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ilfm münderecatındnn gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

----------------~·x·~--------------

Başvekil Dr. Saydam 
Grupta, dünya ahvalinin göster-. - -~ - - -
di~ lüzum üzerine hükümetçe 
alınması zaruri tedbirleri izah etti . 

Ankara 20 (A.A) - C.H.P. miştir. 
nıeclisi grubu bugün saat 16 da re- Ankara 20 (AA) - Bliyük Millet 
ia vekili Trabzon mebusu Hasan Sa- Meclisi bugün Şemseddin Giinaltaym 
•- · · 1 d 1 ak başkanlığı altında toplanarak askeri mu-
11anın rıvnsetı 8 tın a top anar hakeme usulU kanununun 53 üncü mad-
hükümPtin t~le~iyle bu. hı:Jta i~inci <lesini cleğ~tiren bir kanun l~yihası mü
defa olarak ıçtıma etmıştır. Dunya zakl're eiml5tlr. Refik lnce (Manisa) 

. 
Cümhuriyetln ve Ciinıhuriyet eserinin bek~, sabahlan çıkar aiya.H gazetedir. 

VATANDAŞ 

TÜRK HAVA KURUMUNA YAR· 
DIM EDERKEN EN ZEVKLi, EN UL · 
VI VE EN HAYATİ VAZiFELERiN· 
DEN BiRiNi YAPMIŞ OLDUGUNA 
INANMALISIN. _J 

. 
YEN! ASIR matbaac;ında basılmıştır 

ı 

•• u ·m konuşma ar 
YUNAN 
HARBi 

/tal yanlar Si ıamın 
iki limanını bombar .. 

dıman ettiler 

Yunan ordusunun kuv· 
veti hakkında Taymis 
gazetesinin bir yazısı.. 
Atina 20 (A.A) - Yunan emniyet ne-

=== ı=:ıı: .. 

ahvalinin gösterdiği lüzum üzerine ve Rece~ Peker ~Kfüahya) söz alarak 
lıükümetçe alınması münasip ve harp hdnlkiı .lbta~fsln~ m~U k~lnmınaedilmkn: . 
h A A dded"J A ·ı . ed nunun n an e gore .lOrmu e esı 

atla zarurı a 1 en acı ye.nı t • mütalensını dermeyan etml"lerdir. Re-

zareti tebliğ ediyor: On iki adalı doktor 
Vasil Verkenln gizlice kirnladığı bit· mo
törle ve on iki adalı 14 k.i§inin başında 
olarak Lcros adasından bir mil mesa
fede bulunnn Eşek adasına yaptığı şahsi 
hücumu büyük bir Yunan askeri teşeb
bilsli şeklinde gösteren İtalyan makaına
tı, 18-19 1kinciteşrin gecesi Leros üssün
den bir torpito filosunu seferber ederek 
Slsamuı Pigodi şehrini bombardıman 
ettirmiştir. Obü.sler hiç bir hasar yap
mamıştır. Keza ltalyan tayyareleri de 
Pigotı ve Vati limanlarını bombardıman 
etmişlerse de ciddi hasara sebebiyet ver. 

birler müzakere mevzuu teşkıl eyle- cep Pekcrin bu husustaki ttrluiri kabul 
ınqtir. edilmiş ve madde encilmene iade edil-

Bqvekil Dr Refik Saydam kür- miııtir. 
•· ;ı k ı; .. kü f d .. ·· d .. k Bunu miileakip, Tilrkiye - lngiltere 

au!e. ~e ere ~ . me. ın u~un. u • adli müuıheret mukavelesine mlizeyyel 
lermı ızah et~ı§l~r. Bı~ ~ok hati~ler ınukaveJenamenin tasdiki L'lyihası mU
aynı mevzu uzennde fıkir ve muta- zakere edilmiştir. Meclis Cuma günU 
lealannı beyan ettikten sonra tekrar toplnnncnktır. 
aöz alan baıvekil şorulan suallere Ankara. 20. (A.A) - YUksek sıhhat 
cevaben beyanatta bulunmuı ve hü- ~rnsı 12 mcı toplantısını Pe~embe gü
•-·· · kl"f" · •f ki • _.ı·ı mi saat 15 te Sıhhat vek~letinde yapa
KUmetın te ı ı ıttı a a. tasvıp eu! - rak adli ve idari meseleleı-i müzakere 
ınek suretiyle celseye nihayet veni- etmiştir. - - -il- - .. ,_ - "~,.....~........,,_._.._,_._ l!-o...•.-.._.,.-.t-·-· ...... 
Mussolini'nin 
Son nutku ---·- -
İıalyadalıl manevi)1at 
llozalılağanun IJir 
deUJldir--· HAKKI OCAKOCLU 

Harbe tekaddüm eden l'lllardn A\Tn· 
Panın en çok kon~an diplomatı İtalyan 
diktatörii Sinyor Mussolini idi. 

Zaman ıuıman Irat ettiği nutukJarda 
büyük Roma imparatorluğu hiilyasının 
heyecanım haykırıyordu. 
Fransanın inhidanıına tcknddüm eden 

•Jlarda ise o, sesini kıstı. derin bir SÜ· 
~ta daldı .. 

nu ani tabya değişikliği biitün dhan 
unıumi efkarının güzünden km.;madı. 
Bütün gazeteler B. l\tussolini tarafındnn 
ihtiyar edilen siikfıhın selıchini araş
bnnağa koyuldular. 
İtalyan matbuatının bu araştırınnlara 

\>erdiği cevap şu oldu : 
- O zamanı gelince konuşacaktır. 

ltaiyan milleti unun i aretini bekliyor. 

1n.giliz ~kıli reJif:asıyLe 

Almanyaya 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taarruzlar 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

1ngiliz 1:raliçesi hava taamı.zmıa 
uğrıymılarla konuşuyor 

lnj(İltereye 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Taarruzlar 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Londraga ve Skoçgada 
bir mahalle bon,ba. 

ıar düştü ---
Silahlı bir İngiliz gemisi 

iki Alman tayyaresi 
düşürdü .. 

Londrn, 20 (A.A) - Hava ve emniyet 
nezaretlerinin tebliği : 
Dilşmnn tayyareleri diln guruptnn 

sonra İngiltcrcye karşı taarruz.lanna de. 
vam etmişler ve Londra ımntakası ve 
İskoçyada hir bölge de dnhil olınnk üze· 
re bir çok yerlere bombalar atmışlardır. 
Hücumların ba lıcası Midlense karşı 

tevcih edilmiştir. Buraya bilyük mikyas
ta yapılan hücumlar takriben beş saat 
devam etmiştir. 

Bir çok infiliık ve yangın bombaları 

- SONU 4 iincii SAHİFEDE.-
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-··---

memlşlerdir. 

Londra 20 (A.A) - Yunan ordusu- , ...... __ , ___ , ___ , __ ·--·---·---·---··-·-·--·---·---·---·--·--· ·-----·--··-·-·-·---·---·--· -·---·---- ___. 
01ıri gölünden bir manzara ve daima iyi Yııgosla:.. askcrıl, ı 

nun harekatı hakkında cTaymls> gaze-
tesinin askeri muharriri §Unlan yazıyor: 

Makedonya ve Epir cephelerinde ha-
ELENLER ELENLER 

rek~ sfr::ık ::ı:.~~=~erinin , Pogradiçe taarruz için 
takvi_ye kıtaatı aldılar 

Yunan ruhu gibi bü
yük bir silaha 

maliktirler 

--------
ı;a _e_a_D_...-0-..._.._,.,_,_l_I_._ •• 

CEVDET KERiM 
INCEDAYI 

Münakalat Vekale
ti ne tayin edildi 

-·-
Arnaıut askerleri bir -·-
ıtalgan benzin deposunu Kızıl ordunun gazetesi 

berhava ettiler ıtalgan - Yunan har-
Ankara, 20 (A.A) _ Münakalat Belgrnd 20 (A.A) - Yugoslavya hu- bını anıatıgor \'ckili B. Ali Çctinknyn sıhhi esbap- duduna gdcn hnberlcre göre İtalyanla-

tan <lolayı miinakalitt ,·ckaleti vazi- nn Amnvutluktaki en mühim iaşe mer- Atlna, 20 (A.A) -Atinıı ajansı bildl-
fesindcn istifa etmiş \'C yerine Sinop kez.i olan Göricc ~ehrbıin şark kısmı riyor : Katimerini gazetesi yazdığı bir 
mebusu B. Cc" det Kerim 1nccdayı- nle,•lcr içinde ynrunaktadır. Şehir henüz makalede, İtnlyarun eksi Atina elçisi B. 

ııun tayini yiiksck tasdike iktiran İtalyanlarm elinde bulunmakta ise de Craeye hitaben şöyle diyor : 
cyJcmi~tir. Yunan orduswıun tazyikinin çok şid· ıMuazzam İtalyan ordusu Yunan}ı. 
-- - ·-·- • ·-· ·-·-·--:· - SONU 4 iincii SAHİFEDE - !ardan çok fnik toplnriyle, tanklariyle, -·--n.,. -·----.-. ·--·-·----------·-- tayynreleriyle dayak yiyor ve dayak yi· 

yecektir. ÇUnkü füılyanlar Yunanlıların 
bol bol malik olduklan en müessir silt\-

- SOl\~ 4 iinrii SAHİFEDf~ -
ıı 11111111111111111111111111111ıııııımıı1111111111111111111& 

Almanya 
••••••••••••••••••••••••••• 

Italy~nın 
••••••••••••••••••••••••••• 

imdadına derhal koş
mayı zaruri görü yor - -·-

Filhakika Fransa yıkıldıktan ''e Al
ınan orduL-ırı Pnris pnlerinc geldikten 
llOnra 1\1 ussolininin sesi Ven edik sara
Yının balkonundan i~itildi. İtalya harbe 
tirdi. Daha dof:ru tabirle Alman zafe
rinden bir askeri geçit resmi yaparak 
Pay olmağa ko~tu. Ümitleri :Fransa yı
kılınca ingiltcreniıı de ıııuka\'Clnct et
lhiyeceği, Fransa imparatorluğu mirası
•ın kola'.\'Ca taksim edileceği merkezin
de idi. • 

Alm. n silah fabrika- Askerlerimize hediye iki gol vardır 

E\ deki h~.ıp çnn;ıJ 11 uymadı. İngilte
re dünya hiirrivetinin yıkılmaz çelik bir 
kalesi halinde mukavemete de,•am etti. 

/arının randmanı yarı 
yarı ya azaldı 

HANNOVRDE BOYOK BiR PET • 
ROL TASFiYEHANESi 

iMHA EDiLDi Amerika bcscrİJ eti zorbaların eline 
lurakrnanmk için elden gelen gayret ve Londrn, 20 (A.A) - Hava nez.. rcU-
l ardımı gi.ısterınck kararını aldı. nin istihbarat servisi bildiriyor : 

Bir iki ay içind<' sulha kavu acakla- Essendc bulunan bUyUk Ahnan mU-
tını iimit eden mih\erciler bu çetin mu· himınat fobriknsiyle Krup fabrikasının 
lla,·emet 4inlinde bir hayal ımkutu ile randımını İngiliz. hava kuvvetlerinin 
"-a~ıla~tılar. ~ ay zarfında ltalyan or- akınlıtrı neticesinde yüı.de elli düşmüş
du \'e donanmaSJ müttefiki Almanyaya tür. Fabrikaıun baz.ı .şubeleri faaliyetle-
en kfü;iik bir hizmette bulunamadı. rini tatH etmişlerdir. Diğer bazı servis-

İlalyan donanması sığındığı limanlar· - SONU 4 iincil SAHlFEDE - . 
tlan dışarı çıkamadı. Hatta küçük Yuna- 1111111111111mımnmım11ıımımmııırıııırıııııııııı 
llistan yapılan bföfii göriince Yunan 
Grdulan bii,\ iik fedakarlık \'c feragat
kirlıkla ayam hayret kahramanlıklar 
IÖStermclde gccjkmediler. 

italya buı\in Almanya için faydalı bir 
lllÜttefikten ı.iyadc mih,·crin prestijini 
kıran bir memleket oldu. Belki Alman-
1a bu 3;izden leni fedakarlıklara kat
lanmak mecburiyetinde kalacak1ır. 

Bunun sebebi nedir? 
Uuııun sebebi gayet açıktır. İtalyan 

~kerleri bu hnrbı bcninısiyerek l apmı
Yorlar. Hnrbctınek istemiyorlar. 7..afcri 
~ıuak ic:in simh \'C adet tcfevvuku 
kafi değildir. Zaferi yaratacak olan ruh
laruı üstünliiğlidUr. Bunun en son misa
lini de Yunanlılar vermişlerdir. İtalyan 
Ol'dulanna Anıavutlukta indirilen dar
~lerde en biiyiik rolii oymyan Elen mil
~t.iııin hayat 'e istiklulleri uğrunda öf. 
bıeğc karar vermiş bulunmasıdır. 

hazırlamak bahstnda 
ön safı tutacağız 

Kara kış günlerinde büyük bir hassa
siyet ve teyakkuz. içinde yurdun bölün
mez ve geçilmez hudutlarını bekliyen 
ı>0yca kahraman . rskerlerimiz.i düşün· 
mek, onların ayaklarına bir faz.la çorap, 
hir pamuklu, bir süvcyter ilave etmek 
bize dUşen vaz.ifelel'in birincisidir. Onla-

--1 ·· YUGOSLAVYAY 1 EZEREK 
GEÇMEK 

2 BULGARiSTAN ÜZERiN· 
DEN YUNAN ORDUSUNA 

ÇULLANMAK 
rın ellerine uzntacr.ğunız. bir çift eldi- İngiliz gazeteleri Viya• 
ven. çelik parmaklal"Uun sardığı silfıhı na müzakereleri möna· 
daha kuvvetle tutmnsını ve dahn isabet- rini 
le nişan almasını t~min edeceği için bil- sebetlyle görüşle 
hassa lüzumludur. . açığa vuruyorlar-

Filhakika halkuuız ve teşekküllel'imiz. Sildhkındırclmq bir 1ngiliz balıkçı gemi.si biiyiik bir 1rolyan Londra 20 (A.A) - cTaymis> gaz'°' 
ordumuz.a hediye hazırlamak Dahsinde tcıhtelbahirini rnptediyor test Viyanada yapılan müzakereler hak--
bize inşirah veren. hepimizi sevindiren -------------- kında şu miltaleatı nesretmektedir: 

- SONU :1 iincii SAHİFEOJ~ - Italyanlar isken- Mihvcr devletl"~inin si:ı-ru:'. .~aarruzu-
nun ana hatları clunyanın gozune bata-

SON DAKiKA d • • •dd t cak kadar tışikardır. Afrikavn VE.' Akde
enyeyı şı e - nizin gnrp ve şark hnv7.alanna k1ska9 

halinde taarruz fikri. le bombardıman Bu tanrnız, teşebbüs cdıkcck müte. 
•••••••••••• 

Macaristan ... ... 
Üçüzlü paktın dör

düncü azası oldu 
-:>•-

aktın imz::l:smdan son.· 

ettiler ---.. ·--
Sivillerden 41 ölü ce 

70 yaralı vardır 
-- ----·~-- -

ra B. Bitler bir ziyas:et ARAP MAHALLESiNDE BiR 
Berlin ~~!~~~ ~~~~tler bu sa- ÇOK EVLER YIKILDI . 

bnh Viyannya ge! ~tir. D.N.B. ajansı- Kahiı;e. 20 (A:A_> .- ~r da?lliye 
nın verdiği habere göre bugün Viyana- nezaretı 17 • l~ ~ıncı teşnn .gecesı İtal
da bir taraftan Al nanya hariciye nazın yan tayyarele.r~ İ~kcnd~?"eye yap-

. • hari · tıklan tarruz n"ticesınde sn·illerden 41 Fon R bbentrop, 1 alya cıye nnzırı ı.:~ı .. lm.. 
70 

k ' . ı ld ~ 
K nt C. J B ı· b"" ·· ı.. ~ o uş, ışı yarn anmış o ugunu o ıano, aponyanm r: ın uyu... bild" . 

sel.sil hnreketlerin muhakkak veçheleri .. 
ni toplamakta olduğa benz.iyor. Baslıca 
iki nokta tebarüz etmektedir: 

~ONU'l~SA~ 

italyan milletinin böyle bir karar al· 
~ bulunma ma n 1:ı ilıtiınal verilemez. 

er şeyden "' vd şurasını kat'iyetle 
14iyliyebiliriz. ki italynn milleti bu hnrba 
~yle girmiş dc~ril, başındaki dikta-

- SONU 2 iuci SAHİFEllE -
Jforswaka Jıalkeın11de miınevvcr kaclınlarımu: oakerlerimize hediye 

hazırlamakla ?IU!jgW 

- SONU 4 iincii SAHiFEDE - İsk~~d~yenln Arap mahallesinde bir 
mikdnr ev tahrip edilmiş, bir cami ha-

- SONU 4 iinciı SAHİFEDE - B. liiılc,. ve B. 1\fussolini 



-- Sus ••• 

• CELLa 
ARA ALI 

Yazan : $ahin Alıduman 
8-

Yerin kula~ı var! 

-
ŞEHiR HADERL -RI 

Ama t .. r resim ıe f otoğ. 
rat sergisi B. lsnıail Küntay 

Mussolini'nin 
Son nutku 

---··----HA 'l'ARAFI linci SAHiFEDE -

Kar!lıvakn Halkevinde bir arncıtör re-
------x_. x sim ve .fotograf sergiııi açılacaktır. Re-

törün zoriylc ürükJc.nın~lir. İtalymun 
mun bir harh:ı mukn\'ernet imkimlnrın
dan nınhnım bulunduğunu İlal;rruı mil
leti pek iliı bilmclrJ~ \'e takdir eylemek
tedir. Hatta b~ta kralları olmak iizero 
harp aleyhtarı olanlar pek çoktur. l~akat 
Faşist idaresi ekseri)·etin arzusuna tabi 
bulunmıyor. Durada tek söz sahibi l\lus
solinidir •. \'c onun arzusu hikimdir. 

Penbe şu SÖ%leri fısıldıyordu: •• Yıldırım bizim simler kara filim, sulu boya yağlı boya 
l'ı/lJ/ı.'Mkeye debll bil' saray damına (!öcec~k!- ve pııstd ile tabiatten çıkanlmı!I olmalı-
~· .,-, Y dır. Kopye resimler kabul edilmiyccek- Du ~crait alhnd:ı elbette İtalyan mil

leti kolay kolay ölmek istcmiyeccktir .• 
Buna bir de ia e dariı!ı, lıarbııı sefalet 
\'C ıstırapları, mu\·ıllfakıyetsizliklcrin 
akisleri jm\•c edilince itnlyayı hakiki lıii
viyetiyle göz.terimiz önünde caıılandır
mak kolayl· ır. 'itekim memnuniyetsiz
likler Iu oliniııiu kulağıruı kadar gel
ntiş olncnk 1d diktatör Fa ist meclisi hu
zurunda derin .siikiihmu bir kcrrc daha 
yırtnus ~e son defa irat C.) lcdiği nutuk
tu parti ini hrırekcte geçmeğc davet et
rni , menfi ecre.) anlara korşı nıiicndcl 
ltizunıı! üzerinde ısrnrla dunnuştur. Bu 
uo'ktn ltab ndaki maneviyat bozukluğu
mıu en cmılı delilidir. llc-r şeyi gizli tu
fan rejim lnı nokfnyı a~!'n yurmnk lii· 
znmtınn duymustur. Nutkun Yunanista
na .nit kı ım1arındıı ortaı n ııtılao iddia· 
l r, fücrind durulmayacak kadar ciddi 
:retten uzaktır. Bwılar ıult\ affalnyetsiz-

- Ne o Penbe? .. Açlığın fal, sana bu Herif, nnlatsm diye lamsına yaltak- tir. Fotograf sergisinde ve aşağıdaki ıart-
bdar korkunç mu görünüyor? .. Bu falı lanıp s•rmı ma •a, yalvarmağa koyul- hır dahilinde iştirak edilebilir. 
ldmln niyetine açmıştın?. Çabuk anlat muc;tu... 1 - Reııiml~r 9X 12 ili l 8X24 eb'a-
ta içim rahat etsin... Penbe-, M ~mo; u uı:uıı mi.dd~t ~nl- dında olmalıdır. 

Memo. kansının sanatındaki mehare- varttıktan sonra, nilınyf't yuınusar gibi 2 - Siyah parlak kağıt ve basılmı~ 
line cidden inanmakta idi. Penbe bazı olmuştu. S .. nki dı rıdan du.} ulımıs nı veyahut nğrandıı.e edilm~ olmalıdır. 
miihtm vaziyetlerde fal açarak ileride istemezmiş gibi )'utkuna yutkuna \'e ha- 3 - Fotografların çekildi~i tarih ve 
işlerin nasıl bir şekle gireceğini kocası- fif. belli belil'!i.İz bir s~le kocasına d di } er ynzılnıalıdır. 
na bir bir anlatmıştı. Kadının anlattık- ki: 4 - Eserlerini satmak isteyc.-nlt"r fi-
ları hakikate tamamiyle muvafık bir - Sus ... Ycrın kukığı var. H zlı etlerini a\'rıca bildirmelidirler. 
tekilde zuhur etmişti. Bunun için Me- hızlı bağırıp durma, bö}le.. Yıldırım 5 - Knzannn foıo~rnfların filimlt"ri 
mo, Penbenln falına derin bir itimat bizim çergeye düş--cek degil .. O bir ('·n- H ılke\ine teslim edilecektir. 
hissiyle bağlı bulunmaktn idi. g n"' çcrges·n.., df'ğil. buraya cok tı7.ak 6 - RC""simler Biııncikanunun yirmin-

Fakat kadının, kendisine gaibe dair bir yere, bir saray d ımna dilc:;"l"ck .. ci gününt" kadar Kar~ıyaka Hnlkevi 
sual soranları Uzmek adetiydi. Her sa- Şimdı b"ni ı ahat bırak 7jra. h nüz f. lı- Se-kreterlıw•ine gönderilmiş o\mnlıdır. 
natkllr, sanatlerindekl nıeharetleri ne mı tama!'l\~ 1ad Fırtm~mın ne 
kadar yüksek olursa olsun, böyle ha- zaman kopaca 'Ull ç k.ı ~ u w r cıı..,, o-
yarı bir takım şarlatanlık u.ı:;ulleri tut- rum ... Bak, baklalarn o • ..sınd.ı d ı 
maktan kendilerini alamaz. Ve bunu, su kırmızı boncuk!. r 
o işte muvaffak olmalarının başlıca sart- Say b kal ın, ka<' l n 
1 nndan biri olarak kabul edt>r... bu ürüncü ü Kırı• • ı ı. m"t 1 

Penbe her sorulana, soranı üzmcd n da f lakl"t \ • b 15 m n ' a " ı;r. 
cevap verse sözlerine bu kadar clıc~m - br n sa!i ı d l • ı I') 

yet verilme'Ldi.. P,ünleri g'" • ·r·r 8 ı hi'd-·· bu f 
tnsanlnrın psıkolojisine tealluk eden yn iiç ı:iın .} a uç • . \ c "ö P. 

bu maddeye derin bir surcttt- vakıf olan mutlaka kop. ca ~ . V koryma.-;İ\ 1 
çln11ene karısı kocasının bu ikinci soru- tün dünym·ı altüst cdec •1< ••• 
şu üzerine de aldırmadı. Tekrar baklala- Yıldırımın kendi (' rr. ~İn" dii mi) P

rf miltalea etmeğe koyuldu ... Memonun cC'ğini öğrenerek gönlündl'.' biraz f •rah
bllsbUtUn alAkasını celbetmek üzere de lık hissedl'n Mcmo da, kurısının .ı;on 
bu orada kesik bir takım cümleler, yal- sözleri üzerine yeniden yc.>ııiye klfıs 
nız ba~ına hiç bir mana ifade etmi}'Cn eserleri bas göstermişti... Korkunun 
tek tek kelimeler mınldandı: btisbütün bozduğu c;atlak s~iyle: 

- Tuu!.. Ne kadar yazık ... Daha on - lşte bu fena, dedi. .. Dünya al!llsl 
dört yqmda... Bqmm Ustlinde yıldı- olduktan sonra, biz çerl?eyi nereye ku
nmlar dolqıyor ... Bunlar Tanrının ga- rarız? ... Aman Penbe .. Merak atesi, bi
r.ahı... Zavallıyı yakacak... Bu kadar zim ocaktaki kömürün yalazı gibi- arlık 
genç ve gUzel ... Çok yüksek bir yerde büUln sabrımı. tahammülümü yak1ı. kiıl 
kurulmu~. oturuyor ... Altından bir tah- etti ... Karıcığım, bu falı kimin niyetine 
tın &tünde... Bir çocuk vaziyetiyle, açtığını sö~ le d<' beni bu azaptan kur
kudretten 5Urmell ve köınUrlil göz.1eriy- tar ... 
le ne kadar da yakışıklı ve sevimli gö- - Herif... Sen beni yarın Siroz c-ar
rO.nUyor ..• Çok yazık olacak bu biçare şısında bir nC.ac-ın dalına a<;tırmak mı Lcı
~nce ... Yıldıram ... birbiri arkasına hep tiyorsun? •. ÇP.rgcnin dısmda bizi cfin
yıldırımlar dllşllyor... lşte bunlardan lemedikJcri ne mnlüm?. . Hem s•n, 
birisi tahtın Ustüne dtıştU ... Amah ya- remil açmnk yüztind.m Siketuvar <'(•n
ı-abbt taht alevler içinde cayır cayır yn- gincle dedemin har;ına neler ~ddiğini 
nıyor... bilmiyor musun? Sultan Sülcymanın 

Falcı karının tıpkı bir humma nöbe- iıkıbelinl haber vermek ~ihi. çocukça 
tbıe tutulmuş gibi atesli ve heyecanlı boşboğaz.hklnrda bulunan dedemin ~ırt
blr vaziyette söylediği bu tuhaf sözler !ağına, Sokullu vezir az kalsın eritiJınis 
demire! Memonun mernkını, artık en kurşun akıtacaktı .. Bcrl"kct versin, 
yUbek bir d~receye kadar ulastırmış rahmetlik dedem vine remle bakarak 
bulunuyordu... Sokullu \'C'Zirin k;ndisi hakkındaki bu 

- Abe, Penbe ... İşte merakımdnn çat niyetini anladı da SiketU\·ardan sıv~ı .. 
diye çatlayıp ortadan ikiye böli.lnece- Bu suretle içini kurşunla kalaylatınak
ğtm ... Cinlerle konuşur gibi ı.;öyledifdn tan kurtuldu . t te bu fal da. dedemin 
o korkunç sözlerin manasını bir türlü Siketuvarda actı{!ı fol ıribi ~ok biiyi.ik, 
kavrıyaınadtm ... Bende o kadar 7.eku her kesten üstün bir iktidar sahibi dev
ne ge~r! .. Fakat yıldırım düşccelHne letlu bir kisinin tfıliinc ait bulunuyor ... 
dalr olan lııflannı tamamiyle farkettim.. Benim her sevi fü:rcnıncğe cok mt'raklı 
Kuzum Penbe söyle .. Yoksa yıldırım kococığım ... Sirr.di nnlrclın mı Vehb;nin 
bizim çergeyc mi düşecek? ... Eğer böyle kerrnkt•sini? . 
bir şey olacaksa hemen haber ver de · .. , il 1· 
çergeyl so'kellın ve tası tarağı toplayıp 
başka bir tarafa sıvışalım... Bu çerge 
bana bUyük kadın ninemden krudı .. 
Dari dünyada bnşımızı soktuğumuz bi
ricik evimiz bundan ibaret... Onu da 
yıldırım yakacak olursa, sonra ne yapa
rız? 

- H iT \1 .. , ---·--BİR SEVGİNİN SONU 
İkiçeşmelikte 725 inci sokakta oturan 

tesviyeci Mustafa iki seneden beri sev
diğini söylediği 17 yoşında Zehrayı ka
çırclıf.rı şikayet edilml.$ ve tutulmuştur. 

YARIN MATİNELERDEN ~TİBAREN 

ELHAMRA Sinemasında 
25 günden beri bütiiıı istanbulq saran bir ihtiras kasırgası... Büfün bir 

Genc;lik kitlesim esir eden sür~ldi bir AŞK macerası, nihayet koca bir 
şeh~i costuracak ila:J bir musiki .. 

BALALAYKA 
Harikalar şaheserinde, dün ya sinemacı

lığının ikı ef•iz föhreti! 

Nelson Eddy - İllona Mas.cıey 
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Umulmıyan Saadet 
YAZAN : Vç YILDIZ 

-22-
Her ikisi de, medeni merkezlerden aca
ba binlerce kilometre mesafede değil
ler miydi? Bu küçUk pl.Aj BUyUk Okya
nosun sahilterinde olsaydı, terihalığı da· 
ha fazla olmazdı. Gillen artık muayyen 
bir işe mahkfun ve taüll bitince tekrar 
vazife başına dönecek terzi kw değildi. 
Neden hayat dalma böyle değildi? Bunu 
kendi kendine soruyor ve evvelce de 
böyle saatler tanımadııına müteessir 
oluyordu. 

Çenesini dizlerine dayıyarak, kolları
nı bacakları Ustüne kenetliyerek otur
du. Cemil hilA ona bakıvordu. ötede, 
yol üzerinde, her emre mÜnkat hir oto
mobil onları b kllvordu. Makineden an-

lıynnları imrendirecek kadar güzel bir 
otomobil. 

Rasimin hatırasını fikrinden tardet,. 
meği temenni ediyordu. O gitmişti. Mes
leği onu kim büir yine nereye yollandır
mıştı. Bir daha onu dUşünınemesl la
Z,ımdı. 

Cemil mırıldandı: 
- Hiç karannamağı temenni ediyo

rum. 
- Ben de. 
- Bunu ni~in söyliyorsunuz.? Benim-

le eğlenlyor ımuı.. Ben eğlenilecek kim
selerden değilim. bilil or musunuz? 

- Biliyorum, \•e bunun için oyuoa 
girme1' hl1a bıtemlvorum. 

-
TAS 'IRtEFK R DAUASI 

T .:ı viril"fkiır gazetesinde çıknn bir ya
ı muna chC"ti}le bdcdıye ilC" fasvirief

kar 1?a.ı:C"t"'"i ar "ında açılan d ·vay d' n 
asliy(',. cez1d ı dC"vaın dilmiştir. G ~U.n 
t lırnat m hk n "dt" o!-.unmu'l Vt" gazc:k 
• hıbi R \ elit C:buzziyanın m hkemeye 
c-lbine \ e b rı şahitlerin dinlenmt"filne 

karar Vt"rılmı tır. - --

liktcn mmnffukı~ctsizliğc uğrama bir 
ins mn tehc\l"\iirlc sarfcvleme<>i tnbii 
bulurum sözlerine hcnziy~r. 

ZiRAİ TETKiKLER 

Hakikı\tler mc) dnııaa iken masum 
Yıınnııi truıı !>'Uçlu nıc\ kiitıe kol l!ıak 
l.ıl\safa};ıı Slğnn.rncak kadar giiliin::ttir .. 
1u olini intikam ulhu istcmiyommş! 

B. lsma.i! C.-ünuı 'J • C! ;yii sırasında Foknt hnrptcu e\'\'Clki italyruı iddiaları· 
mu tahakkuk cUirilınesi de tabii imi ! 

Vilayet ziraat müdürii B. Refet Diker Kırklareli emniyet funirliğine tayin •;etler reisleri, banko müdürleri, tüccar- O iddiaları hepimiz biliyoruz.. Fa ist 
dün ödeınış mıntakasınn gitmiştir. Zırai edilen vilayetimiz polis mlidür muavini lrr, gazeteciler sclırimizin mümtaz sima- top1antılanııd.ı Korsik.-ıyn, Ttmusa diye 
vaziyeti tetkik ederek bugün avdet ede- B. İsmail Küntay dUn İzmir vapunı ile lnrı yUzlerce dostu B. İsmail Hakkıyı koparılan gliriiltüleri de hatulıl·orux. 
cekıir. )'elli vazifesi başına ~itmek lizcrc şehri- uS'.!urlıunak Uz.ere İzmir vapuruna gel- Akdenize her zaman ,·erilen (Bizim de-

- -·-- mizden ayrılmıştır. mişlerdL niz) imıinin de bu defa tekrarlanmamıŞ 
•SKER Af LELERiNE YARDIM Mumailey şehrimizde vazife gördüğU Şimdiye kadar İ.zmirde vazife alınış bulunmasıruı rağmen italynn diktatörii-
M yıllar uır!mda muhitimizin kalbini ka- memurlardan pek &ına nasip olan bu nün kafasından tdruı.adığını da bizimle 

Asker ailelerine yardım bahsinde geri uınmağn muvaffak olmuş çok değerli bernh bnt- d.. b'l" kodar candan bir teşyi merasimi cidden er un unya ı ıyor. 
kalan 12 müessese ve şahıs hakkında bir nrkadaşımı.zdı. bir memur için bUyük bir ınazhaıiyetUr. Lakin dik~tö~ler kendiJ~.ri~i s~e~ilc 
~mval kanunları hükümlerine müra- Dün kendisine yapılan ~·i merasimi A 

1 
__ d bö' l b' :ha . ınukayyet gontıı)·orlar. Gunun hi.dısc-

cnat mecburiyeti hasıl olmuş ve tatbikn- bunun en cnnlı bir delilini verdi. Bütün rA<& aşımw Y e ır rna!'_nycte lerine göre güıllük kararlar almakta tc· 
ta geçitmi_tir. de\·nir rüesası. başta ~niyet müdlirU ka"';1şınuş o~d~ ~olayı hassaten reddüt göstcnni)'orlar. j in icabına göre 

e olmak üzere hiltiln meslekdaşları, parti rebnk e~er. yem v:ıtlfesınde muvaffakı- hadiseleri diledikleri 7.a\•İyedcn müta· 

H~LfmJ- - - d tcskiUiluıa mensup zevat muhtelif cemi- yeller dilerız. ıaa edebiliyorlar. 
UH ere yap im ••-;a-•-·-·-...._.._. ----·-·- ·_.._..._....... _.,_ • •-...._, t- •- - • ·- ~·----.-~, 

3253 sayılı c;ok çocuklu hakimlc.ı·e yar- 1 k l Beş ay c\•,·ct bizuıt M u!.-solini isin• 
dım kanununa göre bu yardımla milkel- a M k 1 . sayarak Jfalkan deTlctlcrine karşı tıiç 
lef tutulnıı İımirdeki hakimlerin lıiriıv·i şı r as e enıyor hir hareket cnıclinj beslemediğini temin 

~ cylt•nıi!,ili. Y unnnishım\ ilk taarruzu ya· 
kfinun 940 maaslanndan derecc]crine ve ıuuı du yine 0 oldu.. · 
\•aziyetlcriııe göre tevkifat yapılması x 4 x l\lu solininin nutkundaki manalar , 3 • 

~~~rU:~i~~ ti~~kiUetınden alakadarlara lzmirde 150 ye inen umumAı laAm• rın derhal mahiyetini değiştirebÜir. 
_ -·-- .l\fuSSQJininiıı • on nutkundan tıkardığı· .,.. b 1 b k ) • mız tek mana, ital.)·adaki maneviyat bo-

AvlR CEZA YA 8 ar U ~ece mas e enıyor zukluiwıun Düçeııin de •·ndifesini mıı-
Gönderilece.k köylfiler ~ x•x cip bir vaziyet olduğudur. Bundan do-
Bazı mnhallcrde ajiır ceza mahkeme- kil l d h .... ~. llwm fayıdır ki Düçc bu endi eli ''lliyctle 

sinin bulundu~u mcrke7.e yakın mesafe- Na vasıta arın a azırua ar • Ha z evle· i\llicadelcye arkndaştarmı da,·et eyle-

dc buıunan köylerin uzak mesafolerdekı rinde neler yapmaaa ınecburclar?- mi tir. HAKKI OCAKOGLV 
kazalara bağla bulunması yi.izünden ağır 1 k,_ ka , .. dürü' .1 ru·· ve ı. , ·lcdı'yc ,,.,1 ... ktrik ve ınakine ınu"-hk • d da d. 1 şı wrın rartlıınası ve son ıne- uc ._ ., 
ce7 

.. la ı:na 1 .~mesınh~ 1 uruşmal ı~k dın cıl ı- si hakkındaki hükfünet talimatının tat- hendi i bu iş üzerinde çalışmışlardır. 
mc erme w.um •' ı o an na a ar ar b'k' .. 1 ll"k h 1 kl d'' b .... k $eh' d k' . . d maktır. Bu tedbirleri almıyan ederde 
hakkında cıkarılıın müzekkerelerin bir ~ ıne ınt.ı ca ı . ~zır 1 ar un uyu ır e ı umumı tenvırat gaz en ce- kat'iyen hiç bir ışık yakılamaz. 
çok yerlerde bu şahı'ilar evvela kaza hır hız.la ılerlemıştn. çirilıniş ve pasif kcrunma mevzuu ile Işığın dışarı aksedebileceği büti.ın 
mcrl.C'zine \'C oradan da ağır ceza ınah- Halkımız l::endishıe teı·ettüp eden ha- aL'lkalı olarak şehiıdc maskelenmek su- pençerc1cr, kapılar, menfezler dikkatle 
hmcsinc SC'\'k suretiyle infaz <'dildiği zırlıklurı, C'\' \'C meskenlerde yapmakta- retiyle bırakılaca~ umumi lambalar tes- örtülecektir. Eğer bu suretle ışığın dt· 
Adliye velu1letinin nazarı dikkatini cel- clır. Bir çok aileler geceleri evlerde elek- bit edilmiştir şarı ısı1.rnası mcııcdilmczsc larnlxılnr 
betmi tir. trik veya lı'\ınba 1Jynlarının harice sız- İzmirdc 4000 elektrik lambası \'e 1500 maskelcncC<.'k veya koyu mavi renkte 

Bundan böyle bu gibilerin doğrudan muması için lüzumlu tedbirler, zamanın- ha\•a gazı lambası mevcuttur. Bu rnkam liimbalar kullaıulncaktır. 
doğı·uya a~ır ccıa mahkemelerinin hu- da nlmuktndır. haddi asgariye indırilmcktedir. Bu ge- KARARTMA USULÜ 
lunduğu yerlerdeki C. Müddeiunnııni- Belediye şehir tenviratı için lüzumlu ccden itibaren İzmirde yalnız 150 umu- Pcnçcrc ve meııfciler tahta veya ma· 
lıkleıine scvkedilmesi lüzumu tamim tedbirleri seferberlik müdürlüğü ile bir- mi lamba kalacak ve yakılacaktır. deni kapaklıı knpatılır. Perdeler koyu 
suretiyle bildirihnistir. ' lilttc almaktadır. Dün seferberlik nılidü- Dün Karşıy3ka ve lzmirdeki evlerde mavi renkte veya .ı:.iyah kumaştan ye:,·a 

de tetkikat yapılmıştır. Bir çok evlerde ayni renkte muşambadan yapılabilir· 
heniız ailelerin hazırlıklarını tamamla- Yoksa yine koyu ımkte kalın kumaŞ
madıklan görülmüştür. Bu büyük nok- !ardan yapılır. Bu da yoksa battaniye 
san ııy başına kadar geçecek on gün zar- veya kalın yorganlarla örtülür. Perde 
fmda mutlaka tamamlanacaktır. Bu l$- aralıklarından vey;. kenarlardan dışart 
te ihmal veya tehir mevzuubahis ola- ışık sızmamahclır. Esas budur. Geceleri 
maı. kapılarınızı, pcnçerelcrinizi kapadıkttın 

~ ...................................................... .... 

Tayyare Sinerrası Tl:3646 
Buıciln l.:ıtinelerden itibaren iki hiiyük filim birden .. 

BU HAFTANIX YENi FİI.Mt OLARAK 

ÇILGIN Gf:ı~ ÇLİK 
.. swiNG - SİS1'Jl ..!.. swjNGu 

O~'NI\' NLAR : KEN MOltRA Y - JOll~IY DOW~S 
MÜZİK CH OS PRb'VİN 

Belediye şehrin wımmi tem•irntını sonra dışarı çıkarak bir kene cviniziıı 
ya1>3cak olan umumi lfunbalara siyah vaziyetini konb-ol ediniz. Eğer dışarı 
bezden katranlı .üımba maskelerile ka- hafif hile olsa ışık sızarsa hemen lıunt.ı 
pıyncaktır. Bu lambalar gayet loş, bir menedecek tedbir alacaksınız. Kalın 
ışık verecek ve bu ışıklar kat'iyen tay- nmbalaj kağıtlarından ve muka\•valar· 
yareden görünmiyecckfü. dan da istifade ediniz.. 

Amerikanın meşhur 11Ted "'EEI\tS N caz orkestrasının 
ımş çok neşeli, şc\•kli danslı filim... • 

Otobüslerde lfunbalar için lastikli kı- Pcnçcrc ve menf~lerden ziya sızaJ'S3 
i~tirakiyle o)·nan- lıflar yapılm:ıktadu. Bu kıliflar gayet bi.zuırure ışıklnrııu:zı maskeliyeceksini:t~ 

pratik olacak ve icabında hemen kulla- Veya koyu mavi veya siyah ı-cnktc anı· 
nılacaktIT. Tramvaylarda da her türlü pul kullanacaksınız .. En son ~ıkan aBaltimor Bukle• dansını hu filimde gfüeeeksiniz 

İkinci filim olarak göremiyenlerin arzu Ye ısrarı iizerine- Biiyük milli filim 

ÇANAKKALE GEÇiLMEZ 
\' e İngiliz - İtalymı harbin .: ait sinema gazel~İ · 

OYUN SAATLERİ: ÇILGIN GENÇLİK: 2.30 - 5.30 - 8.:lO DA
ÇANAKKALE GECİL:\IEZ : 4 - 7 - 10 DA .. 

teıtibat alındığı gibi araba gibi nakil Mesela ev kapısmdan girince heme'~ 
vasıtaları da bu talimata uymak üzere- z.iyadnr bir odaya giriliyorsa ya ikinCS 
diı'. b:r kapı yaptınnak veya ziyanın bit 

YAPJLACAK İ~l.EK hamlede dışarı nüfuz etmesine mani 
Halkımız, evlerinde nasıl tertibat ala- olacak surette bir kalın ve koyu rcnk

cnkl?rım sormaktadır. Bunu kısaca i7.ah tc perde takmak mecburiyctindcsini7-

Pazardan baska her rün saat .. ı. d .. g-rup halinde gelecek mekteplilere 
Hususi seans \':trdır .. 

cdelun : Sonra evlerde elektrikle tenvirat ya" 
Bu tedbirlerden maksat, hususi \'Eı pılaıruyacağı .1.runanlarda gaz liimba.c;ı 

umumi bütün binalm'ln içinden her han- \'Cya mwnla evinizi tenvir edeceksiniz.· 
~------------~:.P.~li'S -' ...... Clllaa&.9e"11m•=--.. =••111ö11!11-~Jll'T."'' ~i bir ışığın dışarı sızmnsma mani ol- Buııuıı tedbirini almak lazımdır. 

- Bcndl·ll bir şr•y gizliyorsunuz. Bır 
flörtUnüz. mU var? 

Bir lahzn t~fıt etti, sonra nihayet 
cevop verdi: 

- lyi tahmin ettiniz. Fakat bir flört 
değil. Pertev isminde bir çocuktur. Be
ni Samsunda bekliyor. Dünyanın en iyi 
ve en sadık gencidir ve ... 

- ldeal bir ndam mı? Anlıyorum. 
Fakat ben de, kendi bicimimde, ideal 
bir adamım. En iyi ve e~ sadık adam. 
Sizin için ne olsa ynpmağa hazırım. Ba
na inanıyor musunuz? 

Elini kolunun iİ7.C'rine dayamıştı: 
- Hayır. 
Gülmeğe başladı: 

- Pe-ki iiyle ise, ne olsa yapııuyac:a
ğım! 

Demek her şey bu kadar basitti ve 
böyle ciddi m,.vzular üzerinde bile gii-
1üşmek mümkün oluyordu? Onunla 
flört yapmaktan içtinap etmişti. Halbu
ki bu tehlikeli yola doğru kaydı~ını an
lıyordu. 

- Riz ikimiz de çıldırmışız! dedi. 
- ŞiiphC"ı.iz. Fakat bu çılgınlıgın pek 

hof bir şeklıd:r ve talil esruwnda çok 
sayanı tavsiyedir. Sizfn dı! hoşunuza gi-

diyor, bana aksini s<iylemcğe kalkışma
yınız. Btitün bunlarm pek eheınmiyetı 
yoktur. 

Zaten neden ehemmiyeti olacaktı? 
Geçiciler için hiç bir şeyin ehemmiyeti 
yoktur. 

- Bana danlmnyınız amma, tekrar 
yola çıkmamız liizımdır, sanıyorum. Öğ
le vakti geçti. 

- Hakkınız var, haydi gidelin1! 
Gülen fundalık sığınağına döndü ve 

acele giyindi. Hakikatte, ge<:ikmeyi ter
cih ederdi. Hazır olunca, Cemile müli\
ki oldu. o, otomobil içinde ıslık salarak 
bekliyor ve yanındaki bir yol haritasını 
tetkik ediyordu. 
-Balıkcsirde yemek yeriz, sonra doğ

ruca Edreınide ineriz. Nasıl, muvafık 
mı? 

Giilerek cevap verdi: 
- Her şey muvafık. 
Banyoyu lakip eden mesut yorgunlu

ğu hl-..'>Cdiyordu. 
Cemil tekrar ıslık çalmağa başladı ve 

bütiin moda havalar geldi geçti. Balıke
sirde öğle yemeğinden sonra delikanlı 
radyoyu i~letti \'C ye.5il dağlara milzik 
sesleri arasında tırmnndllar. Güleıı ~C\k 

ncşelı idi. Endişeleri zail olmuştu. Se- ev tehayyüJ etmişti. Halbuki bu gördli· 
yahatin ilk kısımlarını bu endişelerle ne ğü hayaleti tnmamiyle geçiyordu. pe-
diye z~hirlemişti? Budalalıktan başka ıne.k böyle bir dağ başında saray gibl 
bir şey değil. Bundan dolayı kendi ken- evleri olan insaıilar ela vardı? Bu küçüle 
dini nıarlıyordu. Cemilin hnkkı vardı. bir şato ldi. Asırlık ağaçlarla çe.rçcv~· 
Flört fena şey değil. lenmiş bir çemenliğin ortasına yerlcstı· 
A*ı.mı Edremittc geçirdiler. Her biri rilmiş hakiki şato gibi bir yer. 

otelde kendi odasına çekildi. Ertesi sn- - Siıln evinizin bu olması mümktıtı 
bah, Egenin güzel sahillerini yer yer ku- değildir, Cemil! 
caklıyaıı yoldan Ayvalığa doğru uçuyor- - Neden acaba? 
lardı. Öğle yemeğini burada yediler ve - Ne bileyim, o kadar güzel bir gô-
BC'l'gama yolunu tuttular. rilnüşü var, o kadar muazzam bir şc? 

Gülen seyahat hedeflerine giindüziln ki! Sizinle beraber gcldiğime mütcc~· 
varacaklarını ümit etmiyordu. Faknt firn. Şimdi kaçmak istiyonım! 
birdenbire, Bergamaya üç kı1ometre - Siz çocuksunu7., benimle alay ct
mesafodc. bir tepeye vardıkları sırada, mP.yiniz! Hiç bir güzelliği yok, cesarrıc-" 
Cemil sağ taraflarında uzanan vadiyi tine gelince bir görüntişten ibarettlt· 
başiyle işaret ederek: Peki amma, bizim evi nasıl tehnrrul 

- t ·tc geldik! dedi. ediyordunu7.? 1' 
- Nereye geldik? Bunu tasriha iktidarı yoktu. Anca 
- Eve. İşle ev orada. $u karşıda, ser- şu kadar biliyordu ki böyle olınnsıJ.1l 

vilerln yanında görülen tuhaf yapılı beklemiyordu. Cemil, onun liayattnın °.• 
köhne e\•. Çok rica ederim, orasını bir kndar güçlükler, mahnımiyetleT"le geÇtı~ 
konak farzetmeyini7_ ğini bilmiyordu. 

- Sizin eviniz o mu? Otomobil bir virajdan saptı, yolu te;: 
Sebebini bilmiyordu. fakat bu ev ketti, dökme demirden bir parmaklar;· 

b klediğinc hiç bemerrı1yordu, O, alt geçti. Tarhbrdan birinde bir bahçıV"'" 
katı garaj, üst. kat.ı bir kaç odalık bir - B l TM E D t -
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VAZiFE 
BAŞINA •• 

Ankara radyosu -·-8 U G fi 11 
8.00 Program, 8.03 Müzik : Hafif Prog

- BAŞTARAF1 1 inci SAHiFEDt: _ ram pl S.IŞ Ajans haberleri, 8.30 Müzik 
programının devamı pl 8.45 - 9.00 Ev 

misaller vermekten geri kalmanuşlardır. kadını - Konupna : Faydalı Bilgiler .. 
Parti teşkilitmuz bu işin organjı.as- 12.30 Program, 12.33 Müzik : Türkçe fi

yonunu iizerine ~r. Kızılay aynen Umlerden ~kılar 12.~0 Ajans haberleri, 
verilen ordu hediyelerini hudutlarımız- 13.05 Müzik : Muhtelif tilrktUer 13.ZO 

Yazan: FUAT EDiP BAKSJ daki kahramanlara yetiştirmek husu- 14.00 MlWk: Karışık program pi. 18.00 
------------ suııda vazilninl fulasQrle yapmaktadır. P.rolram ve memleket saat ayan, 18.03 

ylkık Türkü · kurtardmn.. Su Anda İzmJrde her mahaUe ve sokak· llOzik : Radyo cu orkestram 18.40 KU-
Ojadeklen kurtanbim. yanak, .,!,,,.~· --°=u.:: ......._ ta bunun bemeri buebt1er va faali. ak : İnce saz .. 19.15 Müzik : Çigan ha-

. ·- YUe:' ... .,..._ yetler IÖU çarpayar. İzmir parti ~ valan pl. 19.30 Ajans haberleri.. 19.G Şah varblm yeter. ıiinah bu yas M~- Diyor.. .. . Ö .• • IAtı z50 bin ~ hediyeyi diktirmek MOzlk : Fasıl heyeti 20.15 Radyo gu.ete. 
• • medim? . Aka Gundüz. ·Y~yan lUler• şun ve hazırlatmKJa mewıuldilr. Parti vill- 1120.'5 Müzik: Potpuriler pi. 21.00 KU-

RU. ~ «elsin ~)'Dini ,..kan baa ile, ~va şehitleri içın şu mı.mılan ya- yet idare heyetinden B. Sedat Dikmenin dk : Dinleyici istekleri 21.30 Konuşna 
Ayeem tloya "°' a bainıuı bas M~ zı~or • . ,.,.. bu sahadaki faali,;eti takdire liyıkür (Babbat saati) 21.'5 Müzik : Radyo or-

'Clun. GGlde lnll•tlara bar yoldaşt.___ B unla beraber •~-•--· he ft_,__·_._ luıstrası 22.30 Ajans haberleri 22 45 Mü-
Denisler .aom. utlar aştmm.. • un .ımurın. r ~ . . • . . 

Daha once de de)·ışlerınden parçalar Nan hilil .:ibi U(Up taştnm daıma baş safı tutmaktaki ış azmi, bu 'dk :. Dans müziği pl. 23.25 - 23.30 Ya-
aldığımız Kemalett in KAminin diğer bir En soma düştüniiz toprak üstiiae, çalışnıacJ_a İ~i? bütün ril~yetlerln ba- nnki program ve kapanış. 

Tarihten hlr altm yaprak üstiiae.. sına geçınnelidir ve her ev icadını ken-siiri : 
Anneler dindiriniz ~önlünüzün yasına, 
Düşman kanile sildik palaınmn pasını, 
Yeniden çizmek için vatan haritasım; 
Kandan \ e kı:rametten bir sahneye çe-

linlik, 
C.ökleri çatardı~ an bir \'atan par(asıru .. 

* 

* disine tereıtiip eden Yıt~feyi derhal 
yapmalıdır. 

Serefe, haiata liyık olanlar, Karşıyaka Halkevinin faaliyetine bil-
Vatana. millete sadık olanlar, hassa işaret eylemek isteriz. Karşıyaka-
Vicdanlar fethine uik olanlar nm münevver kadınları her gün Halke-
Düştiiniiz, gittiniz topnk üstüne, vinde pamuklu ve sair işler hazırlamak-
Tarihi nurhyan yaprak üstüne.. tadır. Kız ensüttisU ve Akşam sanat 

- B 1 TM E D 1 - okulu talebeleri yijzlerce pamuklu ha-
Anneler ailamayın dünmeyenlerinize, zırJamışlardır. 
Vatan katillerini ıetirdilı: işte dize.. 1J'lüritkçtUök iddlaa Çalışnıalar devam etmektedir. İzmir 
Dumlupınar önünde yol alırken dcnbe, Anafartalar caddesinde Sait oğlu kadınlan. ellerini biraz çabuk tutsun-
ÇöktU sa\letimizden düşmanla dolu dağ- Ömer v kansı Necmiyenin üfürükçü- lar. Bu hediyeler arasında hepimizin bi-

lar lUk yap~n haber alınmış ve suçlu- rer el emeği bulunması ilk şarttır, 
Gökler genişli) e.rek Akdeniz geldi bize.. Jar Lltife adında bir kadma beş lira mu- -t.r---

Asker o~ r-.dan l etişcn Şev~ ~?laa, kabilinde bir muska yazdıklanndan tu- CUMAU KOYIJNDE 
Mehmetdk ıçln kalune aldıgı bir şiirde, tulmU$1ardır Bul • a. il 
yenilmez erine karı- . duyduğu engin iti• ·_ ·-_ Uftaft '-JeyKe ef' 
madı su mısralarla ifadelendirmektedir: Yana.• ~ar de-'-ee Muğla vılayetinin Datç:ı kazasının Cu-. 
Süslerken nasarlı elmi sapan, ..-• .T... malı köyünde köyliiler tarafından bulu-
Çiltini sürersin akıtarak ter.. Öde işin Cü~huri~~ ~~inde nan yirmi. iki parça mermer kadın hey-
Sen.i her i"8de kuv\•etli Y•PMD oturan Ahmet oglu Huseyın Gurgeıı, kellerini Izmire ~ctirrnek ve mahallin-
C.önlünffn sert kını : Çelikten siper.. · a~lcvi ~ir geçimsf.t1ik ~ü.~ kain de inceleme yapmak üzere Müzeler mü-* bıraden İsmail Sırrıyı d<mnuş, HUseyi- dürü SaWıettin Kantar buRUn oraya ha. 
Seni memlekete he)ecan bailaı'h nin kansı da : Kardeşimi dövüyor, yan- reket etmiştir. 
oa..- eler cenk bir ılln Yotana. gın var, demek sw etiyle ortalıJcta teliş --·--
Ne 1-an J'8' tlibr, ne ninen atin uyandırmıştır. Suolular tu~. 1Jlll.ADA T AJIGDf 
Carmta ....._ An.tolana .. 

• Neşedir yüzibıüa alevden nınci. 
Tüfeii .._. ..... sa,-4aim • p... 
~ ..n ettin en loıL:ac; ceaıi, 
Ywla slpertente > arhyaaı slncfin.. 
cÖld~ lfbllerıı başbğı altuıda sa

mimi bir _,.. yamn Nuri Erkoldaf, 
Mehmetçile şöyle hitap ediJ'or : 

Atlantik 
Gazinosu 

Urla kazanma Cami atik mahaHesin
de Ali Bakırlımn evinde yangın ~ 
r8k halkuı pytett,-le aöndilrülm~. 
Yangına sebebiyet veren Ali bn. 

Nazmiye hakkında tahkikat yapılmak
tadır. 

Borsa 
tiZttM 

489 Üzüm tanm 
189 M. Beşikçi 

72 A. R. Üzilmcii 
48 N. Üzilmcil 
25 Öztürlı: şir. 

823 Yek<m 
118960 ! Km yekiin 
119783 i Umumi yekOn 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

iNcta 
142 A. R. Barkı 
135 M. İzmir oğlu 
98 Y. t. Tallt 
76 s. Riza Ha. 
56 s. Bencuya 
31 M. R Nah 
31 D. Arditl 
33 B. S. Alazraki 
31 A. H. Albayrak 
20 H. Vitel ve 4\l. 
1411. ~ 

681 YekGıı 
85838 EKl yekUn 
86319 Umumt yekOn 

17 
12 50 
13 
12 25 
15 

7 
7 

10 
7 50 

10 50 
8 58 
8 
8 75 
8 
ız so ., 

23 50 
13 2$ 
16 
13 
15 

15 
l8 
20 
24 
28 

10 
9 50 

15 
15 
11 

., 25 
11 
15 
8 
ız• 
t 

SlperlfJI'._ 91pere sea )'Ol altllfna zaaau 
Vataa afalduma > eai Wr neşe sindi. 
UinuMla am venlilin zaferi •uydulua 

BUG.Olf LALEDE 
TttaK An'JsTI, T0aK KVDDTi, TCalC SAZI 

ı - TÜRK Ş&BKILARININ YAaAT'lml BCYVK TCKK ŞAlll!SDt 
YllMAZAU 

SARD9BJ 

j LAN 
Maliye Vekileti ve Türkiye 
Cümburiyet Merkez Banka
sından: 
.,. ,,. 11/11/1134 .... ft 2413-M14 .. h ... --:-

.. •'"'r• ~ ft awlri ,. - .... - ..... o.mı, 1 ...._,......,_.,o? .... S.... .. Baww..... • ..... 
llt.. wp.a 1,1 ....,_ liralık ,_. ı •ti' ' karii ha 1-U-lMO .._.. .....,..,_b • .... zt/U/1111 n .. lmuln ilRmea W JEL 

Tshriller • & ' n• ... --.; 18 n 500 lira ._,. ..,mette 
..... 21 .................... . 

......... umaaü ..................... olwa .......... ... 
.... aa, ... ,. ........ id ..... 'ft .... ~ ,....._. -- , ... .. 

anllıı ILeM Ye --Yelel•de temimııt oı.rak ft .......... MI 
1 J ft ubla-

aık elan Mili Emlak W...__ ~· ...... , bW oh=anMen 
aiW pnk talaftl ye prek bpoa Welleri de talniltria ..........., itı.aına 
War her tirli ..,.i ve re1•..J• ı-* WuucaklanW. 

Tahvillerin ihraç fiati o/o 95 oı.ak t..wt edie 'ıtir. Ymi 20 &.hk bir
lilıı: tabYil bedeli ı 9 Ye 500 liralık bılari IMıc1eli de 475 ....... 

ICQd .,..meleej T8rldıe C-W.itet Mertrez, Tllldsre C&mlıı4iıeti Zi
raat, T~ it. F.m1ik ve E,.tam, Halk, TM Tecaret, Bıbdiseler Bmb
ı.r. ile Siimer, Eti Banklar ~ icra eclihneldedir. Diler ............ n
-..ı. de tahftl alam temin oJwaebilir. 

Senna,.e n w.nuflarme ., ...., w ea çok selir pıtire .......,... İf
letmek istey ...... ke,fipt ilia .. 11 ...... 16 , ... ,Oi! mlıWeli wfm.. 
da hankalara mGıracaatlanna laındi menfaatleri ••in-ılw • h ılaia it--
ret olanw. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1, 3, S SOOI (1332) 

lzmir Fiat Mürakabe komis-
yonu Reisliğinden: 
lpklımn söndürülmesi ve kararblmaaı itine ba,landacaiı 14~ 11 /9.~0 t~· 

rih ve 2/ 14660 saydı kararname iktizaaından bulunmakla bu lfe müte .. daar 
nizamname ile pasif korunma nizamnamesinde ,.azalı Ye mtlfredatı ataiada 
gösterilen qyanan mikdar ve buaünkil tabf fiatlerinia 23/1 1 /940 Cumu
teei KÜRÜ saat 12 ye kadar bir heyU1Dune ile derhal l:anir fiyat m&rahbe 
k.-.,.onu reitliiine bildirilmeli 29 1U11Darah Millt Korunma kararnameli 
hükiimlerindea olmakı. kq~ .ıabdaıtara e~ lln o1unm · 

BEYANI ..awR1 OLAN F.ŞYA llJNl.ARDIRı 
- Albalf nlttaa 8faia IDllYi renkte elmktrik llmh-e. 
- MaYi camla ve m.-elemnlt pmici llmlMıa. 
- Karartdm.t fenerler. petrol )im'-. 
- Hafif ~ ve mulreleamit cep l.....,...n. 
- Mui reüle naukeleamie el ıı.ı..Jan. 
- Koyu mavi veya tıiyah jÜle)I kwaıttaa .torlar. 
- Mideni yqa tahta pencel'e kapaklan np kepnHrl 
- Koyu maYi Yeya li)oah maml• map.Mclen ltollu. 
- Koyu kumatJar, mupmMlar, lcartonlaT, clenb amlaalaJ Uildt. 
- Y ai ve İlpermeç.et mamlan. 
- Alellmam elekuik cep ve el 1'mba1an, pilleri Ye ampllleıri. 
- Koyu renltli vemik ho,.alan. SOH (2J4J, . h, 

ifiade alevlenen, yanan sen.in Jsm.indL 

BU AQAJflJAlf 
ITIBARE11 

Murteza GUrkaynak ta ıŞanlı Meh- ISTANBULDAN SURlı;Ti MAH· 
~· adlı heyecanlı şiirinde. tarihin SUSADA CELBETrit.t 

İLK T0u: AV ANTVR FtlJMDiR çuc --- iKiNCi iCRA MEMURLU-
2 •• CMVS AYCIUIU ~~~ıMAILARIN A cUNiWıı 

iftihar etdil bu asU merlere : 
• ..._., • ' ... 1a111 11e1uaetır. 
........... cilli~ 

• .,.,._nı hMMa ,akhnı7. erler! 

YENf ORKEn'RAYI 

, 
• 'Ve .............. tarihe! akMak 

ıııııııııııııaııı:ııaıı:ıaccaı:ıı:ıı:ııaocı:ıı:ıı:ıaıaaıaaııcıoaıDeeı:ıı:ıaıııcıııı:ııı 

iLK DEFA BÜYÜK llEYECA VE CASUSLUK Ji"ILMI.. MENEMEN iCRA MEMURUUWN- ipotekli olup arttmnuma karar Yed-
3 - TORKÇE YENİ HAllP JUaNALI DAN 1 len Janiııde Kaqayab Nadir .luıimda ............... ,. ... ii .. a .. a··· ..... i ........... A.............. .. .Aça arttırma ile paraya çeyrilecek '3, 1 s No. lu Ye Uıpunua ......... söre 

1 _ DO!ılYAJRN l!X ""'"'-- rınt Prd meablia .. oldaia: ...,_ .... ada 47 • ...,..ı Si aumarada ~· Y .. 
u.,.......,.. çe.ı m8fres bet danlm. .ur lflz.alu lal.ata doq...dalö btptl 

MADBl.JN CAISOL l'llBl' llc. --.ntN y ARATTIKLARI Gayri menkulün bulWKluiu meni. ~7dı ve v~·et rapo~ ~ _(7~). 
MIJ.TOJfUll llARf mahallesi, sokağa numarw: Menemenin lira kıymeti mulwnmlaelı evm mulkO'eti 

2 - Tti&KÇE BERt ÇAVUŞ K ac;lk arttırma ~ ve 844 No. la Br •tı UTlll Hllll EIREI 3 - TCRK"E YF.Nİ BA&P JUaNAU araT~Ld · l L L• ı,_ Eanllk ve Eytam banka- kanunu nıuCa-ODŞI ere SEANSLAR : 11.11 - 'ic.ıe - 11.ZS - ZUt TELEFON aa ~nn;.:;::;:=y:;n ;::· ••t· binee bir ~· mah1119 olmak üzere 
IHIU 111 UllHIHIHHH!IHHC HHllHHIHHHHHl:IHIHIHCIC ~ & W- 21/12/940 Cumarteli wıt 0

11 d~ M.: arthrmuı ~6/12/!MO. ~~!:_mbe -~~ 
.......................... ••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••• .. •••• .. •• .. •••••••••• .. ••• .. •••••••••••• .. • ... ••••••••• .. ••• ........................................ neınea icra dairetinde, ~t 11 de IC1'a dalrenaız ~yap~ 
CAYRl MENKUL MALLARIN AÇIK IZMIR BELEDiYESiNDEN: 1 t 

0 
. lr. 

1 
.. tırma üzere bir ay müddetle utıLia ltoaulcLe. 

AR1TIRMA tL.lNI: 904 ncü aokakta 16/28 emlik u,.Jı - 1• u201K1AY11"9~0entaurihindu'n art.tib Bu artbnna neticeainde •bt heddi her K d• • d kJ ' prtnameaa • en ı a- 1 ban k Mi .. • tzMIR BIRtNCI tCRA MEMURLU- en ımz e V. eya ÇOÇU an• du ~in ile 6S7 nci aokata 27 aaydı evin ren 40/ZOJ No. ile Menemen icn daire- :_e_~ ~~-•---Len~-&-~ uzermeile 
~UNDAN: yıktır.1muw alana ait olmak üzere Ye d herk • " mmea )"8pn1K:a&br • .-ut pqan para 

d ııo .. rdu•eguv eenuz·· 2490 Ayılı kanununun .) 1 nci maddelİJıereb llU\ilm-:7?'~ ~~ •• A-~- --~ )Cf>- olup mllfteric:len yalnız yüzde İkj buçuk Açık arttırma ile paraya çevrilecek ruz a ...... açın .,.....u-. -- ,.,_...o an- delll!.I!- _/l_ 1 ı L __ L!L! old w H•• 59 tnfikan enkazınm .. -. yaza :...teri mü- I d L_J _ __ IA__ al--L :..-enler MlllJ"e mur.lll'I a ınır. pote.:; .-. • 1ıayri menku)iin ne uıru: BJen • ..,. • ar n ~ n1111unıat auuı; ---.., I LJ-'--la d al---Lıda '~-L b . · dirlüğündeıri f8rtnameai mucibince bir :_L t 203 d • LACaıuuU' wier _. rm ve uuqs Ye S9 A. kapı numaratnnı ta11yan ır evın ~ 111'- .:.--ı--: B .. w ll!UU pr nameye ve 09J'll aamara- L-LL. --Ll-1-...:..:_ • ___ ı_ı :;_,.,: __ 
• tamamı. Halsizlik. Kan.~ıdak. HuHDsazJak, Kano• -ran ~ 111'1111 ay muddetle .>azarlllfa bıralulDUfbr. K• siyle memuriyetimize mürec:aat etmeli- a.&&1 ~ P7fl ~ -:---

Ciıyri menkulün bulunduiu mevki, maW U..D"IMI. Oburluk. S.. tllnneesi. ....... &er'ap beMer tif bedeli 7 3 lira muvakkat teminab S dir. deki hald~ ~ illa tarilüad~ ~ 
__ L._11_....:, 80L-,;,. numar•-·. 2 nca· K--- mPlr halleri. Geeıe k•lmlan. CiNarde. bffmede bcmlıdak. cfbi pyri lira 50 kuruştur. Paz.arltiı 22/ l l /940 

2 
A ;.•'-L . • L_ d ren on bet lf\ID ıçinde evnla mmbitel .. 

• .._._ -·· -· ___ - rttırmaya -rina& açan yuıu.r a riyl birlik · • · bild' 
.__ mahalleli c:.-.Lit Nusret "okağtnda: tabi Wler; ~ma ırünü saat 16 dadır. Taliplerin te- yazdı kıymetin yüzde 7.S niebetind1! pey 1 .e. edte m=~~haetimiz.el_ı_ '--LI '=: 
- ~· BunL'tr \'evİD içilen •Yleriaı temiz ve saf olmama.sandan dolayı barsak- mmata Cümhuri7et merkez bankasına _,.,~ b' bir ,_ __ L_ t • t L en ICap er. M&a ae ~an --ada 632, panel S8. L--1--- l ! "---'..&dir n .. -L....ı....- "Veya 1111111 ır U1U1&11nm enuna meA- (.!_,

1
• _____ 

1
11._ Jmad.L-- ..1 ad.. 

Talcdir olunan luymet: evin heyeti larda wtışip üreyen ve~ emen 90 ucan ann R3&CI • UUUlilnRIU y~uarak makbuzlariyle ~İn edilen tubu tevdi edilecektir ( 124). ~ nwuna 0 ....., P.
7
!•P"-!' 

umumivemne t IOO lira. kurtulmak i~ ~czaneden bir kutu Senta alınız.. Ve içindeki tarife mucibin- 11\M ve saatte encümene muıacaatlan. 
3 

_ Jpotek aahibi alacakldarla diğer hariç hlarlar 10/12/940 tarilaindea ~ 
' cekullanınız .. Derhal kurtulursunuz.. 2!, 5. 15. 21 4621 (2212) aJikadarlann.ve irtifalc hakka uhipleri- bam oartname h~ ·~·Talip 

Arttarmarun yapılacaia 7a, süa. aaatı U'T-T URUSTUR - Halen açık olan belediyemiz ayar . . nkal 6 rindelü haklarını o1anlana yüzde >:Mi~ .teminat ak-
20/12/940 tarihine mn.aclif Cuma gü- Hlm ECZANEDE n.u&vSU 2G K .. memur muavinliii için mmtaka ticaret hnın ~lynf ı:ne uf c:lai 1 .d_ı' çua veya milli bir banka ıtibu naekta-
nü Aat 11 de 1 nci icra dairesinde. 8 Is • .,_ı .. 1 .. v .. d .. LL • ~"---- uauaıy e aız ve maara a r o anı aı- b v 940/17104 do.y umaratiyle 

_ ı ltbu pyri menkulün arttırma •-ıneı m "°..ur ugun e m'!88°_. ım~. yap ... alanru ifbu ilin tarihinden itiberen b:ru, e'lt' . . ıui...: " 
2/ l l /940 ib. d · ·ba a· - n 1-~7"4 aa. ıııc:aaandan kanunı evu~ ~e -şer~ haız yirmi ...:;n U.inde evralrı müabi•-•--=-te ,_ ,,:_ ancıoluıcra memuS066r ( .. ~~) t-tartnanıeli 2 tar ın en ıb - olualann evrak ve vesaikı reamıye ve b" lik •- . .., · · · bil..ı'--~'7 aan uaa nur. "'..,., 

ren ı 7905 No. ile l nci icra daireanin Dikkat :ı..ı. ... _r • 1 b' ı!L •• .. _ ar te memurıyetimize uıuueıen ıcap --------------d L - k · " ebil m-1e1eny e ırwde sozu geçen mu- eder Aü halde haklan tapu siciliyle 
rnuayyen numaruın • ner esm ııor - dMlüğe müracaatlan lüzumu ilan ounur. aabrt' · olmadıL... ....... L _ .ıeJı'nm' pa•I•- tZMUt •.KtNcı iCRA MEMURUJ-1"91i için açakbr. lt&nda yazdı olanlardan ~ O -

5074 
(

2352
) &,,_ --r ucu , ..,.. CUNDAN 

fazla malumat aJmak i.teyenler, işbu mumdan hariç katarlar. · 

tartnarne>'e ve l 790S ~ nutnarasiy- -••••••••••n•••••H•H•••H••rr•nr:H••- 4 - Gönerilen sünde arttumaya it- ipotekli olup arttırmuana karar y~ 
le memuıVetimiz.e müracaat etmelidir. SAUHU ASLtYE HUKUK MAH- tZlıDR sıctU TiCARET MEMUR- o· *YIER yg liralı edenler arttırma tartnameaiai oku- len lzmirde Kar..,.kada Doaaam.cıı 

2 _ Arttmna7a iştiTak İçin yukarda KEMESINDDlı UJCUNDANa Ad 11\Uf ve lüzumlu malW:ııa~ allJUf ve.~ mahalleli ffeaııim wokaimda 28 bl,i No. 
yazda kıymetin yüzde 7.S niabetinde pey (Huan Yonı.lmaz) ticaret ünvaniyle . $11RBkASJ 1,TD. ları tamamen kabul etm1t ad ve ıtıbar lu ve tapunun lcaydma göre ada SO. par-
veya milli bir bir bankanın teminat m~- Salihlinin Miti.at pqa M. den t.mail tamirde KetWle pmnncla 1 numarada y .AP1JB ACBJiT ASI olunurlar. sel 11 de kayıtlı vean liizwnlu iul.ab 
t11bu tevdi edilecektir ( 124). kızı Ruluye tarafmdan müddaaleyh aynı mahaulab aızi7e Ye palamut alım ve sa- A'l' ... "'"'"-K r•an .... .,.,.. D- L.1--- 5 - Tayin e9ileo zamanda ca)'l'İ doayuandaki tapu kayda vıl\. YaZİyet n-

3 - ipotek sahı"hi alacaklalarla dijer maWleclen olup ikametalhı meçlaal bu- bmiyle iftipJ eden Huan Yorulmazın • n.1un ~na.1ur.oı ._ .,.._ menkul üç cJ:efa ~daktan IODra ea .poruncla )'Ullı (3000) lira kı)'meti .... 
alikadarlann ve irtifak hakk~ sahipleri- lunan Hamza oğlu TıltYeçli Himmet ifl>u ticaret iinYanı ticuet kanunu hü- S 'J'l!:LEFON: 2443 çok a~ttırana 11'-le edı')ir. ~a~ arttmna hammineli evin mülkiyeti" açık artbnMı 
nin 1rayri menkul ü:.erindeltı bak1annı .ieybine açılan bopnrna davaaınm ya- kümlerine söre .ic:ilin 2871 numarama : . Lond.-a ve Uw~ hatları tc:io ~ddı ~~hammen kıymetin ~e y~ IUl"etiyle ve 844 No. Ju Emlik ve E7tam 
h....;yle faiz. ve masrafa dair olan ideli- pdmakta olan muhakemesinde: kayt ve te9Cil edildiği ilan olunur. : Pl,.....ın lhtl\factna CÖN ....,..,.... llUf betinı bulmaz nya •bt late)"enın hankuı kanunu mucibince bir defa7a 

la 
:...L. •• iJ.I!.- t ih' den itibaren . • t · ....:-"i tica' t 1 .. ·---i : nmır. wf•r val*"llklardv. alacaima riicbam olan diier alacaklılaı __ L __ _ .__,_.. ~---~1 12 9..ı.ft • nnı .....,. ı an ar m . . ~aaleyhtn ilr.ametwi}u meçbul .kal- zrnır -.u re memur USU ........ .. .. --......... ~ ......... ,.. ........... b I bed b nl . nıenınıa OunaA uzeı-e aırn..-~ - - "l'V 

on beş sün içinde evrakı müabıtel~~le d • ndan kendisine 14/ 1 1 / 940 ııünü mühürü Ye üzıerinde F. T eıük imzuı - -- - u ~nup ta. ~ . u ann o gayn men- Cuma günü aaat ı 1 de iera daüemiz içia-
birlilcte memuri)'etimize bildinnelen ICllP '!İ.1t l . • . il" bli S06 I (2351) tZMtR AHKAMI ŞAHSiYE SULH kul ile temm edilm1t alacaklılannın mec· de yapdnıalc üzere bir ay müddetle •b-
~der. Aksi balcle haklan tapu .iciliyle m lde'!'e>;_~)Pde meaa açın a~~.J te !~ . . - HUKUK MAHKEMESiNDEN: muundan fazlaya çıkmaua en çok art- lı:.. konıdclu Ba artbrma neticesinde u-

yapı iSi na muayyen gunue man- ahh .. d .. baki kal ak ·· -- · 
.. bit olmadıkça satıı, bedeJinin paylat- le elmed''"' 1 ldıit da hak- 1ZMtR BiRiNCi iCRA MEMURLU- İzmir ahkamı ,.Jı.iye aulh bukulr. baş- tırarun le u u . m ~ere art· lif bedeli her ne oluna olaun ea çok art-
rnaaından hariç kalarlar. emeye g 

111 
.an aıp . n n 'CUNDAN: Utipl.iii tarafından Cumaovaaanda lzmir ~ .0 n .. ~ .Un daha temdit ve on braııın üaerine ibaleai yaptl.caktu. Satat 

4 - Cö.terilen sründe arttırmaya it· kında tııYap karap ıttihaz edilaıe_!Je mu- Emlik ve eytam Bankasına ipotekli caddesinde 8 numaralı ve heyeti umu- betinci gunu a!nı ~tte y~dacak .. •rt-~ para ile olup miifteriden yalntz. 
tirak edenler arttırma '9rtnameııini oku- hakeme l2/l2/9

4
0 Perşe~he l'l~Ü saat olup •tılmuma karar verilen müzayede .miyesi iki yüz lira muhammen kıymetli ~·· bedelı.waallf ıateyenın alac~ yüzde iki buçuk dellal.iye matnıf. ahnır. 

hlUf 'e lüzuınlu malumat alm11 ve bun- 1 O na. talikine ltarar verilllllf olduııun~~ bedatanmda yeni 19 numaralı adada ve üç harap duvarla düWn yeri ile ar- rücbanı tolan d~r ~akhlann ° gayn ipotek sahihi alacaklılarla diğer alacalc
lan tamamen kabul etm~ ad ve İhbar yevmı b ~zk:ada ~ahkd em;J'!. pi= 30 eaki 73 yeni numaraL vaair lüzumlu aanaı 46080 ..lıimden küçük Melek ve menkul ıle teman edilmıt ~n mec- Iılann ve irtifak hakkı uhiplerinin gayri 
olunurlar. veya rr ve gon -:rm ıtp t e izahatı doayumda mevcut vaziyet ra- Hüaeyine ait 12>60 sehmi açık arttırma muundan. fazlaya.~ tuti_Yle. en tok menkul üzerindeki haklannı İflMı ilin ta-

5 - Tayin edilen zamanda gayri ~yabın~a muhakemenın. devam ,e,_dece- poriy)e tapu kaydına yazılı 1800 lira ile •tıl~kbr. 11/12/940 Çal'fllmba arttıra?- ihale ~ilır. Böyle bır bedel el- rihinden itibaren on bet gün içinde eY
rnenkul üc;; defa bainldaktan tonra en gsne dal? cıyap ~tlanen teblii olu- kıymeti muhammineli dükkanın tamamı KÜnÜ saat onda yapılacak hu arttırmada de ~il":?1ene ıhale yapdamaz. ve sahf rakı ınüabiteleriyle birlikte memuriyeti. 
ç0k arttırana ihale edilir. Ancak arttmna nur. S058 (234-4) açdt arthnna llUl'etiyle ve 844 sayılı em· muayyen olan kıymetin yüzde yetmiı talebı duter. . _ . . mize hildinneler icap eder. Aka halde 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yet- . . _ lü ve eytam bankam kanunu mucibince betini bulmazsa en çok arttıranm teah- 6 - ~ayrı menkul kendasane ~hale haldan tapu acilince maJUın olmacLkça 
haif ~i bulmaz veya •bf İsteyenin olunan kimee derhal veya verilen mühlet hir defaya mahaus olırıak f8rtiyle arthr- büdü balu kalmak üzere on ııün .onra olunan kunae derhal veya verilen mühlet payatmadan hariç kalırlar 10/ 12/940 
•l.caiına rüchanı olan diier alacakl.Jar içinde parayı Y~eue ihale ~rı mut 25/12/940 tarihinde Çarıamba yani 21/12/940 Cumartesi saat onda içinde parayı ve~~ezae ihale ka~~n tarihinden itibaren tartname herb.e 
~ ta bedel bunlaruı o gayri men- fesbolunarak kend19ınden evvel en yuk- gilırii wıt 11 de yaptlmalt üzere 1 ay kat'i ihalesi yapdacakhr. ibale bedeli feabolunarak kendisinden evvel en yult- açıkbr. Talip olasdaran yüzde yedi buçuk 
kul ile temin edilmit alacakl .. nnm mec- R~ teklifte bul~n küme arzetmit ol- müddetle utdaia konuldu. pqindir. Yüzde iki buçuk belediye res- sekw teklifte bulunan kimse arzetmiş ol- teminat akçua veya m.iHi bir banka iti
llluundan ve ~ya çnirrne Ye paylq. duau bedelle almaıa razı oluna 

0tıa: l'Ul Bu arttırma neticetinde sat.af bedeli mi alacaya aittir; prtnameai ilin tarihin- dullU bedelle almaia l'llZI oluna ona, ran bar mektubu ve 939/ 9360 do.ya auma· 
tarma muraflannclan fazlaya çakmazq olmaz veya bulunmam hemen 7edi sün tahmin olunan kıymetin yiizde 7etm~ den ita'baren on ııün açakbr. Şartnameyi olmaz veya bulunmam hemen 15 ırün raaiyle fzmir ikinci icra memurluim 
eta çok arthranın teahhüdü baki kalmak müddetle arttırmaya çıkanlap en çok art- bctin1 buluna en çok arttırana ihalesi llnnnl'k ve fazla izahat alnıak ve bir )ıak müddetle arttırmaya çtkardıp en çok art- müracaatları ilan olunur. 
fİzere aıtbrma on giin daha temdit ve tarana ihale edilir. iki ihale arumdaki yapalacakbr; abi takdirde 2280 sayılı iddi"""""'~ bulunanlar bu müddet içinde tarana ihale edilir. lki ihale arunıdaki 5064 (2345) 
OnuftCU giinÜ aym Matte yapdacaJt art- fark Ye seçen 'SÜft)er İçİ11 yüzde S den ununa 16re tahf aeri bırakılacakhr sa- Vesa kiylt' ht'raber başkitipliğe miira· fark Ve geçen KÜn)er için yüzde 5 den 
braaacla. bedeli •hf ilteyenin alacaima hesap o~unacak faiz ve diler zararlar tq pefin para de olap miifteriden yalnız caat etmeleri ilin olunur. 5063 (2350) hesap o~unacak faiz. ve diğer z.ararlar Birinci sımf mOtelwn• Dokı. 
....... olan diier alacaklalarua o gayri aynca hükme hacet kalmak.mn memu- yüzde iki buçuk dell&liye mauafı alanır. aynca bulune ha<:et blmakamn mt'mu- ~..__ .a u IC .a 'IJl~O~ 'U 
........ ile temin edilınit alacaldan mec- riyetimizıce allCldan tahlil olunur. Mad- ltbu pyri meab Uzıerinde her bansi bir lar 10/12/ 940 tarihinden itibaren tart- riyetimizce alacıdan tal.il olunur. Mad· ~ .aaa _.,. ·~ .. ...._ 
ftlıaunclan Ye paraya çevjnne ve paylq. de (133). tekilde halt talebinde bulunanlar ellerin- name herkese açakbr. Talip olanlarm de (l .H). Cila ve Tewll tr•'hn ft 1
lflba muraflannclan falaya (dnnalr EYin tamamı yulumda göeterileo deki reuni yetaiJl ile birlil&te 1 S sün yüzde yedi buçuk teminat akçaaa veya ltbv pyri menkul yukanda 1rö.terilea a.afttK 'l'D)AYILlllt 
•rti,-ie. • çok aıttmma ihale edilir. 20/ l 2/MO talihinde 1 nci icra memur- zufmda lzmir 'birinci icrwna müracaat- milli bir l:.anka teminat mektubu ve 2l/12/940 tarilüode Menemen icra me· lliri-.d Beıler Subll He. U.. '-iır 

RaJte '* bedel elde eclileınene ihale luiu oela..da it1>u illa ve ~ 1aa ....... J9/'507 dosya numaruiyle lzmir birin- murlui- oda-ada !tbu -~ ve sa.terilen a...... SIM·ms Mir ........ . 
' ~ .... ._ ft •tll -.W .... artbnııllı .. llMmeai ~ Abi MLle tı.ldan ..... licillince cı icra rnemarluiuna müracaatlan illa .,...._. prtn-ea dairelinde llıl!lwail ..... ts.- .. -'Ilı • ........ . 

< .Q.m ••W ..... • ı ı• J. 2S-. 1 J Jl:ia pe;t r n+=... S06S (ı)41) illa ........ SOfl (tJıııl6} -
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BİR TETKİK 
---········ 
iki bin sene 

evvelki harp
lerde tank! 

YENi A IR 

Yunanistandaki lngi· Almanya 
liz hava filoların- ......... 

1 
........ 

1 
......... . 

dan biri ta yanın 
••••••••••••••••••••••••••• 

BiR GÜNDE DÔKUZ ITALYAN imdadına derhal koş-

Yunanistan 
Amerikadan tayyare 
levazımı talep etti 

21 Sontesrin Persembe 1940 

Kartacalılar, o zamanın 
tankları olan riller sa
yesinde Romalıları na-

TAYYARESi DÜŞÜRDÜ mayı zar~ri görüyor 
Atina 20 (A.A) - Yunanistanda bu

lunan lnigliz hava kuvvetleri karargahı 
Londrada bava nezareti tarafından neş
redilen tebliğ hakkında nşağıdaki mü

INGILIZ HARBiYE NAZiRi 
YUNANISTANA YARDIMIN 

ARTACAGINDAN BAHSETTi 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHİFEDE -

B. Hitler cvvclfi mümkün olan bUtUn 
yardım1ar1 temin etmeği lilzumlu görü
yor. Soma, Romanynda Almanların bu- Londra, 20 (A.A) - Royterin Vu
lunuşu ile İtalyanın Yunanistana taar- şington muhabirinin bildirdiğine göre 
nızu gösterir ki evvelce büyük Britan- Yunan hükümeti, Amerikadan tayyare 
yayı balkanları ateşe vern·H.'k istemC'lde levazımı satın almnk üzere Amerika hü
itham etmekte iken, simdi bizzat mihver kümetinden miısaade verilmesini talep 

Istanbulda ışıkları mas".' 
keleme işleri son safhada 

·~---------------X4%·--~-~-------

1 ~ilteredenithalateşyası e ·y r temmim ·ıahatı neşrcylemLıtir: 

sıl yenmişlerdi? 

YAZAN: İSl\IAİL NÜZHET K. 
lsadan iki buçuk asır evYel, Afrika 

şimııl sahillerinin tabii zenginlikleri için
de servet ve ihtişamı gözleri kamaştıran, 
nltınlarının şıkırtısı ile mesut olmuş mağ
rur bir kcıvim yaşıyordu kartaca sakinle-

İngiliz avcı tayyart'leri dün düşman 
toprakları üzerinde bazı harekAt yap
mışlar ve düşman hatları üzerinde bir 
avcı filosuna rastlıyarak harp etmişler
dir. Sekiz düsman tnyynrcsiylc en son 
sistem diğer bir düşman tayyaresi dU
şUrillmüştür. Diğer iki düşman tayyare
si de o derece hasara uğramıştır ki üs
lerine dönmeleri muhtemel değildir. 

hükümctleri kuvvetlE'rıni taksim etmek etmiştir. 
ve Ahmuıya hudutlnrı haricinde muha- Amerika hariciye müsteşarı B. Sumner 
rebe yapmak mecburiyMindC' bulunu- Yeis bu müracaatın sempati ile knrşılan-
yorlar. dığını söylemi tir. 

1 Amerika gazeteleri de Yunanistanın 
Macar, Rumen, Slovak ve Bulgar a- bu müı ncaatına müzahir bir lisan kulln

rm Fon Ribbentrop ve Kont Cinno ile 

kızış ı ihtikar la mücadele c • 
ışı 

-----~---x~x·~---------
lstanbul 20 (Telefonla) lıııkları de lngiltereden büyük hir parti ith~llit 

maskeleme hazırlıkları her tarafta sü- eşyasının daha geleceği bildiriliyor. Arn
rntle ilerlemektedir. Yarın akşamdan lnrında toprak ve madeni esya, soba!~, 
itibaren c:bu akşam> şehrimizde umumi kimyevi esya. lfıstik, tenC'kc ve saıro 
ışıklar söndürülecektir. Sokak ve cadde- vardır. . . n. 

Müdafaa kuv'l.ctini de, cengaverliği
ni de, altınlann pmltılarında bulan bu 
millet, o zamanlar bir dişi kaplan gibi 
etrafa dehşet veren Romn ile acı acı 
<>püşmeğe başlamıştı. Aralarında geçen 
bir deniz boğ~masınçlan sonra mağlu
biyetin verdiği elem ve istirabı teskin 
için, öz vatanı olan yeşil tepedeki yuva
Eına çekilmiıı, köpüklü dalgaların teselli 
rtmek İster gibi okşadığı yakın sahillerin
den siizülüp gelen matem havalarını sü
kunetle dinliyordu. Düşmnn kuvvetleri
nin Afrika içlerine kadnr yıldırım sür
atiyle yayıldığı, hakimiyetinin parça par
ça koparıJ, rak elinden alındığı haberi, 
her Kartncabnın beynine paslı bir çivi 
t•ibi saplanıyor, onları, ininden çıkamı
yan sancılı arslanlar gibi kıvrandırıyor
du. 

Tayyareleriınizin hepsi avdet eylemiş
tir. Yalnız bir pilotumuz halif yaralıdır. 

bir arada değil, fakat ayrı ayrı yaptık- i:~~~~. siıtunlmındn geniş yerler ayırmış-
ları gör\Şnelerden anlaşılan şudur ki Londra, 20 (A.A) _ İngiltere tarn

lerde yalnız maskelenmiş olarak yüz el- İstanbul 20 ('felefonla) - Şehrımız• 
liye yakın lamba yakılacaktır. Bu gece de ihtikfırla mücadele işleri hızlanmış· 
Sirkeci istasyonundaki nmpuller1e oto- tır. üsküdarda ve Kadıköyünde bugi.in 
mobil fenerleri maviye boyanmış ve mas- on bir bakkal hakkında takibata ba.5lan• 
kelenmiş olarak kullanılmıştır. mıştır. Bilhassa yiyecek maddelerindo 

müzakere edilen mesE'l~ler her şeyden 
fından Yunanistnna ynpılan yardım hak-

evvel asker1 mahiyettedir ve münhasıran kında İngiliz harbiye nazırı Eden ııu be-
~*-

MiHVER VE ALMANYA 
Londra 20 (A.A) - Royterin bildir

diğine göre, Roma, Berlin ve Madritten 
alınan haberlere göre hadisclerin inki
şafına intizar etmek ltı.zımdır. Alınan
yanın ynkında Yunnnistanda bir müda
halede bulunması muhtemel olduğu gibi 
Almanyanın Akdenizde bir deği~iklik 
yaratmadan ve CebJUttanka hücum 
etmeden. evvel 1:.-panya üe bir itilfıf ze
mini bulmak istediği anlaşılır. Aynı za
manda Almanya mihverin tesanildünü 
bUtün dünyaya ispat <>ylemek İstC'mek
tedir. 

harbın idaresi için mecburi olan ve bu- yanatta bulunmuştur: 
nunla alakadar bulunan meselelere ait cBize yapılan yardım nıürncaatı kar-
tir. şısında yedi iktidarımızda olan yardım-

DtôER BiR GÖRÜŞ lan yapacağımız bildirilmiş ve bu yar-
(Tnymis) gazetesinin diğer bir muha- dım yapılmıştır. Bundan sonra yapıla

biri bu görü~e az çok muhalif bir tez cak müracaatları knrsılamak için de ted-
mtidalaa ederek şunları yazıyor: bir almış bulunuyoruz.~ 

İstanbul 20 (Telefonla) - Bugünler- ihtikfır pek fazladır. 
••-11-•_D_a_.._r._•_•-~•-• •- •- •- •...-.r- •- •- •- t" t _ 11_ n_rı~--.-p--~ 

lsviçredeki ln!{İ
liz tebaaları 

lngiliz Taggareıeri 
Almanyanın Mussoliniye yardım için YUNANiSTAN VE iTALYA 

Şkoda fabrikalarını 
bombardıman ettiler balkanlarda harbe hnz.ır olduğuna dair Atina, 20 (A.A) _Yunan gazeteler.i Londra, 20 (A.A) - Avam Kama-

henüz ortada hiç bir alfunet yoktw'. Ba- Mussolininin nutkundan çıkardıkları ma- rası.nda isvi~~edt:ki .l~giliz. te~~alaııını!' Londra. 20 (A.A) _ Hava nezar u .. 
zı Alman mahfillerinde beyan edildiğine na ltalyan vaziyetinin kararsız olduğu ingıltereye donmelenm temın ıçın ne gı- nin bu akşamki tebliği : Salıyı çarşam• 
göre Akdeniz İtalyan sahasıdır vbel 1taı. şeklindedir. bi tedbirler !1l~ndığı sualine Butler tahriri baya bağlıyan gece bombardıman tayya· 
yanın bu kıtada işlerini, yapa i eceği Katimerini gazete i nutku tahlil eden cevap vermıstır. re filolarımız büyUk harekatta bulunmuş 
kadar, kendisinin görmesi lazımdır. Al- bir makalesinde ezcümle s"yl demckt _ Bu cevabta avdetin m.ü~küliitı iz .. nh lnr ve Almanvanın muhtelif kısımların• 

* Sivri çt liltlerin parıltısından ürken 
metbu kabilelerin zahmetsiz inkiyadı 
knr-:-ısında kazandığı muvnffakıyetlerle 
uzun bir zaman müstakil bir müstebit gi
l>i meydan okumanın verdiği sarhoşlukla 
ga~ olan Romalı general, hakiki hasmı
nın banş teklifini ufak bir tereddüt gös
termeden reddetmiş, sahilde yeşil tepe 
üstündeki altın kutusundan cehennemi 
bir volkanın fışkırabilecPğine hiç tc ih
timal '\'ermemişti. 

* Bütün gururunu bileğinde duyan Ro-
ma lejiyonlarının bir çok muvaffakıyet
lerle kuvvet bulan maneviyatı, onları sü
kunetten uzaklaştırıyor, kumandanların
dan bekledikleri hücum emrinin teahhü
rü, onlarda canhıraş mahmuz darbelerini 
aabırsız bir hırsla arzulayan azılı kısrak
lara has bir esabiyet yaratıyordu. Saadet 
İ§areti verilmışti. Kargılar, kılıçlar şim
tek siiratiyle havayı kesiyor, kalkanlar, 
ııcaktan yumuşavan Afrika rüzgarını sı
yararak ilerli) ordu. 

Hayli mes:ıfe alınmıştı. Bir aralık bin
lerce insanın l , nçeresindcn kopan ümit 
ve muzafferi.} et naraları, ratıp havanın 
&cak zerratı .ırasında boğulurken, orta
J.rğı saran toz bulutu içerisinde ıslıklar
la ileriden sü ülerek gelen Kartaca ok
ları bir fuıda yüzlerce Romalıyı yere 
rermişti. Rom<1 saflarında pek bariz ola
rak göze çarp.ın geniş bir boşluk, dimağ
larda şeytani bir kc;rku uyandırmış, şaş
kınlıkla geçen bir knç dakika zarfında 
saflar bozulmuş, nfiralar kısılmış, yüz
lerce ceset toprağı örbnüşttl. Bu örtüler 
üzerinde geniş iri birer gövdeyi taşı
yan mi.iteharrik sütunlar, yani fHler do
laşıyor, her hasılım ce!:edin sırtındaki 
çelik caketler birer çelik leı.: ha halini 
alıyordu. Sersemce dolasan Romalı pi
)adeler, bu Kartaca fiJlerinin hortum
kıriyle, mancınıktan fırlıyan kayalar gi
bi Roma saflarına cansız düşüyor, geri
den vuran güneşin keskin hüzmelcrini 
karşılıyan Kartaca siınhları, o zamanın 
tankları olan fılleı·in ardından ölüm ge
tirirken, cenahlardan şimşek sürntiyle 
ı;aldıran süvarilerin kılınç 'c kargıları ı 
Kartaca Senatosuna muzafferiyet mek-
tubunu imzalıyordu. ı 

Roma ordusunun başkummıdaru kon-1 
rul Rekülüsün esir dilştüğii bu harpten 
doğan zafer, muhnkkak ki iyi bir idare
niıı mahsulüdür. Fakat mümkün olduğu 
kadar az hata yapma mefhumunu ifade
lendiren bu (iyi idare) den başka, ida
re edilen unsurları da tetkik edecek 
olursak, Kartacada, Romalılarda olmı
) nn başka bir silahın da mevcudiyeti 
gözümüze çarpar: Filler ... 

Kartac:ı emrindeki bir ispuııya genc
rJlinin bu muh, rcbedc kullandığı yüz 
kadar fil, muharebe nizamında aynen 
bugünki.i tankların ta'biye sistemine 
mü.sahih bir surette piyade önünden yU
rütülmüştiir. Fil süvarileri tarafından 
kullanılan oklcU" da bugünkü tanklarda 
me\'cut ateşli silıihlarh benzetilemez mi? 
fikri veni değildir. Belki yenilik ancak 
Binaenaleyh ne tank tabiyesi, ne de tank 
malzemenin maddesindedir. 

f ransadan yük
sel en ses 

Vişi 20 (A.A) - ltalyanın Fransadan 
:lstd<leri hakkında B. Mussolininin son 
beyruıatım mevzuubahs eden Le Tcmps 
gazM"si diyor ki: 

Bu be~ anat bizde hususi bir dikkat 
uy:uıdı?"Tn. lıdır. İtalyan mUtalebatının 
Almanya ile yapılacak olan bir mihver 
sulhunun bir kin ve intikam sulhu ol
mıyac ğı hakkındaki teminatn ne derece 
uygun olclu;-1unu anlamak için bunların 
resmen d rm \ ::ınını beklemt'k lfızımclır. 

--*-TANCA ~1ESELESI 
Londr.ı 20 (AA) -Avam kamarasın

da Tanca ,ı sı h: i hakk nda sorulan bir 
suale· Butlcr, 1 pan,,nnın Tancayı tah
kim et.mC'k hareketıne karsı lnilterenin 
§iddetli bir protestoda bulunduğunu 
ıiliJ lemiş ve şunları ilave etmiştir: 

.-lspanva hükümeti, bu husustaki İn
~ lız noktai nazarını tamamiyle biliyor.> 

· 'ht'l. tl k kt ,.o e e d'I · · J · d 1 il d " manya yenı ı ı a ara arıc;mıynca ır. dir: e ı mı~tır. aı.'ıçre en ng tereye on- da bir çok askeri hedeflere muvaffak!• 
öyJc. san.~zy~r .. ki Hitler Mussolini~in cMussolininin söylediği gibi Faşist mek için yegune yol Fransa~an otobüs- yeili hücumlar yapmışlardır. Macaristan 

--·--
u~radığı m~~~~luttan memnundur. ~un: İtalyaya kanu derin surette kin ve nefret lerle lsp~nyay~ ve oradan Lizbona geç- Aynca Bohemyada Pilzencle Skoda 

• • • k~ ~~~.~oli~ını~ Frnns?.ya kar ı ılerı besliyoruz. Fn~ist İtalyayn karşı, seneler- mek!en ıbarettır: • ,_ . sil5.h fabrikasına da blı· taarruz yapmış· 
U.. [ paktın d stirdugu. ı_nu~al.~galı. mutal('bat .. Alman- den beri silahını bize karşı kullandığı için Lizb?nda lngılterey:. gı.dccc .... brr vn- lardır. Berlinde mühimmat depoları ve 

ÇÜZ Ü Ör- ya~ın Vışr hukum~tı~le olan muz_ake:e- kin ,.0 nefret besliyoruz. pur damıa 1!1evcu.t dcgıld~r. Mesele ya- diğer hedefler, Kiye} ve Hamburg balı• 
du .. nCU.. a"'aSı oldu lenne zarar vermıştır. Fakat Hıtlerın Bundan 28 sene evvel Yunan ola 12 kından tctkık edılmektedır. icap eden riye destg5.hları, rıhtımları bombardman 

"' Mu~lini~i büsbütün düşece~ der:,ce?e Adayı Yunan Milli Marşı çalarak ~şgal bütün gnyıetler yapılncaktır. ediJmiş, infilaklar, yangınlar müşahede 
- BAŞTARıu~ı 1 inci SAHIFF...DE - kendı halmc. bırakması varıt cleğildır. ettiği için kin besliyoruz. Macar ve /tal a hari- olunmuştur. 

elçisi Kuruw "" diğer taraftan Macar Bu se~epl", ılk.baharda Yugoslavyaya Faşist ttalyaya karşı Kor!oyu bombar- .Y -•-
hariciye nazırı Kont Ksaki arasında bir karşı hır Alman - İtalyan taarruzu muh- dıman ederek ve bu bombardımanın üc- • a zırları Viya y u NAN 
protokol imza edilmiştir. Bu protokol temeldir. Bittabi yugoslavya, Alm~n ve retini biıe ödetmek istediği için kin bes- CIY na ld • 
mucibince Macaristan 20 Eylül 1940 ta- İtalyan kuvvetle1:1nin k~di araz.isınden liyoruz. n : dan ayrı l 
rihli üç taraflı Alman - ttalynn - Japon serbestçe geçmcsıne mus.ıade ederse, Kin ve nefret besliyoruz. Çünkü Kor- HAR B 1 
anlaşmasına iltihak etmektedir. Proto- buna mahal kalmaz. fonun ve Ciridin itnlyanlığını iddia ede- Viyana, 20 (A.A) - Macar başvekili 
kolun metni şudur: HAREKAT SAHASI rck Yuoanlılığını inkur etmiştir. Kont Teleki ve hariciye nazırı Kont - BAŞTARAl'I J inci SAHİFEDE -

B h b ı ·· y ı · Ksaki ile İtalvn hariciye nazırı Kont Ci· ta · · t db" 'zl'k }·' 1 .. kUl Bir taraftan Almanya, İtalya ve Ja- azı a r ere gore, ugos avyn şıın- Kin besliyoruz. Hudut hadiseleri icad " yını e ırsı ı , uç o ma7.Sn muş 
ponya hükümetleri, diğer taraftan Ma- dilik kendi hududunu geçecek İtalyan otmis ve bizi bir yankesici gibi sabahın ano bu akşam Viyanadan aynlmışlardır. bir şey diye tavsif edilebilir. Maamafih, 

ask l . k f İstasyonda merasimle Ribbentrop tara- . kk"l'" b k 1 b"" ·· caristan hükümeti aşağıdaki hususları er erıni tev i etmeğe ve - bugün içın uçünd"' uyandırmışbr. Kin besliyoruz. arazınin teşe u u a ımınc an, ulun 
müc;nhede ederler: mevnıubahs olmamakla berab0 r ·· Yu- Çünkü helaaın kendisine emdirdiği süte fından teşyi edilmişlerdir. Yunan ordusunun harbe iştirak ettiğini 

1 - Macaristan h 'küıneti Berlinde goslnvyanm Yunan harbında h.ıre'cfit .zehirle mukabele etmiştir. BELÇiKA KRALI HITLERLE uınnetmek doğru olmaz. Arnavutlukta 
20 Eylül 1940 tarihlnde Almanya, 1tal- füsü olarak kullanılması i.sten'rn, buna Bu gazete makalesinin sonunda şöyle GORU-ŞTU" bulunan Yunan ordusu için de aynı şey 
ya ve Japonya nra ındn imza edilmiş karşı koyma~a karar VC'rmiştir. r1~mektedir: vardıı·. 
olan iiç taraflı pakta iltihak eder. DEYLt HERALDA GÖRE Elen ordusu, Elen mılleti, Elen sün- Londra 20 (A.A) _Alınan hududun- Yunan ordusu 14 fırkadan mürekkep-

2 - üç taraflı paktta derpiş edilen «Dey~i .Her ld> gazetesi lin diplomatik güleri, gem!leri ve tayyare~eri ynkı~ za- dan bildirildiğine göre B. Hitler Berştes- tir. Bunların on iki.si beş kol orduya ay• 
muhtelit teknik koınis~ onl~r Macar muharrmnı> na1.aran lnsburgta Mare.'l<ll manda _Famst talyanın sukutunu mtac gadende Belçika kralı Leopoldu kabul rılınıştır. Diğerleri mtistakil rüzübm-
menfaatleı;n~ n ütcaHik mP cleleri mü- Kaypel ve İtalyan .~faresalı ~adog~ıyo edecektir. etmiştir. Na7.i mehafili bu habCTi ne tek- !ardır. Sulh halinde her fırka yarını 
zakere ett'l.;leri takdiıd •, Macar mahfil- arasmdn yapılan muuıkcre1erın netıce- • -- ı.ip ne- de teyit eylemiştir. mevcutludur. Seferberlik haliı1de takri· 
leri bu :'T'IÜzak rE'ler ic.fr.ık edecekler- si olarak Almnn başkumandanlığı 1tal- ~ıııııııııım1111111mıııııımıı 1 ıııııımııııımm11 !: oe • - ben 15 bin kişilik tam mevcutlara iblağ 
dir. yanların derhal imdadına ko~mağı zn- E 5 ELENLE ediJir. Bundan başka Yunan ordusu. lh· 

3 - 3 ıu ıf'ı p. 'dı • i bn proto- ruri görmE'ktC'd'r. Aksi takdird". 1•alyan E iJl gar 5 tiynç görüliirs", tc-çhizat mevC'uduna t!i>-
kob C''l tc,'.<il edr>,., kuvv.rtkrinin, mihver devletleri trıralın- - • -- :: re, ihtiyat fırkaları teskil debilir. Yll· 

Almanca, İtalyancn, ~Taron n ve !\fa- d::ın Avrupa kıta!';ında temin edilC'n vn- Hududuna yanlış.. :; Yunan ruhu gı.bı· bu... nanistanın siluh nltına nlabilece(ri aı;kPr 
carc~ olarak tanzim c lilcn bu protokol ziyeti <'sn.sından sarsacak dPrecE'de bir § .,.~ miktarı takriben ynnm milyondur. Dört 
imza tarihindt:n itibaren ıneriyet mev- mnğlCıb•yete u"rn'llalarından cekinil- _ /ıkla giren asker- : yu" L bir sif aha alay daimi olarak Atinnda garnizon ku• 
ki ine girer. mektedır. :. R rar. Sn ray muhafız kıf.c'latı bunlnrın ara-

Protokolun imzasmdnn soma bny Hit- Alman fokaları Arnavutlukta bulu- ;; /er~miz : maliktir/er sındruı intihap edilir. Yunan askeri soı:ı 
leı· Viyana senatosunda hususi bir öğle nan italyanların imdadına yeti"mC"k için Sofya 20 (A.A) _ Stctani: :_; _ BAŞTARAFI 

1 
..... ,cı· SAHİFEDF __ derece mukavim ve kannatk;11·dır. Bul· 

yemeği vermiştir. ttaı,a hariciye nazırı ya Yugoslavyayı, ynhut Romıınyadan .u" -;ar.istan, Yugoslavya ve Arnavutluk h ı· 
Kont Cinno, Macar başvE'kili Kont Te- hareket ederek Bulgaristanı bastan başa :: Bulgar harbiye nezaretinin bir teb- E: ha malık bulunmıyorlar. Bu silfih nıh- dutlarına giren arazide ve Pindus da<1Jn• 
!eki ve hariciye nazın Kont K'iakl, Ja- geçmek zanıretindedirler. İtalya yoliy- Eliğine ve bildirildiğine öre Fatsa kö- E tur. rı gibi cephelerde bu kanaatkarlık. mık .. 
ponyanm Berlin büyuk dc;isi bay Ku- le Otranto boğazından geçerek Ama- E yü civarında yolunu şaşırarak Bul- =: Moskova, 20 (A.A) - Kızı.lordunun liyat müşkiilntından ileri gelen sıkıntı· 
ruzo, Almam·a hariciye nazırı Fon Rıh- vutıuğa varmak İngiliz donanması ve> E gar arazisine ginniş olan iki Türk E naşiri ~fkarı olan Knsnayn gazetesi, Yu- ları hafifletmektedir. Bu dağ l ollarında 
bentrop :dy;fctt hazır bulun nuc;lardıı·. hava kuvvetlerinin tehdidi knr<;ısında E askeri iki millet arasındaki iyi kom-§ nan - ltalyan harbına tahsis ettiği ma- ı mühimmat ve topların hayvan sırtında 

Protokol un i.ml'.asını n ütt>akip Macar tehlikeli bir istir. Bu sebeple, Almanya § şuluk münasebetleri dolayısiyle ser- E kalede diyor ki : . nakli tekerlekli vasıtaların kullanılma .. 
hükümeti üç taraflı pakta iltihakı mü- icin tıske,.lerini geçirmnk üzere ya Yu- § best bırakılarak Türk hudut maka- E - ıBidayette ltalyanlar Yunanistanı sında'n daha kolaydır. Yunanlılar sayı• 
nasebetiyle bir he) annaml' n 12rretmis- goilitvy.ıdan ve yahut Bulgaristandan :: mahna iade edilmiştir. E mukavemete uğramaksızın jstila edebile- sız katırlara malik bulunmaktadır. 
tir. ., yol istc-m!'k ve böylece ordularını Yuna- 01111ıııııımrıı11111111111111111111111111mıııuıııııınr. ceklerini :r.nnnetmckle •aldanmışlardır. 

--•~ nistanın şimaline yı~ar.ık İtalyayn nefe Harbııı başlangıcı daimi bir Yunan mu-
aldırmağa çalışmak ihtimal dahilindedir. Almanyaya kavcmetiyle karşıl.ışan İtalyan kuvvet- Makineye 

Verilirken 
In"l•ıtereye MACAR1STAN RAZI terinin harp insiyatifini terketmiş bu-.-. · u............................... lunmalan yüzünden İtalyanlar için mu-
.................. 111111 •••••• Böyle bir talebi Ma<'aristan hiç süp- T J vaff'-'·- t 1mı ah b" · t 

hesiz kabul edecC'ktir. Yugoslavya, bü- aarruz ar wuye sayı yan n oş ır vaz.ıye 

Taarruzlar yiik bir ihtimalle. huna kuvvetle muka- .............................. yi:;~ dağ muharebelerinde liya-
.............................. bele edecektir. Bulgaristan ise, yine - BAŞ1'ARı\'FI 1 inci SAHİFEDE - katli bir muhasımla karşılaşmışlardır .. • ·--·-·--·-----lngiliz noktai _ BAŞTARAFI 1 inci SAHİFEDE _ muhtemel olarak, biraz muka\·emetten y nlıl ald kl . 

sonra ba~ ~ecektir. ler de başka yere nakledilmişlerdir. Kasnaya, una ann ı an netı- ' 
atılllWJ, bir çok bölgelerde geniş hasa- y 1 Demiryollarının tahrip edilmesinden celere fazla kıymet vennekten ihtiraz 
rat husule gelmicttir. Bir çok yangınlar ka nız, Alman hareketi halindi'.>, bü- dolayı fabrika muntazam surette iptida! edilmesini tavsiye eylemekte ve İtalyan- •• 

nazarına gore çıkmış, fakat hepsi de önlenmiştir. Ölü ~~ ı!~s~u=ınJunan k~ıu~u~~rı~a, maddeler alamamaktadır. Fabrikanın üç lann hava kuvvetleriyle topçularının fa-
ve yaralıların nz olduğu zannedilmek- · d "h C"d'l 

3
• se~ lı, a .t k °: r.ubc ·i isal.Jetler yü"ünden işlemez bir lkiyeit sayesinde büyük hazırlıklardan 

tedir. ~anya a ı 7.ar ' 1 mış u unan as erı haldedir. sonra yeni bir taan·uza geçmeleri mUm-
Londrayn yapılan hücum halif ol- rsle.1:-ln ~edvcut olmdüf~sınad ra~ı:ıcn, ve yo- 1 Yern'itı atclyelerinc kadar nüfuz eden ki.in olduğunu yazmaktadır. Son yapılan görüşme• 

ler neler ifade ediyor muştur. Hasarat ve zayiatın fazla olma- u ;:zerın e te~ e ecegı muazz~ ağır bir bombanın infilakı bu tesisatı ta- ELEN LER 
dı~ tahmin edilmektedir. Beş düşman mu avemet gayrı mevcut farzolunsa hı- maıncn tahr'p tJn'c-4: .. 

le ağır bir t•"•ebbil t" B H'tl · 1 c 1~""· Londra 20 (A.A) - Roytcı'İn dip)~ 
tayyaresi düşürülmüştür. 'k" ıh b' ; . hı:; ur. 

1 
ay 1 d~ın Stettinde Odcl nehriyle Mozel ırmağı • • • tik d 

Londra, 20 (A.A) - İngiliz amirallı- er ~~ ümk~r ı~:sını]nd y unu.b~ zetmtal a et- arasında kü~ bir ada üzerinde inşa p J • • • ma . muhabiri bil iriyor: 
ğının tebliği : mesı m un o .. ug·u· gı ı, yan or- edilmiş olan kimyevi maddeler. fabrika- ogra ıçe taarruz IÇln Bütün bu diplomatlar geı.intilerin'11 

Pazartesi günü öğleden sonra düşına- dusuna karşı henuz ıtımadını muhafaza sının dört binnsı harap olmuştur. Ha- J.. k ld I Kral Bor.is ve diğer balkanlı ı.iınamdal''" 
nın Heinkel tipinde bir deniz tayyaresi ederek Almanyanın yardımı olmaksızın novrada çok büyük bir petrol tasfiye fORVİye ıtaafı O l ar ları çağırarak B. Ribbcntrop, Ciano, Su .. 

bir kafiJemiz.e taarruz etmi-;tir. vaziy~ti ~üze~tebile(!eğini ümit etmesi fabrikası da tamamen imha edilmiştir. - ~AST~AFI l in~i SA~E - ::d~yee ~:~~(~;ıü gip:ıt;eM~~~~~~~~ 
Kafileye refakat eden müsc115.h Lostof de mumkündur. Brl!ne'de bulunan Doyçe Bakum pet- detlı o)dugu beyaJ?- edilm~~edır. .. iltihakından ı,..,··ka bir c:eye müncer ol· 

gemisi endahtlarında ilk salvosunu tay- BtR BAŞKA MüTALEA rol fabrikası da istilısalatını durdurmu.:.. y lıl Flonna Gunce yolu uze. uuoı -s 
Nj Kronikl i h b b 1 ., , unan ... ar . : . • may•c:ı az çok sayanı taaccüptiir. Mu ·n· Yarenin arka kısmına is<ıbet ettinnlc ve « yuz > gazetes • ar ın a - tı1r. · d G ı .. k lo etre cımali .... -;,- -

~ kanJ nn e, orıt'enın .. ı m " -r-- 'stan ·· 1" kt "lt'hakı hakkında 
bu kısım parça parça olmustur. Tayya- ara yayılması ihtimalini mevzuu- Bremendc havuza çekilmiş olan en kisinde bulunan Bitlişta şehrinde iki ~. h j? ~'} u pa b.3 d ı t• • h t ta 
renin diğer kısımlar. da denize dUşmUş- bahs edeı:eJc şu miitaleaları yi.lrütüyor: büyUk Alman gemisi Öropanın tam or- italyan aıa,·mın mukabil taarruzunu şup e 1 u ~nan . ır os un _ve ya 

1 
u 

tür. Bu. şayıaların Alınan propagandasına •~sıııa bir 15• abet vak"ı olmuc+..... .. k"rt .. •1 ..1·- muhtemel bır düşmanın dogru yo a ge-
..... ~·"" pus u mu~ ertUC. t' ·1 · d k d y "ld' k" h b b'd İkinci bir tayyare de ayni akibete uğ- en 7.tyade maruz memleketler payitaht- Amsterdamda Fokker elektrik sant- Bclgrad askeri ır.ahfillerinin haber al- ırıti mdesı b eı~1e M E'gı. ır ı a~ m .d; 

ratılmıştır. Rainbov adlı denizalb ge- lanndan çıktığı kaydedilebilir. Alman- ralı istihsalntını durdunnuştur. dıklarına göre Ohri gölünün ınnaklan ye n en erı acarıstan mı ıvercı 
mimiz ti5.5üne dönmekte geciktiğinden yanın diplomatik mesaisi tasavvur edi- AlmanyacL"\ İngiliz bombardunanları- üzerinde bulunan ve Göricenin takri- başka bir şey olması. için aı.. ~anc;a ~uılik 
kaybolmuş farzolunmaktadır. Bu gemi lemlyecek derecede bilyük ve şiddetli nın nakil vasıtalannda yaratbkları ka- ben 60 kilometre şimalinc düşen Pogra- ~ulunmuştur: Mac~r.ı.st~ın sıyns~tı Be:
subay ve miircttebatının aileleri keyfi- bir kesafet peyda etmiştir. Bunun bir rışık.lıklar o kadar vehamet peyda et- deç şehrine taarruz etmek Uzere Yunan- lı~ -. Ro"'!a sı~asetı uzerı?e tan7..ıın eo.ıl
yetten haberdar edilmiştir. misline tarihte tesadiif edi1Mnez.13u şid- ınişür ki tarlalara kafi mikdarda işçi lılar takviye kıtaatı almaktadır. Bu şe- ?.'11~ır. Bınn~tı.ce J\fac~rısta?.ın . bugUn 

detin sebebi ne olnbillr? Bu suale iki gönderilememesi yüzünden rekoltenin hir düşerse Göricedeki İtalyan kuvvet- uçlu pakta ılt.ihakı. vnz.ıyet uzenı:ıe hc-ltol yanlar lskenderi
ye yi şiddetle bom
bardıman ettiler 
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rap olmuştur. İtalyan tayyareleri şehir 
üzerinde dört defa uçmuşlardır. 

Her alarm yarını saat sürmüştür. Bu 
tayyareler İskenderiyede şiddetli bir ba
raj ateşiyle karşılaşmışlardır. Bombar
dunana maruz kalan evler kerpiçten ve 
balçıktan yapıldığı cihetle bombaların 
infilakiyle pek çabuk yıkılmışlardır. 

Kral Faruk hava taarruzu felfilcetzc
de lerine beş yüz sterlin Mısır başvekili 
ve kabine arkadaşları 250 ~terlin teber
ril etmişlerdir. 

cevap vermek mümkilndUr. anbarlara nakli kabil olamamıştır. lerinin arkası tamamen kesilmiş buluna- men hemen hıç tesır etmemektcdır. 
1 - Avrupada yeni bir nizam kur- Bilhassa Saksonyada patates rekoltesi caktır Japonyanın iltihakı nasıl japonyayı mu· 

mak için Hitler samimi olarnk çalısmak- kaldırılamamıştır. Çiftçiler büy"iik endi- Kraİ Zogo ordusunun Unüormalnrını hasamata sürüklemcdise Macaristanın 
ta ve bu nizam altında Avnıpada ~iyasi şe içindedir. taşıynn Anlavut ~eteleri Pogradcçte Uçlü pakta iltihakı da kendisini ı~~t bnk· 
ve iktısndi bir istikrar temini için IS- Berlin 20• (A.A) - Alınan ajansı bil- benzin deposunu be.J:hava etmişlerdir. ~ hem~n derhal muhcısamata sur lkli• 
zım gelen şeraiti haiz devJetleri Alman- diriyor : Diln gece düşman tayyareleri YUNAN TEBLİ(H mıyecektır. 
yanın idaresi altıOOa toplamağn gayret Berline hücum ederek infiH\k ve yangın Atina, 20 (AA) - Yunan başkuman- Bununla ınıhve.re y~pılaıı ..,?.~-
etmektedir. bombaları atmışlardır. Binalarda hasa- danlığının dün ukşamki 24 numaralı lı hizmet misal teckıl . ctmış olm: ctıri 

2 - Almanya, ordularını çok geniş rat yapmışlar, yangmlar çıkarmışlardır. tebliği : Görice nuntakasında Yunan or- Muhtemel <!arak Berlın ve .Roma : .01d_ 
sahalara dağıtarak her noktnda askeri dusu İtalyanları şiddetli müdafaa ettik- kilc;ük bitaraf men: lekctlerı Macnrıcrt.'l 
kontrolünü idame edemezse dünyada !arda yaptıklan müteaddit mülakatları leri mevzilerinden SÜngil hücumları ile nın eserine iktifa ettinneftc çalışacnk· 
zuhur edebilecek anarşiye meydan ver- tadat ettikten sonra gazete ilflve ediyor: tardetmiştir. Morava tepelerinde Yunan lar ve mulıa~k~k ol~a~ nrkadan d.. :~ 
memek için bütün kuvveıtiyle çalışmak Bunlardan, Yunanistana karşı İtalyan taarruz harekatı muvnffakıyetlc devam memleketlerı egcr şımdı paktn dahıl 
lüzumunu hissebniş olabilir. taarruzu istisna edilirse, heyecan verici etmiştir. mazlarsa daimi surette dışarıda so ukt~ 
Şu halde mtizakerelerden ne çok nik- inkişafın çıkmıyacağını iddia etmiyoruz. Cephe Uz.erinde cereyan eden bir ha- bırakmakla tehdit edeceklerdir. B mu 
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1

çok bedbin bir netice bek]~ Maksadımız yalnız şimdiye kadnr mad- va muharebesi esnnsmdo on bir dlişmnn haricinde bugiinkii hadisenin Balk~;i 
mek doğru olmaz. di bir şey yapılmaoığını kayn"tmekten tayyaresi dU$ilrUlmtı.şlür. Bütün Yu- !ardaki günün ffi{'<elelt'ri i.iıerinde ic 

Alman devlet adamlarınuı son zaman- ibarettir. naıı tanı"areleri tWeriDe döDmUşlerdir. yoktur. 


