir. tana taarruzları halinde Türkiye- Alman radyo neşriyatıvda Görice etra· rane bir ~urette riayet lüzumu.. Cephenin şimal kısmında Görkl!ye 

"Bükreş" te 
dün ·şiddetli 
bir zelzele 
daha oldu 
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Bükreş, 11 (A.A) - Sabah saat 
7,30 da Bükrcşte yeni bir zelzele ölmuş, 
bir kaç .. aniye ııüren bu sarsıntının şidde
ti 3 • 4 dc-receyi bulmuştur. 

* 

Hitler Sovyet Rusyaya her türlü nin· bitaraflığını temin etmeııini iı- fmda şiddetli muharebelerin cereyan Bu hedeflel'c eri~e}'!mekli~imiz için hakim olan Yunan mevzileı·i Gör!cc yol-
mevaitte bulunmağa hazırdır. Çün~ t iyorlar. ettiği ve Arnavut arazisi dahilinde Yu· demokrasi metodlarının pel ziyade ıs- larmı şidc1et1i topçu afe.şi ali ıncla btılun-
kü garbi Avrupadaki ileri hareketi Nihayet Sovyet Ruıya lran ve nan ileri hareketinin devam eylediği lalı edilmesi icap edeceğinı '..al;dir ve tes- durmaktadır. 
d d l Al k ti ka;rdedilmiştir. • . .. lim ediyoruz. l Atina. 1J (A.A) - Yunan hududunu 

ur uru muştur. man uvve e· Afganiatanda müdahale ile lngil- Italyan Jruvvetledni ıdare etmek uze· B • Af -hl '"'N~n binlerce-Arnavut "enci hliı· Fran· 
rini ispanyadan geçirmek ve Porte- t . l d b'I' h t•a" • b' h k d · · ır mc" z ı" ııı ....... " . . · • ereyı me~gu e e ı ır ve a • re yem ır aş uman anın tayını ve ~ • "ızLır veya hiir Çekler komitesi gibi 
kıze ılerlemek hususundakı emelle- Ü kü' I • t d .• .. h•t• H t İtalyadaıı geldiği ha. her verUen milhiın · ı ,. .J • bı'r ııı'ıll'ı . Arn'"'\'lll Jrnmitcsinin tt s.kilini . F f k • . m s vazıye e uture ı ır. a - _torp:ı ie.rHll .. rıne ranko muva a at etmemışhr. t" T" I . I Af • t takviye kuvvetleri ltalyanlann uğradık- istemektedirler. 
V M 1 P t d h • A b' a ur uye, ran ve gamı anı lan muvaffakı.:vetsi:dix.: itiraf mahiye- Nevyork 11 (A.A) -· Bcrlinden bu- * e areşa e en e ıcapaver ır Al I R I . d .. ı;a 
sulh akdine karşı hissettiği vicdan man ar ve us ar ara~ın a nu- tindedil'. raya gelen bir telgrafa göre biı· İngiliz Londra, 11 (A.A) ........ l\Ianastırdan bil-

dd" ) · · k "I" l' · .. t fuz mıntakasına ayırmagı da Al- Epir cephesinden alınan en son ha- denizaltısı bir Alman harp gemisini tor- dil'i1diğinc göre Arnavutluk hududun· 
tere ut erının 8 

su ame mı gos er- l • t b·ı· 1 B"t'• b 'h berlerde tiç İtalyan piyade taburunun pillemiıştir. daki Ytt"o!;)av arazi!;inf! ıııuvac:alfit eden miAtir man ar ıı eye ı ır er. u un u ı - b' k y .1 . k ak 
1 

h" " 
:.: . . il k d d •. .. "I k ır aç unan ı erı ar o una ucum • - --- - ---- ··=• binlerce Aı n3vut İtaly;ııılar:-ı lıfü•mr. 
Bu ıebeple Hitler Moskovaya da- tıma er artısın a u,unu ece ettiği bildirilmekte ve fakat Yu- ·-- -- . 1 için emir beklr>ını>ktedirler. 

yanarak bir müddet için Antiko- aııl nokta Almanyanın Sovyet nan mevzilerinin takviye edilmiş olması JnaiJizler 1200 - *...,..._ 
mintem paktı unutmak mecburiye- Ru!yayı bitaı•aflık ı·yasetinden ne s~be~.iy~~ bu taarl'Uzlar neticede pUski.ir- &~ Airik3da alınan İtalyan 
tindedir dereceye kadar uzaklastırabilece- tul.muştur. . . t d h t esı·rıe·ı· sayılıyor •.• • . . .. • . . ... • • • · ItaJyanlara hır ınıkdar esir ve malze- ayyare 8 8 i a 

Gazete makalesını şoyle bıtırıyor: gı keyfıyetıdır. me ıiyaına mal olan bu muvaffakıyetsiz- Kahire. 11 (A.A) - Dün <ıksmn ııcş-
A]manlar Rusların yeni nizam tT ALYA YA YARDIM tÇIN lik cephe gerisindeki İtalyan kuvvetle- ) J redilcn re .mi tehliğde sciy le dc>nilınek-

için işbirliği yapmalarını arzu edi- lngiliz matbuatının ekseriyeti, ri üzerinde fena tesir rap.~ş ve ha~if a ıyor ar tedir: 
Yorlar. Her iki taraf karşılıklı harbe ftRlvanm Yunanistan kar,ısmda topç_u ku\·vetleri mevzalerım terketmış- Mısıı , Kenya v.., Filistinde vaı.İyelte 

Londra, 11 ( A.A) - Buraya gelen . k . . k f d kA l ... .. d'. t".,, •• h t • lerdır Vatington, 11 (A.A) - in- de~isiklik yoktuı. Sudanda Gallabat 
haberler" göre Romanyadaki zelzele gır~eme ıçı~ ço e a ar ıga şup- U§ ugu §&yanı mer ame vaır:ı- Şimal kısmanda, Göriceyc h&kinı Yu- giliz ıatın alma komisyonunun ! rnıntakasıncla ke ·if .kuvvetlerimizin faa-
dolayısiyle bazı petrol lasfiyebaneleri hesız amadedır. • yet sebebiyle Almanyanın mütte- nan mevzileri yeniden ıslfilı edilmiştir. 1200 yeni tayyare mübayaaıı ' Jiyeti olımı~i.Ul'. Callabal elimizdedir. 
hasara ug~ram••tır. ·- OÇOZLO PAKT VE SOVYETLER fikinin imdadma kos.mak arzuıun- G.örice.yolu.Yunan topçu kuvvetlerinin f b 'k I . I 1 Gallahat ,.e Kastdl.ı bölgeleriıı<le hare· 

··-v ~ için tayyare a n a arıy e k ..:ı · K ıı d · Londraya gelen dıger .~~~lere na: Deyli Heraldin siyasi muharriri da olduğunu, fakat bundan evvel şıddetlı ateı,ıne maıu~. bul.unmaktadır. kat devam etme I E'1111'. aste a n esır-
zaran Alman radyosu bugünku haberlerı f'k . .. l "d f k T" k' • b' fi ... • Pmdus merkez bolgeeınde Yunan doğrudan doğruya müzakere- Edilen İtalyanbrın rıdPdi t~c;bit edilrııi!'· 

d Romanyadaki Alman h.-eti aynı ı rı şoy e mu 8 aa etme te- ur ıyenın ıtara ıgını temın et- ku etleri perı- edilen İtalyan liva- ve. ~iritmeıine müsaade edil- ı tfr. Bunlar 2()2 kbi<lir. Cnllnbatta t'Sil' ansın a -~ d' k • . ak• • .,,, • vv , ~" -1 • 

1 azalarından bir çoğunun zelzele r .... •ında ır: m e gayeıını t ıp ettıgınt zan- sının mukavemet dökUntülerini de te- mıttır. edilen Jt;ıl~·?.nlarm ad+•di lıcni.i:r. :;nyı ma-
yaralandığını bildinniftir. A1man1m harbı idame ettirmek netmektedir. mizlemeğe devam etmektedir. --- ·-·- ·--'-"-·-·--·) mıştıı·. 


