
r 44 • GAZi BULVARI İZMİR - 44 
İmtıvra sahibi : ŞEVKET BİLGİN 

Basmı.haı rir ve umumi neşrı~nt müdiiril : 

No. ı9"J Kırk Altına Yıl 

Kahraman Mehmetcikleri.1 
HAKKI OCAKOOLU 

A B O N ı: S r R A i T İ 
----------~- ---------~ 

DEVAM MÜDDETİ Türkıve için Hariç için 
St>ııelır........ 1400 2900 
Altı a\'Jık.. ..... 750 1650 

Gfüıil geçmiş nüshalar (25) kurus'tur .. 

T E L E F O N : 2697 

l.ın munderccN ndan gazi"lemız mesuliyet kabul etmez 

enrana 

.11 ı J. . ı: ı. r.ra-.s ı c ~ ~ u.1ıan taam -lanum i'Hkı~aj ı.stikametlerin.i gösıe-ren 
1ıaritn. 
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BERLIN 

Hnmalibir 
Faaliyet i~inde 

-·-Onümiizdelrl haftalar 
zarfında Jıaranldr 
no'lıttıların 
aydınlanması 
IJelılenelJllir 

HAKKI OCAKOGl .. U 

B. "Mussolini,, dün 
bir nutuk söyledi -·-

• 
Ciimhuriyetb& 1'e Cümhurivet eaeriftin bekçili, .abahlan çıkar .siyaal gautedW 

BiZ VE 
MiHVER 

Türkiyenin va• 
ziyetini tespit 
etmesilizımdıı 

diyorlar 

• 
mize kışlık hediye 

Kahr:unan Askerlerimize kıtlık elbiıe ve he
diye baZlrlanlnaıl.Nlı tehrimizin her yerind'e fu
liyetle devam edilmektecl~ Bilhassa izmirin 
Yal dar semtinde bir çok aileler bu iıle metırul 
bulunmalctadır. Mekteplerde de Cengaver 

METCIKLERtMlZ için Pamuklu, süveyter 
ve Çorap ha:ıarlanrnalctadır. _; 

YENt ASIR matbaasında basılmıştır 

Alman fikirlerinin 
miiapet bir ıekilcl
iladeıi muhtemel 

1ngiliz tayyareleri tarafından atılan bombalarla Almanyada yıkılan köprülerden biti 

ınalliz haıa hlcuııarı ı ık• • .. b. 
ı yem ve mu ım karar ... _ ·-

BERUI GÖRÜŞMELERi 
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• CELLAT 
A~AALI 

19 SA'-( ""ı;"SRI~ SALI 1940 
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ŞEHİR HABERLERİ 
Benz.ind~n tasarruf temini icin 

BERLiN 
Humali bir 
Faaliyet içinde Yazan : ~alnin Ahdaman inhisarlar idare-

6 - sinin varidatı 
Gülendam Eşini Seçmişti 

t 

ı.Jususi otomobillere ben
zin verilmemesi yakın 

Onümüzdeld haftaJar 
zarfında lzaranlılı 
nolıtaJarın 
aydınlanması 
lıelılenebUir 

---x_.x artıyor 
Zaten Mes~an IJeyin zahmetler çelımesine lüzum Bilhassa mamul tütün 
yolda. MüsıalıfJel damadı elinin altında idi ue i~lıl satlfları ----

- BA TARAFI t inci SAHiFF..DE -Ve o devrin falcıları arasında en usta 
olarak teWdd edileni, Kara Alinin anası 
Penbeydl. .. Baktığı fallardan bir kaçının 
tuhaf bir tesadüf eseri olarak hakikate 
uygun gelmesi bu kurnaz çingene knrısı
n.uı adını etrafa yaymış. bu sayede Pen
be bUtUn Ruınelide bUyUk bir nam ve 
tan kazanmıştı ... 

-3-

YENt B1R KEREMLE YEN! BlR 
ASLI MEYDANA ÇIKIYOR 

Padişah ikinci Osmanın Lehlilerle sa
vaş yapmağa karar vermesi Osmanlı im
parntorluğunun bUtün şehirlerinde bü
yUk bir hazırlanma hareketi vUcuda gel
mesine sebep olmuştu. 
İmparatorluğun, her biri bir krallıt;a 

yetecek kadar geniş nrnziye malik olan 
bUtUn departmanlarında valller, beyler
beylerl, kale kumnndanları, uç beyle~·ile 
timar ve zeamet sahibi dereht'yler elle
ri altındaki nskt'ri kuvvetleri muharip 
bir vaziyete gt'tirmek için var kuvvet
lerile çalışmağ;:ı koyuldular. 

Devleti idare eden bu paşalar ve bey
ler arasında askerini hnzırlamağa en zi
yade gayret göstcrcmlerden birisi de, 
Siroz beyi Mestan bey olmuştu. 

Mestan bey zeamet sahllii bir derebeyi 
idi. Zamanında, Sirozun Türkler tarafın
dan ele geçlrlldill tarihten itibaren, Mes
tan beyin dedeleri, her büyük oğul ba
basını takiben, sıra lle hep bu topraklar
da hükUmet sUrmiiş bulunuyorlardı. 
. Bunun için şerefli bir maziye malik 

otan bu allenin en .son varisl olan Mes
tan beyi, baştan baş:ı bütün kasapa aha
lisi sayar, ona derin bir sevgi ve saygı 
gösterirdi. Esasen Mestan bey de ahali
nin bu umumt sevgisine layık bir benlik 
sahlbl bulunuyordu. Fukaraya yardım 
eder, kuvvetlilere ka?"§ı z.aiflcri korur, 
hUkUmet !§lerlnl pUrll~ olarak ba11et
meğe uğraşırdı. Zeamet hakkı olarak 
pek bOyUk araziye ve müteaddit çift
liklere malik bulunduğundan bunların 
temin etti~ varidatı son akcesine kadar 
fakirlere yardım için sarfediyordu. 

O tarihte kırk yaşında btılunan Mes
tan beyin uzun yıllardanberi bir ihtiras 
§eklinde görilUnd.e gizlediği tek bir arz.u
su vardı: Bir erkek çocuğu olmak-. Fa
kat o, bir gUn l~eğini umduğu bu 
mO.rada bir tilrlü nail 01amamı.,,c;t1 .. 

Bunun lçln, bUtiln babalık sevgisini 
o sıralarda on sekiz yaşına basan biricik 
kızı GUlendama hasretmişti. Gülendam 
bütUn SiroUla bir eşine rastlanamıyacak 
derecede gUzel bir ktzaı. Ve onun bu 
eşsiz gUzelliği kasaba ahalisi arasında, 
dillerde destan olmuştu. 

Sanki bir knç asır sonra gelen şair En
dUronlu VnsıJ bu beyti Gillendarnın tis
Hlne yorarak söylemlsti: 

O Giilendam bir al şala bürünsün, 
yürüsün 

Ucu gönUim gılıi ardınca sı1rünsii1ı. 
yiirıisiin 

Siroz beyinin kızı Rumeli bahçelerin
de açan göller derecesinde ince bir gU
:r.elliğe malikti. 

Ve onu görenlerin gönül1crini ardınca 
sUrUkleyip götürüyordu. Bunun için, ye
ni açmağa başlıyan pcnbe bir gülün ben
zeri olan bu gilzel kız.a (Gülrndam) adı 
tamamlle yaraşmış bulunuyordu. 

Mestan beyin yegrtne di.işüncesi bah
çesinde ııçan bu bir tek penbe gülün, 
hayatta dalına esen hazan rüzgarları ta· 
rafından örselenmesine meydan verme
mekten ibaretti. Bu dilşüncesinin tesiri 
altında kalan Siroz beyi münasip bir de
likanlı bularak 'kızını onunla cvlendir
mt>k istiyordu. 

Mestan bey bu diişüncesinde taman le 
haklı idi. Gülendam, daha üç, dört ya
~ında bir bebek iken anasını kaybetmiş
ti. Kcn.disinr. bir hayat arkadaşı seçil
meden evvel babasını da elden kaçıracak 
olursa, kızcağız bu tehlikeli hayal yo
lunda bUsbUtün yalnız lı:almı.ş olacaktı. 
Vakıa Mestan bey henliz genç denilecek 

bir yaşta, kuvveti ve sağlığı yerinde İS(' ziyadeleşmiştir x.x:------
de, ölüm insana bir ke.rre musallat ol- inhisarlar idaresinin Mayıs./940 ga- Bazı hu$usi otomolJfJ sahJpleri malıinelerlnl siyaset bunun tamamen zıddınadır. İıı
du mu, sağlamı, çün.iğü, yaşlıyı,. g~ci ycsinde sona eren ~939 - ~O ~ali .sene f lı i nibi ,.aJ•-4ttPmalı İSti-uArlar, bazıları da gilte.re ilkbalmra kadar taarruz kuvı.ct-
ayırt etmiyordu. Hangi adamın ust.une zarfındaki muamelatına daır ıhzarı ra- a S :. :r ~·· ı- lcrini hnzırlıyacnğuıı ileri sürerken AJ. 
çullanırsa, onun s1rtını yere getiriyordu. kamlar tcshit cdilmi~tir. Bunlara naza- mühim miJıtarda benzin all,YOf'la,. manyanııı Dalkanlurda lüztınısuı yere 

Bundan ötürü, artık yaşı da on sekize ran. idarenin muamelatında bir kaç sene- Beııı.in istihlakinde tasarruf temini ali isteo~ll"l'dir. kuv\•eilcrini dağıtmağa '\'C yıpratmağa 
basıp kadınlık çağının en parlak bir in- den beri görülmekte olıın inkişaf mı:z- maksadile hükümetimiz hususi otomobil- Belediye, lıen\iz bu hususta ı·esmi bir ri7.a göstcrcbihncsi hayli miişldildür. 
k.işaf devresin erişmiş bulunan biricik kur mali sene zarfında da devam et~t- l"re be .... : .. verilmes'-' menedec-'-''-. akl be h ha Bu nokta Almam.·a irin .-0 k ehcmıni-
k h -"' ·· · b' · · k · fd · f" "d 45 ·ı 1 ra "' ~ uu CAu.c !.:'ar vaki olmam a bra r er ogi " " ızını cıal sut cnunış ırısıne verme tır. arenın sa ı vara atı mı yon 1 K .:ı:~ .. ~· h . k ""' yeti hah: lJir m~ eledir. 

. l\• L- 1 l d tt 1 l b d • h usi Bu husustaki oor~..._.,.,yon eyetı a- bir muvazaaya yer verilmemek ür.ere, içın, ıestan ucy e a tın an mu ası o up un an tayyare rcsmı ve ua . cd Bundan dolayıdır ki Berlin iki aydan-
çalışıp duruyordu. idare aidatı tenzil edildikten sonra hazı- ran henüz. resm! gazet e intişar etme- yapılan talepleri inceden inceye tetkik beri Fransa. ispanya ve So\'YCt Rusya 
Kasabanın bütün gençlerini bir bir neye 43.9 milyon lira devir edilmiştir. m~~~ret vekilimizin lstanbulda vaki eylemektedir. ile çok sıkı temaslar yaparak bu üç dcv-

tetkik eden Siroz be'-•i, bunlan:lan hiç bi- Bi_r sene. evvel s_afi v.arid.at. ancak 42:4 z.ah l Hükümet .kararının yalnız hususi tak- leti kendisivle mesai klirab.-inc sürük· 
~ 1 ı h h 41 4 ı be.vanatında bu noktayt i ey emesi ·ı mil 1 ,. mı dair ı ı., ol ~ rm· 'ı kızına yakıştıramamıs.u. Civar ka- mı Y0 .n 1.ra.. az.ıne ıssem ı~ · mı - sı ere P 0 acaot, res e er .ş lemek )'olunda bii.,iik ga)Tetler sndey· 

ı d üzerine bir çok hususi otomobil sahip- ol 

sahalardaki gençler arasında del gözünün yon ıra J. 1
• • • • leri otomobillerini satma~a vey:ı taksi otomobillerinin bundan istisna edileceği lcmc.ktedir. 

tultu<!U bir kimseye rastlı~-amadı. Fakat Bu varıdat fazlnlıgın.ı tc.mın etmış .01~n. umnolunmaktadır. Hitler - l'eten nıülfıkatı müspet bir nc-
c. ~ ı ld '-' t t işleten mUesseselere devretmeğe başla-

Mestan bt'yin Siro?.la komşu kasabaları sa us ar şu Y? a ınıu ' etmı ır • lard Diğer taraftan dün hususi otomobil tice vermemi tir. Bilakis Lorcnlilerin 
altüst eder drrec deki araştırmalarına 19.39 - 40 malı yılı zarfında memleket- mış ır. • · 1 · d sahiplerinden ekserisi makineleri için tclıciri Vi i hiikiinıctini Fran....a muumi 
b k d h 1 k · h. ı·· tc 4 7 9 milyon lira kıymetinde 14. 3 mil- Yine bazı hususi otomobil sahıp en e ,..n.:..rında ınu·· kü'I bir duruma du·· u"r· u ·a ar za mel er çc mcsıne ıc te U· • k" 1 • · ks. 'b' al t kla "ihlın lsb tt benz· mu"bayaa etmic.. ""uw le A d • U kb l d d yon kilo m mül tütün satılmıştır. Bir se- ma ıne erını ta ı gı ı ç ış ıraca nnı ffil n e e ın ~~ miişfür. 
zumkl} od tud - rla 

1 ~ı.ı .m ltat dae b nlma ~ ne e~ vel ise 46.6 milyon lira kıymetinde bt'lC'diyeye istida ile bildirerek taksi sa- lcrdir. !fitler - Fnınko mül:ikalmdan da bir 
uza ar a egı, c ının a ın u unu . . ... 1 __ .........,._.._,..,_.. ·-·-·-·-·- ~.-. • ._.._..- · - ·- · - _,,_.~..-.-...-...-._.._..._,. 
yordu. Aradı":iJc a)•ni evin dnmı altında 1 3.6 mılyon kılo mamulat satı mıştır. şey çıkınnnu tır. E~ascn hnrp etmek 
\atıyordu. Ve Gülendam M • tan beyin ~bmul t__iitün n~ı'}ının . .:1.4 milyonu ?u~du- Dolaplıkuyu nahiye Bornovada parti lmdrcüni haiz hulunmıynn İspanya yeni 
bütün dünyadaki tası, tnpra~ı f'linc! 'n ~u. hnttn te~avuz cttıgı merı:lekctı~ızde kongresi yapddı kongresi maceralara ntılmaktan çok ınüçtcni.Ptir. 
" drircesine nradı~ı e<ıini hiç zorluk ılk defa vnkı olmuştur. 23 mılyon nufu"'"' . . C. H. Partisi Bornova ııahiye.-;inin se- Bununla beraber Almanya İsp:ınynyı 

k. d b b d ' d k malik olan Osm nlı imparatorluğu .ld· Dolaplıkuyu mahaUesınin nahıye kon- tuzyik eylemekte herdeuındu·. 
ce me en ve a 3S na anısına an ço - k"l .. · • lkl kşa nahiye ocağı bina nelik kona.,...sl knuı idare heyetinden ba-

b l · u h 1 mnnında Rejinin satı'ı 8 milyon ı oyu .,rcsı en·c a m • ·-~ Büyük \ 'C giirültıilü nünıayi~lcrle baş-tan u muş ve seçmıs e.. . sında aktedilmiştir. B. Muzaffer Özge- yan Belki! ile B. Haydarın huzutile B. 
Kızın gönliinc a k ate-i coktan düş.- ~eçmıyordu. . . lan C K uk b k 1 1 da hynn B .• Iolotofun Rcrlin ziyareti ~ok ·· ı b t ' ı..~~ · ı· · · •-- ı\ynı sene zarfında dahili tuz satışı 6 nın rıyascti altında yapılan bu top tı- emal on çunun aş an ığı a tın sakin ve o nisbcttc mutedil bir tebli~ ilo muş ve stan u un a.~p ev ermı ,-a~n . . . 7 768 da idare heyetinin mesai raporu okuna- yapılmi§tır. 

\"angınlar gib'ı Gülcndamm bütün benli- mılyon lıra kıymetınde 1 7. tonu k ,, __ ,_ u--L 1 Bir ]"k l k duktan sona erdirilmiştir. Bütün dünya matbu-
,, b ı l 938 39 · d · t ra muıWAaşa ve m amere er cereyan sene ı mesa raporu o ·un l b . t' t' .. "ht" • tb .. •ine kol budak salınıstı u muştur. - senesın e ıse uz l . . . B K 1 Er.mln .J' --t..l lda h t' M hm t a ı u z.ıynrc ın ne ıccsmı ı ı~a mu· 

> .. •• ... • • satısı 5. 7 milyon lira kıymetinde ey emiştir. Re.ıs . ema l VCTIU- sonra Döll re re_ eye ıne e e talcalarla karşıh~·orlar. İki tarafın sükU-
Kızın gunlunden sıçra? an .~f~k ~ı~ kı- 166. <>93 tondan ibaretti. Harp vaziyeti ği izahat tasvip 01~\1.!!tur. Hancı, H~t Kocaoglu, Demir Uzun. Et- hı ve slla bir ketumi:ret muhafaza eyle-

vılcım, onu Y~.n gen~~ huvıyetını .d~ dolayısiyle harici tuz s tışı azalmıştı. . Yu~n ~tt~ gorUl~ İmılr bele- hem Pekin, Salt Akpınar, kaza murah- mesi, dünya matbuabnı Jeh ve aleyhte 
tutustunnıyn kftfı gelmı.ştı. Artık her ıkı içki satışı l 9 39 _ 40 senesinde J 4. 1 dıyesınin gcııfş olçiidcld ımar mesa.bl haalıklanna da bayan Ayıe, Ethem Pe- tahminler yapmaktan uzakta bulundn-
tarafta da cayır cayır yanmalar başla- milyon liradır. Bir sene evvelki satışlar leşükranl~ karŞilanmışka..:1-~l-- vheakkınbeledid'ye reklsidir- kiŞem'n, ~Küsn1ü A~al.'l K~lcendğy Eiıata!İ ru:ror. 
mışı:. .•. 12.4 milyon lira tutmuştu. . mesaı ar ~& • a ta r, 11 a .. avar, " 1 • ocao • 11 ':'0 sn_ıaı Diin Jspanya hariciye nazın Suner ile 

Gulendamla se,.-dıgı genç nefes aldık- p ti 1 ddd... at şiar ı 8 mil- şükran hisleri ifade edilmlştlr. Hakkı Culec; muttefıkan seçılmişlerdır. İtalya hariciye mwn ,.aki davet üu.rine 
çn (ışık Kerem~e Asl1 gibi, yüreklerini yon İiradı~ı ru: ene-~\~eki saıtışl~r bun- Bu .semtin biltUn ihüyaçlan üzerinde _ .• ,_,_.___,_ tekrar Bcrlinc gitmişlerdir. 
yakan Ctlevler agızlnrından f_ır1::1Y1'?. dışa- dan bir az' noksandır. ~e goril$n~~ae bu~un~~\Lt ve eSki Un nümaneleri istenildi Berlinde yeniden siyasi ''e ınühim ~Ö· 
rıya yayılıyordu. Ve bu atesı sondurmek • ıdare heyeti ıpka edilmiştir. z· t kal ünd vil" t l rii nı•lcr ."apı'··caYrı .. e bu ıuı··1 .... k ... -ler-
k. · kl 1 · d. -- -- T 1 tıda i umt üf ı;.· B traa ve il c en aye e ge en ... .• .uı b • .... ~ .. ımsenın a · ma ge mıyor u. op an part um ın et~ı • b ' il liksCk · t titUsU zı de Sovyct Rusyadan alınmış cevapl:ıra 

Mestan bey kızile yeğeni Alinin birbir. ,~enı• tu••tu•" nleı-ı•n Galip Bahtiyar Göker de hazır bulun- tr tyaz.ı fle, y f k"ltesi2.1raaJ.ebons t l : gör" Akdeniz va:dvetinin '·cniden •öz-
1 i .. ül kl · · h' kl l raa sını nrı a u a ra uvar a .,, ., ol ., 

~r ne !!"~ verece erını ıç a ına ge- muş ur. r.uıda tahlil edilmek üzere İzmir vilAye- den geçirilmesi en mühim mcw.uu tcş-
tırmemı~tı. . . . . .. _ "' h -ıf:~ ündeki un fabrikalarında ve elek terti- kil cdet'eği muhakkaktır. l'ılibvcr dcv-

_ _Esasen: ?er 1.~ısı de hır ~ra~a b~yu- ~- oau azır Bir Fransız batı bulunan köy değirmenlerinde öğU- telleri son aylar içinde kırılan presüj-
duklert ;çın Gulendamı. ycg~~ Alıd~n ~ ,.._ gazetecisi cehriJllizde tülen unlardan nUmuncler istenmiştir. lerini tcltifi edecek yeni hamleler yap-
kaçırmaga Mestan bey luzum gormemıs- İzmir, ManL<;a ve Muğla vilayetlerinde k ~ . • _ mak ve uzun stirccek bir harp i,.in 11e 
· B ~ ··ı· .. k zl AI' · k k · ı·· ün L. ı·· .. bal h 1' d Frruısada çı nn •Jour• gazetcsı mu- - - r tı. unuan o uru, ı a mm sı sı · ycnı ut mEııısu unun ye a ın e . . d E .1 Bo tkik Gelenler Gidenler mnkavcınet imkinJannı aramak mecbu-
buluşmaları 'konağın bahçesinde uzun hazırhınmasına devam edilmektedir. Bu harrırle.rın en B. ..mı uery te • • t l!!ır" • • t' d d' ı 
nezın' tı"ler ya'p .... "ları ""''d0kı" b'ır su"ru·· k"'· l 11 · b" -k k · lerde bulunmak 'Üzere evvelki akşam Aydın mebusu Dr. Şakir Şener Söke- n~lle ın .kie" ır er. d •--d kolaylıLt-., ..... "'. .._ ... ma 1su erın en uyu Lc;mı, pıynsaya A k ks es"yle şehrimize ge:lmı.. d hrin . elm' t . b B er ı nıc\"ZU a o ... ar .... 
dm. ve erkeklerden hic bir kimsenin gö- arzedilccck .surette hazırlanmıştır. Pi- .? ·a~·a. e pr 1 

• : • • • • , ~"""' en. şc uze g . ış, ~~ ~e usu · elde edilebilecek basit mesailden değil-
züne çarpmamıştı. yasanın açılacağı zaman \'e gün hakkın- dl~n 'a.li ~:e beledı3e ıei~nı. ~ı)ru;t .. ct- Halıl Menteşe Mili'lsa gıtıruştir. dir. Harp ritü.kçe <"etinleşmektedir_. Da· 

Yalnız. genç kızln delikanlının birbir- da yeniden bir isar vaki olmamıştır. mış, KUlt~r~arkı ":e _şehrımızın gorüle- - -·-- hild ı thedilettk. eml k tle.r bla 
"" cck yerlerım gezınıştır B lecli üm " d en e m e e • 7 lcrini sevdiklerine vakıf olan birisi var- - -·-- T.\... t .. d:. "d h ,_, e ye ene enın e elde edilecek zaferler kalnwnıştır. Ahla-

dı O da GW d ··1 . • F t M kk t k b••• ... ~ı·ansız gnze cc.ısı. un ı are anemıu n-ledi .. eni d"" ··~ıed --L h dı . . d"' .. • ı . ..'d d G"l end amınkusu w nındaesbı .. ~-tma UVa a 8 IU. de ziym·et eylemiştir. Ot.: l ye eknc~~- karu~-~g l en son- ihl.~ er n rdm ıçın uzun uzun u uıurıege 
ıw ın ı. u en aını czıgın uyu en - l tiril. e ra top anara U<l;c.l arwı· a mıştır. tiyaç , .. ır. 
bu ihtiyar kadın, onu kendi öz ev1adı de- suretiy e ı=e en . - - - -· - • .Roma, tarihinin heyecanlı günlerini 
n~cesindc derin bir muhabb tle sevmekte ambalaj ve kaplar Beledıye mensupları Yeni Neşriyat y ıyor. Berlin ise geni siyasi bir raali-
idi. Fatma kadın siit kız.ile Alinin bir- Mu,·aklmt kabul surf'liyle meınleke- için kışlık elbise • • • • • • • • • • • yet içinde ele geçirilnıis zaferlerin mu-
bir~eri~i se:'~ikleri?i. basit bir tesadtif mizc sokulan nmbalfıj Ye kaplarm mu- Belediye zabıta memurları için 85 kat ARKİTEKT (MİJ\'IAR) _ Bu mi.ma- hafazası ~arclerini araştınnaJda nıeş~l· 
n<.>tıcesı~de o~renmı..c;tı . ayyeıı bir zaımın içinde ihraçları ve kışlık elbise ve bele<lil•e otobüslerinde ri, şehircilik dergisinin 113 _ 114 cü sa- dur.. . .. 

Ilık hır b~har gcces ydı:. Boslukta :\:ıl: rnhnsuplarının yapılması icap eylemek- çalışan şoförler için 58 kat. kışlık pa1lo yılan miifit milnderccatla bir arada in· ~ı a~ d~~ı~~rJ .. dc\'a~ıı .ed.eı~ mut~~di 
dnlnr. sankı b kanlara goz kupar ~ıhı tedir. Harp hali dolayısiyle nonnal su- yaptırılacakhr. Bu iş eksiltmeye konul- tişar etmiştir fııalıyetuı ummnızdckı btr ıkı hafta ıcın-
gök yüziindc titrcsip duruyorlardı. Kn- rette ihracat imkanı bulunamadığından mustur. · de inkisar etmesi, giz.Ü kalan karanlık 
rnnlıkların arnsında birdenbire beliren ekseriya bu ambala1· ve kapların mah- - -·--- ·••••••••••••n••n•••n••••••••••••••••••- noktaların, biraz ol un, aydınlanmas1 

=. OK•TDT ARJMJZIN ••• ay bahcedcki ar•açl.ıırın iistiin" nurlarını sup muaınclC'leri zcı.manında yapılama- J'ÔLİST:E ""~ beklenebilir. 
y3•m1ağa başlamıştı. dığı cihl'tle giimrük ve inhisarlar Yekfı- ~ Dİi.EKi.ERİ : HAKKI OCAKoGLIJ 

Fatma kadın pence.ren:n önünde, lıpk1 leli bu gıb: ışler içir. bir sene daha faz. Ağır surette yaraladı .......................... .. ............. : 
bir şenlik gecesini andıran bu parlak la mühlet kabul eylemiştir. Keyfiyet Gaziler caddesinde alışveriş mesele- Zeytinliklerimizi ve 
manzarayı bir müddet seyretti. Gec{>Jl mınt.ık.ı Ticaret müdürliiğüne ve ~Um- sind"n çılmn bir münakaşa kavgaya Orntanl4ı--•zı koru• 
hayatının güzel günleri aklına gc1di. Ve ru~e bildirilmi ir. c .. , ...... 

müncer olmu ve Hüseyin oğlu Selim, ak 1·.a-.. -d 
bu bahnr geces.in'n derin giizelliğini da- M~~JX/.._Z_:ıc;_:;,("',_~-~---~--_,.--- Yaşar oğlu Demir~ bıçakla arkasından m d4&ıUU lr-
ha yakından görmek arzusuna kapılarak ,.e iki yerinden ağır surette yaralnmış- Kemalpaşa kazasının Kızılca köyüo-
odac;ınd:ın çıktı. il A den aldığımız bir mektupta, zeytinllkle-

ah d an tır. 

B çe} c in i. Hayatı tehlikede olan yaralı derhal rimizle ormanlanm.ızın muhafazası için 
Siroz beyinin bahçe i. sahibinin zen- BELEDiYEDEN: memleket hnstanesine kaldırılarak tcda- zirai inzibatın kuvvetlendirilmesi bak:-

ginliğini ve ince bir zevke malik oldu- \•i nltına alınmıştır. Suçlu tutulmuştur. kında ııazan dikkati celbetmemiz iste-
ğunu gö teren derin bir ihtişam ifad:? Aske.r nilelerine yardımla mükel- NE AYIP $EY' nilınektedir. Bu mektupta bildirildiğine 
tmekte idi. Büytik bir mermer hnvuzun lef tutulan \'e her ny için ödeyecek- • giire, Yukarı Kız.alca köyündeki zeytin 
fıskiyesinden sular fıc:kırıyorclu. Ve !ncı:- leri ücret rnik<larları hundan evvel İkiçcşmclik caddesinde Nuri oğlu ağaçları, bilhassa leni aşılanmış olanlnr 
bir sicim halinde yüks len bu suların kendilerine ihbarnnmelerle tebliğ Mehmet adında biri sarhoş bulunurken, bir knç keçi çoban•mn ihmali yüzünden 
v re dUştük1eri vakit çıkardıkları -şarıltı edilen mükelleflerden şimdiye kadar orndaıı geçen evli bir kadına sarkıntı- mcrhametsizcesine tahrip edilip dur-
•nce bir keman telinden kopan boğuk bu horçlnnnı ödememi bulunanlara lıkta bulunmu~ur. Bn. Ay.şe adındnki makta, zeytinliklere yapılan masraf ve 
iniltileri andırıyordu. ait <'ctveller. her belediye mıntnkMı- bu kadın sırnaşan Mehmedi iterek yere emekler heder olmaktadır. 

Havuzun yanında bir kameriye bulun- nın kapısı oni.me asılmıştır. ılan tari· düsüm1üs, Mchmcdin bir dişi kınlmı~ I<emalp:ışa kazası orman idaresinden 
hl._.ı n ı"t"ba 'hu t ·· ·ç· tır. Mehın"'t tutulmusttır. b kid -•'Ld ikd makta idi ki etrafını ve üstünii cepçe'llre , .... e ı ren nı ye on gun 1 ın- "" muayyen ir mev · en ıruuı ut m ar-

gül dalları ve sarmaşık yaprakları sar- de borçlurııu ödemeyecek olanlar Arkadaşına kıydı da ağaç kesilmesi için verilen müsaade 
mış ve burasını biilün gözlerden saklı. hukkında yüksek İcra vekilleri heyeti .Menemenin Ta.lıtnlı köyünde Ayan suiistimal edilmis, gayri muayyen yer-
mahrcm bir köşe haline ftelirmisti. Fat- tnrnfındnn tanzim edilmiş olan tali- Mchmcdin ynnıuda çobanlık yapan Kı- lc.rden gayri mahdut mikdarda yüzlerce 
ma kadın orada biraz oturmak knrarile matnamenin 24 ııcü maddesi deliı.le- zılca köylii ismail oğlu Mustafa İnanla çam a{!acı kesilip tenha yerlere isUf 
yavas adımlarla kameriyl've doğru iler- tiyle tahsili emvnl kanununun hii- Talıf:ılı köyünden Mehmet oğlu Osman oluııınuştur. Bu gibi ahval da ormanla-
ledi. Ve tam k~ıneriyenin kaoısından içe- kümleri dairesinde bu paraların, mal· Kara \'e Rcc<e'p oğlu Mahmut CcngiLin r •• 111zı tahrip etmektedir. 
riye gireceği sırada büyiik bir korkuya !arının haı:.t.i suretiyle derhal tahsil aralannda kavga cıkmış. l\tahınl)t Ccn- Bütün hunlara meydan verilmemesi 
tutularak birdenbire durmustu. edileceği ulakadnrlnrca bilinm~k üze- gi:ı:, Mustafa inanı Laşından sopa ile ve için sıkı bir kontrol tesisi lazımdır. 

re ehemrnİy<'ılc ilim olunur. iki yerinden de bıçakla yaralamıstır. F.hcınıniyetle nazarı dikkati celbcdc-
C~.19""~~~T.r~r--~~~~ Stır-lu tutulınu tuı·. riz. -BİTMEDİ-

Ki.SACA: 
•••••••• 

Havalarda sülıilnet --·--
T AZAN: l:czccı K. Klmil Akt.r 

Hava, her neder_se içi boş manasına 
ge.len bir kelime olmuştur. Havadan iş, 
havadan şey demekle bir nevi boşluk, 
kofluk mnnast işaret edilmiş oluyor. Ha
valarda sülrunet; fırlması7., yağmursuz 
manasına gelir. 

Cihan harbini idrak edenler, cephe
lerde sükunet var :E>Öz.ünil hatırlıyacak
lardır. O zaman harp ile cephe birbirini 
tamamlıyan kelimelerden idi, şimdıkl 
harplerde cephe, siper, süngU lafı yok. 
Harp tüfcnkten toptan havalanarak bu
l utlar arasına yükseldi. Şimdi avcı. ke
şif. bombardıman tayynreleriyle dafi top 
baraj lUı var. Gel zaman git zaman, ci
han haı binin maruf «cephelerde süku
net var• sözü bugiinün harbinde •ha\-a
larda sükQnet vnrn .şekline girecektir .. 
Hey gi<li dünya hey .. 

ı·········J·································································~·········: 

i ~ BUYUK ı:iKA YE 
Şimdi ne ~apaC'aktı~ 

* YOLDA 

- Bundan süphe etmiyorum. can :;akıcı bir şey olamazdı. Rakısuu ya
vaş yavaş içiyor ve ağzında bir kurşun 
kalemi çiğneyerek önündeki gazetede, 
çapraşık kelimeler bulmacasını halle ça
lışıyordu. Neşe ile: 

Muhavere cansız devam ediyordu. . . . . . . 
. . . . . . . . 

. . . . . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umulmıyan Saadet 
~~----~--------x.x·~--------------~ 

YAZAN: VÇ YILDIZ 
-20-

Cemilin bahsettiği lokanta. kölgeli taşlı· 
~i:vle burada idi. İndiler ve yerleştiler. 
Meydanın ortasında bir fıskiye, ha· 

vuz içinde terennUnı ediyordu. Taşlığı 
caddeden aYıran bUyUk saksılar içinde 
gUller lA.tif penbeliklerlnl ve munis ko. 
ltulannı etrafa yayıyorlardı. 

GUlen rahat rahat, hasır koltuklardan 
blrine gömüldükten sonra : 

- Ah, dedi, burası ne gilzel! Bir se
rinlik cenneU.. Bu gUzel çiçekleri nasıl 
yetişt.irivorlar! Hiç böyle güzellerini 
görmedim . Buraya çoktan beri geliyor 
musunuz? 

- İki üç sene var. Her yıl daha güzel. 
daha cazip.. Sizin hoşunuza gitmesine 

memnun oldwn .. 
- Hakikaten teshir edici bir yer .. 
Koltuğunu genç kızm koltuğuna yak

laştırdı : 
- Ne dersiniz, bugün burada kalsak? 

Öğleden sonra etrafta gezip dolaşırdık 
ve geceyl, ikimiz beraber, çok zevkle ge
çireceğimize eminim. Ne dersiniz? 

- Aman, ne diyorsunuz? ~m Bur
sada olacağımızı bana vad etmiştiniz ... 
Ciddi konll§muyorsunuz. 

Sesi, gayri iradi serll~m~ti. Boğazı 
birdenbire kurumuştu. 

- Bundan daha ciddi konuştuğumu 
bilm iyofUlll. 

Bir ün, Gülen miilhiş bir şaşkınlık 
h' elli. Bir kaç adım ötede Işıldak ke-n
disi için bir muamma olarak duruyordu. 
Erenköydenberi yaptı~ı müşahedeye gö
re, bunu yalnız başına idare edebilece
ğine hiç emin değildi. Bu \'aziyette Ce
mille bir kav~aya tutusmak şayanı tav· 
siye değildi. Bir roman kahramanı ol
saydı, böyl~ bir teklif karşısında, vakar
la kalkacak, otomobiline yerleşecek, 
haşmetle yola koyulacak ve muhatabını, 
mahcup halile, olduğu yerde bırakacaktı. 
Fakat nefsinde bu cesareti duymıyordu. 
Sadece: 

- Bu yolda sizi takip edemiyeceğime 
müteessifim, dedi. Demin, terbiyeli bir 
kız olduğumu söylerken yanılmamıştı
nız. Ben burnya öğle yemeğini yemeğe 
geldim. Başka hiç bir maksadla değil. 

Cemil, acınacak bir tavırla ona baktı: 
- Bunu böyle telakki etmenize pek 

müteessirim. Hakkınızda asla gizli bir 
dilşUnce beslemedim. Beni daha iyi ta
nıdığınız zaman, namuslu bir genç ol
duğumu göreceksiniz. 

- Arkada<: mıyız? 
- Elbet! ... 
Kendi kendine bundan pek o kadar 

emin değiJdi. PertC'\•İn hatmısı aklından 
geçti. Sevgili Pertev! . Bu dakikada, 
plfıjda bir güne~ banyosu nldığmı sanı
yordu şi.iphesiz. Gönderdiği kartı almış 
olmalıydı. Fakat manasını sezemiye
cekti. Bunu, i7.ahatı geclkmiyecek bir 
latife telakki etmiş olacaktı. Fakat bu
rada ne yapıyordu? Bu lokantada, bir 
yabancı olan Cemilin yanında ne hakla 
istirahate dalmıştı? Bu sırada ışıldak 
kapıda zernfelle uyuklıyordu. 

Garson geldi. Çehresi güneşten yan
mış ve pişmişti. Gülene nerede el yıka
yabileceğini gösterdi. Genç kız tuvalet 
mahallinde pudralanma'k ve dudakları
na tekrar ruj sürmek üzere epey oya
landı. 

Cemilin tckifli is)' anını tahrik etmişti. 
Ve tekrar sükunet bulmağa ihtiyacı 
vardı. Nihayet buna muvaffak oldu. 

Cemilin yanına dönmeğe karar verdi
ği zaman onu bozulmuş ve mahcup bu
lacağını ümit etmişti. Halbuki, ayrıldı
ğının farkına Yannamış ı:ibiyc\i. Bundan 

- Bu kelime bulmacaları ne hoş şey! 
dedi. 1nanır mısınız, bende müthiş bir 
merak uynndınyorlar. üç harfli bir 
ağaç. Ortasında Aharlı. Nnr mı acaba? 
Yok değil, uymıyor, belki de bir yanlıs
lık var?, 

Gülen sesinin alnylı ihtizazını tahfife 
çalışarak: 

- Sakm sadece çaın olmasın! 
- Çam! şüphesiz! kızlarda buluş ka-

biliyeti fazla oluyor! Ve eksik kalan 
harfleri de karalayarak gazeteyi yanın
daki boş koltuğa Iırlattı. 

Garson bir tepside tabak ve peçeteleri, 
bir şişe şarap ve bir kaç Jilim ekmek 
getirdi. Sofrayı tanzim etti. Ve biraz 
kaybolarak tekrar omlet ve salata ile 
geldi, Yağlığı da masaya bıraktı. 

Gülen altın renkli güzel mayii kok
lıyarak: 

- Meyve özü karıştmlmış zeytin ya
ğı, dedi. Bu kokuya bayılırım, Ya sit.? 

- Ben de. 

Omleti hakladılar. Salatayı son yapra
ğına kadar yidiler. Sıra peynire gelince, 
Cemilin neşesi ve konU§knnlığı tamam 
olmuştu. 

- Demin muau.am bir gaf yaptığımı 
anlıyorum. Haydi, el sıkışalım ve bir 
daha bundnn bahsetmiyelim. Böyle bir 
budalalık yüzlinden dostluğumuzu boz
mak mftnasız olur. Ne dersiniz? 

- Mükemmel bir fikir. lyi arkadaş 
olalım ve bunları unutalım. 

- Ki.içlik somurtkan! 
K17.ardı. Biraz can sıkıcı her hangi 

bir söz karşısında, bütiin gayretine rağ
men, kulaklarına kadar kızarmaldan 
men'i nefsedemlyordu: 

- Pek somurtkan değil! Sadece, ştt 
ge.micilcrfa manevra siiratine henilz alış
mış değilim. Hepsi bundan ibaret. Unu
tuyorsunuz ki ben eski terbiye görmil1 
bir kızım ve üç gtindenberi bnş1ma r.e
lenlerden biraz serseme döndüm. Bir 
türlü havsalama sığdıramıyorum ki şu 
otomobil gerçekten benimdir ve ikı giitı 
evvel mevcudiyetinden hnberdar olmaa.
ğım birisile, yani skinle birlikte buna. 

- RİTMF.Di -
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SABIFBJ - ES . 
DOKTORUN KOŞESt ....... -......... . iki yeni ve mühim karar 

TÜRK EDEBİY4TINDA Sakarya'nın kızı 
x.x 

lşıklann söndürülmesi 1J\...ehmetc.i~ :X•lt; 

Bizim sevgili Sakaryanuz bugünlerde !ardan bir kaç tanesini ağzına götürünce 
kendisinden bir kerre daha baluıettiri- pek hoş".lna gider. Ağaçtan iki tane nar 
yor: Onun aulanndan istifade ederek ku· yemip koparır ve evine götürmek üzere kararnamesinin tatbirulacak olan büyük elektrik sanlralının göğsüniin iki tarafına yeTleştirir .. 

kine başlanıyor 
Yazan: FUAT ED1P BAKSI son projesi hazırlanmıı olduğunu haber ~dan son!•. da ne olduiunu cl~!~e 

veriyorlar.. tahmın edersınız: Ondan ıonra, bütun 
- 4 - · Saka~ tarihimizin en tanlı aafhala- kızların göğüslerinde, biri sağda biri 

Tunç bir el gibi tattan hepimizi Mehmetçik, rından bir coiunun ebedi tahidi olduğu solda birer nar yemiıi ııı"bi kabankJar 

h pi 1 öl ktik. için bizim ona lc.artt .aevgimiz pek büyük- peyda olur. :s•• 
E6er sen olmasaydın em z ece tür. Onun azametli ddisinden geçerken Buna, tabit. efMne der ve ıüphesiz B . ·ı · L J L 1 1 La. L- • ~yın Kültur Bakanımm B. Hasan Gün plir. tlünya bu, elbet olur ya! daima. bedii heyecandan baıka bir de inanmazaınız. Ancak, efaanderin her bi- rr mi rmefre KGuGr KG in IKdl fHW fte01 
AH Yücel' in •Yemen Tiiiküsi.io; kanını Öliim dedikleri son!'~ ~~ykuya. tatlı helecan duyanz. Anadolumuzun ~inde bir haki.icat parçası bulımduiun- / L l L..a L.a fı b -ı .J • • 1 L 
bu diyarın yabancı topraklarına içiren ~la~n .. ı:am yemt·, uzulme. 7:1

Ya mühim bir kllmlDa lfllt ve kudret daiı- dan. hatmnıza getireyim ki. k.ızlann göğ- •aç eOnG Qr RUIC'llme 8 1 Ufrlıf!Cerc 
Tiirk askeri jçin \".a7.ılmıs jçli bir ağıttır: Nöbeti oıluna ver baban rıbi. . tacak olan ilk elektrik Nn1"'hnln da onun sünde hasıl olan o kabarıklann içindek · _ BAŞTAKAFI J inci SAHllw - 3 - 31 inci maddenin 2 inci fık. 
Ora l"~mcn değil, )aman ltir eltlir - Nöbetçi• adlı ~iiri ile ~asfi Mahit ~°: üzerinde kurulma91 Sakaryaya ~vgimizi ııüt guddeleri nar yf'.m~inin İçerisinde T"e .ı.. ıpldua ve umumi nakil TUi- rw muc:ilNnce el kcmen --.1.-, ... 
C"ıden nskcr d"•il, hir canla seldir. catürk. Mchmedın mertlık ve ieragatinı k 1 1 l t d · b ~ ~. 

-.. bir daha arttuaca tır. zar ar a ayn m11 nar an enne enzer- blanna tuJl.ilı: eden me.JdeLıft mu- ,........_ _. ....-ft iti.na 
Kavurur Riin~i. ~-ıısuzdur çb1ü an1=tırken ?iyor ki: . . Sakaryaya bütün dünyanın da büyük ler... ihince • ..u__ .diri ... · __.. 

Karaydı &~Jarı ak oldu, giUi, 
Yurdundan tzakla yok oldu gitti. 

Ölüm, oma esen bir kant yeldir. D~larda hır ateşten he~·kcl nııdı~L-~--? ~"vmci ve hürmeti vardır.: .Bu da ilk mu- Buna d.a. ca .. n ın_ız. istemezse, ehemmi- c ~... ..... .... Ye bqlmluma ... ..._, ft .... tuihtea 
ŞU UCUQI • ..- b nl b be , __ _.__L__ _ ·ma ait" ta4&1er -'-- !&!1...-- L~L.!!.- -•- __ ....ı__.. aa-'-. · , iki aletinin Sakarya vidısmde meydana )Jet vermıye ılırsıruz . Bunu a era r ..nll'UllllU CUDll' .... ...., ~ llUIRllDCUt ...un,. 7u. 

• Garipler mezan kumlu tepeler 
Onlar da sonunda yok oldu gitti. 

Yabana mı gönlüne ayrılık. ne~, hder? k ı ti b ld .. ı bw aktır a. __ L L ______ ...ı....:_ di • • 
Kazal bir yanım ıihi yanan &nuharelte- ~ıkıntı olmaS1ndan gelir. Bütün dünya nar pe eue i ir yemif o ugunu e • unac . l"UK:a& uı.:7- tn IÇlll 

deden bunda müttefik olmaltla. beraber. t~nn- bette k~hul ~de~~ni~: Vitaminleri gali- . Umum! tenviratın maskeleıunest lfl- Ymilen mf*'rtin lütepwu bı1ôst eden 
Bir kt\'llcım ı;ıçrndı: Sl'ıı misin söyle çiler hu ilk musik; aletinın ne oldugunu ba, yenılmesı ~umkun ol~yan, .kab~- nın hıtacı hususunda lüzumlu olan ted- on Pin ici-le _... en Wi,ük 

nefer? merak "der dururlar. Fikrimce, tarihçi- ğunda kaldıiı ıc;in tanelerınde vıtamın birlerin ikmali :için bu vldenln 1 blrbı- -u.11.:..-. INlııliıııilen uçlum 
•Ah, ah o Yeaıendir, ıfilü (etneniir• terin bunu bilememeleri &enklerden pek bulu~duiun~8:n haber çı.lcmamıısa da ~a- el klnun tarihine kadar uzatılması CI- .. ..-..7. •;;=•a . wr 
•Giden relnıeyor acep nedeaulir?• Gideriade Tanrmın parıldar sanki azının ney dinlemek fnntını bulmaların- nclerın terltibınde hatın .. yılacak ıu. :izdir. aabn almdıcun bhriren • ..._. .... ınu-uwww--
Bu ıssız çüllerde sıınki nesi var; 
Ne ixi b~r, ne ıölıesi var ... 
Her şeyi ka) bolmuş, kaybolma ancak 
Cöniilden göuüle ~iden sesi var. 

nuru. dandır. Ney görünütte pelt basit. iptidai b~uc ~?ko madeni vardı~. Bununla 2 _ Husuat meskenlerde ıpldarin hu ...ı.m. aene.t bLr. . 
Alnıma bir alev.len çelenk olur gururu. bir musiki aleti olduğu halde onu ger- ~relerın nefes almasına, hır de, e.rkelc· bnrtma Ye mukelenmeli huarlıık- 4 - D JroııuJaıı açların değer fiata 
Tuttuiun yol ıötüriir milleti hakka çekten bir üıtat üflediği vakit çıhn ses, lenn çocuk babaaı olmalarına hazmet lan l hirinci kin l940 t.iWae ticaret vekl1etlnce tayin olunur. F"uıt 

doiru şark ve ~arp musa1Werindcn hangisiyle eder. Önemli nisbctte sodyom ve potu- 1_.ı __ !1.-_ı ~-~- .a• tesbitt. huawıunda fatura, aatq mektubu, 
Adın :ıuliim dü ınanı, Ull\ amn er oğlu ülfet etmi, olursa olsun, bütün ruhlara yom mi.dcnlcriyle de kana ve etlere kuv- ......- IKllllll ~ Te bılk_ııe konpmento, gUmridc beyannamesi. ve 

•Han.:.da buJul yOk, bu ne dwnandır7• er. heyecan verir. Bunu vaktiyle lstanbulda \"et vereceği şüphesizdir. Şekeri bol, yüz- baflanacaiı tar:İll aynca ilin olana- makbuzu gibi evrakın ibrau mecbu-
•Scsimiz !kl.SJldı. bu ne figandır?.-• N'llSll ıökten b:r damla su beklerse veya Konyada ney dinlc_Ovebil~iı. oslan d~.._16:5d ynglwd wvedazo~ dj lyiızd. de 1.5 c:aktır. . rtdir. rih' d 

elı:inler frenkler de tasdik ederler. nun ıçın a- nısoetın • e o . ugun an un ar a a epey- 3 - Bu kararnameler neşri tarihinden S - Bu kararname neşri ta ın en 
Halit Fahri Oznn vY, l\fe,.hul Askerin B t k t .. ·· d L--·J' karva vadisinde meydana çıkan ilk mu- ce kalon venr. muteberdir mutebeıdlr _ ... u opra a sungun en sızan &a11 a "' . N ı - · b k d lcal • • • Tıbıdesi önünde: _ · le ~iki aletinin o kadar basıt, fakat her tür- ar tane erının u a ar on ~e 5..- ı-.a..-•ar ---------------

"""rm r. 1 b"I Ad l öv .. l . '- b f --,. CT...a Tunç bir el gibi tuttun hepimizi Se . 1 de J des" k lü zevki heyecana ~etiren ney o a ı ece- ma ene. g gm erı ıı:.a aramıyan zayı A Jr d 
l\lelınıetçik, "'K "ıh~o unu saşırmd}':.ne d .. r erse ı~~lbrı· uindc ter~ddüt .. dil~mez. Sanınm Ney lcız çocuklarını seııllrtebileceğine pek de hakJuadald kararn 8 .. 8 ra yosu 

a ııı ıırırsa u un: uşmaıun - ., · h""k dil F ._ f kl h ----• 1 ft'.ier sen olmasaydın hepimiz ölecektik. .._ musikisinin l'n vük..o -k .derecesine. Sakar- u me ı emez. aut zayı çoeu an a- Ankara 18 (A.A) _ Bugün n""'"'edi-
m~ ... cr. " bd"I" · · d N h -s- • -Sanki yine bor~ bir düşmanın. . ya vlldis.nden p k de olmıyan . • Konyada va te . ı ı m.:~sımın e, av11; . ~tunu naT len 13 ildnci teşrin 1940 tarih !/14658 

. ~ . .. .. peşındeyıı.. I Co kuıı hir ahit ~ihi sana bakark~n varmı~ olması. acaba. sadece hır tesadüf tanelerı yedı~ı, Sakarya ''adısıru.1:' yukarı sayılı kararname ile meriyet mevldJu B fi G fi N 
Şanla dogan bır ~u•un ballın deaun, eseri midir) taraflarındaki kasabalardan. koylerden konulan Koordinasyon heyeti tcaranna 8.00 Propam ve memleket saat ayan 

' pDt'Şindeyiz. Gödorint deldi ıcçti perdesiai ..te.in Sakaryanın Lir ıöhreti de onun ku.ın- birine gönderebilirsiniz oralarda kızla- göre: 8.0) mu.ik (Pi.) 8. IS A;am halter16i 
Akıtalun taşına son ıöz yaŞlarımıu, Sevabt. yiiz kat olur sana ~ dan gdir. Şehirlerin kazları olduiu za- nn da, oilan!arın ~a y~naldan kan ~~i J _ Millf lmrumna lam.aw 8.JO mimlt (Pi.) 8.4S - 9.00 ev kadw 
O Ne"Tır serieletir ,.....1ııaş1ammzı_ seNelıun manlardan kalan taı yazılan az ço~ .:. kırmızı olacagına hıç fUphe etmemeJisi. ll· • • ~· • 

2 
• • ,-.... ,._. lilt.i t2.JG propam n memle-

Mmalanm s8ylemektedir. Ey dölıtiiift lwUle hizi yaşatan asker ... linmiı olduğundan babası Sakarya nehri Diz. SakaT)-a vadisindeki güzel iklimin ~ ~ lllm .:::.. .... ltet saat ayan 12.JJ mlbıik ('PL) 12.SO 
. Halide Nüsret. heyecanlarını ifa!1elen- Reşat Cemal Emek aCepheden me~· olan kızın adı ela Nana yahut Nava ol- !esiriyle, çocuğunuz yeniden .bir ney te Y~ P- Ajau hlıherı.ıt ıs.OS müzik ( Pi. ) 

direrek diyor ki: tuplare bqlığı albncla kaleme Uhiı bır duğu şimdi iyice a}'lrt edaemez. Fakat ıcat cdceelc derec:.eye \-annasa bıle. ora- im bu kannaamenm reeml pmte 18.00 pıogrua n memlelrıet eaat ayan 
Ry Türk, ebedi ç<-lareni dünya tanıyor şiirde Mehmetçiğin ağzından şw1lan yaz- Nana adanı romancı Zola sonradan, gÜ- da ~ii. h.üsnün gdi1CCeiini de hesaba ile Defl'İnİ takip eden het İf siiail 18.0J müzik (Pi.) 18.30 konqma 
• • . • bak, maktadır: . zeJ olmakla berab~. fena töhret aldlll btai>ılırsıruz. C. A. içinde eYlerinde veya maiazalanada (Giftçiain aaati) 18.45 müzik çihçiain 

En SOll zafena ~~·~:harika mutlak. Y~karMa eaur aluur, bir lı:adına vermiş olduiu içia. Sakarya- mncat 0.45 ten bir milimetreye b· saati kö:r uzı 19.00 temsil deYlet k ..... 
Karşında ne maaa goruyorsaa onu ~ Hyüc;_,~~~nasuL.e; nın 'kmna Nava lıatun demek daha doi- dar bhnhjmda her nni diz Ye,"a eenatuan tiyatro ,.ltea taleltcleri tara-

. yen; ~ .. u-r 18 - • ru olur. KAR.Şll'AKA .. • fmdan 19.30 memleket aaat ayan ve 
Ey şanlı ~r oniusu, varOI e~~~eıı ••• Dönmesem ailamayasm... Cene o ı:amanlarde - rivayete gö- MelDk s: nDmasında ondüle~ le~ •. -~~ Ajam haberleri 19.4S müzik fasıl lteycti 

. •O gUnlenn destanı• -~~ı şıırınde Da(lardan inerba Wrii. re - kadarla de1ikanlılann ıöiüsleri bi- • ~ •- ile m.ha~ ~büyük llliildye me- 20.IS radyo auetea 20.4S müzik radyo 
Zıya Hanhan. Mehmetçıgın agzından şıı ka çık, )"ilrfl ribirinden hiç farbaz olurmllf. Bir ıı:ün manana bildİrmeje mecburdur. küme heyeti koro klaaik proııram 21.30 mısraları yazıyor: . • ~=~ siy.::::Olfüaii. . .Nava hatun - dümdüz göğsüyle - ba- Bugün iki fevkalade filim birden 2 - Milli lronmma bnanunan koaupna (Lakuk ilmini yayma kurumu 
2~1arldktaa hızlakndık,1 vktadule es1.~k. Dul ıilti INıflamıyasm... ı bası Sakarya nehrinin vidiainde g~zinir· J •• LORE.L HARBİ 14 üncü maddesindeki aalihİ7ete edana !mran ölttea tarafından aile va 
naran 

1 ışt ı hoşu 8 
ses 

1 
• ~ y nd d" müı ve ikiy (ZAFER I>Ö~rl\ŞÜ) Tü"r:ıı·re so""zlü • tt ulı: ) 21 45 üzik adyo Sel olduk, sellerin yolunu kestik t.~iJ karlı da .. i7lar e .. •il ·e1n agba~ı an yer~. ~! .. (O e ~y- - ~ .... u •... miiatenidea İfbu kararname ile, bu c..ıemıye ~- çoc ·

22 
'20.eml m_L r 

a k w1 ..1 ,_. k ·nı ... n m11 ar nar ycmqı gorur. nar aga- 2 •• KaVBAY ..a ~KJ ___ 1__ ~ fiatle _, ___ L on or11;estraa1 ,., m c:&.et eaat 

Kali(lar &'İıme4ea henüz lunma. 
~•arya ca~a"ı. nıuı an~· . Verdim 0 ..::·-'• nıevil.. d b" . L h "I ~ ~· - ~er salan llUllllUlll: A: L_L _ _. _ _. L ____ ı ("~'-·'--) · ,......,. ı cının a 1r pcrı ııuı:ının aprı og unun K . K • h • •. ll)'al1. 'Vana ...uenan; uoc ... ar nauer 

Cuunuı lrurıunu deiil, kanandan huıl olduğunu Tivayet eder- .rJ oırerın şa esen uz.ere - el konulmU§tur. 22.45 miizilc radyo .UC.a orkeetr-
Yllftlll~cWi ...... 

• S--kihae finya71 venlik yangırn. 
• Hmcımız ıta....tı da hir \'olkan ~ibi. 

lZMtR BELEDlYEStNDE.N: 
- Belediyemiz zabıtasa kadrosunda 

halen münhal bulunan zabıta memur
luldarına memur aluıacaktır. 

Müaabaka imtihanı 21 / J 1 / 940 günü 
yapılacağından askerliğini bitirmiı ve 
orta mektep veya muadili derecede tah· 
ail gürmüı bulunan isteklilerin vesaiki ile 
hirlikte imtihan gÜnÜ :ı:abıta müdürlüğü
/it' müracaat1arı lüzumu ilan olunur. 

8. 15. 19 4794 (2283) 
Belediye tarafından yaptırılan muh

telif inşaatın mahallerinde tefti~ ve mü-
. · besi ve diğer işlerin takibi ve i, ye· 

rine gıdecek memurlarla fenni alit ve 
edevahn nakli işlerinin, yazı işleri müdür
lüğündeki şartnamesi vt-çhile bir otobüs
le yapılması açık eksiltme ile müteahhide 
verilecektir. Muhammen bedeli 2160 li
ra muvillat teminatı 162 lirada'. Tüp
lerin teminatJ Cümhuriyet merkez ban
kasına yatırarak makbuzlarile ve bu iıi 
yapabileceklerine dair makine mühen
disliğinden alacakları ehliyet vesikalari
le birlikte jhalc tarihi olan 29. 11. 940 
cuma günü ...at 16 -da encümene müra-
caatlan. 15, 19. 24, 28 (2320) 

BERGAMA SULH HUKUK MAH
KEMF.StNDEN: 

Bergama orman idareai tarafından 
Bergamanın Kozak nahiyesi Kara Veli
ler köyünden Huqit oğlu Mustafa namı
diieri Veli aleyhine açdan 170 lira 25 
kuruıt tazminat davasının icra kılınnuıılc:ta 
olan muhakemesinde : 

Davalının ikametgahı meçhul 1talması 
l'ebebiyle 28 ' 8 940 günü için .ilanen ya
pılım tebligata dahi icabet etmemiş ol
makla hakkında gıyap ilcımm verilmiş Vt" 
ınuhakemı"nin 22 / 1 1 940 günü saat 
ona talikine karar verilmiıtir. Yevmü 
rnuayyende gelmedi~i veya biT vekil da
hi göndermediği takdirde bir daha mah
kemeye kabul edilmiyerek gıyabında 
t ' hkikat icrasivlc davanın hükme bağla-
n<'r aih il lin ol unur 5 004 ( 2 H5) 

AHKAMI ŞAHSİYE SULH HUKUK 
MAHKEMESt: 

lzmirin Selvili mescit mahallesinin Sa
man sokağında 59 sa}'ılı evde mukim 
iken 7 /2/940 tarihinde ölen Cemal oi· 
lu Salihin alacak ve borçlulannın ilin 
ta rihinden itibart"n bir ay içinde mahke
meye ka,> t \•e beyan etmderi aksi takdir
de bu müddet geçtikten sonra vuku bu
lacak müracaatın nazara alınmıyacağı 
ilan olunur. '4991 ( 2333) 

DOKTOR 

CEl.AL r AJU[flf 
tÇ HAST AUKLARI 

lzmir memleket hastanesi dahilt h:ıs
lal ıklar ı:eririyat şefi. 

Pazardan maada her gün hastaların ı 
kabul ve tedavi eder. 

'l'EI.tFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 3958 
\.fUAYENEHANE adresi: tkinci Bt-v 

1~r ııkak nuınara 25 · 

Beni hasretin öldürür... lene de rinyeti de enlatmak pek uzun SEANSl.AR : Ht"r rün 3.30-6.tS lıfilteahhiUer ancak isba& edecelderi protrraaM81ft devama 23.00 müzik (Pi.) 
Jı'ilia Hasan vurulnm~ur; dilfer) Ner tanelerinia yakut gibi rengi t DA_ Cu=~r u~.. teahhütlerde kullanmağa mecbur oWulc- 2J.2S - 2J.JO ,....nli program Ye hpa-

urat suyu unı muştar .... M d 1 nehir kazının ııöilerini k&mafbnr. On- lan .klSlllllan t.Ryin edeceklerdir. l\lf. 

.. ..•...................•.......••...•.•... • . 
i LAN 

Maliye Vekileti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Banka
sından: 

li oı.ıvı~a YE 
ŞVREkA.tl ı, TD. 

VAPUR .t\CENTAll 

,r· 
İ(bni pyeC leaetli. mew • in 

ea lizel 
G.UOZLU lltl•BJı. 

1.DIOJrAl'ASI 

28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463-2614 numaralı kanunlar mucibince 
ihracına salilaiyet verilen ve ıeliri tamamen Sıvaa - Erzurum Demiryolunun 
m,.- tahm olanaa o/o 7 seJir1i Swaa - Enunun istiuazuun 20 senede 
itfaaı ~rut 5,5 milyon liraltk yedİDci tstibinin byd ~lesi 5-12-1940 
Üpmı nihayet bulmak üzenı 20/1111940 aabahmdaa ıtibaren b&flıya
c:aktır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibari kıymette 
birlik ve 25 lik olanık iki o.tire ayn}mlftar. 

Bu tabYiUer umumi ve milh.k hütçelerle idare olunan daire ve müesse
seselerce, •İliyet hU181İ idareleri ve belediyelerce yapılacak müzayede ve 
11"-m•lı•• '" muka..elelenle teminat ol.anık ve hazinece aatılmıt ve ıatila
c:ak olan Milli Emlik bedellerinin tediyesinde batabat kaltul olunacaldan 
sibi ıerek tahvil ve ıerek kupon bedelleri de tabrilerin tamamen itfasına 
kadar her tirlii vergi Ye resimden muaf bulunacaklardır. 

T.ladlerİll ~ fiali % 95 olanda: tesbit edilmiftir. Yani 20 liralık bir
lik tahvil ı..deli 19 ve 500 -..... tahvil bedeli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi lurkiye Ciiınlıuriyet Mer1ıa, Türkiye Cirahwiyeti Zi
raat, Türld,e it. F.mlik n E~ Halk, Türlı T1CUet, Belediyeler Banka
lan ile sam.., Eti &anlılar tanlmdan icra edilmektedir. Diier bankalar va
..-,... .. iM.ii ...... temin -.abilir. 
Senna~ •• ~ en emin Ye en çok ıelir ıetiren sabalanla it

letmelc ~enlere ke,fiyet ilin Ye 15 giinl~ ....laipsiyon müddeti zarfuı
da lılllnkalara :mincaatlaruun kendi menfaatleri iktiu&ıodan ltulunduiu İfa· 
ret olunur. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1, 3, 5 5006 (2332) 

...................................................................................... . . . . 
i Devlet E emir. Yollarından i • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BENZİN AUHACAK 
D. D. 8 NCI tŞLETME KOMtSYONUNDAN: 
Litrctıi 25, 1 S kuru~ hesabiyle (S 130.60) lira muhammen 

kilo benzin kapalı zarf ıuuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 25 / I 1 /940 Pazartesi giinü saat 16 da Alaancakta ifletme binasında 

komisyonumuzca yapılacaktır. M. T enıinat ('3 7 4.60) lira olup isteklilerin kapalı 
zarflarını ihaleden bir saat evvel komisyon r!"İsliğine vermeleri lazımdır. Şart-
namesi i~etme kaleminden alınabilir. 9 , 13, 16, 19 -4816 (2291) 

KİRALIK DVKKAJıl 
D. D. YOLAARI 8 NCt iŞLETME KOMLSYONUNDAN: 
lzmir Kemeri - Kağıthane caddesinde 242 No. lu dükkanın üç aeneliii ( 432) 

lira muhammen bedel üzerinden açık arttırmaya çıkarılmtttır. lhalcsi29-1 1-940 
«iinü aat 15 de yapılacağından meklilerin ( 32.40) liralık M. teminat makbuz
lariyle muayyen vakitte Alaancakta if'etme binasındaki komisyonumuza gel
meleri lazımdır. Şartnamesi iıletme kaleminde görülebilir. 

13, 16. 19, 22 4886 (2301) 

İzmir DelterclarWbndan: -
Cumaovuana bağlı Keler köyünde ~turmakta iken 935 yılında vefat eden 

Mehmet kızı Huriyenin metrukitından dolayı ver~ oğlu Haaan namına 
tarholunan 1 O lira 50 kurut veraset vergisine ait tanEim edı1en 3/9 saydı 
ibhunamenin tebliii için mükellef her nehdar aranmıt ite de kendisinin ba
len hizmeti faliycsini ifa etmek üzere ailih altına alındığı ve bulunduğu 
ht'aya bilen huJunmadıiı bittabkik aala§llmua üzerine teblipt ifa edilcme
miftir. Binaenaleyh i1h tarilıinl takip eden sündea itibaren 30 aün içiade 
mezkür vergiye itiraz hakkı olduiu 3692 No. lu kuuuuuı ' ve 1 O acu mad
delet"i hükümlerine teYliltan tel.lii makuuna bina olmak U... i1lta ~ 
nur. S007 .(2'J6). 

rlTATORK CADOE.5t Rees binUı 
TELEFON: uta 

Londra ve Liverpol haUan için 
piyasanın ihtiyacına göre v:apurla
rımı7. SPrPr vaoacaklardı.r. 

••••••••••••••••ıııiıl9ıııııııııııııııaıı•• 

Birinci .ı.ııf mütehassıs Doktor 

Demir AH KAMÇIOCLtJ 
Cilt ~·e Tenasül bastaltklan ve 

El.fo.J<TRtt~ Thl>A vtı~ERt 
Birinci He)·lcr uk:ağı No. 55- bmir 

t;ıhamra ioemlbı arkaı.'lftda sabahtan 
tık Rnıa k:>d:.ı ha.~taıl\lrını kabul cdt'f. 

r1-:1 l•'F'ON • M19 
ııım111111111111111mu11111ıunııı111111uuaııııııııı1111 

ASABiYE MOTAHA.SSISI 

Dr. CA.Hlr rUNER 
Her Pı saat üçten sonra Şamh 

« Oçüncü Beyler » sokak No. 19 da 
hasta bbw eder. 

TELEFON : 3559. 

oı·"':RATÖR DOKTOR 

A.JIMEr CEMtt. ORAi. 
Frans1z llasıaaesi ()pentörti 

Her rin @eleye Ju.dar Fransa hastane· 
SİIHle. öiteden sonra Birinci Be)·ler so
kai'mda.. No. 42... Tfoıl!;FON : Z310 

Alhn ruva 

ola• 

PÜRG.OLİN 
Piyasaya plılnqtır_ 
I1Ea ECZANEDE BULUMUK 

•JMUMI DEPOSU : 

C A N 
LABABATUYARI 
İ$ BANKASI AUASINDA 

No. 5" lsTANBUL , 
İzmir vilayeti hususi mahaselle miidlbttt&till • 
den: 

Felemenk tebaasından Alfret Hanri ve V.ilyan Elizabetin müterakim arazi 
vergi borcundan dolayı haciz edilmit olaa 768 sehime aıüak-.. Ye 

327256 lira kıymetli Bulgurca çihliiindeki 72 .elıim hie.eleri vilayet idue 
heyetinin 13/11/940 tarih ve 2457 numaralı karariyle 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkanlmıttır. 

Taliplerin teminat mektuplariyle birlikte 4/Kiuıunuevve.l/940 tarihinde 
saat 15 de vilayet idare heyetine müracaatlan ilan olunur. 

19, 20 500S (233-4) 

Biibrekler~a idrar ter..._ bdar ,..Dardaki baslahklann 1DJ°lrroplanm U. 
künden tHai7.lemrk içia HELMOBl.Ö kullaaınır 

lfobreklerin çalışmak kudretini arttınr _ Kadın. erkek ıdrar zorluklaruu. eslıt 
,.e veni belıloiukluiu.nıı. mesaae il&.ihabuu. bel ainslftl, sak sık "1rar bonuh ve 
bourken yıuunak halleriai ptrrir. Bol idrar temin eder_ 

ıc1ran1a kmalana, mesanede taşlMna t*kkülüne mini olur_ 
OİKKAT: HELMOBLÖ Wnruuzı temizliyerck mavilqdrir. 

t Sıhhat Vekiletinia ruhsatım laimlir .• !!ER ECZANEDE BULUNUR 

ÇaınalııTuzlasıll.....,.lii§ünden: 
.. ,..,..,.,., ·"'·-.~.} 1 - Yapılacak it tuzlamaz levazım adbarı çatısı inpabdır. 

2 - Mulıammen bedeli 532 7 lira 63 kuruı ilk teminata 399 lira 5 7 kuruttur. 
3 - Bu ite ait kctif, tartname ve proje her gün müdürlüğümüzde ve itmir 

başmüdürlüğümüzde 1rörülebilir. 
4 - Açık eksiltmeye iştirak edecek taliplerin ihale günü olan 2 l / I l / !MO 

Perıembe gÜnÜ saat \ 4 de müdürlüğümüzde müteockkil komisyonda hazar bu-
lzmirin bu mqhur kolonyuım Hi~ lunmaları. 5, 12, 19 -4712 (2249) 

lil eczahanesinden alacak11mz. Çün
kü yalnız eczacı Kemal K. Aktq 
yapar. 

Tiirlriyenin bütün zevkini kendi
ıinde toplamlf bir !8heaftdir. Takli
.S JOktur. Çhlcü ,....lamamalda-

Dr. Silleyman ~1'1111 
Ç~uk hstalıkJan mUtela-11 

TELEFON: Z311 
Mua1ene ..__ tZ mn.d MYler S.. 
Evi: Göıate,e Kanbl a,... 8M/1 
LoMnıua (fte u...-ı "• .. •• HiLAL ECZAHANE.Si =-l Mat••i••• ._. -..W et· 

DOKTOR OPERATÖR 
.IAll1 ICOl.AKÇI 

Kulak, burun. Bolaz hastalıklan 
Miltehassısı 

M•aywlnmni : BiriMi Herler 
Ne. t~. Ta.aOfıl : .... 

Eri : Gliıaepe rr...., CM. Ne. -
TKl.a'ON:-



SAH FE 4 YENi ASJR 19 SON -rESRIN SALI 
=··········································· r .. .. SİYA I İCMAL i • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Akdenizde yeni 
bir taarruz 
arefesinde ---·--

YAZAN: B. B. 

Mans sahillerinde 
~ ------- Yunan. ltalgan harbi Çok mühi'!I bir rapor 

Alman uzun en hararetli saf hasında "Ingi.ltere, Al
menzilli toplan Yunanlılar tam man hava teh-

çok fazla iş bir imha harbı likesini ye-
göremedi "' necektir 
-- yapmaga ça- -·-

:Mıh\ er devletlerın.n Akdenızde yeni İngiliz ta)1J1t1Jfeleri llu 1 1 Amerilıa ltava müdafaa 

Deniz harp okulumuz 165 yaşında 

bir t. arruz aıefe "nde bulundukları topla "Yft bul nd ..Aııa ışıyor ar nazı ... Ca-u .. eıes 
tahmin edilebilir. Beı t sgaden'de bay' 9 _ ı 
Hitıcr·n İtalyan ve L panyol hariciye na- ~er· bCH'!r;:IJG -·- İngiltereden döndü -----.... :x*x:-----
ınlari_yle ve Alman ordusu başkuman- Londra 18 (A.A) - Şafaktan az son- ITAL YANLAR iKiNCi BlR MÜ· Nevyork 18 (A.A) - Amerika hava Ohu~un müdürü ve en eslıi mezunu heyecanlı 

Dün deniz harp okulu~ , 
muzda merasim yapıldı 

dam general K.aypele mülaki olan İtal- ra cenubu garbiden esen şiddetli rilzga- DAFAA HATTI KURMAK GAY· müdafaa nazın general Çayreles lngil- llil'el' nııtulı so··..,ıedı·ıe .. 
yan genel kurmay ba kanı Maı·eşal Ba- ra rağmen bombardıman tayyareleri terede bir ay kaldıktan sonra reisicüm- ı 
dogli:')o ile mülakatları bunu ihsas et- Grimne burnu civarını bombardıman RET iNDE . GÖR,CE DU" Ş· hura raporunu vermek üzere geçen ay İstanbul 18 (Yeni Asır) - Deniz harp harp okulu müdürü ve okulun en eski 
mektedir. etmisler<lir. 'I sonunda Londrada)l ayrılmıştır. okulumuzWl 164 üncU yıl dönümü bu- mezunu Hasan Kaptan heyecanlı birer 

ispan.)a harid)e nazırı bay Serano Kale ve Bulogn arasındaki yarlara MEK U'" ZERE Bu rapor hususi bir nikbinliği ihtiva giln idrake~, ibu münasebetle Hey- nutuk söykmişlerdir. 
Sunerin geçenlerde Berlin "'c Roma~ı Alınanlar en aşağı 24 dnne uzun men- . .. . . .. etmektedir. Raporda Alman hava tehli- beli adadaki okulda hey~anlı merasim 
%İ.)arc inden sonra Alıııaııyaya bu ikin- zilli top yerleştirmi§lerdir. Bunların ha- Radyo gazetesıne gore son ıkı guıı kesini yenmek hususunda !ngilterenin yapılmıştır. Müteakıben deniz kenarına gidilerek: 
ci zb arcti \ e bu Zİ.) arctin böyle Uçiizlü zılan Majinodan getirilmiştir, Grimne zarfında ge!en _ha?erler harekatın w Yu- kudretinden bahsedilmektedir. Raporun Merasime kahraman denizcilerimizin ananevi merasim yapılmış, okulun ya. 
bir lrnnuşma şeklini alınası lspan;\ anın burnu feneri civarında uzun memı:illl on nanlılar lehıne ınkişaf etmekte oldugunu asıl ehemmiyeti İngilizlerin en çok ihti- hep bir ağızdan söyledikleri istiklal mar- şını temsilen zincirin 165 inci baklası 
kat'i olarak mihver dc\'lctlcri taraiına iki top yerleştirilm~tir. Dört topluk bir gösteriyor. İvan dağı ile Morova dağının yacı olan şeylerin Amerikada tercihan şile başlanılmıştır. Bundan sonra deniz denize bırakılmıştır. 
gec;Ct"e~i hissini ,-ermektedir. Bunun batarya yarlara yerleştirilmiştir. Diğer büyük kısmı Yunan kıtalan tarafından temin edilmesi neticesini vermesi ola- .. -·-·-·----·- --·---------·- .. ---·-
yanlış bir his olması da miinıkii.n olmak- 6 top Kalenin garbında ye.rleştirilnıl'- zaptedilmiştir. caktır. 
fa beraber, şarki Aktlenizde İtalyanın tir. Görice timal doğu ve cenup ki· ---~---
düştiiğ"i.i <:ıkmazm tesirlerini azaltmak Hava ](eşifleri bu toplarm raylar üze- mi d b t } b • h ide Kahraman askerlerimi-
lc;in garbi Akdcnizde bir hareket ihti- rinde hareket ettiğini meydana koy- sı. arın an ,a ı mı, ~r a • Yunan • ıtalgan barbı 
mal d:ıhilinıledir. Bu hareket ise ancak muştur. dır. ltalyanlar Morova dagının ha,. h d d ı 
İspan.)~ının iştirakiyle mi.imkiin olabilir. Uzun menziHi topların İngiliz sahiline zı noktalarında mukavemet edi- ze tu•• tu•• n e ı•ye e ı• ı•yor 

Alm •. n dipl_omasısi şimdi • Y_eni Ni- açtıgı ateşten zayiat azdır. Obilslerden yorlaraa da bu mukavemeti yapan y ) la •ı · 
~nu . .'.1'.l.ı verıl~n Avrupa ko~b~nezoı;ıu ölenler 20 ki§idir. Yaralılar daha azdır. kuvvetin Al dardan olması muh· 0080 J r J er• x x---------
içın sozu geçcbılecek her ke~ı dmleıruş- Bir kilisa yakılmış, üç kilisa harap ol- • pç •• • • rı 
tir. Frarua Le yapılan görüşmeler, bay muş üç otele, bazı muazzam evlere isa- temeldır. Bunların en muhım vazı· ı v d İstanbul 18 (Yeni ASU') - TUtbc\l- Bütün bu hediyeleı• inhisarlar idare• 
Lavalin gayı etlerinP rağmen, şimdiye betl;r kaydedilmiştir. fesi Göricenin emniyetle bo,alhl- emege evam ler birliği, zabitlerimize ve uk.erlerlıril- iıhıın fabri.kalarl.JldO sigara haJine ge6-
kndar bir netice \'ermemiştir. .lJ-. maaını temin ederek ltalyanlarm d• 

1 
ze tütün hediye etmektedir. Birliğin re- liıdlkten sonra kahraman askerlerirniH 

Frafüa ile işler diizclir gibi görünür- B "M ı · . dü M ı· . d ") d "k" • b" •• e ıyor ar isi Dramalı B. İskender de bu maksatla gi>nderilecektlr. 
~en ispanyanın mih\crc kar~ı soğuk • USSO ını,, n a ısıya ag arın a 1 ıncı ır mu- bin kilo tütün hediye etmiştir. 

:::~~;·i :~;;~:~·~il~~:~~!~~: bir nutuk söyledi ~:!:d':::akt:Gö~!::·~~~:mv: -BAŞTARAFI ı inci SAHİFEDE - .. ,-·-·-·-ı·-·-·-·-· -·-t·-·-·-·a-···-·a-·- .. -·-·-,-D -· -l ·A-·,- ·~k·-·d--
belirnı; .. ~ dikkate ııa~ıındır. Olabilir ki, -~-. vah:'EDE nan harbmın mihrak noktaııdlıı". yeti olan tepeler bilhassa tayyarelerin unos aıuaua eıaı Z anıra 881 rı a a 
Fasın Ispanyuya pe~keş çekilmesi gene- - BAŞTARAF11 ıncı SAn.1.r - btiyilk mukavemetlerine rağmen l!lpl il -·-ral f"r:ınkoyu mih\erin kucağına çek- tır. iMHA HARBiNE DOORU edilmiştir. 
mek idn bir vasıta olarak kullanılmış- ~- Musso~i ~u \IZUll nutkunda evvel- Yuıianlıfor Epir mıntakasmdun İtalyan tayyareleri Yunan ~ ve Tayyareler yal· Hür Fransız 
..tır. 1',akat şu takdirde, İspanyayı kazan- e~e, ~u~U bfbı goğur'!11 h:r~ Arnavutluğa gelen Jtalyan kuT• k8ylerlni bombardanan et.:m.Q ve mitraJ-
mak iı:in Alnıanya Fransız müstemleke lerı tahlıl etmiş ve ng tereyı ti • • •1 • d"• k t yöz ateşine tutmu~tUl'. Hasar ve insan- K ~ • t ) v 
imparatorıuğuuun husumetini ıöze a1- m'i.isebbibi olmakla itham eylemiştir. ve enmn sen e!"ln.J u,ere am ca ı.ayiat yoktur. DiZ ecova Clr=.J !lllpara or ugu-
c1ınn1s ola<'aktır. YUNAN HARBINDA VAZİYET bir imha harbi yapmak için acele • Y 

Haddi zatında buna ihtimal verme- Bundan sonra Duçe, İtalyan noktai ediyorlar. ltalyanlar da bu tehli· İTALYAN RİCATİNlN BOZGUNA V8ft08 bom 00 DUO hudutlan 
mek icap ederse de hunu milmkün naz.arına. göre, _!taly~n - Yunan mubaı:e- keyi önlemek iÇln bu mıntakayı DÖNMEMESİ İÇİN 
JııJan sebepler vardır· Fransız mi.is- besıne aıt hAdiselerı anlatmış ve demış- il • d ık .., 1 Ati.na 18 (A.A) - Royter bildiriyor: atabı•ldı•ıer • ı• 
temlek~ imparatorluğu, .yavaş yavaş, ta- tir ki: . . v e erın en ç armamaga ça ıft• Ricatlerinin bozgwıa dönmesine mani ""eDIŞ 1yor 
bii bir meyil ile İngiltere ile işbirliği yo- - Epmn İtalyan daglan yıldırım bar- yorlar. Bunda en kanlı muhare- olmak için talyanlar, Yunan • Arnavut _ _ • _ 
]una kaymaktadır. General Veyg~dın bma ?1üsait de~dir. 1935 ~esinde beler oluyor. Bu muharebelerin hududundaki muharebelere büyük mik· y il 1-•- f ~ıı .. 1 hülıümetinin ~mali Afrikadan dönmemesi, general ~~!!olıdc Habeıı harbı e.snas~~ ıra!_, et- cereyanı dalın ziyade Yunanlılar tarda tayyareler iştirak ettiriyorlar. Bu· G ancı ayyaıte er ~ 
De.,oli.in Gabon müstemlekesini kola-•-·ca tıgım nutukta Habeş Necaşısının eıgel'- I h• d d• E. '- tak d na rağmen Epirdc Yunanlılar arazi ka· pelı flddetll lllr -iizütamla,.ı fimdi 

" , 1 · · ··k v• • • •• 1 · tim B ·· e ın e ıı-. :> mın asın a akta d tm kt dhl ele geçirmesi bunun delilidir. Loren erını so e~gunızı soy em"' . . .ugun . ~-- • • zanm evam e e e er. mulıa11emetle ~'ı>'eneral Degolün 
Fransız halkının ya Polonyaya, ya ser- dt', a~·ru kat!~·etle .te~~~ ede~ ki ~u: da y, nanlıhr çok tıddetlt ta~rruz.. Bu bölgede alçaktan uçan İtalyan 1ı I 1 i d 
best Fransaya gitmı:ğe mecbur edilmek nanlıların cıg~rJ~rını sokec.e~ız. Bu ild lar yap:yorlar. ltal; .nlarııt bu tayyareleri dalga halinde Yunan kıta- Grfl Gffdal' 1 em,. ft e 
suretiyle tehciri Fr;.nsızJara, galiplerin- a:rda ,eya ?n ı~ı ayda olabılir. Muharc· mıntnkr.ıdalc:i en k~•vvetH ... ~kima• la:r~ bombard:'1lan etmis ve mitralyöz BeJ~ad 18 (A.A) - Yugoslav istlh. T onclra 18 (A.A) - Geneı·al Degol 
den pek fazla bir «ey hckliyemiyecekle- he :ıntak ~mıdı haşlamıştır. Yunan mu- t d ... , ffak ıtt~şıne tutmuştur. barat ajansı tebliğ ediyor: · .l\· Fransız imparatorluğuna iltihak 
rini öğretmiş olabilir Şu halde Fransız ka\'emetini kırmak için kafi derecede ını a yarıp 8~mege l"".IU't"lsl Dk zamanlarda bu bombardımanlar 17 teşrini sanı sabahı aaat 4 raddele4 eden Librvil .şehrini ziyaret ederek iaşe 
mil~tcmleke inıparat~duğu~un ~ede ~l- top "l:e insanımız vardır. İngilizle~ Yu- ol~!1t!ard ır, !lurtı.'1:"1:1 Lıı:c··e.. .. :unavn kıta?tının i~erl~m?sini yavaşla- rindo yabancı tayyareler Mar ~vıı ve ~birleri al?"ıştır. Ga~onu~ ~mameıı 
sa kendilerine karşı cephe alagağını his- nanlıfora .3'!1rdınu k~rarınu~ı tat~ik et- Gonce cepheaındçkı h .. r!!lı:&' • ı ~ p agır ~yıat verdınnış .ıse de umumi Keşova üzerinde uçnı~lardır. T nare ~ür !'::ansız ımpara!orl~~a ılti~a~ı ne .. 
:;eden mihver devletlerinin, Ispanyaya me~ten ~ızı men~tmı~~ccktır. Epll" ~ep· daha az ehemmiyetli df;f'ildir. Ytı· ı · evam etmektedır. dafil bataryaların şiddetli &teş açması ticesını veren S?rtJantının teslımındeQ 
tath vaitlerde bulunmak suretiyle gar- Iıcsındc ılk on gun ıçmde kaydedılen 11 b" d h A 1 "' 1 . ve Yugoslav avcı tayyarelerinin derhal sonra burasını zıyaret eden general De .. 
bJ Akdenizde :şimali Afrika Fransız km·- 330 firar, 1080 yaralı ,.e 650 kayıbm in- n~n 1 ar _ır a~ a a • f"\1"VUt ·t~p. G(ı•UCEYE DOGRU . , gol biltün bu harekatta kimsenin yara• 
vetJerini işgal etmege çalı~malan hatıra tikammı ulacağız. Silalı altında bir mil· nufuz ettıklerı takdır:d.-., d e hem .balyan tayyarl!lcı:iroin 1111idahalesi Go· !18va~f°1ası üze~eJ'alnncı •llYYareler lanmadığını ve ölmediğini mü.'.?ahcde et-
J(elebilir. Yalnız İspanyanın bundan ne yon ki~i tutuyoruz. icap ederse daha se- timal, hem cenup ceph~4ı1ni çok -rl'--e etrafında v .. ?inducıtaki :lla.ret~l\tı ~~. 7ın:c b~:vt ~;a~~ ve mekle memnuniyetini izhar etmiştir. 
~azanacag~ı pek göı:e çarpmıyor Ü" ı:;e- kiz mil:\"On ki:~i:ri silfıh altına t;ağ'lrabili· mü•kü1 durcrma ıokmllı ol""caklar- ym:aşlatmadlğuıda:ı mı ">ölgefo..-d,: Yu~ h- uzaklöy Y ake ayta L '! e .akle er- önce Vişi hilkümeti emrinde bulunan 

• "" • Y • '·' ' il 1 -· • t 'nı di::- Y .. ı aşır UP.<'"r.r.t too>r arını cüzü"taml d t ft" tmi t" G aJ nelik dahili harbın hala yıkıntıları için- rı.ı. . . d nan er emesı ':ev arrı e. mc ... ~ .: u- . . • . arı a e ış e ş ır. ener 
de bulunan zavallı İs an anın Fransız İMHA EDILE:--J ITALYAN FIRKASI ır. . • . nanlılann kuvveı Dl1'nevıye1en mükem- terk etrnlıjlerdir. Teti.inün kumandasındaki kıtaların ileri 
şimali Afrikas:na knrşi v: hatta on~la Bay Mussolini Epirdc bir İtalyan fır- ka~talian~~ 'im~; v; dmer~ek?e~ı ~are- meldir. ~?n .. g~~r zarfmd~ ken1lilerin- 1nsanc& ~Y~~ yoktu... Yalıu7 hasar hareketine muhalefet eden bu kıtaat 
beraber bir Cebelüttarık macerasına gi- ka-;mın imha edildiğini inkar ettikten b" Jn en 1 a e\ e~d e "hı~ ış~ ı,. a!!e- den çok ustim sılahlarla mucehhe~ dil~· vukca galrni§tn-. şimdi ~neral Degolün emri altında ~ .. 
rişmesi kapanmamı~ olan harp yaraları- sonra faşist partisini milleti ba21 hasis kii e henu~ c:-p esın ke d t]Yarı B ırk çe= ~~ kuvvetle~i ta~detm~kle havret ve- lışma~1 ist~mektedirler. 
nı tekr'ar a"maktan" ve İspanyayı daha hareketlerden kurtarmak için harekete mi e aruke etı ynpmda t:lkır aTk .. I u 1uv rıcı cesaret gostermı~lerdır . Bl3J "GblUICI fG'U'UCll'e -•-

.. v d . d . """ k'• vet er m avemet e ere c;e ı mese er- 1 "" j 
fazJa sefalete mahkfım etmekten başka gec;"me;e . av~t e~ımş ve ~mışı.u. . ı: di her halele Yunan Başkumandanlığı Yugulauyada 1'3D, Fransa, Japonya 
hır netice veremez gibi görünüyor. - l artı milletın manevı sıhhatim ve d h • d 1 k .MERAKl,I ŞEYİ.ER 1· 1 • b kil• . 

Bu sebeple, her şeye rağmen, Akdf'.lliz ma~di mevcudi~·etin_i ~limaye il~ mükel- a a zıya ::nemn; 0 aca tı. • • •• • ••• • • • • • • • Sufıu:l etti Se lr. erı aşve lft , 
vazi,)ctinin yeni harp unsurlariyle karış- lefhr: -!le~~elınilel !•kırle~ rengı altın~a • ., • • B d Belgrad 18 (A.Al - Geyri resmt su- nezdinde 
maması da mümkündiir. Mihver devlet- k~ndı?ı gosteren hır nc.vı su~perver~k Surı yede ... ngılız ta- u a laideli bir nasihat rette bildirildiğine g~ro bir yabancı tay- Ankara 18 (A.A) - Ge~en gün Reisi-o 
)erinin şimdiye kadar pek çok !oiCyleri ol- h~J~r~ de yalandan takıp ve ımha edil- Suda boğulmak tehlikesi geçiren biri· yare bu sabah Danilodgarsol 'llzerinde cil..'llhur İsmet İnönüye itimatnameleri .. 
nmş bitmiş gibi gösterdikleri, fakat ne- melıdır. . raf far/ ığt artı yor sini kurtarmak te~ebbilsünde bulundu- uçtuktan sonra cenubt Yugoslavya dağ- ni takdim etmiş olan Fransa Japonya 
tkedc hiç bir sey olmadığı ~ok tecrübe İTALYAN DONANMA' ,JNC'll .., ğunuz zam.an yapılacak ilk şey heyeca· lan 11zerine düşmüştür. Yugoslav me- ve İran bUyük elçileri bugün' başvekl• 
edilrnistir. Bunun içindir ki, Molotof - YEDll:iİ DARBE _ BAŞTARAFl t inci SAHİFEDE_ na kapılmamaktır. Çünkü acele ile bir murlerı tahkikat lçin valuı ı'llı8hallb\e lu\. Jette doktor Refik Saydam tarafından 
Bitler 'ıniilakatı gibi llitlcr • Ciano - Tarantoya :rapılnn ingiliz hava hücu- Nevyork, Herald gazetesinin Be- yanlışlık yaparak biz de boğulabiliriz.. reket etmi§lerdir. · kabul edilmişlerdir. · 
Suner mütakah hakkında da hü.kiinı mu hakkında bay 1\lussolini üç zırhlıya rut muhabiri Suriyede efkarı umumi- Eğer boğulan kimse bayılmışsa onu saç- ~ .ı:;...---
'\'crmcmekte acele etmemek \'e hidisc- isabet ,·aki olduğunu tasdik ebnis, fakat yenin gittikçe İngilizler lehine dön- Jarnızınyduzun·~~-y~··akasulaytis~ptun"~ahilde. ekalınçekiasın"niz.a Ydikal: Afn·kada tayya .. Yunan muıaffakıgetı·nı· 
)eri beklemek en mm nfık hattı hareket- hmılnrdan ~alnız birinin ağır yaralı ol- düğünü yazmaktadtr. Efkan umwni-
fu. duğunu ' e tamirinin uzun zamana mü-. yenin bu tebeddülünde üç sebep gö- kat etmeli. Suda cırpınıyorsa ona arka 

~~a~:r::ir0~~~=~1tes:;;~;.~:~. ~J;~·:: ~,!t~~~=:=~~;!~::r i~:= ::~y~~=~=:~ıın=;: re harpleri . gösteren rakamlar 
BiZ VE 

MiHVER 

lemiştir. cisi Ymıan muvaffakıyetleri ve üçün• mızı kazazedenın kollan arasına geçır- •-
FRANSA - İTALYA cüaü de söylendiğine göre General meli onu yavaş yavaş sahile sürükleme- ffabeflstanda dendJt• 
Fransadan bahisic bay Mussolini bir Veygandm müstemlekeleri mihver lidir. ~ola llGSGl'G ---...'dl 

intikam sulhu tatbik ebnek filo-inde ol- devletlerine vermemeğe azmehniı * .._.-... .. 
madığıru. fakat harpten evvelki zaman- olpıaaıclır. Mevcut olan ve gittikçe Ehramlar ve Slinks slıendel'lye de 
lardan beri malfun olan İtalyan taleple- art.an kanaat --tur ki General Vey- ~--- ~--..aı 

b b k v ~...... Ant dikild"V• kuvv tli HIAilUHU ...... 
- BASTARAFI 1 inri SAHİFEDE - rinin tatminini itta ita ip ettigini söy- ıand Fraıwz müstemleke İmparator- bir v~~kasıd:~•Aru7a:b~ ~ir t.skenderiyeı 1~ ~) - Diin neşro-

eıniştir. luğunun Vqi bükümetine karıı iaya- zamanın hayatım ve Adetlerini anlamak lun. an resmi teblığ: Dün akşam tskende-
bulmak hususları müstacel mesele B. MUSSOLİNİNİN nına en ... eJ olan son maniayı da orta i ..ı_ ılan h _,_, .. miimkündür. Onun için anıtların büyük rıye c varmwt. yap . ava ~arı e&-
olarak gösterilmektedir. NUTKUNDAN PARÇALAR dan kaJdımuttır. Genç Fransız ıu· bir ehemmiyeti vardır, n~~da bir miktar öltl ve yaralı kayde-
y,..,ı· Tiirki.:e ile "ıyi münasebetler Nevyork - Kaza Venezyo'da topla- baylan arasında mihver devletlerine dilin;.,..~ .. Bazı h .. .,.,r ı ..., --·'-· bul 

""'' , b l f f d dinl Dünyanın belki de en eski ve en bü- ~........ - P. - v~u • 
i<lamesinden başka bir şey istemiyen nan in erce aşist tara ın an . kienen kartı aÇlkça mücadele etmek üzere yük anıtları Mısırın ehramlarıdır. Mı- mtı:,ıut'. 
Almanya ve İtalyanın Türkiyeye karşı nutkunİndgila bay harMussolini dünhemiştir ·: fngiltereye iltihak edebilmek imkin- sırda bir c;ok ehramlar vardır. Fakan en 
her han!!ı' bir talepleri '-'oktur. - . tere pten m·· asıran me- lan lıakilô bir sevinç uyandırmakta- lan C VAD~ANDA YAPI-

• J suldur. ,..:;.er İncriltere, Fransanın yar- d-. meşhur izede bulunan ehramlann ~.uJ ... 
Bu miinasebetler Almanyanın 1920 '""" ı.• .. üçüdür. Bunlann da büyüğü fsadan LAN HASAR.AT 

aenesindenheri Tiirkiyc ile temadi eden dımiyle, Almanyayı muhasara etmeğe L ·. ak 'V -- Men 18 (A.A) - lngiliz hava kov--
teşebbüs ·etmeseydi, harbm önü alınabi· ıu Y Ut AXUps tarafından yaptırılmış-

Yunan filosu 
Adriyatikte 
Italyanlara 
taarruz etti ..... ' 

YUNANLILAR NE KADAR ESiR. 
TOP VE MITRALYOZ 

ALDILAR? mUna ebetlerinı? u~gundur. Almanya ve lirdi. tiyacı yoktu. Fakat Führere bizim yar· 4000 sene evvel yaşamış olan Kral Khu- vetleri Ci:_buti - Adisababa .~olunu 
ltaly:ı, Tiirkiyenin istiklalini Avrupa dımunm kabul ettiğinden dolayı ınin- tır. Bu ehram dünyanın en bUyiik bina- hasara ugratınışlardır. Dm.dava ista.&- Atina 18 (A.A) _ 14 ikinci teşrinde 
muvazenf'sinin esaclarmdan biri olarak TARANTO DARBESİNE RAİR nettanm. Bu sayede müsellih kuvvetle- sıdır. Ve 480 kadem yüksekliğindedir •• yonuna b.i::r çok isabetler kaydedilmiştir. küçlik bir 'Yunan muhrip filosu Otranto 
telılkki ederler. Tu::anto İtalyan deniz füJi.inün İngiliz rimiz ve tahtelbalıJrlerimiz, bütün kuv· Yanında yüksek biı· •SPHİNX - Sfinks• boğazını geçerek Adriyatik denizinde 

Türkiye harici siyasetinin mihveri tayyareleri tarafından boınbardımanma vetleriyle, Almanya ile işbirliği yapmış- vardır. Sfinks aslan vücudu üzerine ta- j ~"- muhtelif taarruzlar yaptıktan sonra ii&t 
dair B. Çörçil tarafından avam kamara- tardır. kıl:mı.ş garip bakışlı bir bastan ibarettir. spanya Ve rrcınsa sUne dönmüştür. 

olan Boğazlar meselesinde Sovyet sında verilen rapor münasebetiyle İtal- YUNANİSTANA DAİR * · sahUlePinde 1 
Ruavanm ,imdi bu meselenin ken- yan başvekili şunları söylemiştir: İtalyan başvekili Yunanistan hakkın- YUNANLILARIN ALDIKLARI • 4 
di lehine olarak halli haricinde başka - Tarantcda üç harp gemimizin batı- da da şun.lan !.öylemiştir: Kaç yıldız görürüz? fiddetH fınınalal' MALZEME VE &')tR 
ihtimallere güvendiği günden beri, nld.ığı iddiasının yanlış olduğunu teınin _ Yunanistan hain bir düşmandır. Gözle gökte görebildiğimiz yıldızların Madrit, 18 (A.A) - İspanyamn ti-

B .. I 1 · • h • · ederim. Vç harp gemisi hasara uğramış- Yunanlılar İtalyadan, diğer her millet- mikdarı aşağı yukarı on bindir. Fakat mal sahilinde hasaratı mucip olan fır· Londra 18 (A.A} - Deyli Telgraf ga
ıa~ ar ;esT.~a:2ın • e ~~1!e~ı br. Fakat hiç birisi batmam.ıştır. ten fazla nefret ederler. Yunan hainli· bu yıldızlar muhtelif hava şartlarına gö- tına Fransanın Marsilya ve Nia sahillerin- zete.sinin Atina hususi muhabiri Yunan• 

aza mıssa a, ur yenm 1 sı· Halbuki bay Çörçil üç zırhlı iki kru- ğinin deliDerini veı-eceğ:iz. Alınan zabit- re bize tamamen görtinmezler. Ayni za- de de hüküm sürmüştür. Nisde bazı yer- lıların iğtinam ettikleri şeyler hakkında 
yaaeti her zamanki gibi yine Boğaz- \'a7.ör ve iki muavin kruvazörUn Taran- )erinin Fransada keşfettikleri bazı vesi- man içinde biz bunların ancak üçte biri- ]eri seller basmış, Marsilyada eski liman şu rakamları vermektedir: 
lar etrafında döner. Sovyet Rusyanın loda batırıldığını iddia etmiştir. Bay Çör~ kalar Yunanistamn lngi]tcre ve Fransa- ni görebiliriz. Binaenaleyh gördüğümüz ~ı:ımen ııu al~nda kalmıştır, Senlazar~a Şimdiye kadar Yunanlılar ttalyanla.r
Ba.sra körfezine çıkmak arzusunun çil bizim t~fımız~an torpillenerek Li- ya vaktiyle deniz ve hava üsleri teklif yıldızların mikdarı yalnız üç, dört bin ıkı balıkçı bogulmuştur. Laroşelde denız dan 3500 esir, 20 ağır top, 100 mitralyöz 

tahal.L ku h li d T·· ki · va- verpul ve diğer bir lngiliz gemisinin Akı- ettiğini ispat etmektedir. kadardır. Halbuki bizde daha çok inti- limanı istila etmiş, bir tren sular içinde ve iki İtalyan taburunun bayraklarını 
• IB. u. .a n e, . ~r yenın betı'nden bahsetmeıı· ı"di. İ b b akır k 1 ~ d B talyan ordusunun Yunan cephesin- aını ır . a mıştır. alımşlaı·dır. 

zıyebnı tesbıt etmesı lazım ır. u İtalyanın teslihatı hakkında B. Mus- deki muvaffakıyetsizliklerine gelince B. * . -:1·- Yunanlılar 28 İtalyan tayyaresini ı'ü· 
sebeple Türkiye dünya politikacıla- soJininin sözleri şunlardır: Mussolini ŞU ~--özleri söylemiştir: Çelik ciğer sayesinde lngilte .. e • Ame,.ilıa • Si· şürmüşler, 30 tayyareyi de ciddl ha ·a-
nnın göz diktikleri nokta olmuştur. - Harpten evvelki zamana nlsbetle - Arnavutluktaki kuvvetlerimizin d Ü il ti 1 ra uğratmışlardır. 

YUNAN _ lT AL y AN dö~t misli daha f~zla tayy.~e ~ti.hsal kumandanı tarafından gönderilen bir yaşıyan a amın yam m nase e er Taymis gazetesi bu kadar güzel ·,ır 
HARBi VE BtZ c?ıyoru~. Bu .ma~eler, dıger .~e~~- rapor kıtaatın maneviyatının iyi olduğu- çocuğu Oldu.. Ve .Japonlar neticeler kazanılmasını mevzuu bah e· 

nn mak.inelerıne nısbetle daha ıyı değil- nu göstermektedir. Yunanistam, İngiliz Nevyorktan bildirildiğine göre çocuk B.;°rlin, 18 ~A.A) - D. N. B. Tokyo- derek diyor Jti: 
Türkiyenin Yunan muhaıematı- se de aynı derecede iyidir. müzaheretine rağmen, mağlup etmek felci denilen bir hastalıktan muztarip ol- dan bildiriyor: İngiltere ve Amerikanın Muharebenin yirminci günü her şeyin 

na kıın§mamak vaziyetini temadi et- ALMANYA VE ITALYA için kafi derecede insanımız ve vasıta- duğu için dört seneden beri çelik ciğer guya Siyamla bir muahede akdetmek hava hakimiyetine bağlı olduğunu an• 
tireceğine inanmamağa mahal yok- B. Mussolini Almanya - İtalya ittifakı )arımız vardır. Ben bir defa harekete içinde sun'! teneffüsle yaşıyan B. Fr~d üzere olduktan hakkındaki haber siyasi ]atmaktadır. Bu sayede Arnavutluktaki 
tur. Alman diplomabnın da tebarüz hakkında da şöyle demiştir: geçince, artık hl~ kimse beni durdura- Snite'in karısı bir çocuk dünyaya getir- japon mahfillerinde büyük alaka ve me- İtalyanların iaşeleri kesilebilir. 
ettinl'" · 'b · T"' ki · ltal - Altı aydanberı, bugüne kadar Al- maz. miştir. rak uyandırmışhr. Gazete yazısını .şöyle bitirmektedir: 

ıgı gı 1
' ur yenın . yan • manya ile işbirliğimiz tam ve topyekfuı İtalya ve Almanya 150 milyonluk bir 30 yaşında bulunan B. Fred Snite ge- Tokyo mahfillerine göre eski japon Şimdiye kadar her şeyin yapıldıjııu 

Yunan muhasematından ht>JıÇ kal- olmuştur. bloktur. Bu blok zaferi elinde tutmak- çen senenin ağustosunda Lorkins isimli hariciye nazın japonyanın Amerika bU- ve bittiğini :zannetmek büyük bir hata 
mak arzuau ifikirdır • Almanyamn bizim maavenetimhe ih- tadır. 25 Y811llda bir kızla evlemnisti. yük elçilijine tayin edilecektir, olur. 


