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~ Yavuz Sultan Selim Mısırda 
ŞEHİR HABERLERİ 

- ı - Bu senenin t1 z 
Sina çölüı:ü karadan geçmete muvallak olan· ı·s-e-ı·hsala"tı 

Tütün piyasaaının açılmaaı beklenirken 

Bıa12'aristan 
Aklı selimin 
Emrettiii yol 
Uzeriııde 
Olmalıdır -·-ır.rikikişidir:Yavuzsaıtansenm neNapoıyon .. lnaı·lı·zler bu yıl 40 bin 

Bonapart.. Ve 'Ostlbdiik 1üpbeslz Yavazdadır • • SOD8 erdi ~ 

s•• Yumn ŞAHIN AKDUMAN ton tu .. tu•• n alacaklar !=!tı~ .:::~ ve 
Son senelerde tngilizler Silveyşten iti- ittihu ve ordusunun geçeceli bat Uz.- ı•a. bin ton t1lz K-tad_.len bir memlelr' 

baren Filistine kadar Sina çö}il berinde rinde muntazam menzil noktalan te5ı. ~ ...,. 
bir pnendnfer hattı tem ettiler. etmek _...ıe galebe ~ lstlllaal olmada.. ... obı --- . 

Bu ttfber1a, buglln Sina 9i)lilDil btlyOk Evveli su nakliyatında :bllanı1mak Camaltı tuzlasında yeni yıl tw istib- •ı .ı •ı•defıedePllle de lfMMft ........._ 8ASUllAFI 1 INd 9ı&ldnDE _ 
bir emniyet ve rahatlık lçbade baştan üzere Arabistan ve Anadoludaıı bir çok salitı sona ermiştir. Bu sene 150 bin ton , ......... '~ -
bata katetmek mUmkilndiır... develer tedarik edUdL tm istihlal eclilınil n anberlua kon- ,......... bGtiba Jllllllab1armda ~llstab- ;;;;:i; 'b .. - •an ..,-et ..ıwı;., -• M ._, ıft ı ' ..awt\ııır .. 

Fakat eski zamanlarda vaziyet hiçte Sonra fthalardaki bau eski kuyular DIU$lur. ail ümide liidill pi:rırr • • wıçd...:... ~ Çiinldi lııa u.dileri jçia ticarl im reb- mlr:twalaır 2 

ta ~. 
böyle değildL Çölde flerliyenlertn her tamir edilınelcle benber ~ de bir -~·- - tizu ~tıecli:r. MaL.uliia ,..ncLua bet mnzuaclar. Bia ~ h ' . sulhu ~ 
adını b8f!nda bir çok tehlikelere w mu- çok .kl1Ya1~ :V: konak lnJalsal'laP tUtön deponl fazı.. .............. KaLm kmm da AMıi+- mı .. z:s!A 'a .-. ı. 111' -~ ~... hr bal , • 
hataralara te.!adüf etmeleri m11Nıklca1r Çöl :JO ae w llltınefı üzeıre iki Wta · ~ silis licmnt .........,_, '- - _. Bil ...-.... YD av V 
giblyd" · durma yeri olan w kum yığmlan ara- L• L_ • ~ ~ an wa- tinlw" • • .... y,.ik Wr •• talip- ..,. he bflar silillll ve balr el+rak 

Sinaı. Wnde seyahat edenleri korku- smda basit bir kaç binası. yeşil yapra1dı ~ m.rusarlar ~ce lnp zıyete ~ br. tir ..... Jeııia Tldıi,9 dda ~ ..._ tepdıldsma •• --~ ~ 
tan 91> ilh" . t, birdenbire susuz ikl U~:ağaciyle gözleri tmerine çeken va- edilmekte olan modern tutilD deposu Tltla.., = MM.. ~ - ....... 40 ... ima tiliııl -- .... ca eılutP.. S.""- ....... ııliıP 
k 1 en m k ~h~~e dt halar develerden teşkn edOen nakliye pek ~akmdlı ikmal edil~~· Bu depo müstaW ....ı- ablMeiPd- emia- _._. llildinl k_. -.- irtiUil" _... frm--"7"'" · 

a ıveı;; e b Y bemeıt d"ler kollan nsrtutyle birbirine Ml1edL Tllrkiyede mevcut lnhisar depolannm dir. ÇhkA J.ıiki hı iri- Sehll-na iD- lnPizler • alchllan ._ tle .... bueie. eyet ...... .,..._ 
m!:~:r ;~Je Mı:..\lll dolru ile~le- Develerin su taşıyabilmesi için dm- ~uazzamıdır. 800 bin liraya mal ol- tizam dalalincle ,..P - ;...,; ea ... ~pek~- e. 8ıri lliiwweje ib~ ..., • • ~ 
mekten hep çölde bu susuz blmak dü- den tulmnlar yaptırddı. BOtOn bu ha- ~ biriacl katında. fabrikada did .. IMır tidil tıedbirleri ..__ 6zele. itibarla ba _.. daha senit rnikJuta ._.. bte ..ı~- - . 
f{lncesi menetmlştl urlıklar. Sultan Selim Şamda bulundu- -'-cak lenin --~'-- .__ bir dir. Tsuet YekAleti ..,. laafta ic;inde mübayaata IPrilmeleri gayet tabiidir. .,.._ -~ ~lerme. ~ 

. .. d -.. muftf tu mJuda yapılmıştı. ÇIUI~ ame '"""~a ..,..... bilhw .. ille ....... bul ..ı....ı.. lliar m IJedi waaifelerı liJlüjle • 
Sına çolUnü. kara an g~~": - y Sulta Selhn fiilü k ~ bakını evi me;daa ~. Bu su- .. Diğer bazı memleketlere de rütfin •ti- rak etmelidirler. Bu vazifelerin başında 

fak olanlar tarihte ancak ikı kişiden 11»- ba a~ hazırt ~arda bulun: ben- retle depo. a,'lli zamanda bCl,ek i;tim.S Ame~alı_ •. kum~nyalana mubayaa labilmesini teminen hükümetimizin ted- yabancı menfaat ve ihtiraslarına alet 
Tetth-: il ı ı ._.__ bir ihtiyaca da ce. ve~ ecleceklen tiitwı mikdan hakkında yap· birlere teveaeül ettiği anlattllftl9bl Bil- t ___ ._ rd B•·•--· t Mih · Sellin N her Mısmla ola biten işleri bl,.uk ınr • • . .. • . • . .. . • . o miUIUIA va il'. '"5 .. ıs an W1' 

Bunlar da Yavuz sulta':' .. ve a- 1 k de hali bJrmyorda. -- - ~~& tetlr.iklerde musbet ve ikna edi- hana §İnlal meralek~tl~r~e mühim mik- devletlerine kaqı sempatisini müv~ 
polyon ~onapa~ır.. Bilyuk. tskender a ~~ = askeri muwaffab,d- ~ti oapal'lflrr cı hır en~ ~a~ ..... baluı~oc.uz. Her d~.r~• ~ •td.cagı 11~ edilmekte~. neli ve şuurhı bir~ sek.Bak ... .._ 
~ısıra gıtme~ i~ın karadan uyade de- lerinl temin eden .ebep)er arasında bu J[oncrft f$Jıelesfne de 1ene oldugu gıbı bu yıl da ~erik~lı fir- T~tun pıy~saa~nın ne gunü ac;ılacagmı .. tiyi istiklal kemiren müdahalelerin 
nrz yolundan ıstifade ~ttl. . noktayı da tesbit e~k lazuncbr: CI- aıalann mübayaa edece1'.len mıkdan T1caret vekaleti kararlaştıracaktır. kaynaj!ı halille -., .... Tazİyetİll -,. 

Tarihte en bUyUk cıhangırlerden :ma- . --'- ..l:ı-1.. rd ~.... ınAı~or- ni ihtilaflar arzetml"Shıe sebep vnktm. 
d Aksak Ti . s· .,, .••. hap.gır olJTlllllUJ pa~ o mnm muo- ..... ,, Iık J-

ut • :n . ımur ıse ına ~ıunu bant :...t-a..a esWındaa zi ade ehemmi- Son bir kaç günden beri yalma p~ Yenı· Fuar ı·çı·n hazır Fakat Balgnrlar mabat ve toprak J&" 
geçı ~ hır tilrlil cearet edemedi. Ma- .,......,._ . y - dd- J)Ort iskelesiyle Karşıyaka aramıda >a- nişJcmesi hil)'Ulanru taltallnlk ettirme-
JQ~ 1o1dTiu~u veçhihle baz0ı hidis

1 
~}ol~- ~: v;~-;: =~ ~ pala npur .ferleri dfuıden itibaren s•x yi Balkanlıbk mefkUresinin inhidamm-

yısıy c murun em smm 1 ii<"'ışant esls ~ Her ..ı.h _. 8.5 ta da anyacak olurlarsa bu mtah siyas• 

Yıldırım Bayuitle, hem de Mısır çer- t B etm~ • erek M rda k Karşıyak.O.n kalkM!lk: vapur. da ~ Beledı· ye hu·· ku·· metten tin seyyiesini en enel keıidaeıf ceı. 
kes memlOklan hlikümdan Sultan Ber- Ş u şe He ~_.!. b 

181 &..;..::re culannı Konak blmlestne bankm.aia V9 celderdir. Bulıar umumi efkinnı idare 
'--·kl hnı .. • am ve •~ IPU11 HJWl'llounug• ye-- . 'L--'-- 5 5 T1"---L •-L-'-=- . -Lı~ -•ıı: 
&u a arası açı ıı- ilhak ed.il mem1 lt tlerde -bir k ~·wan saat , ta a.UUlll!i. __. edenler, Bulp.c aw mrt.n - _.... 

'nınur, ilk önce Osmen]ı devletine ta- nl beteri ..: B lf ~ çölde s~ den Karwaka71ı ~t ete .. - temennı·ıerde bulundu rain emrettiii yohlmr ll)'lllMenı•hıhıllır. arruz etti. (Hh:rl ....: 803) ıııu .: 1'9~ ..a-1e.1 ~- Bizim ~ bir de\'h:te ft btt meyanda 
sın. b.\eılnl aptıltll w a1..tWnl bir ·noıdJclM ,,. ,,___ ~ e ----·---- Bulpmiat .... kö&a abetiada yok-

baştan başa 1n1mçtn pdr1p 1ıl9an ela ~:- *\.tı~=~ l'o•g Wlull a11...., · x s tar. Biz J"•bancı teprakluU &izi olnıı-
yıktırdıktan sonra, bu leler cenuba in- ~ ltan•~._ ricada --..ı-1ı.ıw bu .__ ı-......-. ı-a- -•~ 1aı11....a• .. _ _. • .__.. I __. -.u yan miUetiz. fstedii,imiz ~ haldarmu-
di . u •.-n, 15"'"•·•U.U15• -..,..- _ ... ..,_. CRQQ ......... Eadıale --.. -- ............. etlacr•Y e san-.... ........ za hftnnet edihnesmclen ft elDdiyet sa-

in:s hamlaldecleF ~t bbl, bun_a1 ~~t :::~e~~ === C: to~uk~ ~= aaelerlMılırill fmı•a l.dlJICllı eıındel'I fdeıdlcfL !:::;:_h~.:.~esile U. ..... elilme-
t.e amı ı. a- unun 1 erısıne gı • lan Mmr tahtma Sultan 'l'ornaMqm tir. Ziraat lwıken bu ihliyaca tekeMl Belediye riyaetlnin haarlayıp S... fuara ietiralderinin &emiDL • 
meıt W ~lG .... btr .._ aeıtlne gecirildllbll lllemlıfll. edecek nisbette buAda saba ...,_. wkllete takdim ettiği bir raporda MI 3 - Jli\naka\it vekMeünıden : 941 fu- SEV llB!' BiLGiN 
kestiremedi. . Ve çer-keslerin (\smanlı istilimu dur. Bunlar selekt.Br mevcJ olan ,_~ bmir fu8nnm mtleeJeri halrlnnde çok arına meh•.a pullar ta'betlirilmesi.. ~,---
. Şamdan geriye döntlp ba •er tekrar durmak tı;ln ~ --- '* mik7asta selelitarJenlen ~erek deıMI allJra. mUflt ..... melAm11ı. JllftC\dtar. Bu ... 4 - Maliye Yeklletinden = ıoo bin 11ı- F 

8 
b. 

§lmale çıktı. . . askeri haztrh1darda !>aJundutmm da ha- d+ı1ua tem edilecektir. .. fuara yedi ec::aebl dev}M. MI ecnelıl ra yardım edibnetıi.. r DSIZ se ır 
Ankara Uzerine ytlrUyerM:: şımdı T"ur- her alınqtı. --•-- firma. 211 remnl devlet mU111eıeai. 42 ti- 5 - Dahiliye vekaletinden: VilAyet. •• 

~kc~~urf~=-m:~ ~a!l. Bunda Sultma ~ um v~r- Genel .. ıı.eıeıı1n .,... ~ od.- ~ ~12 milll ve "1'1i firma le~ ~vcut ~~ İmıJr mutehaSSISI 
-...1ı-.ı. y 1d .... ,a- e.o--ı..,_ k mek ve verdi_, karan buytllt bir azım V llmizin Cumhur"..- '-----..l- ııttrak eylemiştir. fuarına ı$Ül'aklerinin temilli.. 
~al ı mm :RUWUJ ~J''3.l~ 811- ,,.. inde ne ,.erutmek busmtinda1tl .ru- ~ . . ı.,.- w ~~~ Belediy~. rnubteJif vekAletlardeD l9ü 6 - llurtf wklletinden : Maarif imi 
11ı..tı. . hl ~ bUyUklQIUnü g&teren bir çektiği te~ telgrafına •$11ğıd•ki cevap fuan hakkında ~ temennilerde müzesinin inkılap müzesi haline ifnja 2e vor 
-~V• ~~ı..n~~ 11bi,._~~l vaziyet! IJ'- 1etkilt etmek lhnndrr. aı;nF:d·Tubal buhm.,,.....: ft Ktihtbi*ik .wnljgde 1ıir liMiktte ,,_.._._ p.._: ......... __,,.,_ 
11UIDI _,..,m • ..,. .... UU" ırma~ın a- _ 2 _ · İZlltR 1 _ '1'bnı& wkt! 111 ..... : 111 1ıla 1111 1 , ...._ ARNrm nua ~-.. ns..-

=~ * :c! "ı: Sultan Selim .-çliiieck milkemmel YuC.V:!.ı .,.. .. nn-. ıımı W- IJras•-'-•.Vmr 'i ... w...- 7,:-nn.t .. ,, 111..,: UW.llra feflgw.dtwnl )'G',.,l•call 
ıe · bir tahlılt "terbı,. görmiişflL Anp w z1n başbGllulunda _. mil1ea:iml:zilt ıam. wa ' , •• .,, w- ı•- eıımkı,, pra- ....... , .., ..._ '1:' ~ .. u.a. MtJeıe maıam.· Acem diJlerini, bu dilde llrilkemıMl kutlamakta olduiu • bG,ak ı.,ıam- ~ • 'sm ..,. tkm'8& ..,_,, F llmlr 9a llı .. wl M1 ı-. he '9' bM edle ...... Ptt .-ıs ·n .m. 

~........ şiirler yazacak mertebede öğrendi. ıııız mU1U1Rbetfyle g&ferilen fıcten d istJnldalnlD •-'-I w ..._ 1 ...... MI ı-ı. ._ lw E~979 ız... _.._. lıçlıD 
.... 'ftlnlr, ..a.IDla Yıtaınmmım.. Onun ~ l8çlrc1lll ~i gu)ara ~fu- eder, ~gıhmrru .= ! - ..._,, ..... 'h hı : M ' '• ..,. a - ı. ..-ı ı.. '• .... lw<hah glnd~ t.bt niH ' 
nW>etle bet altı bt fada buhmmam u- tetkik edenek. bu g(iıllerin hiç bir se- nm.. • tın ......., b&ıı) .... M1 "*' • ta- ..... wl ole ad 111. C-.. •e•a 1*8ll sm harp dolaYJSlyle l'llemiyecell ..... 
yMlnde Omumlılan mal)öp etti. Anlım fahat ve...,_,, bazlara düşkünlük pi- c. H. P. Genel sekreteri Erzurum mamma tıebmtla ellirllm8llilll ..,..., __ Jas wwww• hıie .,_,111ı1r _...... .._ ~. :lzmir fllhrl J#ugpıa _..Den 
gibi hlmt dlllOfen. fllbt düpnaa ordu- besiyle lekelenmediğinl bilyi.i~ bir ~ara- mebusu Dr. FIKRt Ttl°ZER büt8D bO.YGk .-,1 ri ı ı' lmlıda vmı eıftlecelı•k. bazıtlaam~ ld.u htledi7ece fa1t eden 
sunun çoklutu karşısında bir ~ yapa- batle glSrilrlh. _ -•-- Qrhtmalara '-1mmfıftlr'. 
m1Y11D tllJsiz Yıldınm Bayezit, en sonra Babast padiş&h ikinci &yezidin ha- ııı,·•· ı..ınz Zifiri Yıı· .... r ........ --·-
Tlmurun eııne e9lr dtlfttl. yatmd• Trabzun valisi iken bu şehi~ T eQekkür .. •• ... ... ...- Si ta "* ...... t~ ~r:tıl~yor ya! .. Th~uı: gibi .tarttı- ~eçirditi hayat her lteM, imtisale d~cr Y il Hlrl 1111Cl1111&1-I 
te en bü~ilk ısler yanan hır cihangır bile bir fazilet ve çalışmak ömeği teı:ki1 ede- Oğlumu difteriden kaybetmek üzere 
Sina ç81üne dolru Jlerlemefe asla oesa- cek derecede temiz. sade ve sessizdir. idim. Son dakikada yetifen kıymetli - llA8'l'Aaa 1 ~d SAlllnm)S - - llASTAMll 1 iNCi MlllPa»B - - BASTAP \F • & ana ~Kıt·aı:ın: -
!'et edememl.ştt. doktorumuz boğaz mütehassısı B. İsmail Aftl tanue!erimiz iki .... (JJ3) de 111)).....,, • •• ......,._ toplanmz koçyanın muhtelif yerlerine bombal&T * , __ <•)l ~ tmpcmztorid V"kuğut Hm:_maambda Vasıf ~rta·ks~.~auık!!~ saytesin~~ Alman a.yyu.mi tahrip ettikleri halele~ diz • ~--~~·~~erdir. atılmışsa da hiç bir yerde fazla insan 

• . . .. • . • ~rta ta&vm var 'L t 01" ııgo ıızı rumu &U uu~ır. aunne ve ~YA&- fnlPlider ilii •• kayıp olarak yalnız 27 .... bı)IJ• ......... D0161MDi'f'ir. zayiatı olmamıştır Hasarat nbbeten ha-
Yavuz Sultan Selim, iki yuz bın k~şı- .sürierinde Na'J)Ol'JIOIWI Aigle yani kartal larımı sunarım. pilot za7i el ı"z'..dir. f>ii9; •n• m; bir flftir Londrn in· ..1n- 'L--h h 

yl tecavüz-eden bOyUlc bir ordu ile Sina d" J&:•- ed# HilAI eczmedaden ·. . Y ; ~~uıanm ~ ca e-
ço"ilOntl ı.-...- "-- ıtat.derek Mıaır ...__ ıyeV''--~"H.a~: __ ., . s~--• taqlk ""'......,_ ft1d - bondm- llOHlll Ba EOYO defini ıe.,kıl etmiştir. Orta !ngflterede 
~ ~ ~uy" --- -vv--• aoana H-,.•"" tiıl• 'UAUA& ı. 1 1--:1:... - • • .... __._ ......... _ ......... ns "kf --L.L. z•--:- bombalar ---~ 

ntına •baule munffıak oldu. (Bh:rt shamrl Ed Roltaadcı Nçol Clii ... ---~ >UDiM - •u~,...,. ı ~UT ~u.·e auıı_•~rn-
Rne! 92!) "° "'-"' A:-~ '-~-• wc>- clidine kup koymak azminin bir kat d.. Be'-• S ( .a. a.) y l I Merzey nefrıbım sahfDeri Ye ~Here-

• • 1111.a vır-•.. ~ va• ~ vaunıw ~ ., ha k ti . _ • ol •H•-. ft.ft - anan ı :ır n1n ~ dota Jmndal1ann. 
Yavuz, çölG oa bet itin ~de geçti. ~ t.ıJdp v• 1Mıtt4 bu adla hn-Jrive• ACI Bfa KAYIP uvve enmeane mueemr 1DQftai. Çrid sölfi üzerinde Göriceye siclen dııı •e m ~ "81gtkı de 

Sultan Sellın4m bir ~ UU' sonra Re- dG1'i ,,..,...._. tdaabt&lda bu~ o,- F.-. , .. •• ,.._ AF n'snn ..._ I Lı-L --Ln.----..L. l:tulu- bombardıman ~- Londrada ıı.. 
le_n ~ ~ W, OD het bln 1te1ndığl1lı ve Ai"1on rolü11ÜTL mqhur Şebrilnb.iıı genç ve kıymetli ATU- ...ı imllıua delildir. Zira ,_,. ...... yo ı.. ~ ~~ h rat bydedt"lrnı., öl& ~yanı. llf! ol-
kifllllr bir ubrl _kanetle Masadan Il'TGW &t1iati .Madam S4nL Benıar ta· katlarından Salim Zer uzun bir hM-, müdafaa ile hunıl•l!Dllz Bombudw ~D Se~ıal Vere köyumı atsal et- ~. Orta ~f~ Ye şarld ft' ce-
kalktı.. (Hiert wıe. 1212) nıfmda" J1111pald1ğnu hatırlanm. talıktan sonra dün ~akadUi we hiicam t~ ,_. ,_ .... mıtler.&ir. Bu 79lun kap .. -•u nuM Wr~ada h-rat olmamıştır .. in-

çal& Derledi ve Alrl kalesfnln önil- evinde hayata ıöderini )'UllllDqtur. t --.ı-:,.:.. izlenna" • d=---- ~-L..!I--•-- ltal-•- --...1.--L- la••inl - S8IM!8 zayiat ırzdır. 
----L bir b -·''- .ıA '"-ildi -BiTMEDi- M~1..J..:-..Jeki dil.r&tınx.:ı ve arL- YaQ.,.,_.... ...,.._ .-..--- 7-• ~-- ı-ne lllJCal\ u'i ...... ayaa vanuı · ~,... ._.. ._ Erkiri yo1ü7le 7ahut denizden '* 

Simdi her ilet t•bbU!I ant!lltnda bir daşlıieandaki samimiyetiyle muhitin- n doldarma, clemİr7ollanna, ..... mer- --L __ _._ '. • ..._ • .... Berffn, 5 (AA) _ Afman teblffi 1n-
mukaveae yilriltelim: POLlsTK de her kese kendisini sevdinıüt ve ~ ........... yapmm1 ~un,etinQlllll • f- gl1tereye karşı hna faaliyetind bah-

Sultan Selimin kuvveti. iki yüz bin saydırmış olan Salim Zeria vefatı tD'. ~emektedir en 
asker ..• Çölden on bet .unde seçiyor... memleket için cidden bir zayadır. HARB1N HEDEFLERt -----·--------
Napolyon ise 15 bin k5'llik bir ordu ile. Cenaze bugün 12.15 te Karşıyaka B Balfu 1_ L • h d fi • d w..-L BiR iT AL YAN 

L-.s- ,_. I ... d idar • d ki Re di mahall--'-.ı-ki 4 h . r narDm e e enn en Dsn-Sü.eyften Akaya -r olan mem~i zeıu oA u .-ura m esın e mo- .şa ye cwwc sayı aederek de . . ki: GENERAU ESiR 
bir buçuk ayda btedebWyor. toniklet Basinahanede HÜlllYiD oğlu evmden kaldırılacak, cenaze namazı mqtar 
Alınan bu neUoelere uunuı askeıi Mahmada ~ Malmnıt 9lkudumm öğleyin Karşıya.kanın Soiukkuyu ca- c - Nazizmi " N-ivnin öde eltiji Esir edilen hir ltalyan Generali 

enerii ve MYkulceyt&eki kudret ve ca- muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Mu- miinde kılındıktan sonra Soiukkuyu 1 lrer ~ w-== imlaa Jimptwfia ~· Piloriaa heetahePMi..&. ...._, 
bulduk husularındaki O.thlüğiiA her rat tutulın__.. aile kabris~ delnediiece~. ...ada Wa eh 'Yia. Wik&.r. mia- maktadır. Alman elirler AnaaTUt-
halc:le FraDaaz kanalmdm (•) ziyade Cenazeye iştirak etmek ısüyen L.-ıı. ı... __ • • ..ı::-o:....... •---a-1-L 
Türk Aralanma alt buJumıuiunu kabul BiP saatp dülılıam dostları için Konak Tabi mevkiln- :- ;-:- :.:-= ;-;.;: lar ~fmdan ih~fe ufradlkla,. 
ve ta.dik etmek llzumır. so..ıaldtl.. de baznianaıı vesait saat ll.30 da ıl '• .... --:.... .. • ··-- nnı ıfade etmelrteunfer. 

"' hareket edecektir. ..... - ---~. - - -· Armıvutluk eephHinck Bitlıı;ta tehti 
Urlamn Yeni mahallesinde Nazmi ol- Ölüye Allahm nhmetini diler muh- DMılJa .. ulsıalW •" b ......... iwal edildill •men Y-rıl.,. ..... 

lu Azizin saatçı dUic1clm. kap1 kilidl la- a- -ıı_...... L........:ı ___ ---1-L.1-L- t ratorluk • ..ı:~ üatakbel p 1 .ıı_ _..___._L 
y .. .._. Sultan Selim giilU ~ki nJmak sUredyJe soyulmut ve bir milt ~ mn:sı euawmır, .. ~-k •-~.. m ,,, ar - dahil - 8*eN Wr f9lr lııaıp 

IOESSIF BtR IRTlHIL 
Başturak hususi muhaaebe memur
larından Hacı 1'f.elımet oi}.u B. Mu
ammer Musullu mtlptell oldutu 
fıastalltan hırtulamıyarak irtihal 
etmqtir. Cenaasl bugflıı ıs11a üzeri 
Tepedk !!mrazı sariye ha.cıtaaesin
cfen bldınlacaktır. Merhume Cena
bı haJmm maiffret. kederlt ailesine 
sabır dilcm rnü.şkWita ve tabiatın bu hu.ata tevlit dar ...a .,.ınnm!fltr. lleehul hırsız •ra- , na tfızfyetlertmlz sunarız. t .... .._ ......._ ılvea.:leeelr kim- mah>.emeııl ~lhan eftfldetıf by.wl-

<'Ui~i muhntanlara kanı baa tedbirler nıhnaktadar. "" 'Mleıdft.ıt nıektedtr. ~----•••••----
- Belki, fakat seçen gibı o kadar ıa-l bir nokta var. Böf le m11anam bir oto- tibalarm1 .soruyorlardı. Ne marka bir için ona ...UO arılınak mi7cwdu 

rip bir tekilde tanqbk ki... I 'l\Obilm benzin .-rii7atmı ft .vigortwnı otomobille §Ofö'rlük ~t Verdi- Dnıfma netmidane bakarak bir ı!t • 
Bu tebessüme mukavemet etmek U. kaqılı)oacak pel"a7l nereden bulayım? Ai cevap §11 oldu: Görselerdi, glllerlerdi. natgah aradı. İşte o vakıt kuvvetli bir 

kAnı var mı idi? Zaten, sorduğu şeylere - Bu hediye ile beraber, bir miktar Kullandığı ilk makine çığırtkan tipinde, elin kolaaclan çıektiiini hmetti ...,. kuı:.-
nedeıı enap •ermesin? beıWn ve yağ mübayaa bonoslyle bir nefes darlığına uğramış, yan kötilrilm lmda su hsihıyı du,du: 

- Ssmpmdan tatil lçiD Qnlclıın n aylık lieorta poliçesi de verdiklerinden bir araba idi. Oturulacak yerler delik - Mibude ediniz de Bzi lnl muha-
dfln Ereııköyde teyzemin yanma pi- baberüıiz yok demek? deşik olmuştu. Yumuşaklık derecesi de sradm kurtarayun. qer kahal eder-
dim. Khmesiz oldutum için, onun ,._ Gülen 'bir RYiJıç çığlıiı kopardı: ancak bir şeftal1 çeklrdeğinl andınrdı. ~beraber serhıee bir ıey içn'U. BU. 
mnda on bet sUD geçirmek .fikrinde - Oh, ne aıtt.. Fakat baba.mım kenar mahaDeJerdeld tüıı bu ~en uzak olaral:: sizin!• 
idim. Falrat ılmdl bOtOn pllnlanm alt Macera Meta bir peri masalı pk1lnl müşterileri köylülerden ve kUçUk me- çene ~ milthlf hevesim vu. 
Ost oldu. Şunu Jrmnalı beri, bm1 bun- aıı,ordu. murlardan !baret olup o kadar fakir idi- Kmdm,ie b9ŞDq. blmaktm hakJ.. 

- l - da alıkoyan hiç bir py yoktur. - Öyle 7aDJM'derim ki bu tatil ı..,... ler ki başka bir otomobil satın almak katen zevk duyae8lc. mı ldi? 
Bir Nıf ipretiyle otomobili gösteri- tmızm en nem tatili olacalr! fıt'3Rtınt ~ bir zaman bulamamıpı.GD- Gülen. kendi kendine fU cevabı ftrdt: 

pml parlatayonfu. ön camına bir 1nba Birdenbire, bayalim P'en ~ yordu. _ Buna inanacağım geliyor... nttn birinde, mhmettar bir hastanın se- Yok cllDUD, diler arkaclas\ınndaa farla 
asılmqtı: bndf )'GzOnclen bir kaç antlmetre me- -Devri aıem _,abaüne mi rıkacab:t- mahatkJr bir fM yapacafmı ftmlt ede- D'Ml16mat fıoPemak tstiyordu HttMli bua-
cBu otomobil bu MDe pri11ıı11muzua il- .Uede llSrdtL Ona tebeaUm ecllyordu mz? * r~ yaşaınqtı. Yazık ki, hastalan ger- dan ibaret_ Btr gazetftiaia ~-
rif turnikesinden pgeeek yUz bininci ft al7U IBderlt cllkbtJe, Gzerine dikli- S-nmmda ilk ı-dnf ettlll zaman bu ç~ mhmeM.ar olmakla beraber. ~ btr b tan bD.e teeen tlt etmesine imk» 
kbmeye hediye ecll1eeektlr.> mlftl- Sol elbacle açık duran bir h1o1mD- dellbnlı hir erkek cludaklanm sOsllyen D~r .. - .. ,.teciler de çıka fle)diler ve mertlikleri pek Pnit deiUdı ve baban- yoktur. l'al:at • ahmta. Onunla Mı ~ 

GUJen lalı etmele b ....... 1Gzum ta .Jwrtun bJemln1 daramıt. 90!'UJ"~ en arif telnsd'm1e ona a&rfhunG.tttl genç kıı · sual ya~uru altında tut- ıun ilmidl bir tUrlU tahak~k edemedi. mobilden batb Dh- se~le altkad:ıır o!-
olmıyan bir tAll cllftlblbı lOtfllne ut- du. Bunun böyle olduluna flmdi katlyen tular. Her biri; brilerine macerayı m Otomobil -.k ve idaresinden &041a- saydı! ... 
nmlfb. Otomobil 8ntlnae laaıwketıd& cha- - Blma lrendlnleılen bshMdinlz, ba- emindi. meraklı tekilde takdim etmek emelinde ıur mı idi? Kazaı.Chitı otomobili ne ya- llum.mbl beraber, ballan çenberi ~ 
rupr, '-ima aelene h...a. ~ 7ftD... Gmt.ec1 mrdu: idi. paeaktı? ~ gidecekti? He nlnt? de, ı..r ~ öj!lemaelı: ı.trms ..,:\kil 
da. BtltGa planlan aıto.t olmupa. Be,- Va''"'"' J+I--. Yobe phmw _ Otamaıhl1 lclaıe.lnl bi1iJor m-.. Her teYi öiımmelc istiyorlardı. Sor- Sualler birbiriyle çarpışıyor ve ıımc. kız t~ altında 1:Jota1acak hate mda.. 
ı. Wr otııtı.,,a,m., ~ ...._ streW- ..... ne slfkw olabOlrdi? aus! c!uklan sualler ne kadar ebemıntyetm enaplanna Jlizam wemw;ie muvaffak ttndm. 1aptlm ymdna tıwldift h~ 
1 .... ifa alm.,..k latl1p1lan flmdl ... - K••"'- .... WN« ,...., WI- - Büma doktordu ft vizitekrlDI oluna olsun, mutlak cevabını almak ~ olmı170n1tt. nazlanacak ırıra deiildi. Önce b~~~ 

., ..,.. lnmıde hlL ....._ .....,.,, ....... ,. ... aat J9PI • attllll , ote&olıQW be- ısrar ediyorlardı. Babumm ymunda r..ı.en hu lstikmnettea btlmu§ \Ullll- çıkmak,. "8ttir \cı kaJa'babkfm ırnn...-
" ..... S.... hu ... ele alı. - .W lr ...... •• ıaT ......................... s.aA ,......, oturarak vMtm çtklAe Y01anı tutmala lmfb. Bina tAIHnc:len l8tlfade etmek, onu mak li:urMı.. 
&nnakariiı'k rllvadan uylmacaldı. - Pek tize esli "lo.dlar sanıyonun. namem bl!e vardır. J'ab& canımı llbn pbftıiı ....,.,.. alt Dk otomobllalllk .... ıoklwe1r, hçm~ enill olDıak -.ICIW.lll-

: ......... , ................................................................. ~·········~ 
~ ~ RUYtlK ı:iKAYE i i . . . . 
: ......... ,. ................................................................. : ........ .: 
Umulmıyan Saadet 

------------------------------~ 



6 ontesrin Cal'samba 1940 

. DOKTORUM K0$ESt 
•••••••••••••••••• 

Burnunuza 

TAYYARE SİNEMASINDA 
TEL: 3646 

Beş günde 10.000' seyirci tarafından takdirler ka:mrum 
· FATMA RfiŞTÜNfiN 

TtiRKÇE SÖZLtl'r TÜRKÇE VE ARAPÇA ŞARKILI 

SAADET YUVASI 
Filnriniw ıon Pnlıerinden istifade ediniz.. 

Da gibel filme ilivetell Frammca S&zlil 

A I~ • • N E K A D 1 N 
MATİNELER : SAADET YUVA.Sl: S--6.~18. AB NE KADIN 5 - 8.30. 

KarMaJıey Harası müdüPliiğünden : 
1 - Hara malı ve yarışlara angaje saf kan İngiliz 939 doğumlu erkek ve dişi 

on dört baş tayla eaf kan Arap beş baş tay açık arttırma ile satılacaktır. 

ı 2 - Arttırma lı 12/940 paı:ar günü &at on üçte Ankara Hipodromunda Yaı»
acaktır. 

3 - Muvakkat teminat hepsi iı;in beş yüz altmıı beş liradır. 
• 4 - Tayların Pediğrileri Ankara. İstanbul. Adana, Bursa, İ7.mir, Samsun, 

h.onya, Balıkesir vE:teriDer müdürlüklerine gönderilmiştir. 
Taylar hakkında izahat aJmaJc isüYenlerin ba müdürlüklere ve haraya~ 

!!aatleri ve isteklilerin arttırma gün ve saatinde Ankara Hipodromunda buluaı-
fl'laları ilAn olunur. 6 - ıs - 25 - 30 4715 (2252) 

İZMIR YAKJP.LAR HUDURLVCVHDEH : 
Lira Cin.si No.. Mevkii Vakfı 

80 Dükk.&n 4.11 Hal binası dı.şında Mezarlık başı 
80 Dükkan 412 Hll binası dışında Mezarlık başı 

600 Ev 401/81 Hacı Mahmut 8f8 So. Salepçi oğlu 
Yukarıda adresleri yazılı kiralık ak.arata açık arttırma müddeti içinde talip 

çıkrnadığmdan müzayedesi beş gün müddetle temdit edilmiştir. İhalesi 9/11/940 
CutTUtrtesi günll saat ondadır. Taliplerin Vakıflar idares.in" müracaatleri.: 

•719 (2253) 
------·~~----------------~~-----~----------~--~------

YENf AS!R 

Çörçilin geni beyanatı Ankara radyosu 
-,AJl.J.---

- BASTARAFI 1 inci SAYFADA - B U G V N 

BUGVN LALEDE 
HER fiç FİLİM DE İLK DEFA 

1 - Yakın tarihin en kanh savaşı. meşhur Gali~ya harbi .. 

~-

3-

OTEL EMPERiYAL 
İSA MİRANDA -.RAY MİLAND 

KANU SINffi 
En son tayyar.: ile gelen 

TÜRKÇE HARP JURNAU 
..................................................................................... 

1-

%-

rANDA 
Errol Flynin en ı:;izel filıni_ 

TÜRKÇE 

ÇALIHAH2'AÇ 
MASKELER AŞA(.a 

lZMfa DEFTERDARLIGINDAN: 
Senesi Tarh No. Adi Sanatı Mahallesi 

932 
İradı 
L. K. 

80 00' 

Behçet 

Senem Cilt varaJc 

Berber Donanmacı Zafer 
Vergisi Maddesi 

L.K. 

23 50 
Adı 

30. 61 
İıi Mahaı'lesi 

Mahmut UzuııBakkal. Donanmacı 
Vergisi 
L. K. 

, 174 96 

Kapı No. 

26 
Günü 

235 
Sokalt 

Kemalpaşa 

Yukanda isim n umrarıları ile tieare"8h adre ı,,ri yazılı mükellefler namına 
tarhedilen vergi mikdar111n. isimleri hizasında g erilıniştir. Bu mükelleflerin 
vaki itirazlan üzerine bnunt derecatt.an ~eçerek neticenin tebliği için her ne 
kadar aranılımş ise de bulUJ'lamadıklarından 3692 sayılı kanunun 5 ve onuncu 
maddeleri hükümlerine teYfikan tebliğ makamına. kaim olmak üzere ilan olu-
nur- 4740 (2254) 

iZMtR AHKAMI ŞAHSiYE SULH lZMtR SıctU TICARET MEMUR-
liUKUK MAHKEMEStNDEN: . LUtiUNDAN = w • İzmir Nafia Müdürlüğünden : 
. Kar;ıyakanın Donanmacı mahallesı- Şa~n Kalfaoğlu ticaret ünvaniyle iz- . . .. . . . . . 

tıın Rayegan sokağında ve Hengam tı0- mirde Meyve ter gümrüğü sokağında 3 .. CUmhuz:ıy~ ~ enstitüsünün bir los•m 1ta:'8? ınş~tı. 6/11/940 tarihinden 
kağının birlettiği noktada 66 sayılı ev- numaralı mağazad• bilUınum emtiayı tt.- ıtibar~ yırrnı. gwı müddetle kapalı zar{ usulu ile eksiltmeye konmuştur. Ke.şif 
de mukim iken 16/ 4/938 tarihinde ölen cariye ve tiitün almı Te mtımı ile iıftia•I bedeli. 31499 lira 60 kuruştur. . 
Abdullah kızı Arap Leylanm alacaJı:Jın eden Şahan Kalf.aoğlunun İfbu ticaret _Eksiltmeye girecekler kapalı eksiltmt; ~amesini, ~~aveJ~ projesini •. k~şif 
va;.... ·ı· d .1.._ b. • • d • h - • L__ h-küm· 1 • _ hulAsaSmı, fennt ve husus! ~e. sılsileı fiat cetvelini İzmir Nafia müdür-
1, .... ı an an ı roaren ır ay ıçın e ma - unvaru ticaret Eanunu u erme gMc ı··;y:ı-d cut ..ı_ da tkilt ede""ı"lirl 
"'ctn - b b "dd · ·ı· 2660 1ı: il Uı;uu e mev uusyası.n t.e ı er. . eye muracaa ve o mu et geç- sıcı ın nwnaruma ayt ve tescı Eksiltm 26 ikind te$rln 940 sah •· - t 11 d İzmir Nafi '"düriü d 
tikten aonra a1acağın kanunen hükmü edildiii ilan olunur. 4734 (2261) Ut JtkÜ k . da ,_ah zarf gun~ü T _1~_1_._ a mu ğün e 
olamıyacağı ve yine ilandan itibaren üç mİsteeşek.lil • omı.syhlin~n 

94 
...... 0.., yıl .usut Ti et yaod..,uaç..,..ı.u-ikal. ...,

63 
,,__,_L 

t\}" i . d • 1 ~ . Ü 1 b erm e re• ve ma 8I care ası ves arını ve "" ~ 
.. çm e va~ erının 1'? nıca~~-an •e. 0 DOK.TOR muvakkat temi.natı muhtevi olaralc ha%·rlıyacakları teklif ktu ] k ah 

rtıuddctte muracaat edılemedıgı takdıTdc "EL .a .. YARlrrfU rf . d yubri . . me p arını at> 

i
mi etrlifcatının hazineye devir olunacağı .., fta. a. n zaisli _ _içmmake L.- ~ yazıhb·ilin· dgilndli~ mutmayylenrlsal:~ndırbirBsaat evvel k~on re.; 
an olunur. 4736 (2259) gme m= m~a e tes m e ? e cu.ıaı • u muayyen gun ve sa-

iÇ HASTALIKLARI atten sonra vulrubuıacak mUracaatler ve postada vaki geci)nneler kabul edilmi-

OYtmATôR DOKTOR 

4HME2' CEMiL ORAi. 
Fransız Huumesi ()peratörG 

~er ..Un öileve kadar Fnn~ hastanerllde. atfeden Mil~ il.irin ·i Re.-ler ~ 
~ No. 42. Tt;U.f'O~ : 2310 

TELEFON: 3'1t 

t:mrlr memleket hastanesi dahili bu. yecektir- 6 - 18 4737 (2256) 
talıklar 9er'İriyat şefi. 

Pazardan maada her gOn hastalarını 
kabul no tedavi eder. 

TELEFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 3956 
MUAYENEHANE adresi: fkinci Bey 

ler sokak numara 25 

DEVLE!' DElllRYOLLAIURDAN : 
8/11/940 tarihinden itibaren İzmirin Basmahane ve A~ ambarlarına 

am vagon hamuleli olarak vunıt eden pamukların vagonlardan tahliyesi D. D. 
· 09 Nolu tarife hUkUmlerine göre Dem';rolu idaresi tarafından icra olunacak
;.ır. Ambarlardan bu hasu.aa daha fazla malllnıa' "''nma.sı rica olunur. 

41~ C.2258) 

.f;AHIFE 3 

=· Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 

Yenişehir blarada: 
Müdafni lnıbk cadde
sinde Tll:rl:iye " ban
ka,,.ı karşısmda: Tele -
fon 3949 

PALAS Beyoitlu Tepf!başt ş~Mr 

ıstaabul-a; ;~o°:' moo kaqısmda : 

Türkiyenin en mocleı-n ve en konforlu 
oteli eridir. F iatler mutedildir. 

Sağ.bğm kıvı:ıetini takdir eden ~ 
tZMtR· tKtNCI SULH HlJKUK yanlann ldet uunaıılannda seve se-

MAHKEMEStNDEN: ve kullaiıacağı mikropsuz. ufak. vu
mUŞak ve sıhhi en birinci mahrem 

Basmahanede Altınparkta Alya
nak Osman kahvesindeki demir ma- ~ 
sa, sandalye. nargile takınılan vesa.ir 
es_ya}ar aatılıktll'. Taliplerin mü-~ 
racaatlan. f - 1 (225 1) 1 

Miti as 11 !&& ıc : T m 

Ali Kemal Tekili aTUkat lbrahim Halil tuvalet bederidir. En ince elbiseler 
tarafından bmirde Alsancakta Karaoi- altında bile belli olmaz. 
lnn İbrahim bey maiazasmda İfçİ Lütfi- PBMİI. VB BAOI 
ye aleyhine ikame olunan alacak dava- • 
sında müddeialeyhin ikametgahı %abıta Her eczanede, kadın berberlennde 
marifetiyle arandığı halde meçhul bldı- , ve tuvalet mağau]arında bulunur. , 

ğındaa ilin.en tebligat ifasma karar ve-
~ .. 11., olmakla tayin oL.aıan ''Z/11/940 IZMlR tKıNCt SUUI HUKUK HA
sunu. saat 10 ~·mahkeme~• celmez ve- KtMU(;INDE.N: 
ya bır vekil gönclennezsenız. CJY&P ka- . . . 
nn tebliğ edileceğine dair davetiye teb- Da.vacı devlet dcmnyollan vekilı 
lii makamına kaim olmak Wıere ilin anık.at l\.furat Çmar tsrafmdan lzmir Al
ohmar. 4720 (2263) sancak Şehitler caddesinde ~veci ı~ 

DOKTOR Oı--t:RATÖ& 

S.UU KllLAKC:I 
Kulak. burun. ~ tıastal.ı.kları 

Miltehasstsı 

llaaJenehanesi: Birind Beyler 
No. C'?. ftlDON : Z:tll 

Eri : C&ıtepe 'f'?'smvn t:.._ No. 184 
Ttı!l.ft7UN : 36ti8 

Dr. Süleyman Çol'llh 
Çocuk hastalıklan mütehassıs• 

TEl..EFON: 2310 

MunJ"eDe hanesi 4% Birinci IJevler So. 
Evi: GödeıH~ Karakol karşLtJl 8'4/1 

Loadranın (The llospital i'or Sick 
C' hildren) hastanesinde ikmali tahsil et
nıistir. 

DOKTOR 

Demir Ali KAMÇJOCLlJ 
Cilt ve Tenıısm hastalıktan ye 
ELEKTRİK TEIJA vıu~.:Rt 

mail yanında Nebi GiinaJ' aleyb.İnıt 
940/2706 numara ile açılan alacak da· 
n•ından dolayı müddeialeyhin namına 
wönderilen da.Yetiye varalcaınnm ikamet
gÜının meçhuliyctine bi.naeıı bil& teblii 
iadellİ ÜZ•İmı DMtlıakemece iıanee tehi> 
pt icıasma karar vuilmif Ye muhakeme 
de 28/ f J /940 tariLine müaıu:lif Perııem
be günü saat r o a bırakılmıı olduğundan 
müddeialeyhin bizzat isbatt vücut e~ 
Iİ veyahut tarafından bir vekil gönder
mesi aksi tak.diıde bakk.mda gıyap kara
n verilec.eii lüzumu tebliğ makamı.na 
kaim Qlmak ve bir nüshası divanhaneye 
talik kılınmak suretiyle ilan olunur. 

473) (2260) 

••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••• 
01.JVİER VE 

$VRBkASI LTD .. 
VAPUR ACENTASI 

ATATÜRK CAJ>UESl R~ bınası 
TELEJ<'ON: 2443 

Londra ve Liverpol batJan için 
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mird.e Yeni müzayede bedestanında 1 S 
numaralı mağazada pamuk, yorgan, par• 
çalık, kaput bezi ve emsali ticaretiyle if· 
tigal eden Naci Kmlkeçilinin işbu ticaret 
ünvanı ticaret kanunu hükümlerine göre 

!
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YENİ ASIR 
aec c: 6 Sontesrin Car$8mba 1940 

a:s:ue::z:: 

Avrupa tı·enleri INGILIZ HÜCUMLARI Balkondaki harp 

ltalyan tayya- ita/yanlara atef Istanbul - Bel
~rad seferleri 

muntazam 

Kiyel ve Napoli naııl 
bombalandı? releri sivil ere püıkfırfıyorlar Mııır - /ıkenderun arasında nakliyat 

-- - -<S4>-_, __ _ 

Alman tersanesi tam düşman! ltalya yenilecek ve J k --d---;:ıır,.x 
70 dakika ateş yağ· Atina ajansı cıDüCftlan kıpırdanamıyacak S en erun Ji 

Mektup sevkiyatının y··· 
ta dit edildiği dopu muruna tutuldu alçak ve budalachl'n hale gelecektir ) 
d:rli~. 5 .(A.A) _ D. N. B. ajansı Londra, 5 (A.A) - Hnva nu.areıi- ~;~~~(A.A) - Emniyet nezareti- A'llna5 (A.A) -ttalyan elçisi B. Gra- ti cari aa iye 

nında 
art 

beynelmilel Oryan ekspresin muvakka- nin istihbarat dairesi evvelki gece Napo- nin dünkü tebliği : Düşman hava kuv- çinin Yunanistandan bııreketi münase- _ .. ;r;4 :x:-------
ten tntil edildiğini ve Türkiye ile Bel- li:re lngiliz tayyareleri tarafından yeni- vetlerinin bugünkü hilcumları münhası- betiyle cKatimerini> gazetesi şunJarı İstanbul, 5 (Yeni Asır) - İskcn<lernn Öğrendiğime göre, İmlirde bulunan 
gnıd arnsında Balkan ı;eferleri başladı- den yapılan taanuz hakkında şu mallı- ran sivil ahali Uz.erine tevcih edilmiştir. yazmaktadır : limanında faaliyet arttığı cihetle bunu tahmil ve tahliye vesaitinden bir kısmı· 
lmı bildiriyor. matı vermektedir: Pire, Golos, Kastorya ve diğer bazı şe- Yunan milleti hareket eden elçiyi bil- k~~1 ak U 1 db' 1 1 ih 

Ayni ajansa göre bu tren Yunan top- ltalyan hava diifi bataryaları geçen bir ve köyler üzerine bombalar atılmış- tün minnet hisleriyle selametler. Yuna- uı~am zere yeı te ır er tt az nm İskenderuna gönderilmesi kararlaş-
rağından geçtiğinden ancak Yunan vi· Cumartesi gecesindekinden daha mü- tır. İnsanca ı.ayiat azdır. Hasar da cüz- nistanın hücuma uğradığı takdirde hnrp (:~~· Bu maksatla İskend~~ıınn gi- tırılı:nıştır. AyrJca İstanbul ve .. İzmirden 
RSi olanlar binebileceklerdir. Mektup essir olarak lngiliz bombardıman tay- idir. Bir tek askert hedefe dahi isabet edeceğine dair bütün Yunan resınt be- dıp te~~~b~u~u:ı ~lan lirrıa~ İskenderuna mavuna, romorkorler yol-
nakliyatı durdurulmuştur. yarelerine karşı koymu11tur. Evvelki ge- olmamıştır. yanatına inanmıyarak ıkendi istihbarat ~umd.~ ....... M. uaı'l hanbeyasana.şetm- lanılınıştlr. İstanbuldan tnbmil ve tah· .P" dal al halind h.. ed mıze onmu~.ur. um ey y -

Anadolu ajansının notu : Devlet de- ceki taa.rruza bulutlar engel olmu~ da .. 1reye g ar . e ucum ~ şebekesinin budalaca haberlerine kan- da demiştir ki : liye vesaiti de yola çıkanlım..<dır. 
lniryolu nezdinde yaptığımız tahkiknta başta gıden tayyarve ?ydınlatıcı fışckler duşman tal?'nrelerı. Yµnan ta~a:elen- mak hamakatin\ göstermek suretiyle bu • _ İskenderun limanında faaliyet Ayrıca Mısırla t..kenderun arasında 
l5re : atmış ve sonra aşag.ı ıncrek baş~~ca go~- ne mahsus !IŞru'etlerJ taşımakta ıdı. elçi bir diplomatın yapabileceği en bil- artmıştır. Bu sebeple limandaki bazı deniz nakliyatının arttınlması için tet-

1 - Evvelki günden beri Türkiye- lar arasına ve demıryoluna muteaddıt Londra 5 (A:A>. - Italyanlara karşı yük gafı yapmak suretiylı> Yunanlstana telaıik vesait te arttırılacaktır.• kikat icra olunmaktadır. 
Belgrad arasında he:ın yolcu ve hem eş- bombalar atmı§tır. ~unanlıla.~ yenı hır muvaffakıyet kay- hizmet etmiştir. ,_ -·- ··-·-·-·• ... -·-·-·-·-·- ••••-••·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-•• :ra nakUy(ltı ~~· Bugün 7 mar- Diğer tayyareler de Napoli civarında- detmi.şler~.. ~vutluk cephe~in~e Harp harici kalmak karnnmız o kadar 
pndiz sevkedilml$tir. lci Rcggio Reale petrol depolarına taar- (30~0) kişilik hır ltalyan kuvvetı bır kat'i ve samimi idi ki bulunan torpil 

2 - Yunanistana gidecek yolcular hiç ruz ederek müessir bir tarzda bu depo- vadıde yolunu şaşırmış ve Yunanlılar narça1arı Helli Yunan kruvazörünün bir 
l>lr takvide tAbi değildir. Husust Yunan lan bombalamı~lardır. . . . . . tarafından .muhasara olunm~~r: Yu- İtalyan denizaltı gemisi tarafm<ian kas
~i lazımdır. Almanyada Kiyel ten~n~&J bırıbırı ar- n~lılar ~sır almışlardır. Kuçük ~ir ten batırıldığını IsPat ettiği halde, Yu

S - Bütün yolcular ba~jlarını kendi dandan gelen tayyarelerımız tarafından müirczenın yolu ~aşıran kıtaya getır- nan hilkilmeti canUerin ismini ihtimamla 
pnlarında nakle mecburdurlar. yetrrU§ dakika mütemadiyen bombardı- mekte olduğu 40 çuval yiyecek ve 25 gizle-mlştir. B. Graçlnin bu seferki hata-

4 - Mektup sevkiyatı hiç bir tahdida- man edilmiıtir. çuval arpa da :ıaptolunmuştur. sı Yunanistanın muzaffer olmasına ve-
ta tlıbi değlldlr. ilk tayyare tersanede yangınlar çıkar- v Belgrattan Ro~.ter ajansına gelen dl- sile hazırlamıştır. Bu zafer İtalyayı öyle 

IHG L'J'ERE •İSPANYA mış ve bir ıaat eonra gelen tayyareler ger bir habeı:e go~e de dUn YunaI)lı~ar bir hı:ıle getirec~ktir ki geçen umumi 
bu yangınlan hala devam etmekte oldu- tarafından esır edılen İtalyanların mık- harn ~onunda olduğu gibi Yunanistanın 

V A EBE'J'LERİ ~nu görmüşler ve tersa.?e mı~ta.knsınıı tarı (1200) tahmin edilmektedir. İtalyan eyaletlerini aldığı iddiasını bir 
Madrid, 5 (A.A) .- İspanya hariciye agır çapta bom?~la~!a .. mutcaddıt ısabet- B. METAKSASIN SELANİKLİT .. E- daha serde imkan kalmıyacaktır. 

nazın B Suner İnnıltere bUyUk el"islnl ler kaydederek ıkı buyuk yangın daha çı- RE MESAJI y · ta d iz h ıı 1 · · · "' " k 1 d • •. lınanıs nı11 en ve ava us erını 
bbul etmiştir. .Z:,. armış ar ır. ~ Atına, 5 (A.A) - Yunan başvekili İngilizlerin hizmetine sokan İtalyan ha-

lngilizl~rle ticaret mü
zakeresi bitiyor 

~--~~-x.I'---~~~~-

Ankara, 5 (Yeni Asır) - Buraya dö- da~ gösteren darh~ bu suretle 8n· 
nen ticaret vekili B. Nazmi Topçuoğlu Ieneceğini söylemiş ve fUillan ilAve et
yenl beyanatta bulunmuştur. Vekil in- m1ştir • 
gilizlerle ticar! mlizakerelerln bitmek ' 
üzere oldu~u. İngiltereden İstanbula - Yakında İnglltereden başta oto-
milhim mikdarda teneke geldiğini, va- mobil l~ği olmak ilzere yeni itballt 
ril ve teneke Clzlığı yüzünden Anadolu- eşyası gelmesini bekliyoruz. 

Selfinik halkına aşağıdaki mesajı gön- reketinin acemiliği, elcinin bu hamaka-

Fransa toprak Ml•ll""ı Şefı•m•z1• dermiştir: tini nzaltmanınktadır. Bu sayede ttalyan hd. l J k 
t . DUşman barbar usullerini Makedon- şehirleri, İngiliz hava kuvvetlerinin tah- nıemUJ' rJe mÜlfa lm er ae aa er 

Üs vermek ni- nutku ve Yu:.. ~:~ı=r:ee:~~=ö~~~~~~:~~ dii~. kudretini idrakte gecikmlyecekler- olufi.Ctl maaşlarını alacaklar 

ı-·-·-·-·.--•ıl'O ..-.·-·-····-·-· -·-·-·-·- ··- -·-·- ···-·-···-·-·-·· 
Ücretli 

'1lalltn alçaklık ve kancıkhğına sizler de YUNANtSTAN~ YARDIMLAR Ankara, S (Yeni A•m) - Aıkere alınan tlcretli memurlarla mUstahdemlerin 

Yetinde degı"' •ı "0Slavla maruz kaldını:t. DUşman sizlerin haklı cMe~ji d'Atcn> gazetesi Yunanistan- maaılan verilmesi Maliye Veklletince tahtı karara alınmııtır. Keyfiyetin hu· 
E;. ve az.imli imanınızı sarsmaksızın taar- da mukim yabancılar tarafındıın general günleTde vilayetlere tebliğ olunması heklenilmektediT. 

P~":TEN AMERIKAYA TEMi· «TU. RKIYE MENFAATLERi ruzlariyle ruhlarınızı nasıl takviye etti- Metaksasa gönderilen heyecanlı mek- .. - · - -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-· ••• -·-·-·-·-" .. -······-·-·-·-·-
.. <:tini bilmelidir. Sizleri tebrik ve takdir l 1n ıı· b d K / · t · · bı·r teblı.tı• .. tup nrı neşretmiştir. g 1Z te aasın an ızı ay cemıye ıntn 
N~T VER(t11Ş VE BELKi DARBELENMEDIKÇE HARBE :;:·d~tki::~tl~~l~~~r:~de~~~ bay River otomobili ile yüz bin drahmi 

O 1 1 1 1 
~ vermi.c;tir. Fransız enstittisil müdUrU B. 

• 
------~;ı.x---· 

S DE K RALAYACAKMIŞ G RM YEGEKT R» İTALYAN ıİDDİALARINA YUNA· Olstav Merlive on bin drahmi tcberrü • 
NİSTANIN CEVABI ~ 

:Vaşington 5 (A.A) - lyi haber alan Belgrat 5 (A.A) - Vreme gazetesi Atinn, s (A.A) _ İtalyan taarruzu- etmiştir. Bay Merilye mektubunda ekil- a e erım • 
mahfill<>rde zannedildiğine göre Mareşal Türkiye cümhur reisinin nutku müruı- !1Un muvaffaluyets\zliğini gizlemek için çük, fakat o nisbettc büylik Yunanistn-
Peten Fransanın şerefli ananelerJne sa- sebetiyle Türkiye hakkında yazdığı Italyanlarm yaptıkları propagandalar na.> derin sevgisini ifade etmiştir. Bir k h d d 
aık kalacağını ve Almanyaya kendi uzun bir makalede diyor ki: hakkında Atina Ajansı şunları bildiri- Amerikan mtiessesesi, umum müdilrlU- ze kışlı e ı• ye e ı• nı• z 
1nUstemlekelerin<ieki kontrol salahlye- Türkiyenin hattı hareketi İsmet İnönü yor : i:':Unün emriyle, memurlarının hepsini 
tinin bir kı.mımı terke niyeti olmadığını tarafından izah edilmiştir. 1nönünUn ı _ Harekatındaki muvaffakıyetsiz- Yunan hükUmetinin emrine ftmade tut-
Mıerika hilkUmetine katiyetle temin sözlerinden anlıyoruz ki Türkiye Yuna- Ji,ği hava şartlarına atfeden düşman her tuğ\ nıı bildinniştir. General Metaksas, Ankara, 5 (A.A) _ Kızılay cemiyeti hassa kadınlarımız tarafından yer yer 
17lemiştir. nistanı ban~ emellerinin ie·alluk ettiği türlü hilelere tevessül etmektedir. GCı- yardımda bulunanlara teşekkür etmiş- wnumt merkezinden : Vatan hizmetini teşkil edileceğinden emin olduğumuz 
Diğer taraftan general Beneditanın bölgeye dahil sayıyor. Bununla beraber ya Yunan milleti hükümctinin milli si- tir. görmekte olan kahraman erlerimize hal- komitelerin değerli faaliyetleri ile şeref. 

general Lombarda yerine Vaşington Türkiye gayri muhariplikten vaz geç- ynseti hakkında mütabık değilmiş. Yu- H.. \KlKl ZAFER kimızın şükran cemilesi olarak tebcrril li bir muvaffaloyct halinde neticelene-
Fraruız ntaşemilit('rliğine tayin edildiği mek niye4nde d ğildir. Türkiye cüm- nanistanc'la bitaraf tek bir müşahit yok- «Proiym> gazetesi de şöyle yazıyor: edecekleri yün fanila, kazak, pamuklu ceği şüphesizdir. 
haber verilmektedir. Zanncdildiaine gö- bur reisinin bu httsu.,taki sözleri pek tur ki biitUn Yunanlılann ayni sarsıl- Rorıah neşredilen 1talyan tebliğleri mintan, çorap ve eldivenden ibaret olan Bi!Uınum merkez ve şubelerimizin ay. 
re general Benrdita Martinik adac:ı me- azimli ve kafidir. Öyle görülüyor ki maz adımla yürümekte olduklarını tak- zafpr teraneleri okurken Yunan silfth- kış hediyelerinin kabulU için cemiyetin niyat makbuzu mukabilinde kabul ede-
sclesinln halli tein husu i talimatla gc- Tlirk menfaatlerini doğrudan doğruya dir etmemiş bulunsun. ları hnk"l·i .. .aferi kazanmaktadır. bilfunum merkez ve şubelerinden nyni cekleri bu teberrüat için hayırseverleri-
lecektir. çok yakından alakadar eden yeni hadi- 2 - Yunan kuv\ etlerinin ricat ettik- Altı günllik harbın planr;;osunu ya- tebcrrUat kabul defteri açılmıştır.. Bu miıin ibraz buyur3caklanndan emin ol-

Generalin geleceği tarih henüz ma- selcr zuhur etmedikçe Türkiye hattı ha- 1erj hakkmdaki hal:.erll!rl tekzip için pan gnzete, Yunanistanın harbe girme- hayırlı teşebbilsün çok asil ve şefik olan dul.rumuz yüksek F.lakalarından dolayı 
lQm değilse de vereceği izahatı adadan reketinl değiştirmiyecektir. ltalyan tebli~lerine göz atmak kafidir. sinden evvel de İtalyan tebliğlerinde Türk ulusunun candan iştirakleri ve bil- Kızılay cemiyeti şükranlanru arzeder. 
Ameriknnm Marilnlk meselesinde karar Türkiyenin her hangi bir devlete ka- Bilakis Yunan ordusu düşman araz.isin- mevcut sahteliği gösterdikten sonra ·-·-·-·-·- -·-·-· ••••-11 

·-·-·-·-··
11
-·-

11
•
11
-·-·-·-·-·- -·-·-·-• 

yermiyeceğJ uumedilmektedir. rada, denizde ve havada sevkulceyş il.s- de hım stratejik mevkileri zapt.etmiştir. şunları ilave ediyor: ı b ld k ki• k 
Bazı diplomatik mahfiUerin tahmin- !er vermek niyetinde olmadığını bildi- Bizzat hükümet içinde guya ihtilaf Bu mücadelede fıtran birbirine :ııd stan a e . e l un 

terine göre bu teklifler Martinik adasın- ren sözler çok ehemmiyetlidir. bulunduğuna gelince bütün nazırlann iki alem kar ılaşmaktadır. Romanın di-
da blrl~tk Amerika devletlerine deniz ~ v.~nn:e~e_ran<: bey.anatı bu yalanı tek-

1 
şi kurdu ne kadar yırtıcı olursa olsun, 

ve- hava üsleri klralanma"t meselesini A 'k d . h :ı.ı e Mi hır mısaldir. Yunnnlstanın hfunisi olan Palos Atene- t k h ı 
ihtiva edecektir. mert a a ınti ap İtalyanlar bUyük mikyasta tevkifattan nin dehası karşısında iktidarsız kalacak- s o u a zır anıyor 

Bu sureti hnl Almnnların Martinik bahsediyorlar. Metaksas hlikümetince tı 
adasını kontrol etmelerin hakkındaki - BAŞTARAFI l inci SAYFADA - senelerden beri tevkif edilmiş olan kim- rGazeieJer nesredilen Yunan tebliğle- İstanbul, 5 (Hususi) - Jstanbul de- rak mahsulleri Ofisi tarafından günde 
endi~e-dcn Amerikayı kurtaracaktır. An- seler pek azdJr ve bunlar da milli hü- 1 ı; kk d 'b" " k "tal l d el" 50 b d b .. 
cak Fran.sanın.Alman çizmesi altında men'i nels edemiyorum. Belki bu yu- kümete bağlılıklarım, vatanperverane r 

1
a · ·ın a ır ço mu ea ar ser e ı- yirmenlerinin muayyen bir müddet için verilen 3 ton uğ ay e§ yuz tona 

bulunmasının böyle bir itilAf hu11;ulilne vnJardan bnzılarının üstünd& şu dakika- hisl~rini derhal ilan etmişlerdir. yo~NAN tŞARETl..t yalnız Jstanbul ıehrinin ekmeklik ve çıkanlmıştır. Bu vaziyet iki ay devam 
lmkıin vemılyeceği tahmin edilmektedir. da bombalar patlamaktadır. Denizlerin Yıne. ftaly~ar Y~an matbuatının ITALYAN TAYYARELERİ stok unlan için çalışmasına hükümetçe edecek ve bu müddet zarhnda letanbul 

FRANSIZ SEFtRtNtN BEYANATI öte kısmında hayat toprak altına intikal Yunanıstanı hll' bezımete hazırladığın- karar verilmiştir. deyinnenleri piyaeadan mal almıyacak, 
etmiştir d b ,__ 1 dir Diğer taraftan gazetelerde, Yunan 1ıııa- Ofi _ı, d Berlin, 5 (A.A) _ D. N. B. Fransa- · an aıLc;ctmiş er · . Anlaşılıyor ki bazı -. Hükümet letanbulda tehir namına toprak mahsulleri 'sinin veruiği gün e 

nın Vaşington bUyUk elçisl matbuat mU- Hamdolsun biz güneş ziyası ve barış makalelerin mana~;ı kasden tahrif edil- retlerini hrunU bir İtalyan deniz tayya- büyükçe bir un etoku vücuda getirilme- he§ yüz ton buğdayı un haline getirmek 
messillerfne beyanatında, mareşal Pe- ışığı altında yaşıyoruz. Harpte değiliz miştir. resinin resmi ne~redilm~ ve şu Jl181Q- sine lüzum görmüş, ıimdiye kadar top- üzere belediye emrinde çal~caktır. 
tenin B. Ruzvelte cevabında Almanya ve bu yolda devam edebileceğimizi ümit Zikredilen bütiln bu iddialar düşma- mat verilmiştir: .. _, ·-·-· ·-·-·-·-···-·- • -·-.. -·-·-·-·- -·-11• -·-·· 

ı 1 il lan k 1 ediyoruz demekle hepinizin hissiyatına oın alçaklığına ve budalalığına işarettir. Bu tayyare, muhasamat, daha başla- J ·ı A •k d ~'tal _yanlar 3 J•nı··alh 
ve ta ya e yapı mllza ere erin terceman olduğuma eminim. J"l madan evvel, Kefalovyo adasında deni- ngı tere merı a a - . ... M 
Fransız müstemleke topraklarının ter- -Y-
ildne, hava ve deniz Usleri verilmesine Siz ve ben. seçim salonlarından içeri rANCADA ze inmeğe mecbur kalmış ve rnilrette- vapurlar yaptırıvor daha kaybettil~r 

hür vatandaşlar sıfatiyle koşuşaca~z. batı tevkif edUmiştlr. Yunan işaretlerini T 
tallük etmediği. hakkındaki teminatı te- 1 1 VELER OL•.,,OR" ı İ l ı b tl t Lo dra 5 (AA) tn..:11N ı....ı...: •• Bu seçim sa on arında ne hücum kıt a- n v & • hfuni ta yan tayyare eri u sure e n- Vaşington, ıs (A.A) _ İngiltere hesa· n , . - ,;~ AHUu..,,.e 
yit etmi§tlr. Yl rı, ne omuzlanmızın üzerinden. ba,ları Londra, 5 (A.A) - Royter ajansına giliz kontrolünü aldatarak Adriyatik de- hına deniz inşaatına ait bir programın nezareti tebliğ ediyor: .. 

-r uzanan hafiyeler vardır. göre Tanca idaresini İspanyol albayı nizinde devriye gezmekte idiler. Yeniden ilci İtalyan denizaltı gemısı 
V lt / h b w tatbikine başlanmıştır. İngiltere hesabı- dah hafif ku t1 rimiz afından im 1. Unan• O '"On ar l• Diktatörler, demokrat hükümetin esa- stenin bir emirname ile ele aldığı ha· HAtN B1R YUNANLI a vve e tar -

' belki tm b lkl hl bil beri Londra resınt mahfillerlnce de te- na ilk sene içinde elli, müteakip seneler- ha edilmiştir. Bu vak'alardan birinde Üh · ki sını unu uş ve e ç me- Atina ajansı ayrıca cıu haberi vermek- t}--'-'-' -'--nı n en m lffl no Qll mişlerdlr. Kanaatlerin !iierbestçe teşek- yit edilmektedir • .Keyfiyet inceden in- tedir: • -. de her sene yüz vapur yapılacaktır. Bu- gemilerlıniz hava kuvve ıı:ri.ıniue te'?u-
- 8AŞTARAFI ı inci SAYFADA - külU ve mütalcaların serbestçe, korku- ceye tetkik olunmaktadır. Her asil davanın bir Yahudası vardır. na intizaren İngiliz zayiatı hususi ~- ki mesai ederek düşman gemilerini ta-
doğruya en hassaı noktasına vur- suz ve icbarsız ifadesi, tek bir adamın --•- Kralın ve mlllt hUkilmetin etrafında en ketlerden alınacak vapurlar veya hi1met kit::~:~A.A) _İngiliz muhriple-
mu,lardır. veya bir küçiik adamlar grubunun mU- 70 fıöy eğitmeni mUttehit bir halde birleşen ve milcade- müddetini doldurmuş vsputlarla tellii rinin takip ettiği ikinci bir İtalyan de-
YUNANLILAR GöRICEYE talealanndan daha basiret1i ve kiyasetli dalla fıazanddı le eden on milyon Yunanlı arasında bir edilecektir. nizaltısı daha Tancaya iltica etmiştir. 
GtRMEK OZERE olacağını belki unutmuş ve belki hlç bil- Edim hain Yunanlı da çıkınıştır. tsminl umu- ,,_ ··-·-·-·-·----· ....... , ., • ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-"• ... 

memişlerdir. · e, 5 (A.A) - Lüleburgazdaki mun hakaret nazarlarına arzederiz: Ber- U l..I l L 
Ankara radyo gazeteaine göre Seçime iştirak edenler yarın tarihi- köy ditmenler kursu tedrisat devresini lin radyosunun Rumca spikeri olan Makine'-'e Lord na ifaRs,, ın 

Yunanlılar Görice ıehrine dört bet mlzin kaydettii{i en yilksek yekfuıa ba- ~~~. 70 eğitmen vazifeleri başına Evangelos Klryakls,tir. Genç yaşından J b 
kilometre yaklqmıt bulunmaktadır. llğ olacaktır. Bu da demokrasinin has- ~~ beri adliyede dosyası olan bu adam bir- Verı·ıı·rken yeni e yanatı 
Bugün yann bu tehre girmeleri bek- sasiyetini gösterir. Reyler sayıldıldan I --•-.ıw den bire ortadan kaybolmuş, bir kaç se- T•• k • • 
lenmektedir. sonra Amerika yine birleşmiş olacaktır. nelloluda yeni ona ne sonra Almanyada taMil ettiğini aöy- " ur sıyasetı 

Münakaşalarımız ancak hür vatandaş- OfıuJ IJiftGSJ.. Uyerek nereden geldiği belirsiz bir para 
Burada 1200 esir alınmıştır. Esir- lardan mürekkep hUr bir millet olduğu- İnebolu, 5 (Hususi) - Husus! muha- ile §ilphell bfr gazete çıkarmağa ve es- Yu~oslavyanın t .. k 

)er arasında bir veya iki general muzu ispat eder ve daima edecektir. sebe tarafından inşa edilen orta okul bi- rarengiz seyahatlere başlamıştır. Niha- ~ eca VUZe arşı 
vı arıdır. Skahil hmıntakda's)ın?a 30BOO taDkeamlmoakrka:iyusi mnildadafaailttedehe~tkenl banşu- nasının açılına resmi vali tarafından ka- yeb t emistirurhebt teşkllArvistı buhşahsbın bir yl a- Manastır cehrı· settı·r'' 
ta yan as eri i ata e ı mı~tir. u .. rz u rn 1 0 uşum - !abalık bir halk kitlesi huzurunda ya- ancı arat se l esa ına ça ış- ~ 

k l ·· d ·ı · '"h' zun delilleri bahis mevzuu olamaz. Ha- nıbmştır, bğını ve kend: 0 in1 takip etmı"ş ise de 
aa er ere gon erı en ıaşe ve mu ım- ., ~ b b ı d İ ö Ü ·• T.:ı.-k İn i 

d J rici ifsada karşı mukavemet için bizim bir kolavını bularak, daim! surette otur- om a an ~- (( n n nun U&" • g • 
mat zaote j miştir. k b d n1 h ı -tU Emmez ir i a:ıinemiz mevcuttur. liğin basit bir tecrübeden daha ehem- mak üzere, Almanyaya gitmeğe muvaf- • •• liz ittifakı hakkındaki 

Korfo boğazında ttalyan harp ge- B. Ruzvelt eski bir duayı tekrar et- miyeili olduğunu takdir etti. fak olmuş ve harp pat1aymca Berlin 19 ölu, 21 yarb varM . sözleri ben.im de 
mileriyle bir deniz hubı olmuş, bir miş ve nutkunu «amin> kelimesiyle bi- B. SUMNER VELStN NUTKU radyosunda spiker olmuştur. B b tan t ar.z...,.e 
ıtal · b 1m b. d. · · t· om •8 8 ayy "'• • sözler:-d;·-yan turp.tosu abn ıf, ır ı· tırmış ır. Hariciye müsteşarı bay Sumner Vels Ecnebi oropagandasınm tam esiri olan _.. aa 
ğeri ağ•r yaralı olıtrnk kaçmağa mec· B. VtLKtN!N BEYANATI te diln akşam radyoda verdiği bir nu- Kiryakis Yunanistana karşı alçkaça hU- rin mılliyeti meçhul Londra 5 (A.A) - Lord Halifaks bu-
bur edilmişti:. Cilmhuriyet partisinin namzedi B . tukta bay Ruzvelt hakkında muhasım- cumlardan geri kalmadığı gibi bir ka- Londra, 5 (A.A) - Befgrat radyo- gfin Lortlar kamarasında Balkan vazı. 
JT AL y AN TA yy ARE ZA YIATI Vilki de son seçim nutkunu radyo ile lan tarafından ileri sUrUlen ithamları dın sesi çıkaran iğrenç konuşuşlyle, IUl\un bildirdiiine göre milliyeti me~bul yeti hakkında beyanatta bulunmuştur. 

söylemiş ve seçim mücadelesi esnasın- ,ayanı takbih olarak tavsif etmiş ve de- Rumcayı telMfuz etmek ve dilrilst oku- t~yyareler Yugoılavya to~raklan uze- Türkiye hakkında demiştir ki: 
ltalva ile harp başlıyalıdan beri da kendisine müzaherette bulunanlara miştir ki: mak kabiliyetcıizliğiyle az zamanda men- nnde uçarak Manastır tehruıe 28 bom- ,_ Türk hilki.imetinin hattı hareketi 

12 halyan tayyaresi düşürülmüş, iki teşekkUr ettikten sonra demiştir ki: - Bu ithamlarda B . Ruzveltin ya- f! bir şöhret kaunmıştır. tşte bu adam ba abm§lardır. Bu bombaların 19 zu bliyük Millet Meclisinin açılışında reisi-
tayyare kendi nrzulariyle Yunan - Demokrasilerin dU.,manlarına mu- hancı devletlere kapc:ı gizli teahhUtlere simdi milteoeavlz tarafına ge.-erek en de- patlamıttır. 19 ölü ve 21 yarala vardır. cUmhur tar:ıfındnn büyilk bir vtizuh 

., ·~ • ~ Maddi basar büyüktür. ' toprağına inerel· teslim olmuşlardır. kavemet edemiyccek kadar :ıaif dUştUk- glr~erek militarist bir siyaset tehayyill nt hakaretleri Yunanistana karşı kus- • , , , , , , büyük bir azimle izah olunmuştur. 
J)·.;.~!' ı ·~ t ,~ • de benzini bitti- !eri görülmüştur. Demokrasilerden yal- ettiğinden ve belki bizi harbe sevketti- maktadır. Dünyanın neresinde bulunu- • Tayyarel~nn ~ıyebni tesbıt ~?" h~- Türk hilkümeti.nin kiya<:etli ve basi-

nız lngiltere kendini mildafaa edebil- ~nden bahsedilmiştir. Bir ~eyden emin yorsanız bulununuz, biltiln Yunanlılar d~. mahallıne m.üteha!'ıslar ıonderil- retli siyaseti tecavüze karşı çok sağlam 
;,inden t~slim olmu~tur. Hülasa ltal- :.' tir T-L'-"'--t b t b bne Ynooalav h kl 
u :.- miştir. Nasıl müdafaa ettiğini habrlayı- olabiliriz ki o da bu harbe sebep olan- onun ismini hatırda tutunuz. Tutunuz ~ .. • .UDUMA 1 er 1 .z - bir sed teşkil eder. Reisictim unın i 
yan hava kuvvetlerinin zayi<>tı bir nız! Bu bUyUk buhran kar§ısında kalın- tarın bizim seçim devremizi tamamen ki hakaret hamurunuz altında yuğurul- bükmneti huekete geçecektir. memleketimizi bağlıyan ittifak rabıtala-
hafta içinde 15 tayyaredir. ca hilkilmetinl değiştirmiştir. B. Çem- hesaba ka~ olduğudur. Bunlar Ame- sun. Tekrar ediyoruz.: Evangelos ~ Dtlpırülen tayyareler nnın sağlam ve çöı.ülmez olduğu hak• 
Bnzı haberlere göre Italynnların en berlayn hükümet ve dl§ siyaset saha- rikada ~eçlm neticesi olarak hasıl olacak yalds. Londra, 5 (A.A) _ Resmen bildiril- kmdaki sözlerinin benim de ~zlerim · 

ktıvvetli hücumu henfü; Korfo sahili bo- sında ~ ziyade tecrübe sahibi devlet siyasi değişiklikle milll hayatımızın nl- Ro~· Ş (A.A) -:- Stefanl ajBD!ınm eliğine göre bugünkü salı gUntı '1 dUş- ol<iuğunu beyan etmek için bu vesileden 
yunca Koristola kadar cenuba do~ adamı tdi. Fakat tehlike b31 gösterince faka veya idare tebeddtilU yUzUnden ay- bildirdiğine göre Yunan dlplomatlannı man tayYaresl düşUrühnü.ştür. istifade ediyonım. Ttirkiyı>nin biz~ oldu
mll1eveccllıtir. Bununla beraber, şimdi- tngillz milleti yenj bir hükUl1leti tercih larca kararswıia duçar olacağını tlmlt lıAınU tren Tlryesteye ıelmJf ve 81leden Altı lniillz avcı tayyaresi kayıptır.. ~nu zannetitfnli2: imanı ıtibi bi.,inl ~· 
)'• kadar, bu tehdidin in..\if&b da bUyUk etti. Zira kuvvetli bir hükilınet ve k.uv- etmişler ve bu ilmlde nevmidane su~ sonra hudut ı,,tiluunetinde yoluna d .. '.'1 l'abt bunlarıD UçilnUn pllotlan kUJ'o 'ı;'Ur1tiy.-yı> ;manımız vardır.> (AlJCj-
bir bad iktisap etmemi,tir, vetli bir lngilt~re l.s1edi. Yani mileaaJ.r.. tıe bel Dai.lamıalardll', vam dıi:Uftlr. .. tWDuistw- laı). · 


