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ABONE SERAİTİ 

Dl'V AM MUDDETİ Türkiye için Hariç için 
't·ııC'IH· .. .. 1400 2900 
Altı rl\'iık ...... 150 1650 

Gii'1i; l!et•mi~ nüshalar (25) kuruştur .• 
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Vat~ndaş! 
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koruyan kahraman Mehmetçikler için Kwlay 
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Niçin spor yapılır? 
-
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vücudu sağlamla~tırmaktır, Kahraman Meh- Yerli mallar haf toaı Spordan moka t 
re hor kırmak, 

~--~~~~~~-x.x~--~~~~~~-

şampiyon olm k değil... metçiklere kış- e· k . 
UnutuJmamas_..._ı_laz-... -un-;:ıen nolıta: Yalnız doİı· lıkhediye lr 0DlJSY0D program 
tOl'llll rmuaade ettiği spo~la meşgul olunmalıdır h J w b J d 

x,.x- y Az AN: Sadi KARSAN Dün Vali fl~na dair bir azır anıaga . aş a 1 
Hepimizin bil.diÇi bir hakikati bunıda ğe ba lnsa bile yine kendilerinde bir zin- görüşmede baJundıı z•x'------

bjr kene dalı tekrarlamayı betki lüzum- dcgi, hafiflik biııscderler. TnhammUI ka- On lfd JıcJnıınuellllelde Jıft~ı-.-.. -•-- .__,, .. _ 
uz addedenler olacaktır. Fakat unut- biliyetleri. onları yazın sıcai:rındo.n, ltı- Yurdumuzun sınırlarını bekliyen ,.. ~ .. _,,....,...._ .....,.. nu fi:qa 

mamak. li.zımdır iki baz.an herkesin bildi- şın soğuğundan fazla müteoıı!ir etmez. ~ ~kcrlerimize ~lık pam~- ıımumı yerlerde ~~ ile 1ıala1e lıuUanılınıyacalı 
ği farzolumın bir hakikati ckııcriya bir Ct-reynndan kaçmak için kö!:c bucak ara- 10: ~·e sar; gıy~ek c~n ha7.U'lam~ r.~~ı- On bir.inci yerli mallar haftası 12 KA- meyveler ikram edilecektir. 
çoklannın bilmediği de görülmektedir. maz. icap ederse uzun bir yolu yorgun· yelı tz:.nırde bır. hayli a.rtmL~hr. Bu.t~ uunucvvelde b~lıyuak bir hafta devam Bu suretle aynı zamanda incir ve 
ııte bugün ele nlclığunız mevzu da ba luk hissetmeden yürüyebilirler. Emin te.şek.~~ller, cemıyetlcr, okullar, bıçki edecektir. tnusnl arttırma ve ekonomj üzilm gibi maddelerimi1ln istihlaki le--
meyanda zikredilse yeri vardır. olunuz, gençlikte kendisine en faydalı ve dikiş yurtları. evler, hastaneler bu kurumu genel merkezinden gelen bir min edilecektir. 

Spordan beklenilen faydalar neler- olan bir sporla vü~utlannı t~.rbiye etmiş işe en bilyük ehemmiyeti vermek mcv- y.azıda yerli mallar haftn.sın.a şimdiden Yine hafta içinde okullarda talebeye 
dir) Sayın jimnastik hocalanmız Bay olnnlar, ruııl bunun kadir ve ktymetini, kiind~dirler. hazırlanılması ve trmirde bu haftanın arttırma ve ekonomi mevzulan bakkın-
Faik ile Mnzhann kulılklan çınlasın. On- ynşlanmağıı bnşlndıktan 7.o.man dııha iyi Ptırti teşkilatı nyncn ve nnkten teber- çok canlı, manalı ve a1nkah geçmesinin da icap eden bilgiler verilecek,.çocuklar 
lar bunlardan birini bize tô çocukluğu- anlıyorlar. rüleri toplıuıuığa başlamışlardır. Yiln ve temini istennüştir. konferanslar.la takviye ~ilecektir. Şe-
muzda henüz daha A B. C. Yİ sölcmeğe * yapak çorap, pamuklu ve eldiven ha- Vilayette .bir komi.c;yon dilnden itiba- birde yerli mallar vitrin müsabakası, 
dilimiz vannamış iken eski Romahlann Ağaç yaş iken eğilir d~ler, ne doğ- -zırlıycmlann yekunu bir haylt kabarık- ren faaliyete geçirilmiştir. mekteplerde ulusal ekonomi ve arttır-
lisanı ve ıu cümle ile anlatmağa. çalış- ru bir söz. Vücuda en faydttlı olan &por, tır. YcrJ1ı mallar haftast için bir kutlama maya dair yazı mü.ı;abaknlan yapılacak-
mışlardı: ·Men San İn Corpore San.o•- gençlik çal'1nda ynpılan sporlardır. Bun- Yardımın dnha esaslı bir şekil alması programı htızırlanacak, bu hafta içinde tır 
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,~onan 

ve ~ eti -·-
Ne si)'asi~ ne de 
askef'i ter iplerle 
lılf'llQnııy~aJıtır_. 

___... . .__ _ 
- BAŞTARAJ<"J t ind SAHİFEDE - . 

i!ite bu Uıtiımıllcr Komada İ!'tili h:ın'
k.clinin tnbuk n~ücelendirilmesi :ırnı• u
nu günden ıtünc büyüyen endi ·der 1::1· 
1ine kalbelmiştir. 

İtalya ı"unanistanla nıücadclcs.iudl• 
AlmanyaWuı )'ardım istemis midir? 

Bunu bilmiyoruz .. 
Her halde ... umsı muhakknl:tır ki Al· 

maıt)a bu mücadelenin bugüılkü 'e ya· 
nnki tezahüratında İtalya kadnr nJiı · • 
d:!r vlmakla beraber yeni ihtilat.lanı ~c
bcbiyet vermekten çekinmektedir_ El
ye\'m Bcrlindc Soiyctlcrle Abruınyn 
arasında r.crcyon eden görüşmelerin v -
ziyetin yannki inkişafı üzerinde miilıim 
tesirler yapacağı tahmin edilebilir. 

Kanaatimizce Sovyctler Birliti har
bin dı.şıııda kalmak politikasında devanı 
eder ·en niifttz ,.e kuvvetinin yabancı 
cmf>Cl')·nliznuılnnn tahakkümü uğrunda 
istisnınr edilmesine hiç bir suretle mey
dan \"cruıİycccktir. 

EV E!'BIL6IN 
cSağl m bir dimağ, sağlam bir vücutta dan dolayıdır ki mekteplerde her ç.ocu- için Kızılay cemiyetinin bütiin mcrkc-z ~ehirdeki kahvehanelerde çay ve kahve Harta, Ankara radyosunda verilecek 
bulunun. Dünyaca bilinen meşhur söz. ğa, tcşekkülatına ve ya~a nazaran han- ve subeleri bu işi organize etmeğe me- yerine yerli sıcak ve sot'Uk m~bat bir konferansla açılacak ""' bazı Vekil
Fabt sağ.lam bir vücut nıuıJ dde edi- gi nevi sporlan yapması faydalı olaca;:; mur edilm~tlr. - Parti tcşkilAtı Kızılay kullanılacak, evlerde misafirlere yerli lerim.1% de söz aöyllyeceklerdi-
lir) Spor yapmakla diyeceksiniz. Doğru sıhhi bir muayene neticesi tevsiye edil- cemiyetine yardımcı olacal-tıl'. ··-·-· .. ·- • - ·-·-·- - · - -·-·-·-· ., • _ _ _ -· - · -•--
o.ma ne şekilde ve ne oarilar alhnda spor meli ve ond n cayri spor yapmasına Her ailenin ynp:ıcnğı yaroımbrı en •i wt ·ı Af yon ve Edirnede 
yapmakla) fıte asıl bilinme& 18.zım gc- müsaade edilmemelidir. Müsaade olunan' rabuk mırctte h:mrlam:ıst IAzınubr. Kı- PAZAR GuNu ·f KıtD FE KALE A Ü Jı ='--jf 
leo müh'm mesele hudur. sporların dn muntazam bir metod dnhi- ulay ccmiyet.i nvncn yapılacak tcl>enii- YAPJLACAK MAÇ.LA.R TAMİR EDİLİYOR · tat• i' ü,.. aJL , * linde ve sıhhat k.P.idelerinin cmretti3i şe- lcri toplıyara · icap eden makaml:ırn Öniimüzdcki pazar günU yapılacak Belediye Kndlfe kalesindeki burçların . ~on. ~ar~hisa; p:~ .~~ --:- Atn-

Her sporun her bünyeye yaramıyaca· !cilde ynpılmnsınn dikkat 'lrc nezaret edil- toplu bir surette teslim ~ccektir. ,,Jıın bölge birincilik müsııbakalan : bir kısmını 1428 lira sarfiyle tamir etti- tilr~un o1wnu yı.donumu ihtifali Hal-
ğı, binnerulleyb herkese tavaiye edilcmi- melidir. Sporun r.na yaanııını teşkil eden Valimiz dün bu me'\rz.uln ehemmi~·c-•- Alsancak sahasında : A takımlan ara- recektir. Buraya umuma mahsus kana,. kcvınd~ toplanan ~rdu ve ~c.vlet mües-
yeceği üpheiizdtr. Bu taTiiye yaşa. vü- bu hususlara riayet etmeyenlerin faydn le alukadar olmuş ve Kızılay ce~ U sında Göztepe - At~ .. Sant 11 de .. Ha- peler konulacak ve bunlar halkın istifa- ~elerı mcnsuplanyle Partililer, teşek-
eudun teşek.külAtına ve tahammül kabili- serine znrar görecekleri şüphesizdir. reisiyle görilqmüştilr. kem Esat Merter.. desine tahsis edilecektir. kuller ve halk tarafın~an yapılm.ış, bu 
yetine göre değipr. • Ben §llMen ynnlıv bir spor teli.kkisine _ _ - - Albnordu • Demirspor .. Saat 13 te.. Belediyece Kadife- kalenin iman ve esruıda Halkevlııe civar caddeler de 

Spordn gaye vücut sağlamlığıdır. kurban gittiğim içindir ki bu .özün ne Hakem F. Simsa.roğlu.. nezih bir ziyaret yeri olması temin edi- halkla dolmuştur. Beş dakika ayakta tli-
Sponı gürbüz bir vllcuda sahip olmak büyük bir hakikat ifade ettiğini çik iyi . Valimiz :ıcada. Kar.şıyaka • Altay saat 15 te. Hakem lecektir. · . zlın sükCltlmu müteakip büyilk Atanın 
için yaparız.. Barılarmın yan~ ı:an ve te- takdir edenlerdenim. istiyorum ki yeni V.nlı B.__F~ad. ~~.~l B~~ya gıdere~ M. Bnlöz.. - - - - izinde yilrünilleceğine dair and içilmiş-
l&.lckJ ettikleri gibi rekor kırmak, qmpi- yetişen gençlere bit ağabey sıfatiyle di- nahlye mudurlügunU, Part1yı ve beledi- llalk ·sahasında B. Taltımlan arasın- BALJKY ACJ tir. Bundan sonra Korgeneral, vnU, as-
yon Ye ,öhrct sallihl olmalı: tçôı - değı1. Ümin döndüğü, kalemimin yettiği kadar yeyi ~y~t 7tmi.ştir. V8:1:lıniz bilhassa <lıı : Göz.tepe. Ateş.. Saat 10 da, hakem kert ve millki erkfuı, halk ve talebe 
Belki bunlar da het' ~un pek haklı ıpordan gayenin ne olduğunu .anlatmağa beledıyc ı~lenyle uzun ınuddet meşgul M. Senkal. Albnordu. Demirspor .. Sa- Hilal eczanesi müşterileri için balıkrca- Cümhuriyet meydımına gitmişler. Ata-
olarak ...dolmak htec:lı1cleri bir gaye çalı~yım ve onlnn benim ve benim gibi olmuş ve hasb~e bulu.nmwıtur.. at 12 de, hnkem A. Kazanova.. Karşıya- ğı temin etml4 ve tevz:ie ba~. türk anıdınn ~enkler konulmuştur. 
olabilir. Fakat spor yapmaktan hekleni- daha bir çoklnnnın aapnl1' olduklnn ~~nlöm .~tduğu uzero Buca bel~ye ka ·Altay .. Saat 14 te, hakem M. Bayra. İhtiyacı olanlarm nazarı dikkatini cel-
lcn eu. gaye bu değildir. Spor hakiki ynnlı~ yoldan kurtarayım. rcısı. ~· Nuzım ~akkında. Buca. belediye --•- _ bederiz. * manasında bir beden terbiyesidir. Yani Biz 6 • 9 yaşındıı. çok yorucu bir spor mcclisı ademi kifoye royı vermış bulun- İKİ P"...JZ KAÇIRMA --·--
vficudumuz.daki azanın vazifelerini 18- olan futbola ba'llamıştık. Tannnın günü ma.ktadır. Urlada ,,,,. slrJıat Edime, (Yeni Asır) - Ebedi $cfimiz 
yikiyle yapabilmelerini kolaylaıtırmak. aç kann tok k~ demez, kızgın öğle - - ,_ - Şehitlerde oturan Hüseyin Tekyıldız, ha-d;.,.esi m-it•aselletUe AtatürkUn ölümünün ikinci yıldönüınil 
inki§llflann1 temin edebi1mek için onlan ıncnğı bilmez:, her fırsatta meşin topun KÜltBirparlı için yeni iki seneden beri büyUk a!Aka duyduğu- _. .:.... münasebetiyle Halkevinde bir ihtilal 
harekete terbiye ebneğe yarar. lJte bu pC1inden kooar. buram buram ter döker- duhulı·-..,e Jı-..4>farı nu söylediği 16 yn~da Fntma Kayadl- bir d~el~me- toplantısı yapılmıstır. 
IUt'Ctledir ki ricudun tahammül kabili- ken mektebin musluğuna ar,'Zınllzı dayı- ~·· _ " . ur• . . . bini kaçınruş ve tutulmuştur. 8/11/940 günlü nüshanızın 4 üncü sa- Atrunızın ftıni hayata gö'Llcriru kapa-
yeti Ye verimi artar. Bu müsbet netice- yarak karnımızı şişirinccye kndar su içer Kulturparktaki spor m.il~eselerıı_un hifm.inin 5 inci slitununda (Urlada sa- dıltı ı;aat ~,05 ~e saygı silktltunu mütea-
yi elde edebilmek için ilrnt muller daire- bu euretle gıjya spor yaptığımıza kail ~ı .. bulunan soor~ular ıçın bcledıye * Torbalınm Helvncılar kö:,·ünde hiplerine iade edilch saatler) başlıklı ya- ~1.P ~ .• ~.fin ~braln:ı anı~~ :ve 
sinde Ye tedricen lıarcket etmek zarureti olurduk. Netice ne oldu} Aklımızın er- Kulturparka duhuhye brtla~ı hnz.ı.rlıı~- Mustafa oğlu Ahmet, nynl köyden 17 zının aşağıdaki şekilde dilıcltilmesine ızındc yurunuleceğine dair and ıçılmış-
vardır. mediği, bize de doğru yol gösteren ol- maktadtr. Bu kartlar senen~ on hır ;·aşında Mustafo kızı Fntma Atan köy lüzum bAsıl olmuştur. Bu yazımızın ilk tir. 

Nasıl bir motiSril aon aüratle çalı§hr- madığı için tam spor yapacak çağa gel- ba~1~nd1a ;~_utcbcr olllacakk ~·e 3 lira muka- kC'ıı::ırında toprn'c kazmakta iken rizasi- çıkacak nUshanızda ve ayni sütunda -----.-----------
d 1 .___ ____ •• b' ru·· . . 18 19 . ı ınc e m•..ayn ver ece ·tir. le kaçırııuştP· Ahmet 1utulnrak adl'ıye- dercı' rln:... olunur. «JSACA : ma an evve onun ıuzınası ıçın ır zaman gımız, yanı - yaşına gır- "" 

geçmcaini bekJCT ve yavq yavaf tuz al· diğintlz zaman sporu terketmek mecbu- __ ,. --- ye verilmiştir. Dükldlnından saatler çalınıruş olan D. • • • ,. • • • .. 
muma 701 Ycrinek ttpb bh- makineye ı-iyetinde hldık. Buna mı spor yapmak ."'uaJHmler a asında - -'J-- Azizin 4/11/940 tarihinde jandarma ka- KADINLA E.u...ı~:...1ıoıGİN 
l;enzeyen .lnsaA vilcuduna da eYVela derle~') Bugün vapurdu, trmnvayda, mi- değişilı iJıler KA JY A ADA rakoluna vaki mürncaati üzerine ayni KİMYASl-
yonnıyan antrenman ft ekzersizlerle afirlıkte, vdhasıl her nerede oluna ol- Kız f iliıil b. k1 d'k· ;,:~ . tarihte kanıkol kumnndanlıf,'Illca mahal-
alışttnnafa. ondan 90ftn hmanmuı im- sun en ufak bir cereyandan ııp diye nez- Fl 1 cnys ıt Bıc; N'r ı.ş ~be .. tm~ Çe~me YGJU~acalı... linde yapılan keşif zabıt varakası üzeri- -•-
k _, x... _, ı · '-- _ '- k ı. ı. ld b ::ıyr ye eymen ursa. ecatı y nu. cl l' AZAN: ~czccı it. Kimi! A1ctq 

w nm arafbnna~. "W-"tfTTlalryrz. eyı ıı;.apmıudan ora.araıı; sa am aç oy- titü il b' 1 . diki ..• bn 1.•. B •celiye Karşıy='- ı h.nllwun ihtiyacı- ne jandarma kumandanlığının ayni giln 

* 
'b' '-- w h' d 1 d ens s ıç 0 ve ş ogrc en ıgıne, · bar '-rak 1~51 · k k 10364 10389 yıl J--L lan nor gı ı .ımçtıgımı ısse en er arasın ıı K dk" k tit" il kAti h m mıznn ıli a aw ı ınci so a - ve ve sa ı te cıon yazı 

Uyı1dyle çal~bnlmıf Ye hazırlarupıf ayet, sözüm ona, ~ski bir sporcu oldu- a ı oy ~~~t uÇsld ut ;'e ft,,::1! ta umumi bir ce.şıne yaptır:ıcaktır •. Bu ile hadise Viluyet makamına bildirilmiş Serde eczacılık var, kimya ile, kim-
hir vücuttan. bir az da istidat ve azim ğumu bilenler ırnrsa kulnklıınma kndnr ~e~uı;ı.t. ıh ı an ~ ~ çeşme büyük bir ihtiyaca ccvop vere- ve İzmir zubıtasınca yapılan at'aştırma yasal düstur ve ilgılerle mesleki alnknm 
görüt::rse, büyük emeller beklemek im- Yüzümün kızardığmı hissediyorum. Jşte 0 ud'lm ~Pt ved. esnp memur uguna - cektir. neticesinde maznun Kırkağaçlı olup ha- va:. Faknt .erke~lik. dişilik ile. kiıny8!11° 
k A • • El • . 1 b' l"'-k' . . d • yin " ı mış er ır. ~A~ .,.__ l u ı ç-'--11 kilııd munnscbelini hiç aklıma ge••~ezdım. tını her zaman ıçın mevcuttur. venr sız.e yan ıı ır spor te a" ısının oı::ur- _ en r anın UA.UUat mev •·· e oturan ..uu• • 

ki y rnyan çorlnrla vücut yovrulmu~. duğu acı bir netice... - - Bw sabıknsız 19 yaşında Mehmet oğlu Eş- Bizim ~~il~iğiı_niz trkcklik, dişilik .işi 
munta:znm ve metodik çalışmalarla ha- Uıyikiyle yapılurı Lir ~por, y ... lnız. vü- • ocıd~ lESBf'geme c: ~ofl~Of'I: ref Uçlu tutulan saatlerle birlikte Urln- •Zoolo1ı• ılmmdc hnyvanlann, lıotanik-
~ırlanmış ol un demek oluyor ki spor cudun değil, dimağ ve usabın da terbiye &ımuna lı y etEi maaşıı f!.ll'ttıJtı J ya s~vkedilmi.ş ve sulh hakimliğince 8/ te d ... ·ncbatların isi~ir. E\•ct. h.ayv~a; 
yapın l:tan aıııı' maksat evvela vücudun ve inkişafına hizmet eder. Sporcu kuv- .. I"~ • • Emrazı sariye hastanesi mUtehnssısla- 11/940 tnrihinde gerek kcndi~i ve gc- dn da, ncba~lard:ı an c_rkeklik. dişılik 
gürbüzleşmesini, şağlamlnşmasını temin- vetli bir hafıznyn mnlik, beklenilmiycn nP "en.gelf'i'U.... t rındnn Dr. Nuri $E:ınsinin maaşı Sıhhat r•' <ıc sdç ortoğı sanılnn hacı İm mahnl- olu;_~1mın1 a kı rıycdn~u, hu ı.şe el uzatmnsı-
dir. Rekor krrmnk, şampiyon olmak ar- hii.cliseler karıımnda soğuk kanlılığını Çocuk Esirgeme kurumu zmir l\lcr- k~l lesinden Fuat oğlu 329 -loğunılu Seyfi na ~ı~ :..ı 1?'r,.Ct ı~ or~m. . 

h f b 1 '- d l•c inden •· ve ·.ı ctince 70 lirny::ı çıknrılmıştır, 'I'ü.rlonen tevkif edilmı"ş "C halen '--.. ··lık Elime bır kıtap ••cçtı. Orada erkek ılc zulannı gütmek ise ancak ikinci planda mu n nza etmesini i en ufr a amdır. • " ıı.a...... " 
kalan ve asıl maksadın bir mütemmimi Spor, sıhhat, neşe, hayat kaynağıdır. Çocuk Bc.ll.ım cvınde tedavi edilen - ·•- tahkikatı devam etmekte bulunduğu ve k.adm hormo~~nun n} n D.'!1';1 formülle-
tclakki edilmek lazım gelen bir keyfi- Elverir ki ond n istifade edümesi bilin- fakir çocukların tedavilerine tahsis edil- .. mesruk saatlerin de hiç birisinin sahip- ru.~d:n.~:ıhsedillyor. M~:ırrır erkek. for-
ycttir. Bu esas kaideye riayet etmemek ain. mek tizcre Kurumumuz dispanserine üç Gele er, G en e lerine inde edilmediği ve muhakeme ne- mul.unu c rn H 28. o 2. dıye goster~~or. 
i,c tersinden ba lamak demektir. Bu yilz lira ile bir (Ultra viyole) elektrik Ankara mıntakası Kızılay milfettişi ilcesine kndar da buna imkan olma~ı yanı .19 ka~hoı:. 28 ıci;o1en, 2 de oksiJen-
takdirdc de spordan beklenilen hakiki :no•••g'"~mw·~•n•n•ı:;;;. ............. : cihau hediye eden şehrimizin muhterem B. Fethi Anknr:ıdnn gelmiş ve dün va-· ve htldisenfn bundan ibaret olduğu bil- den ıbarcttir dıyor. Kadınlık !:ormonun-
gayenin akaine bir netice elde edilir. Bu : v~ ~ : tüccarlarından sayın bay Mehmet Ak- liyi 1Jyarct eylemiştir. dirilir. • ?n. karbon i~e idrojcnin _ crkckt:~1:1den 
sefer dimyata pirince giderken evdeki : DİLEK!.ERİ ~ güne Kurwnumuzwı minnet ve şükran- Şehrimizde bulunan Mardin mebusu Urla C. M. umumisi ikiscr molekul faz.in oldugunu soylıyor. 
bulgurdan da olursunuz. Vücudununı ••••:••••••••n•••u•••n1111••1111ıu11•••· hırını bildiririz. 1 n Muhittin Birgen İstanbula gitmiştir. NEJDET"fiZER Muharrir edebiyat tn yapm.ıc:. crl·eğin 

öfıede gaz sa lfct'J fe ,,, bu cksikligini tnmnmlnnuısı için nktii 
} ıprandınr, zayıf düıürür ve nihrıyet sıh- ""il ...... "'XZ1rı"/77.,".2i'.7V7iT"'7.Y79:. il oldugunu tebarüz ettirmiş. kadının clıı-
hatinizi tehlikeye koyarsınız. Sökeden aldığımız bir mektupta be- • Ak ima passif knlmasınm sebeplerini hep * lediyenin petrol satışını yalnız bir dük- U şam bu hormon foımülünc bağlamış .• 
Şüphe yok ki her genç yaptığı spor- kfuıcıya verdiği, bu dükkfuıın kapısı ı d Son zamanlarda kimya siyasete, ticn-

da en baı saf geçmek emclini besle- önilnde yüzlerce insan toplandığı, bir 'il ret ve sannyic hattfi harbe ve iktlsadi-
mekte hnklıdır. Böyle bir gayenin tabak- mikdar petrol nlmıık için izdiham ~ ar apa a. sa o un a yata bile el U7 • .-ıhyordu amma sevdayı, 
kukuna ne kadar nzim ve sebnt gösterir- eziyet içinde saatlerce beklenildiği, • 2.'jkı knrıştır,1 ._.. ğını hiç tahmin ctmeı.-
ıoe o kadar da takdire liiyiktir. Yalnız bundan sonra da hazan •Knlmamıştır .. • SAAT DO UZDA elim. 
bunda muvaffak olabilmek imkanı olup cevabiyle karşılaşıldığı bildirilmekte, Vak:t bulup şu kımya kitaplanmı bir 
olmadığını da nrnııtırması §arttır. MUhal belediye ve kaymakamlığın bu işi . dü- Mualla, f .,ıani Sadi ve arkadaşlarının de ben karıştmıcağım. Günün birinde 
olan bir şeyi her ne bahaaına olursa ol- zeltmesi ricn olunmaktadır. Ehemmiyet- ' sevdwıııı formillü gibi beşeri ihtirns, 
sun mümkün kılmıığa çnlışmak kendine le nnzan dikknti celbederlz. ••k ODSeri ' ı.daveC kin. hnset ,c kötü ruh tormil-
gadir etmek demektir. Sporda dde edi- y i u - -: • - lünü bulabilir miy'.m diye uğraşacağım. 
len muvaffalayctlerin ömrü bir saman en He$rıyat FEVKALADE ZENGİN PROGRAM Bunu bulmak bnna mukadder olursa 

b~1eoi kkadar
1 

bile ,~ürmez.nlHaJbkuki spo
1 
nı • • • • • • • • . • • ".' ı _Rast l\Jethnl, z _Nişaburek Beste, 3 _ Senin AşkırJn (Ded~nin).... derlıal bunların biter birer aşılarını ya-

' ere , an ayara .. yapn arın azanç arı BEDEN TERBIYESI VE SPOR - 4 _ Nihavent rkı (Ayrılık), 5 _ 'l\ınınlar" par:ık insanlığı bu zaif noktalanndan 
ömürlerinin .onunn kadar devnm eder. Cümhuriyctin yıldönüınil nüsh~ fov- (İkinci Jwıı- / 1 _ Nihavent Saz semaisi. 2 _ Kemanla taksim (Sadi taraiuıdan) 3 _ Oyun hawsı... kurtarmak yolunu tutmakta çok acele 

-qu gibiler bütün hayatlannı. insan için kal!ide güzel bir kapak iç.inde ve zen- (Ü~üncü lusıın) 1 _ Tnkslın (Kanun ile) 2 - Bir dilbere (Ferahnik semai), 3 _ Ey Goncai nazik (SULTAN edeceğim. 
~n lüzumlu olo.n tam bir aıhhat İçinde gin münderecatla çıkmı.ştır. Sl~WIİN) t _ Görünce ben seni, 5 _ Dün yine gü.nümm (Mnhur şarla)_ Bu ıncsaiın her hcldc kadın ile erkek 
geçirebilmek imkanını dde etmif olur- DEMİRYOLLAR l)ERGİSİ - 186 rn- y 1 bd s· did tedariki · l 'I'EI EFON 3438 kimyasından çok faidcli bir şey olacak-
lar. Senelerin yükü sırtlanna ağır gClme- cı sayısı intişar etmiştir. ı::zzı;azz™~~ en {

1
ea c;.,;gur.. ' • : o:TJ.:7.J27"~ tır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ ~ UYOK . ° KA E ~ ~ . . . .. . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umulmıyan Saadet 
AZAN : VÇ YILDIZ 

-14-
Alkışlar koptu. Bu çırpınan ellerin aıilattılar. Bu~u miltcakip, Gülenin hu

sahipleri, hlç şüphesiz onun y~de ol- awd hayatını, veya bµ. hayattan şöyle 
mak iç.in çok fedakarlığa hazırdı. Hiç böyle öğrendikleri kısmı i4a elrneğe 
ıilphe etmiyorlardı ki bu temennileri, koyuldular 
onun kalbinde de, samimt bir muk.'lbele Kızcağız iptida yandığını, sonra buz 
buluyordu. O da, burada olacak yerde gibi donduğunu hisscttL Ayaklan altın
orada, alelade bir seyirci vaz.lyetinde o1- da zeminin yanlmruıını, kendisini ebe-

• mak için bu dakikadn otomobilinden de, diyyen yutmasını temenni elti. Sonra. 
her şeyden de vaz geçmeğe hazırdı. oracıkta bnyılarak bu azaptan knrlula-

Fakat olan olmuştu. Siyahlar girinmiş cağını Uınit etti. Onu, nereyt! olursa al
baylar birbirini tnkiben bu rekJiimcılık sun, fakat her halele başka bir yere sü~ 
fikrinin nasıl akıllarına geldiğini, bunu ıiikliycceklerdi. Gözlerini kanlıyrln sc
nasıl tahakkuk etUrdiklerlni ve bu ne- sin arasında, Cazibe teyze ne Cemil 
!is otomobilin, gnzlno zlyııretçilerindC"n Şardanın kendisine ces:ıret verici iı:aret
biri tarafından kıız.anılmnk üzere, bir lcr yaptıklarını görUyordu. Fakat ona 
sabah nasıl aıdde bostanına geldiğini hiç bir ~ey cesaret veremC'Zdi.. Bu tes-

hirde belki de pek o kadar fena bir vn-
1 
le yard.mundan uzak. duruyor, alkı§lan- gmlığı belki biraz hafifliyecekt.i .. 

ziyettc knlınııdığı ümidiyle müteselli oı.. na devam eden bu halka bakıyordu. Bir Direktör, genç kızı kolundan tutarak 
m.ak ~tccli. Hcyecanııuı rağmen, kim balık kadar sessiz. ne söyliyebileceği ve tekrar kulise do~ sürilkliyerek: 
bilir, belki de zahiren az çok itidale ben- katiyeıı hatırına gelmiyen bir genç kızı - lşte! dedl KUçUk şenliğimiz niha-
zlyen bir tavn vardı. böylece 01kış1amalan da bilyiik bir ne- yet buldu. 

Nihay<?t en kötU şey de çıkageldi. Di- zaketti. Gülen bir sevinç çığlığı kopannak 
rektör, en nüvazişldr tebessümiyle ~ Nihayet dişlerini açabildiği zaman. hevesini güç uıptetü. Milmkil mü jdi? 
sözleri söyledi: dudnklan nrasmdan incecik bir ses çık- İşkencesi bitmişti ve bütün bunlara ta-

- Şimdi hediyemizi kauuıan ~vimli tığını duydu. Bu zAafı hl.s.setti v~ lUtUf- hnmmüJ ctm~... Bu halkın karşısında 
bayan bir kaç söz söyliyecek. kAr bir elin sahneye çıkarmış olduğu bulunduğunu ve yarın yine aralarına 

Eyvn.h, ne felaket! Hiç olmazsa ona mikrofona yaklaştı. O vnkıt gürliycn bir kanşacnğını ta..~vvur edemiyordu. Vak 
haber verselerdi! Bu fed dakikaya ka- ses yükseldi ve hoparlörlerin gürleştlr- tiyle tiyatro artistliğine heve-s etmişti. 
dar, tebessüm ederek nihayet geldiği diğl bu ses isinde, kendi çekingen ete- Pek göze çarpacak c:ekilde, . fig~ran18:1' 
kadar sUratle çekilip gitmekten başka ~ekkür ederim> söz.terinin akislerini ~asında. Halbuki. onıu~an üzerıne bı
yapacak bir işi olabileceğini hatırına bi- duydu. rmci rolU F1emışle~ı. Bundan sonra 
le getinneınisti. Hareketsiz durdu veba- Ka~ğa teşebbüs etil, fakat henilz eskl he;vesınden ebediyycn kurtulmuş
kışlarını, ş~kın bir halde, direktöre azabı nihayet bulmamı~ Urgantin gi- tu. Arta. olmak mı, Allah saklasın! 
kaldırdı. O, cesaret verici bir sesle fı- yinmlş, kordelfilara sanlmış kilçi.ik bir * 
sıldadı: kızcağız sahneye çıkarıldı ve ağırlığı al- Sahneden çıkarken neredeyse bayıla-

- Haydi, bir kaç söz 5Öyleyiniz. tında ezildiği kocaman bir bilketi uza- caktı. Bereket Cemilin kollan onu ya-
- Ynpamıyacağun ... Söy]iyecek bir tarak bir öpücük bekledi. Evvelkilerin- kaladı. Hem de bu kollar pek sa~lamdı. 

§ey bulamıyorum. dcn daha delice yeni alkışlar ortalığı - Haydi, haydi, dedi, oldu bitti. Bana 
Direktör onu yavaşça önüne, sahnenin çınlattı. Gülen kendi kendine: «Aman. dayanınız, göreceksiniz ki her şey yo-

kenanna doğru iterek: ne sonu gelmez azap! diye düşlindli. lunda gidecek. 
- Mercık etmeyiniz, dedi, hele bir sö- Şimdiye kndar buna benzer bir işkence- - Ağlamak istiyorum. 

ze başlayın, arkası kendiliğinden gelir. ye tahammlll ettiğimi hatırlnmı~·orum.> &ıçlannı o~yarak şakalaştı: 
Fhkat hiç te gelmi~·ordu... Fakat ııe yapsın, eğildi ve kızcağızı - Omuz.um iiı~erinde a:;Joyını, 
Orada, her kesin ve hattA Allahın bi- öptü. Eğer ıs.ırm.n.k imkftnını bulsa, kız- rakm z. , 

ı.. "'-

· Ezeldenberi onu tanıyormuş gibi ken
dini. terketti ve bundan pek tatlı bir zevk 
duydu. 

Cazibe teyze. son derece memnun ve 
şetaretli bir sesle şu hilkmü verdi: 

- Çok mükemmel davnındın. yav
rum. Seninle iftihar ettik, biliyor mu
sun? Ben senin yerinde olsaydım, ş-ctpa· 
tak hayılıvcrirdim. 

- Bilsen beon de b3yılmnğa ne kadar 
yaklaşmıştım! 

- Neme Hlzıın, bnyılmadın ya . 1şte 
bu çok iyi. Bana knlsa, b<!ni nyaklnrım
dan çekerek silrükliycccklcrdL Evet. 
ayaklarımdan. 

- Şliklir Allnlın, ben bundan sakına· 
bildim. 
Şimdi bütün islediği şey. bu halktan 

uzak bir yere gibnek, unutmaktı. 
Cemil: 
- Burı-dan son süratle cıkacai!ız. de

di. Size şiındi lfiz.ım ofan ~ey iyi b ir ye
mek. bunun yanı b~ında bir şişe şaJt'l• 
panyadır. Bundan sonra heyecan ve 
1 çnrpıntınızdnn e""'r kalmıyncak. BanB 

1 
inanınız! 

- CİT!nED! -
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tcua"uf n·evlet dairelerinde 
~-------~~x.x·-~--~------~ 

Kiğıtların arkasına da 
Askere gidenlerin maaşı s. 

Sermayesi büyük •• mu es-
Ankara radyosu 

--·--
B rJ G CJ N 

yazılması mµhtemel 

. Bulgarlar tay
yareciliğe çok 

ehemmiyet 
veriyorlar seseler· hakkında 

6 .00 Program ve memleket at ayım 
6.03 müzik (Pi.) 8.15 Ajan' haberleri 
8.JO müzik (PJ.) 8.50 - 9.00 ev kadını 

_ • yemek liateai 12. 3J) program ve memle-p r 01 e ket saat ayaıı 12.3S müzik karışık tar· 

------ır•x 
Bazı umum miklüPlülıler tarafından çdıardan 

mecınııalal'don da tasarPuf edUecelı-

lalar r 2.SO Ajau haberleri 1.3.0.S mil· -•- ır• . ~it knrı§ık "'rkılar programının de\'ıunı 
Bulgar bütçesinin da· ı -. 5 •ın ,,,.· d I la .........., ıı . -.u----eıe. ,,. 13.20 - 14.00 müzik radyo Alon orkcst-

69 büyük ı 111 a an az .. - _ •. _,,e ....... ~ • raa 18.00 program ve mcmlr-1.et ırant 
yanaınıyaca~.. .. fıel'e Giden ndblaltdfınlakdn JllGGI,.,..,.. UeP- ayan l8.03 müzik (Pl.) 16.30 konuşma 

Ankara, 12 (Yeni Asır) - Rcsmt da· la çıkardıkları aylık mecmualar da beli: 
irelerdn kullanılan matbu eserlerle kır- lunınaktadır. Ayrıea tasarruf maksa 
taslye malzemesi üzerinde ymideı ta- le. :resml dairelerde ldiğıf~~ ~l kasın.al•~~ 
snrruftar ynpılncaktır. Bu arada b:ızı cI:-ı ~z1 ynzılması mu\·a ın. goru me tu..-

lölde bir lau....- --.Are _..__ ....._._.. (dıı politika hic:liaderi) 18.45 çocuk 
kaıidaliar ' · ..... , ~ ..... HMMHRt--. Maai 19.IS çocuklar için müzik 19 . .30 

wnum mildilrliiklerin bilyük masraflar- dir .. 
~~---------~~~~--~ 

Romanya.daki zelzelenin 
fecaat ve dehşeti 

--·-- Ankara '.\% (Y-enl Asır) - Bükiiaıı.tlm~maqlamu tanl olarak mıemleket •at ayan ve Ajana haberleri 
B l. . ha. cılık sahasında gilso- ytmi bir bııu.n 'PIO~ b.azır1am.qm. ven •ta ınecbur tutu.lacaklaıdı. 19.4S müzik fasıl heyeti 20.15 radyo 
u~ ~a . Bwıa gi.in!', ~on bef biD lira- ~ bugUıılerde bt1 pkllzı1 a1ac8k. pzctcsi 20.45 müzik büyük lcüme sazı 

tenlisi gayretler =~~:ele i:f dan fazlfı olan. husus! müe.sseııuler, ma- Ye derhal berayi ınOzakere b«yUk Millet 21. 10 ko~ıa. (neslimi.!iu hay.at ve 
e~C'Illm~Ct ar.T.~ ·,.ı •• , • .... 1 ... _ ııevra veya sit.aj için askere çalmlan ınec~ ~- sıhhati) 2 t.25 müzı1: beraber rkılar 
pilot yetiştirmea; ~'s.n gene ~ ~ 21.45 müziX riy seticiimlıur bandosu 
malan; bu defa ınşaatının bıtt~ı ve~o 22.30 memleket saat &yarı. Ajana ha-

~~k C'bk" n~:re oldt:~~ v=::ıı~= Edı·rne ve cı·varıııda su- berleri: borsalar (fiyatlan) 22.45 mü-
,)... Lr ...,.yyat'e z.ik 23.25 • 23.30 yarınk.i program ve 
maktadır. lcapanıı. 

~~-~~~~~x4x~~~~~~~~ 

Bükreşlller hAIA korka içinde- . 
.tstanbul 12 (Yeni Asır) - BugOn Rom:myadan 1ngil.iz vo Leh musevile

rindcn mürekkep 150 yolcu gelmiştir. Bunlar son zelzelenin Romanyada vu
kua getirdiği feci safhalan anlatmakta, Bnkreşte haiktn lıMA korlru içinde bU.
lundu!'.hınn söylemektedir. 

Askerlerin.ize kış yardımı · 
------s•ır 

Ankara 12 (Hususi) - Alınan haberler yurdun.hemen her köşesinde asker· 
Jerimize yapılacak kışlık yardımlar için muhtelif kollar teşekkill etmiş ve ça-
~<:malarn başlnnmış bulunduğunu bildirmektedir. -

Alman haıa hücumları f erlin müzakereleri 

Kunılan tayyare .fabrikasının nydn h 
seokscn - yilz tayynre yapabileceği söy- 1 k. ı. ava a çt 
lcnmekte ise de fıthrikanm Bulgar bUt- . ar çe l ıyo r, ı · 
çesinin dnynnamıyacağı kadar bllyük 
bir inşa kudretinde bulunması verilen 
rakamların çok az olduğunu göstermek
tccllr. 

Bunn mukabil fabrikanm mutlaka ve 
devamlı surette tam kadıo lle yeni tay. 
l"are ynp:nruıının esas olmadığı, esas ola
nın chcr memleketin, ordu tayyareleri 

mevcudunu en geç ilç ayda yeni baştan B R llUJIU 
:~~c~~~n1~~ :~ın::d0~: ltalgaya havadan büıuı llLllKll 1 n : 
Mısır ka•'t kararını 

vermek üzere 

. . ... 
- BA$TARAFI l inci SAHİFEDE - - BAŞTABAFI l iDd SAHİFEDE -

kuvvetlerinin evvelki gece ttalyanm. olua memleketler hiir olabilir. 
Taranto deniz Ussfuıe taamı% etti!l ve Vılld ~ sözleri il!ve etmiştir : 
limanda bulunan gemilerden b.lrl:shıe - Seçim mlleadelesi emasınd• gerek 

- BASTARAFI 1 i~i SAIIİFEDE - tam isabetler vaki o'duğu bildirilinekte- Ruzvclt t.arabndım ve gerek benim ı--
-·- li sakin bir hava hüküm .sürmktedir. ltal- dir fı.ndan Amerikanm htlcuma maruz kal-

- BAŞTARAPl I inci SAllİFEDE- - BA~'TAltAFI 1 inci SAi FEDE - yanların Yunanistana t.aam.Warı ve 1iı· AVLONYA AYASARANDA madlk.ca harp harici 1ra1acaıı bak'Jnnda 
bulmuş ve sabah saat 6 ya kadar hiç bir ı:akenlere b3şlımmıştır. sıra karşı yapılan hava hilcumlan halkı · VE KONtSToDA yapılan vaadi Ruz\•cltin tutacağından 
1.arn.fta hiç bir dUşman tayyaresi görül. B. lllTLERLE GöROŞMEI.ER hiç bir surette telfı.şa d~ürmemiştir. Atlna 12 (A.A) - Bir lngUiz bombar- eminim.. •• 
Dlemf§tir. Berlhı 12 (A.A) _ D.N.B. ajansı aşa- Halk .sakin olup bayat normal seyrind~ 1ıman filosu kumandanı' Pazar günü v l l b • k • 

Gece hil.cumu esnasında Londra mm- tıdaJd tebliği neşretmiştir: devam etmektedir. Avlonya üzerine yaptıklan hucum esna- ı Unan I ar ırço ~atr 

Borsa 
üz CM 

535 Y. l Ta!At 
458 A1hayrak 
475 F. S01ari m ıım 'l."e .a. 
UO N. Üzümci.l 
104 M. R Nazlı 
80 Faik Suydnn 
15 s. Erkin 
61 D. Arditi 
24 P. Klark 
41 Remzi Cüngör 
28 M. Be$ikçi 
31 Sabri A. 
li M. İzmir o!)u 

2315 Yeki)n 
92142 Eski yek<in 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

13 50 
14 
13 50 
14 Z5 
ıı se 
12 50 
14 25 
15 50 
15 
14 50 
14 50 
15 25 
13 50 
25 

19 
22 
18 
21 25 
12 50 
17 
14 75 
15 50 
20 75 
14 50 
21 
15 25 
17 
25 

13 25 
14 75 
17 25 
%1 
26 

11 
11 

tNcta 
\akası. ile cenubu şark! ve Fk 'kmıtluk- BugUn öğleden sonra B. Hitler. Sov- 1unda bir bombanın bir petrol deposu / / J / 
larmda ve cenubu garbt mmt.akasmda yet Rusya halk komiserleri m~ l"C- üzerine d~erek büyük yangmlar çıkar- Ve ma zeme a UI ar 

485 
Tanın 

bir kaç bomba patlamıştır. ölü ve yara. isi ve hariciye komiseri B. Moioto!u kn- 8 V G V N dığıru beyan etmiştir. Depolarda da yan- -·BAŞTAl'~I t inci SAIIİFEDE -
339 

R Şeşbeş 11 13 50 
12 lı miktarı azdır. Hnsar dn hmftir. bul etmiştir ve uzun müddet kendisiyle TAYYARE gın çıkmıştır. rinde bir çok. noktilJnt' tesirsiz bir suret• 

200 
S. Bencuya 

ALMAN RESMİ görüşmüştür. Alman hariciye nazın Fon Ayasaranda da bUytik bir geminin te bombnrdımnn edilmiştir. Oüşmırn ha- 180 Hasan Lahojlu 
TEBLtCtNE GôRE Ribbcntrop ta bu mfiüık.atta hazır bu- SİNEMASINDA bulunduğu doklann üzerinde i~ va kuvvetleri memleket dahilinde de ba- 155 A. 14. Ataman 

9 25 
11 
11 

16 
16 

11 50 
6. 

13 50 
8 

Berlin 12 (A.A) - Ahnan resmi teb- lunmuştur. Sovyet hnrlciye komiser Her ver (?O) Talebe e 10 knnıştur. eden bir bo~ salvosunun bu gcmıyı za. §Chir ve ~ö.Yleri bombaı.nu.lardrr. 112 j. Taranto mah. 
lii:<t Alman tayyarelerinin 10-11 ikinci muavini bay Deknnazof bu ziyarette B. TÜRKÇE SÖZLtJ ŞARKILI I' hasara uğrat1.ıgı sanılmaktadıl'. Burada Hiç bir askerı hedefe ısabet ya.Jd olına· 53 B. Mizrahi 
Teşrin gecesi Londnıya ve !ngilterenin l\folotofa refakat etmiştir. ! da bir çok yangınlar çıkmı§tır. mışllr. Sivil hnlk arasında bir kaç ölü ve 45 Öztürk şirketi 
cenup ve merkez mıntakalarına taar- Führerfn muhah7. kuvvetlerine men- Saadet yUV8S Konisto llnuınma yapılan bir hUcuın yarah vardır. 40 M. H. Nazlı 
ı-uzlnr yaptıklarını bildirm.ektedir. sup bir kıta. bay Molotof un gclişinde ve esnasında büyUk rıhtıma i.<Jabet eden ı-fava kuvvetlerimiz düşman arazisi 40 M. j. Taranto 

9 
11 
6 '15 
6 50 

16 

12 50 
13 15 
s 75 
6 50 

16 -•- gidişinde selam resmini ifa etmic:tir. Bu filim fazilctlı ve iffetli bir geuç ~ bombalar rıhtımı ve idareye ait bi.nnla- üzerinde kqiflcr yapnllf ve Arnavutluk· 8 .a Lev.i 
Şirince lıöylülerinin kızın bayatı ve romanını göstermek-~ n tahrip etmiştir. . . tn Avlon1'1l fünmıı tesıs:ıtmı ve orada 1657 Yekfuı 

1\11.iLilKAT 2,5 SAAT SÜRDO tedir- ~ Bu akınlara iştirak eden büt.ün İngı- demirli bulunan gemileri bombardıman 72985 Eski yekiln 
faamiyetL. Berlin. 12 (A.A) - Hitler - Molotof Gene Jm:ları iğfal etmek isliycnlc.rc liz tayyareleri iic;lcrine dönmiişlt'rdir. etmiF. ZABİBE 
Kuşadası, (Hususi) - Kazamızın Si- mnlakatı 2.5 saat sfinnilştUr. karşı iffet ve istikameti müdafaa et-.-.. trALYAN HAVA HÜCUMLARI 250 çuval Buğday 

rince köyünde Hava kurumuna 200 li· ZtY AFET meği bilen bir ~encin bu mlicn.dcl~- Roma 12 (A-A) _ tt.nlyan tebliği, haber vermektedir: Stefani ajansının 90 ton Arpa 8 Z5 9 25 

ı-alık taahhüda: temin ~. yeni fiza Berlin, 12 (AA) _ Hariç.iye nazın ~den sonra saadete enncsiyle CaziJetın Yunan cephesinde. tt.nlyruı hava kuv- diplomatik muhaniri Yunan havnlarm- 47 çuval Fasulya 
kaydedilmiş, . hir kaç saat ı~de al~ V R!t_'- _ So 1 B· ı--· H lk mafliıp olmıyac:ağı r:örilldüğünden i vctlerinin Y:mya, ME?f'o ·a. Kcsri~·e. Kor- da 1t:ılyruı hava lruvvetle.ritıiıı kat1 Us- 222 çuval Susam 
bu neticeye ınzamamen 73 lira da peşı- Kon. 'j:"~0~. '?~t ~r H ır. ~' K bütiin gençliğin bu filmi 1:örmesİ :ıa.1 fu ve Larlsavı bomb;roıma fi' ilderini tiinlüği.ine lsaret etmi§tir. Biz de sadece 20 ton Susam 

5 62S 
19 25 .19 50 

~n toplanılmıştır. • • ?~r en ec 
18 reısı v~ anoyek o- zımdır. kn •dctmckteair şunu kayd delim ki: K1ıpalı olan Yu- 175 ton Bakla 

Hamiyetli Şiıincc köylülerine Hava ~ h 8(7 "1?1dtofb~rR ıne ~u a fAln ~ AYRICA iı.'tvc olarak kv A USTÖNLOGO KlMDE" 1 nan srnınsındn 48 saatten beri tek bir (61 ton P. Çekirdeği 
19 19 50 

5 25 

lcunıın~ şubesi hararetle teşekkür et- ?18
_er 

0 
ote 

10 
e ır esepınyon ver· t JIOLIVU'I' REVÜ Atinıı 12 (AA) _ Ati~a aj:ın~ ~nu düşman tayyaresi görülmemiştir. 88S balya Pamuk 

nıektedir. mı~tır. vmsuwmwuwu:;w: s rnw~ --------·----"'!!'~~~~~ ........... -~~~~~~~~~~~~~~=ır 
5 

55 63 75 

Albn ruva 

1zmirin bu meştınr kofonyumı Hi 1 
lal ec:ıalıanesinden alacaksınız. Çün· 
kü yalnız eczacı Kemal K. Aktftf 
:Yapar. 

Türkiy nin bütün u.k:ini kendi
&indc toplamış bir §ahesenlir. Takli
di yck1.ur. Çünkü yapılamamakta
dtr. 

Hll..AL ECZAHANESI 

Dr. S · leyman Çoruh 
Çocuk h:ı t.nlık!an mütchaSSl"il 

Tlo:U~ON! %310 
l\Jun\"Cnc fınıı • ı I? Hirinci be\ ler So. 
J·: .. ·i G<izl~µc K rııkol kal'ŞIS\ 834./1 
Londrnnın <Thc llospitnJ f'or Siclı 

Clıirr1refı) hnst:ınc..,indt" ikmali tahsil et· 
lrıiı;fü. 

------
DOttTOR 

CELAL ~ N 
ıÇ HASTALIKLARI 

1zınir m n ket bnstanesi dahili has-
1< lıkbr erh-iyat şe.fi. · 

:····················································································: . 
~ Devlet emır Y oLlarzndan ~ 
=••••••••••••••••••••ıııı ı~•••••ıııc•••ı ıaıııaııaaııııaıııweııııaıııııeeaıııeıııı ıı~ı• 

~i A.rr .. 1 ~A K 
D. D. 8 NCl iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
Litresi 2S, 15 kuruş hesabiyle ( 5130.60) lira muhammen bedelli - 1 S.000 

kilo benzin kap lı zarf usu1iyle eksiltmeye konulmu,tur. 
ihalesi 25 / l 1 /940 Pnzarteai günü eaat 16 dn Alsanenkt:ı ~letme bin-.sında 

koroi3)oncmuzca y pılacnktır. M. Teminııt (374.80) lirıı olup isteklilerin kap:ıh 
zarflarını ihaleden bir saat e·.rvcl komisyon reisliğine vermeleri lii.zımdır. Şart· 

·namesi i~letmf" kaleminden alınabilir. 9, 13, 16, 19 48 l 6 (2291) 

KİRALIK DV • N 
D. D. YOLAARJ 8 NCl tŞLETME KOMISYO UNDAN: 
İzmir Kemeri - Kağıthane caddesinde 242 No. lu dükkanın üç seneliği ( 4 32) 

lira muhammen bedel üzerinden açılc arttırmaya c;ıknnlmıştır. ihalesi29-1 l-940 
günü ~:ıat 1 5 de yapılacağmdnn i .. tcklilerin ( 32.40) liralık lvt. teminat mnkbuz
lariyle muayyen vakitte AL:aneakta iş'etme binruıındnki komisyonumuza gel
meleri lazımdır. Şartnnmeııi İJ}etme kaleminde görülebilir. 

13, 16. 19, 22 4886 (2301) 

T. C. z·raat a a .. 
K ruJuş tari · : 1888 

Sermayesi: 100 .. 000. Türk lira5t.. 
$ be ve ajan adedi ~ 2'2 

Zirai ve lioıri her ne\i Banka mnameJeleri 

"'ARA BİR TIRE. LERE 28.800 LffiA 
a&."?>.J.~~Lır.ıİYE VERECEK 

Ziraaı barı.kasında kumbaralı ve ıhbarsız tasarruf be$1plannda en ıır. (50) 
lirası uulı10anlara senede 4 dela tek\Jecck kur·c ile a"ağıCfaki plAna göre ik
ramiye dağıtılaeaklır ~ 

t Adet ı .ooo Llral:.k 4.000 Ura 
4 • 500 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 

~o • ıoo • t.ooo • 
100 • 50 5.000 1 

120 • 40 • f .800 • 
160 • ~ 3.200 • 
u1KKA1 : Hesaplarındaki pa.:-alaı bir sene lçirıdc- ıradan aşağı d~ml· 

~enlere ikr;miye çıktığı takdirde J'ihde 20 fauaı..·-yi,,; eı-ılecektir. 

ICur'o.lar genede 4 defa. 1 ErlOJ, 1 Birinci kimun. 1 l\laıt ve 1 Ha:zl.rao tarih
lerinde çckflcrektir. 

C1olf kulübünden: Pazardan maada her giın bastalarmı 

kabul VC! tedavi ~der. 17/11/1940 tarihine müsadif Pazar günü ~aat 18 de Bomovada 
~-:FON: Evı: 2545 L~! k ı·· b" d k edile k ı "h t. f d v Mua..: ~cbanc: 3956 KD.JD u up ınaaın a a t ce o an umumı. e

1
ye ıç4ınıa0ın 1a

3 
e • 

1UAYENEHANE adr~si: lkinc.i Bey- velcc ilan olunan ruznameye ana n~zamnameıun , 2, , 1 , -ve 
1~t .sabk numnra 25 14 üncü maddelerinin tadili lıv ··ı'"\rı da ilave edilmi~ olduğu ve 

bu hususlar hakkında da müzakc ı icra edilüo karar ittihaz oluna· 
( ı '-alATÖR OOKTO (2300) AE ET CE L ORAi. cağı ilan olunur. ____ 4888 __________ _ 

Fmnı.ız lla nesi ()pcratirO Dal•ll.iıf d 
her ~Un -A>lc~e kııoar Fnnsn hamne- 2'enis Kafii.IJÜ -~~ ft en: 
sind iiiU m nra Birinci Bn-rer w- Ana nizamnamenin birinci. ikiuci ıre on beıinci maddelerinin tadili için 
I; - :ı.. 'o. 2. TELl-:f'OS: 2318 umumi heyet içtimaının l 7/ 11/940 Pazar aaat on bir ~8u6cukta k(u

2
t
3
ü
0
p
3
L)inaim-

Tt-:LJ<~YON : 3UI da içtima edece,ii ilin olunur. . -ı 4 . 

ır catı 
umas fabrikası .. T. A. Şirketinın 1-Jalkapınaı· 

Tarafmc!an mevsim dolayısiyle yeni çıkl\rdığı kuma;:lar 

SAGLAM ZARiF 
v 11: c u z ı> u ıc 

Yeni ,:,,. ... •,r&cağımz clbfoeler için bu mamulatl tercih ~din 

::ı:ısATIŞ YERım 
. Birinci Kordonda 186 numaradft 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

üdü12Wftttnden : İzmir V afuflar · 
Lira Cinci No. Mevkii Vakfı 

80 
80 

600 

Dükkan "" 412 
HrJ binası dı~ı:ısl:ı Mezarlıkba~ı 

> > > 
ev 61/401 Hacı Mnhmut 

648 N. sokak Salcpçjoğlu 
Yukanda adresleri yazılı kiralık akarata nçık arttırma ve temdit müddetleri 

içinde de talibi zuhur etmediğinden ihalesi pazarlık suretiyle yapılacağı ilin 
olunur. 13, 18 4859 (2302) 

Born~ua Ziraat olıal M "idtirlüğiinden : 
Mektebimizde mevcut Montofon melezi bir b:lş kl!ır inek 15 / I l /940 Cumıı 

günü saat 15.30 da açık nrttınna ite satılacaktır. Taliplerin mezkur gün ve 
sanlle mekteple müte--,,ckkü satış komisyonuna müracııntlnn iliin olunur. 

48J6 (2405) 

IZMlR KADASTRO MODURLO
~ONDEH: 

Sarkan Bornova yolu ve Bayraklı de
resi. ~ima.len tepder. gnrbcn Tman ma
h:ıfl~; ~,,.. eenuben deniz ile çevrili olan 
Bayrnklı ınah'\!!esinin 25/11 /940 tari

ASABiYE MUT AHASSlSI 

Dr. CAHİ'J' i'llJılER 
Her gün MM üçten sonra Şemh 

« Oçiincü Beyler ,. eokak No. 19 da 
basta kabul eder. 

TELEFON.: 3559. 
hinden itibaren bdastJ'osuna b~ana- --------------
cağından hu hudut dahilinde gayri ıncn- Birinci smır miitchasın Doktor 
kullcri butunan e~hasın eUcrinde mevcut Demir Ali KAMÇIOCLU 
tllııarnıf veıikalariyle birlikte yukanda ('ilt ve Tcnasiil ha!.t:ılıklan \'e 

ya:r '• tarihten itibaren mahallinde Ç4iı- EU:KTRIK TEl>A vtu;at 
şacalc olan posta memurlaruwza müra- Birinci nc,·lu Sakail No. $5_ lzmh 

lcaat eylemeleri ilan olunur. •:lhamra Sineması ukasında sabahları 
4863 (2406) alqjaına kadu baatalarım kabul eder. 

&: gın kıvcctini Uıkdır eden Ba
~ anlann adet zamnıılarında seve sc
... c kulfannc:ığı mikropsuz.. ufuk, vu· 
muşak ve sıhhf en birinci mahrem 
tuvalet bezleridir. En ince elbisç.ler 
altında bile belli olmaz.. 

.FEMİL VE BAOI 
Her eczanede, kadın bcrbeileıinde 

ve tuvalet mnğnzalarında bulunur. 

------
iZMIR 1 NCt HUKUK HAKtMU

l:.tNDEN: 

Manisanın aşağı Çobnnisa köyünde 
fmnCJ f brahim Ekmekçi ile fzmircle lki
çeşmelikte 244 sayılı evde mukim Meh
met uri aralanndal:i davada müddci
nlcyh Mehmet Nuri ~·ekilinin mahkeme· 
den istif aen çekilmesi iherine asil Meh· 
met Nurinin iknmetgahının mcçlıu!iyc
line mebni hmirde çıkan Yeni Asır ga
zetesinin 27/10/940 tarih ve 10642 
sııyılı nüshnsiyle ilanen tebliğ ve 
11/1 l /940 tan1ıindc mahkemeye da
vet edildiği hnidc gclmcdi!iinden müd
dôal~yh Mehmet Nuri hakkında mua
meleyi gıynbiye icmmta ve 2S/f 1 /940 
Pazartesi günü saat 1 O na talikine karar 
verilmiı olduğundan müddeialeyh Meh
met Nurinin tayin olunan gün Ye saatte 
bizzat hnzır bulnnması veya bir vckı1 
cöndermesi abi takdirde bir daha mah
kemeye kabul cdilmiyeceği tebliğ ma- • 
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

4865 (2304) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIVIER VE 

ŞVREkilSI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

ATA TÜRK ~ ADDESf Rees binası 
TElJi'.Jo'ON: ı«8 

Londra ve Uvcrpol batJan içW 
plyosarun ihtJVQCınn ııtlSre vapurla
rımt? srfPr vnpaC'.aklardır 

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

DOKTOR Ol°ERATÖ& 

SAMİ KULAKÇI 
Kulak. burun. 8olaz hastalıkları 

Mütehassısı 

M aa.rcnehanesi : Birinci Beyltt 
No. 4'? . TELl:."'FON : 2310 

E\'I : Cn7.tcpe 'l'ram''•Y Cad. No. 884 
'It:LKl''ON : 3668 
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E SİY ASI İCMAL i • .....................................•••••. 

... .,._ 

Son z.el:zele 

Romanya hBıkı 
endişe içinde 

• .._...._.._ .... _,_._ • ._..._. _._..._,_ ,_ ı• 

Koordinasyon 
he)·eti dün 
toplandı 

Roman yada 

Hariciye nazın 
istifa etti 

"Berlin" 
görüşmeleri ------ . -·- -·-B. Molotofun ziyaretin• YüzlePCe laöyden esere Ankara 12CA.A) - Koordi- Rumen llaıvelalll 

den doğallilecelı yofı. Blnlerce insan naayon heyeti bu sabah eaat 1 O- general Antoneslıo 
hadiseler..... yurdsuz Jıaldı.. · da başvekil doktor Refik Sayda- HRoma» ya glffl... 

YAZAN: B. B. -•- mm riyaseti altında toplanmıt -·-
----- . Vişi, 12 (A.A) - Havasın Biikreş mu· ve bazı kararlar ittihaz etmiştir. Bükreş 12 (A.A) - lstifa eden harl-

Sovyetler Birliği halk komlserlerı re- habiri bildiriyor: Yeni zelzele halk ara· -·-·-·- Co ciye nazırının yerine evvelce de ayru 
isi v.c hariciye ~omi~eri bay M~l~to~ smda panik yapmıştır. Endişe çok bil· vazifeyi yapmış olan Manouleskonun 
Berlın scyahatı .şüphesiz mühimdir. yüktiir. Romanyamn Toksani tehrlnde Meri~ lıenarında SU tayini beklenmelttedlr. Yeni nazır faşist 
Simdiye kadar harp harici kalmakla. be- ahalinin yüzde yetmişi evsiz kalmıştJr.. llaslamlarına Jıar•ı htikümetinin daveti üzerine 14 tkincl-
raber en büyük.komşuları harp halinde Yanbo köyünde 23 ölil 50 ağır yarah " 
bulunan Sovyet Rusyanm her bir hare- dır Bütün trol b"

1
l · b" h be tedlllrler... • teşrinde resmi blr ziyaret yapmak Uze-var · pe 0 gesı ır ara re Ro gldooelc 1 ral Ant 

keti dünyanın ve harbin mukadder~b halindedir. Binlerce köylü yersiz, yurd· Edirne, (Hususi) - Meriç nehrinin k mayafnk d 0J11 .. gene o-
tlzerinde tesir icra edecek mahiyettedır. suz kalnu tır. Yüzlerce köyden eser sağ sahilinde tnmlr ve tahkim suretiyle nes oya re at e ec tiı. 
Yalnız bu tesirin, Berlinde tantana ile yoktur. yeni bir kısım mahmuzlar inşasına de-
il§n olunan mahiyette mi olacağını şiın- FECİ MANZARALAR vam olunmaktadır. Bir kaç sene evvel RUMEN HOKOMET RE1St 
Cliden tahmine kalkışmak lüzumsuzdur.. Bükreste meşhur Karlton binasının yapılan ve su baskınlarına karşı büyilk VE HARtCtYE NAZIRI ROMADA 
B. Molotofun ancak Moskovaya avdeti- yıkılma~ çok feci bir manzara arzetmiş- faydası görülen mahmuzların tamir ve Roma 12 (A.A) - Romanya hUkü-
Jlİ mütealtipUr ki bu ziyaretin .h8:kild lir. Binanın enkazı altında ilk katta ka- takviyesi bu kısım üzerindeki araziyi met rei,<,.'iyle hari~ nazırı Romaya gel
gayeleri malOm olacaktır. 'Üç ıhtımal lanlar telefonla polisi vaziyetlerinden önUm~eki muhtemel au baskınların- m.lşler ve M~ollni ile Kont Clano ta-
vardır : haberdar etmişlerse de bunların kurta- dan koruyacaktır. rafından kabul edil~lerdlr. 

l - Bay Mo~otof, sadece 15 a~ evvel rılmasından ümit kesilmiştir. Şimdiye ~ ~·---
Almanya haricıye nazm Fon Rı~~nt- kadar bunların havasızlıktan boğulmuş y • -it J At• '' ) 
ropun ~osk~~ya yapbğı. scyahati. ıad.e olmaları tahmin ediliyor. Burada 207 ki- enJ a yan H 108 ya nJZ 
etmek ıstenuştir. Su takdirde Berlin :ıı- şi ölmüştür BUkreş morguna 140 ceset · 
7arcti timsali bir mahiye~.hiizdir. • . g(? iri1miştir·. hava hücumları kalmıc deaı·ı 

2 -. Sovyet • Alman mu~sebe~lerıw Başvekil general Antonesko memle- ~ ~ 
•Takvıyca etmek arı:usu takip edilmek- kete hitaben bir beyanname neşretmiır -·-- --e--
tedir. Harbin doğurduğu vaziyetler, tir Ati •-ı h y nf-' · t ff 
Moskovada imza edilmiş olan ademi te· RAsATHANENiN BEYANNAMESİ na menuu arı er una _..anın ea 
caviiz İ>aktının vazi;) ~te. intib~kını azalt- BUkreş. 12 (A.A) _ Rasathane halka Y.erde haJJıın f!asden edflntq Olduğu 
nııştı~. B~ paktı yem hır şekilde tazele- hitaben bir 'beyanname neşrederek tcl8ş af efe futuJdugUllU 1tafıJıındaJıf P•Opa• 
Jnek ımkanlan ar

1 
a~ır8ılnc~tırR. _ etm~~elcrini ve kaydedilen. zelzelelerin IJjfdiri''Or.,, gandG"G cevap •• 

3 - Bay l\fo otuı, O\<'l et usya na arazının normal olarak ycnne oturma- -' • -' 
anma bir bir taahhiide girişmeksizin, d ·1 .· ld'ğ" . bild" . V Atina, 12 (A.A) - Dahili emniyet Atina, 12 (A.A) - ftalyan propa-

"' . • . 1 . . . sın an l eıı ge 1 mı ınnış, ranca . . t bliğ' n·· E . k'" 1 . d ıtaL-- d dık Berlinc bir dinleyıcı sıfatıy e gıtmıştır. dağlarında bir volkan çıktığına dair olan nezaretının e ı : un pır oy erın- gan ası ve ... ,. .... propagan aııpıa sa 

-- -:-.... -
13 So tesrin Carsamba 1940 

Parti Meclis grubu dün toplandı 

Başvekil ve Hariciye Ve
kili bizi alakadar eden 

mesaili anlattılar 
--------~x.x----~------

Verllen izahat umumi heyetçe tasvip edildi.. 
Ankara 12 (Hususi) - Ciiınhuriyet 

halle partisi meclis grubu bugün saat 
15 te reis vekili Trabzon mebusu B. Ha
san Sakanın reisliğinde toplanmıştll'. 

Evvelce verilmiş olup Maliye ve tktı
sat vekAletleı·ini alAkadar e<len sual tak
rirleri hakkındaki cevaplar gelecek cel
seye tehir edildikten ,;oma hariciye ve
klll B. Şilk.rU. Saraçoğlu kürslye gelml§
tlr. 

Haticlye vekilimiz Meclisin bOn tatil 

kararındanberi siyasi ahval ve hadisat 
hakkındaki vaziyeti ve Türkiyenin du-
rumu ile aldkadar olduğu bütün mese
leleri iki saat sUren bir izahatla bildir-
miştir. Söz alan bir çok nıltiplerden son
ra başvekil doktor B. Refik Saydam 
kürslyo geleı·ek icap eden izahatı ver
miş, bu izahatlar umumi heyetçe tasvip 
edilerek celseye aaat 17.40 Uı nihayet 
verllmJştir. 

....... ._._._._'_1_1_t_~_l_D_D_l_l_ll_l_D_l_ D_ii_._'C_6_c._c~._..-<I_. 

Dahiliye Vekilinin beyanatı 

Istanbulda Kadıköyünde 
bir casus tutuldu · 

Alınanyanın ve Alm~ya vasıtasi~l~ şayiaıkırı tekzip etmiştir. Rasathane şlın- dE\n birinde çatı~r~ k_~d~r i~er~k uc:~.n b~lunan ~az• .. ender y!'bancı gazete~eri 
diğer mihver devlctlerının taleplerını diye kadar yalıuz Uçil halle tarafından İtal~an tayyarecilcrı koyliilerı0mı~alyoz bır k~~ gun~ur. Y~tanın ta~ıylc x.y.x·------
\'eya dileklerini diııliyecek ve bun1an hissedilen sekiz sarsıntı kaydetmiştir. at~şıne .~utmu~lardır. Yanya üz~rıne de t~errü_t ~I bir vazıyette Hb~undugu ve EJırem ÖzdelJIP lsmlndelıl bu casusu 
Moskovaya nakledecektir. Sovyet bükü- ı:ııt;alyoz ateşı açılmışsa da :r.ayıat ha: müttefiklen. l~tere •e. ~ürkiye tarafın- f ad • fh• '4f 
meti o zaman beyndmiJel siyasetin di- MUSEVİLERDEN İANE fiftir. Te.cıalya ve Korlu adasında asken dan terkedildiii tranesaıı tutturmutlar- eyzr Z eSI uar e •• •• 
ler unsurlarlyle de temas ederek kendi ALMIYACAKLAR ehemmiyeti olmıyan küçtik bir şehir dır. Arnavutluk n ttalyan limanları Ankara 12 (Yeni Asır) - lıtanbul- kemeye tevdi edilmiıle1dir. Bu müna· 
hattı hareketini tayin ve icap ederse, Bükreş, 12 (A.A) _ Demir muhafız- üzerin~ de. taarruz yapılmışsa da ~asar Üzerinde dikkate deier faaliyetlerde bu- da bir caı~sluk faili keıfolunarak bir çok ıebetle çıkan mübaligalı tivayetler ha-
favzih edecektir. !arın reisi Horya Sima zelzele felAketze- ve zayıat yoktur. Halkın manevıyatı lunan İngiliz tayyareleri, Ciride ilk İngi- kimselerin tevkif edildiğine dair olan ri- kikate uygun değidir.> 

Bu ihümallerin birincisi her halde deleri için Rumen milletini yardımda ' tam ve mUkenunel olmakta berdevam- liz heyeti seferiycsinin ~e,_ldiğ! haber!eri vayetleı hakkında Dahiliye Vekili B. Ektem özdebiri zabıtaya ihbar eden 
varit olmakla beraber, üçüncüsü de ~k bulunmağa davet etmiştir. Gazeteler ia- ' dırKORFUDA ve ltalyan - .Y~. ibt &fuidan. d.ogan Faik . özttak · Uluı gazetesine ıu izahatı teyze :t:adesi lise mezunu bir gençtiı. Bu 
muht~meldir. Y~, B .. ~folotof Be;~e ne listeleri açacaklardır. Yahudiler bu . . prtlar mu~ibmee Türk: Yunan~- v ıiotfrı uyanık ve vatanperver ç_ocuk E~remin 
ırui hır nezaket zıyaretı ıçin ~ ~ıtmiş ianeye iştirake mezun değillerdir. Korlu, ~2 (A.A) - Bugiln Italyan nın tam bar aarett~ tatbikatma ait T~ " - lıtanbulda Kadıköyünde Ebem evinde bir doıya ile muhtelif planlar 
olsa, bundan istifade ederek mUhim te- ...f;ı- tayyarelen alçaktan uc:arak t~lalar~ ~tbuahrun ve T'ürk mebualannm kat'ı Özdebir ieminde bir ıahıın bir yabancı bulunduğunu haber vermek euretiyle va-
maslarda bulunacaktır. Fakat ~u te~as- ltalgBDIB" ger·ıe bul~an kadın ve çoc~klar~ mıtral~oz Wanı ttaır.•nlann bu manasız. n~riyah- ilo müıtereken aekeri istihbarat iç.in zifeainf yapmakta tereddüt göstermemiş-
lardan, Almanların ima etmek ıstedikle- i t 1 uor ateşı açmışlardır. Üç gun sükunet içm- na en kat. cevabı vermektedır. çalıtbklan teabit olunarak ukert muha- tir. 
rl gibi, Alman.- İtalyan - Japon üçüzlü • de yaşıyan Korfuda alarm verilmiştir.. ..-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-- ·- ·- ·-- ·- ·- - ·-·-·- · 
paktına iltihak veya mUzaheret netice- DördüncU alarmda alçak bulutların nl- YUNANiST AN tÇiN DE.ôlŞMtŞ · b 
.ının çıkması daha ftlphelidir. - BAŞTARAFI 1 inci SAHi:FEDE - tında dört İtalyan bombardıman tayya- BiR ŞEY YOK H " t •ıı 

Sovyet Rusyanın takip ettiği teennili resi gözükmüş ve bunlar şehı·e ve va- Atine, 12 (AA) - - Arnavutluktaki USUSI 0 omo ) er se-
n ihtiyatlı siyaseti takip edenler B. Mo- kısmak teşebbüsünde en güzide dağ~- roşlarına müteaddit bombalar atmışlar- İtalyan kumandanının değişmesi müna-
lotofun mihver devletleriyle Sovyetler talarını kull~ışlard!. Bu ~ebbus dır. Bazı hasarat olmuştur. Bir kişi öl- sebetiyle Yunan matbı·atı §U müta1aô.yı f d d 1 k 
birliği arasındaki münasebetleri son M- bunların Jmhasıyle netıcelenm~Ur. Yu: müştür. Bombalardan biri patlamamış- yilrütmektedir: Bi:t.im için değişmiş bir er en IJ1 ene ı• ece 
dlselerln aksUJ.lmellerinden kurtarmağa nan. ha~ı, cepheden gelen bu haberlerı br. şe~ yoktur. Gayemiz be§eriyetin namus-
plışmakla beraber, İngiltere ve mütte- sakın hır me:nnuniyetle karşı1amıştU'. -"- kar vicdanında yer tutan Yunanistanın 
ftkleri veya dostları aleyhinde vaziyet İtalyan sel1:inln 1!81yan ~rduta;ınn, K h• d Al şerefli ve ebedi ismini muhafaza etmek-
almaktan da çekineceğini muhtemel te- muzafferen Atinaya gırmek lçm tayın et- 8 Jre e arm tir. 
Ukki edebilirler. tiği tarihten bir hafta sonra, ltalyan ku- • • ARNA vtnı.:..AR CöNOLLO 

~------x.x:--------
Ankara, 12 (Yenl Asır) - Bem.in tahdidatı hakkında ha7.1rlanan Koordinaa

yon kararı son şeklini alın.1$tır. Bu karar Millet Meclisinin tasvibine arzedile
cek, tasdik olununca derhal tatbikine geçilecektir. Belki Almanya ile mihver devletleri mandanlığının b~Jıca hedefi olan Yu- İngiliz tayyarelerı y AZILIYORLAR 

arasında ekonomik y~ ~atta - ~o~et b~- na~. merkez cephesi~i yarmak ha~keü Bingazi ve Derneye Atine, 12 (AA) - Bütün ecnebi 
~_kadrosu dahilinde - sıyası ~ır katı bir n~~ete ug~ışt.ır. ~g ce- taarruz ettiler... memleketlerdeki Arnavutlar Yunan kon-
Sş bırlıği lınkAnları araştırılacaktır. Bil- nahta dn, Görıceden Flonna yolıyle ~ . • :oıolosluklarına rnüracant ederek müşterek 

Karara göre resm! otomobiller müstesna hususi otomobillerin seyı·i.i sefcı· et
meleri mcnolunacaktır. 

lngiltereden lokomotif 
ve vagon gelecek 

hassa Almanya ve Sovyet Rasya ara- Hinig~e doğru ilerleme te!;ebbüsü püskür- Kahıre, 12 (A.A) - Kahıre<le d" k h t · k "· ·· ··ıı·· ~ ı~ 'k" 20 d k"k ·· .. .. u~mnna arşı arp e me uzere gonu u 
sında daha esaslı bir ekonomik iş birliği tülmüştür. a arm. ı. 1 anat a 1 a. surmuştur. . kaydolunmak istiyorlar. • 
esası araştırılması muhtemeldir.. Fakat Nihayet sol cenahta, Yunanlılann sa- Jngılız hava kuvvetlen Derne ve cı- -•-
Berlin ziyareti haddi zatında bir hedef hil müdafaasını tehdit eden tazyik her- varını bombala"?~~lardı~: 
olmıyacak, bu memleketin garp kom- hmıf edilmiştir. ltalyan . teblıgıne. g~re . ~«:!itenlere Bir baltada 47 Alman 
,Wariyle mUnasebetler.inde ancak bir KURTULAN tTALYAN AZ bombalar ısabet etmıştır. tkı olu ve on tayyaresi düşürüldü 
merhale teşkil edecektir. Pindus vadisinde İtalyan dnö- fırkası- yarlalı ·ı~ardır. · 1 · s· · B Londra 12 (A.A) - 9 Te.srinlsanide 

Binaenaleyh asıl eheınıni'-·eti olan t kt k t 1 d"k" t:-:.1 . ngı ız tayyare en ıngazıye, ardiya • ------'X•x:....------
J nın uza nn ur u an o un u en az- k s· . B . blt h-ııa ı · d t ·ıt Berlin giiriişmcleri değil bunları takip d A ak 3000 !tal k . • ku mınta asına ve ıydı arranıye taarruz gece yarısı en ın çın e ngı ere Ankara 12 (Yeni Asır) - İngiltere birlC§lk ballık ticaı·et korporasyonu 

edecek olan Moskovo gö~üsmeleri olsa t 
1rd ... nc~h in dil ya~t aJu.er;ın d.~- etmhılerdir. i.izerinclc cere:,'an eden hava muharebe- tarafından, lngiltcrede Fransa Jçin yapılmış olan 22 lokomotif ile 600 yük va.-

ıerektir Çtinkil o znmnn Sovyet hükii· di~"' ugu .. mb nlc ~eb .. et•• 't ahninet ı - hnynn tebliği Galabnt hücumunun lerinde 47 Alman tayyaresi düşürülmUş- gonunun hükUıneümize satılabileceği bildirilmiş ve tetkik neticesinde bunla.-
. gıne gore u ar ua u un eç 7.a mı · d'"' · · G ı b d tür Aynı hafta irind 21 t gT t 1 met erkanının muhatapları arasında biç terkederek kU ilk ru hu· halinde Ar netıce verme ıgını, a a atayı zapte en : . . :ı: e n ı ız ayya- rın hatlannıızda kullanılabileceği neticesine varı mıştır. 

ıiiphcsi:ı Alman diplomatlanndan bnş· tl ğ k ç ,.. g P ff k 1 1 • lngiliz kıtalnrının ltalyanlıı.r tarafından resı düşmüş e de bu tayyarelerden on -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·--·-·-·-·-·-·-· - ·- -·-·- ·--_ 
kalan dn bulunacaktır. navu u n açmasa muva a o muş ar- şiddetle bombnrdımana tabi tutularak ikisinin pilotu sağdır. 

Alnımı gazetelerinin şatafatlı ncşriya- dırı).. b'"t'" Ü y nl 1 ünf 't Kaleyi terkcttiklerini bildirmi~e de in- 17 Makineye Timesin mütalaası 
tına mukah!l ~ovyct matbu~tuun. ağır kU ~~ lt~l u~ ~~frc:e~!r~t~~ ~amac:ııa giliz. .. tebliği .t~gili:zleri~ Kalenin şarkında INGILIZ HAVA HU" CUM -•-
başlılığı ve ihtırazı da bwıa ışarettir. ç 1 ~ 1 d öwled P 1 b oldugunu bıdırmektcdır. Şu halde Gala- • v •ı• k 

Amma Alınanların işi kendi emelleri ~gu 5~0 kş;: ır.ir g ln ~n b't~ un- bat tekrar jngilizler tarafından zaptedil- erı ır en Mihverin laallyeti şinl· 
~e~=::!\ie~~~:1~~~;~:~~~ a~~= dukvS:yeni1

1
e:i d~ ~~k1!~Y~;du~ ~;~~:~ miııtir. -*- LARI PEK ŞiDDETLi 1 18 11

•-•••• diye kadar lieyeti uma-
bi A U d 1 U .şl . .. .. ta ada top anan eslrlerın adedı looo 1., 1 , 1 • Hamburga Y. a- -;yesı ıtı .... arıyıe seme· vr pa a yapı an n mayı ı goruş- k d h . -.t·ı k cd" E 1 d a "Gn a ... '"Gre erı ••aa u 
meler<len bir netice çıkmamıştır. lspan- a a: ta mm. euı me t ır. vve ce a- J ., rJ7 
" mihver devletlerinın· k cagı~ t l- ha bır çok c.sır alındığı malumdur. Ma ta etrafında - BA$TARA1', 1 inci SAHİFEDE - resiz kalmı,tır 
.,.a u na a 1 Tah · • ..:ı·ı ı ·w• ·· t•-1 1 ıı.ır-1 l (A ) R b hl ) h•• d • madığı gibi, Fransa da ihanet uçurumu- mm t:U.I. ~-ıgıne gcıre, .... yan arın auı ta 2 .A - esmi ir te iğ pı an ucum a - -
nun kenarında kendini toplar gibi ol- bu . cephede ol~, y~ı-alı ve eslr olarak sabahleyin dUşman tayyarelerinin ada Ber!Jn 12 (A.A) - Dün gece İngiliz Lonch-a, 12 (A.A) - Times gazetesi 
muştur. Yunan seferi, Romada timit edi- zayıatı 12?00 k~ldır. _Ynnl ~talyan ~ır- etrafında daireler çizerek uçtuklarını, tayynrelerjnin Almanyaya akınlar yap- -•- baş makalesinde şu satırları yazıyor : 
len neticeleri hiç vermemiştir. Bu iti- kasının bbtUn kuvvetınln üçte ikisme fakat sahilleri ~madıklarmı bildiriyor. tıkları bildirümektedir. I I · I Mihverin bugünkü hummali diploma-
barla. Berlin ve Romanın gözlerini garp- baliğ olmaktadır. . . İngiliz avcılan derhal faaliyete geçmiş- NŞA HAL NOE OLAN YEN si fnnliyeti. kazançların henüz vakitken 
ten şarka çevirmiş olmalarında hiç bir Lo~dra ~2 (A.A) _ YunanistandaJ<l lerse de çarpışma olmamıştır. DRESDENE YAPILAN HÜCUM I I tahkimi ve Nnzi modeline uygıuı bir 
gayri tabiilik yoktuı\ askerı vazıyet hakkında Londrn askeri Lôndra 12 (A.A) - İngiliz hava ne- GEM LER TAHR P Avrupnnın henüz Nazi askeri tahakkU-
Şu kadar var ki Bcrlindc vaadedile- mahfilJM"inde şu malumat verilmektedir. Laval yine Parise gitmiş uıreti istihbarat servisi evvelki gece tn- • I I I mü ayakta iken kurulması arzusunu 

cek tavizlerin ve ~apılacak telkinlerin İtalyan krtnntının istihdaf ettiği vaziyet Cenevre 12 (A.A) - Vişiden öğrcnil- giHz bombardıman tayyarelcıi tarafın- EO LM ŞT R göstermektedir. Fakat bu faaliyet şiın-
B. Molotofu hemen •Eveh derneğe sev- Yunan kuvvetlerinin tazyikini durdur- dlğine göre b~ve.kil muavini ve harici- dan Almanya ve işgal altındaki araziye --·- diye kadrır heyeti uınumiyesi itibariy· 

k i · · 11 h"i kti D ye .......... Lava} refakatm' de B Leugot yapılan hilcumJar hakkında şu nıı'ltem- le semeresiz kalmıştır. Bunun delili de kctmesi olduk"n mu~1..: 1ldür. Sovyetler ma çın şıma c e t cuma geçme . e- ucu.u • • Londra, 12 (A.A) - Hava ne:t.areti- d · h 1 ba 
... ~u izd p· d d "" d t ] d f ld x... hald Al k l · l " mun· t-1sil~tı vnrmcktedır" ·. şim i Ispanya ariciyc nazırı o an Y Birliği, bugünkü vaziyetinin icaplarını n e m us a5ın a ta yan ağ ır- 0 u!>.. e man ma anı arıy e mu- aı ct " nin istihbarat dairesi Hamburga yapı- S B 1 R . tl . 

k ,.,I 1 k daha bir zakere)ar a k "- b gün p ı. Bu hücumlar lngilı'z hava kuvvetlerı·- unerin er in ve oma zıyaı·e en, göz önünde tutmakla beraber, bundan ası "eçovayı a aca , cenupta "' Y pma uz.ere u &r.lbe lan İngiliz bombardıri1anları hakkında Hi 1 p . N . F . 
f k A · k t ta • ed ek muvasalat etmtstir nfn yaptığı gece hllaum1arının en şld- t er - eten görüşmesı, azı ve aşist ötesini de görmek hususundaki luyaseti- ır a rgıro as oroya arruz ec '11 • Acıağıda.ki izahatı vermektedir : t 1 . . B R ]t' il · 

1 'ld 1 k 1 detlilerinden birini tecıkil ebnı'cıtir. u--1- '"7 gaze e erının . uzve ın se~ mesıne ne devam ettiği takdirde, Berlln görü"- ve sa 11 en yapı acn o an esas taarru- --------------- ... ... ZöA BUtUn 1 h tın d kl d k h l d B d ı " k d k t; k MERA.,1.1 ş~ı.ER mesafeye yapılan en .cıı·.ı.tetli hı.cum rapor ar asaı·a o ar a ve arşı ücum arı 11\ u aı·a a ta yanın melerinin sulhu son sığındığı memleket- zu ta viye e ece ti. Kuğıt i\7.erinde i .. .:. .a -. o.o u 1 bö'l ı · d to ı d x..... f d __ .ı: 
1 d b ]A aff k ı y Dre-.ıen clva--.l- Ruhland sun'o petrol sanay ge erın e P an 15...u ve ne - Yunanistana hücumu a mihverin ;uue-er c tehdit etmek neticesini vermiye- u p Cln muv a o amnmıştır. un an :il(.l • "JIW:l ı ...ı h in ,_ üte · lduğ be ih 1 h b 

1.1. k d G 'ri d ğ 1 k • • • • • • • • • • • • • • • tasfı'yehanesinl ı ... ihdaf e~-ı.,.ır· . Tasfı'y...._ ou ıe r pel\. az m es.sır o unu - ri tiınal erjni de arttıracak iç iı· ~Y 
cc& uv\'etlc memuldur. or ıısu o ceye o ru Aı·navut u top- ~~ "''~· ..- d u f 'ki' So la Jd d tJ M ı f Be 

rnklarında ilerlemiştir. Pindus da~ı böl- Altından kıymetli hanenin büyU'k tesisatı bomba yağmuru yan Va mı ttesh ı ıı·d. n rapodr rba 
1
naza- el e ele ememiştiıl._l Hi er 0 0

1
to ku r-

.. Hür Fransız 
kuvvetleri 
l.ibrvilde 

. d ı ı d w f k ed d altında tutulmucı ve tasfı'y.:ı..ane binala- ran a ter op a ası üzerin e u unan ine avet etme t c Nazi po iti asının 
gesın e tn yan ag ır ·nsı mağlUp i- ma enler ... en Alın b ilk Ah] d k d ] w k ı ak ı rek rti k b · B f k rına tam isabetler temin edihnicıtlr. Şid- ve anyanın en Uy" tezgcı arın an gitti ~e aı tan urgun ugu ar~ı aın 
e pa yi ay etmıştir. u ır anın Al_tın, her zaman _iç.in. gümüşten kıy- detlı' infı"JAkJ ..... vuku bulrnu,,,,·t·u~r olan Blohm ve Koss inşaat tezgahları için yeni bir tc::cbbiis daha yapmakta-

milhim k1Slnı irnhn ve esir edilmistir. tl d Fak he ki d bı- k u .... "' ğ h ~ 1 ı h ı d d - me ı ır. at r ı sı e ıc ço ma- B'ır sa .. t devam eden hUcumdan. •"nra a ır asara ugratı mıştır. nşa a in e ır. 
Deniz cihetinde 1Uılyanlar Kalaınası d l d JA '- d mlrd ., ""' l ı d:ı-:fi B v Rib'·· M k en er en, mese" ı<urşun, ve e en b" ük !kara d bul tl ha o an yeni gemi er tnhı·ip e .:.....~tir. Akın- . on u-.mt.rupuıı os ovaya na· 
geçmişlerse de daha cenuba gidememiş- çok daha kıymetlirur. LAkin 1898 de al- uy ~ u arı va~ı lardan biri esnasında o 7..aman Hamburg sıl bir istical ilt gitmiş olduğunu hatJ.r.. 
]erdir. tından daha kıymE:tli başka blr maden kaplnmıştı. BUyUk yangınlar devam edi- tezgAhlarında inşa edilmekte olan yir- latan gazete Molotofun seyahatini bu * b l ..... O d' b·1· ? yordu. k d d J • ·ı d u unmuq.ur. ne ır, ı ıyor musunuz. As 1 Dresd ehıi d ilk def 

1 
ak ml altı deniz.altıdan besi tamir kabul et- a ar zaman sonra a 11 tayyare ı c e· 

Londra 12 (A.A' _ Hür Fransız kuv- Radyo gazetesine göre şimal cephesin- Radyum. ı en § e, ~ 0 ~. mez surette hasara uiratılm~ştı. Blohm ğil, trenle yapmış olmasına dikkati çek-
veUeri umumi karargahı tebliği: Hür de Göri~ mıntakasmd~ ~unanWar da- Radyum dünyanın en pahalı, en kıy- saat 21115 te bombardıman edilmıştır. ve Koss atelyelerinin bazı kL'nmları tay- mcktcdir. Gnzete d1evam ediyor : 
Fransız kuvvetlPri dün Librvile girmiş- ~. ~Uhım b.azı tepclerı ışg~ ederek metli maddesidir. Dünyanın her tarafın- ı:aarruz ~nt 23 sulanna. kadar sllrmüş- yaı·e inşaatına tahsis edilmişti. B. Molotofa bu seyahati yaptımn se
lerdir. Grneral Petu mukavemete niha- Gorıce mevkiine tnmamcn bakım ol"!uş- da bu maden vardır ne kadar çok ara- tilr. Şehrm gaz ve elektrik tesisatı bom- Bunlar şiddetle bombardıman e<lilmi.~ bepler tizerinde ta?ıninlerde. ~mlurun~ 
yet verilme. ini emrebniş ve hür Fransız lard~. İtalyanlar bu mıntaka?'a mUte- nırsa o kadar fnzla ' radyum bulmak bardıman edilmiş ve Dresdenin en esas- ve aşağı yukarı ikmal edilmiş tayyare- foydnsı1. olur. Belkı de kendısm?.e!t bı~-
kuvvetlrri kumandanına teslim olmuş- mndıy~? kuvvet scvkelınektedırler. Bu- milnıkUndUr. Fakat hiç bir yerde rad- 1ı demi1:Yolu iltisak noktalarından birin- J kül h 1' .1 . t' hassn tcslıhnt :-.ahas.ıııda daha fıılı hır 
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1 
rada dort İtalyan fırkası toplanmıştır. yumu büyük parçalar halinde bulama- de hUyük yangınlar çıkanlmıştır. er 8 ıne ccvrı mış ır. :rm:chm kopammk istenilmektedir. 

1ur. uşman propagan ac;ının eyecan ı p· d ta İtnl d ğ f k ,_,_ h ba k b' in d lfılllW.a.~ 1" . t ı · p ı y h"k"' t"y 
h b 1 . h'l·r 1 ak L"b 'ld ın us yan a ır asının J.Uuıa- yız, er zaman ş a ır şey için e lG "' ımes gaze e erı o on a 11 ume ı -

a er erdı ı cı ı:ıa o nr ı rvı e ce- sından ~onra Yunanlılar araziyi temizle- ve pek az ol:ırnk buluruz. DANZ DE L ) le Çeko lovnkya muvakkat hükümetinin 
r~yan (' en lnz bat harekatı peok az za- mekle meşguldUrler. Cenupta Kalamas- çıkarmak ta pek güç, nynı uı.manda mas- - Danzigae bir demJiy?lu iltisak nokta- ort ar Ve avam müşterek beyo.nnnmr.lerini iyi karşıla-
yı~ta sebep olmustur. 1 ta İtalyanların tesis ettikleri köprü ha- Radyumu bulunduğu şeyin içinden sına hUcum eden blr agır bombardıman mnktadır. Gazete diyor ki: Derpis cdi-

ene:~ı _Degol .yarbay ~arerantı Ga- ı şı Yu~anlıların şiddetli mütekabil taar- raflıdır. İşte radyumun pahalı olmasına tayyar~sı grubu, Gersen Klşendekl mü- kamarası len siyasi ve iktısadi iştirak münhasır ve-
bon valılı~ıne tayın etml.ştır. ruzu ilzcrine buı-adaki Uç İtalyan tabu- ve her tarafta bulunduğu halde şiındi- him tasfiyehruw üzerine hUcum etml§ ya mahdut bir mahiyeti haiz değildir. 

BATAN FRA 'SIZ runu çekilmeğe mecbur etmiştir.. Bu ye kadar buğday tnnesi büyUklüğUnde ve bir çok defa tam isabetler elde etmiş- -e-- Bu iştirak Ortn Avrupada yeni bir nizama 
DE~i7..AL TISI . kuvvetlerin de mühim bir kısmı çekil- yalnız bir kaç adet radyumun ayrılabil- tir. Çıkan yangınlardan bazısı 60 kilo- C: il J hat doğru ilk adım olacaktır. 
Berlın. 12 (A.A) - D. N. B. A1an- meğe fırsat bulınadnn ' imhn edilmiştir .. mesine sebep budur. metre mesafeden görUlm~. · em er a_ynın ıra• Polonya ve Cekoslovnkyamn komşusu 

eının Vişiden aldığı habere göre Gavon Yine radyo gazetesine göre İtalyan Eskiden altından daha ucuz olan pll· raJa,..,,a tahsis edffdl oJan memleketlerin bu anlaşmanın ma-
m!ntnknsındn Libreville §Chri~in teııli , esmi tebliği Epirde Kala baki mıntaka- tin de ş1ri\d.i albndan hemen hemen altı LORY ANDA Londra, 12 (AA) - Bugiin Avam zide Avrupaya bir çok folfıketleı· getir-
mındc mukavr.mf'!tte bulunan ~ır Fran-ısında Yunan teşebbüslerinin pUskUrtUl- defa daha kyımetlidir. O halde dUnya- Loryan denlr.altı ila.stl Uç aaat devam ve Lordlar Kamarası toplantılarını miş olan neviden ıoskeri bir ittifak hali-
"12 denizaltı~ı bntırılmış ve muretıebatıj diiğiinU. Yunan topçusunun susturuldu- nın en kıymetli madeni, bildilbnlz gibi, eden blr hava hücumuna maruz tutul- Çemberlaynın hatıralanna tahııie etmİ§· ne gelmesinden lrnr1mıalarma mahal 

t mlmı tır. ~unu bir muvaffakıyet gibi bildiriyor. altın detihnit mupar. rdir. yoktur. 
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