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ARONE ŞERAİTİ 

1 
DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için 

Sı ııcl 1400 2900 
A ı a\ lık........ 750 1650 

Gü:ııı l!ecmiş nüshalar (25) kuruştur .. 

1 T E L E F O N : 2697 
~ ........................................... . 

B. Ruzvelt'in 
intihabı ~ıihver 
De~ letleri içiıı:. 
Bü rük bir 

Yunanistana gardımıar 

... 
Darbedir ----·---- . 

-·---
ln~ltere avans 
olarak 5 mil

yon In!!İliz 
lirası verdi 

• 
KVRU rua 8 8011 

Yunan • ltalyan harbı 

Anıavutluktaki 
Yunan kıt'a
lan takviye 

edildi 
••aı 

Yıaıanlılar EpiPde lıa· 
flfçe gerilediler .. 
Merlıezde ltaı~an lı1111· 
11etlerinl lld11e böldüler 
Atina 7 (A.A) - Yunan başkuman-

danlığuıın dUn akşamki tebliğinde fU 
malfunat verihnektedir: 

HAVALARDA ÇOK KUVVETLi OL· i 
MAMIZ LAZIMDIR. BUNUN BiRiCiK 
YOLU HAVA KURUMUNA YARDIM 
ETMEKTiR. 
VATANDAŞ! TORK HAVA 

MUNA ELiNDEN GELEN HER 
MI YAP. . 

YEN! ASIR matbaasında basılınl§tır 

BUtun cephede topçu ateşi devam._ ------~-·-·-a-•- -·- :-·-·-·- • ··- --·-·- --·- -·-·-·-·- •• 
:~~~~ ~~ı:: sol~:11;~ ALMANYAYA HUCUM t AIERlllDI BIRLll 
alınmışbr. Bombardıman tayyarelerlmlz • • • -
duşman tahşidatmı ve mevzilerini bom- B ı· " k e··t·· A ·k 
bardunan etmişlerdir. Hava ikuvvelle- " er ın ve ço u un men a 
rimlz dUşman topraklarında keılfler • b• sah k •• •b• 
yapmışlardır. Biltün tayyarelerimiz aa- i!"eDJŞ Jr 8 te VUCUt gı ) 

Balkanda ha va harpleri limen Uslerine dönmUşlerdir. le=e~=~~:Vezn:;. bombalandı hazırlanıyor 
lerl bombardıman etmiştir. ölil ve ya- -• - • • • 

~a:a;~: 1::r~1 ~~~~~ c:h: MOTEADDIT YANGINLAR YENi BiR ANLAŞMA YAPILDI, 
sinde kıtaatımız tar.~ından dUn yapılan ÇllARILOI BiR VAPUR KA· CENUBi AMERIKADA DA BiR 

---
YUNAN • ITALYAN HARBi Pöriceye ve 

Amerika ciimhurreisinin intihabı, dün- HAKKINDAKI YAZILARI 
ŞEVKET BİLGİN 

taarruz. esnasında duşmandan alınan ga- ' 

- SONU ' lNCf SAHİFEDE - FiLESiNE DE HOCUM EDiLDi ÇOK OSLER KURULACAK C~~~ıd:ğr:u~~i::i~~d~it~e b~~ ~~~~ IHTlYATLA KARŞILAMALI diğer Arnavut 
ıian al:ıkadnr etmemiştir. Yine bu inti- h • J • h •• 
hap, hiç hir zaman in :ml gın r'ıukadde- Londra 7 (A.A) - Hariciye nezareti şe Jr enne U-
ıatı üzerinde buglinkii kadar biiyiik, Ü· I tarafından bildirildiğine göre mali yar-

Londra 7 (A.A) - İngiliz hava Nevyork ? (A.A) :---- Latin Amerika ....-..... -----------.-1 nezaretinin tebliği: memleketleri, Amerikanın garp nısıf 
Bıullii bir tesiri hau. olmamıstır. dım hususunda Yuruınistanın vaki mil- d•ıd• 

Amerikalılar, B. ltnzvelti üc;üncü de- racaati iizerinc lng·ıtere hUkümeti Yu- CUm e 1 l 
SON DAKİKA 

Dü h k 1 . Alm kUrresinin mUdafaası için bu memlcket-
n gece .ava uvvet en an- Jıerdekl deniz ve hava üslerini icabında 

yada çok genı§ harekitta bulunmu~ kullanması için umumi bir anlqma yap. 
lardır. mışlardır. Latin Amerikan mPmleketle

Bombardıman tanarelerimiz rin1n bu anlaşmasında Us r Birleşik 

fa olnrnk cumhurrcisliğinc se~mek1e nan hükümetinin emrine avans olarak -·- -
erıun bu son allarda takip ettiği basİ· ber; milyon İngiliz liran gond rmiştir. ITALYANLAR DA ASKER( ······-····· ~tkar ı>olitikn~ı biifün hususiyetleri \•e tN'itLtZ YARDIMININ DERECESİ TESiSATTAN GAYRI YER· 
f.e, kaladcliklerile benim ediklerini gös· Londra 7 (A.A) - İngiliz amirallık 1 
tennekle kalmamı lardır. Ayni %a· b·rind Lordunun Yunan"stmıa bahri 1 Amerikada 8. 8erlin civarında Senda fUrikalarma Amerikaya kiralanmış değildir. Fakat 

ve Seriinin timali primindeki de- Uslere sahip memleketler tayyare mey-
inanda dün)anuı ıaliini tayin edecek y:ırdımlarından bahc; den TimC's gaze1eo:l LER BOMBALADILAR .. · 
elan öniimiizdeki l ıllar z:ırfımla Birle- d·yor ki: Atina, 7 (A.A) - Yunanistanın rnü- Vilki de vazife 

alacak 

• luna • ler n.....!_ danlan, deniz Usleri ve hava milrette-
mll'J'O taarruz ebnlf , um.- batı bazırlıyacaklanlır. Birleşik Amerl-

llk c:ümhuriyetlcrin en km \etli nhsi· <Hiç bir lngilız. nazırı Y\inruıLc;tana dafaası emrinde ölen ilk tn iliz. tayyare
Jetini kendi başlarında görmek istedik- harikulAde ve derhal truıtanah su,.ette cisi askeri merasimle Atina protestnn 
lerini an1atmıslardn tcs"rini gö t recek bir yardım vadinde mezarlığına gömi.ilmü tiir. Bu tayyareci 

bulunmarnı.,tır. Ma:ımnfih general Me- Yunan tayyareleriylc beraber Yunanis
taksas memnundur. ln ıltcr<>nin karar- tan arazisi üzerinde ltalyan cüziitamlan
larında yalnız Yunani t na k ı ~~ ıl nı bombardıman cd«"n bir bombnrdıman 

burg içlimanma,Luaina Ye Hamburg ka da lüzumlu mütehasınslar, toplar, tay. 
aentetik benzin fabribluma, Dü- yve dafi toplar ve müdafaa tertiba11 
aeldorf civanndaki fahriblua, Ham verecektir. 

- ·- Krefeld Ye Köln yalmdarmda yqon Birleılk Amerika, hakimiyet mesel .. 
Bu intibabuı, nıilı\ eri şaşırtacak ka

._, bUyik olacağuıa inandığımız netice· 
lıerinı tahlil etmeden gözlerimizi biraz 
•kaya çevirmek muvaf1k olur. B. Buz· 
~lt, Avrupa harbinin ilk giinlerindc 
laüyUk demokrasilere derin sempatisini 
ldıar etmekle beraber Amerikayı doğ
llıdan doğruya alakadar etmiycn hu 
harpte mutlak bir bitaraflık muhafaza 
etınek azminde idi. Bir taraftan tatbik 
lllevkiine konan hitaraflık kanunları, 
d.ifer taraftan :infiratçılann mücadelesi 
1Üzümlen İngiltere n Fransa Amerikan 
laarp sana);inden istifade hususunda 
büyük 7.orluklarla karşıla~ıyorlnrdı. 

Demokrasiler arasında iş birliğinin 
&iiratlc kendini göstermemiş olması 
Fransanm inlıidamıru tacil etmiştir. Av
l"Upayı baştan başa istila eden Almanya 
lngitterel i tehdit edecek ,·az.iyete gelin
~, harbin ilk günlerinde duyulınıyan 
hliıthiş bir he) eran Amerika umumi cf· 
karını sarnıı~tır. 

Bundan sonradır ki sil nsi tenuı,yüllcri 
he olursa ol un biitiin Amerikalılar ln
ciltcrcle miinıkiin olan her yardımın 
82ami siiratle yapılma mı isknıeğc baş
lamışlardır. 

hemokratlar \e t:ümhurj)etçiler ilk 
defa olarak dı politikanm ana hatları 
liznindc birlcşmislcrdir. İnfiratçılann 
~slcri du) ulmaz olmustur. Kısaca dlin· 
:Yalı aran me um tehlikenin bütün ge
bişliği \c a\akılıiyle his edilmesi Ame
~nuı siyn ı ha~ atında büyük bir inkı
lip 'aratmı tır. İlk defa olarak Ameri
ka l\fonroc nazaril esinin lıudutları için· 
ele hıırl'ket iz, atıl kalamı) acağını, dün
Yanın daha ~eni bölgelerinde biiyiik 
-.e uJi:\<·tler dcrulıtc etmesi kap cltiği
•i takdir etmiştir. 

~O'lıll' <t ~ ~,..t' ... "fJfFF.DE - - SO ~u 4 tlNl'{ SAHİFEDE -

B. Ruzveltin kazan· 
dığı nıuvaf fakı yet 

Japonlar bunu 
meydanoku

telakki ma 
ediyorlar 

ReislcümlauP lıendbtne depolarına taarruz ebnitlerdir slnl ortaya atmamak için, kiralama me-
milli rrdklafaaya alt Sahil müdafaa tayyare~miz selesinden aa~az.ar etmtF"· 1ngiltere-
-:":.L::m lrifl -lft•••ı r__ ha .. .. "nd" .. G • den kiraladığı \i!lerden istifade hakkını, 
usun• _._.,.. ~faDl aunu, gu uzun, rıne Birleşik Amerilta Latin Amerika cUm-
tefıllf edecefı.. bumunda düşmanın batarya mevzi- hur.iyetlerine de vermiştir. Yalnız Bre-
Nevyork 7 (A.A) - Kolomblya rad- lerine hücum etmi§, Hal ve Berlin z.ilya, Arjantin ve Şllide değil, fakat bi>

yosu bu akşamki neŞ'rlyatında fU haberi petrol taafiyehanclerini bombardı- tün cenubi Amerlk.a sahili boyunca, he
vermişlir: man ederek yangınlar çıkamuılar- mes:ı her yerde kurulacak üsle~ bu an-

ReLcıicUmhurla teması olan mahfiller- d E dan lapna esası dahiline girmektedir. 
de zannedildiğine göre, Ruz.wlt mlllt ·~· ~u~ tayyare mey • ına taarruz 1111111111111111111mın11111111mH111111111111111nmn11 
miidafaada mUhlrn bir mevki teklif et- cdı~ıı.tır. Hangarlara ısabetler kay- jtaJyan ye Yunan 
mck suretiyle Vilkinln teşriki mMillni declılrnış ve yelde bulunan Alman --M..11-..a döndtll-
. t' ekt' 1 . • ] .• i 1 ~·ıara ._.-.. ıs ıycc ır tayyaret erı mıtra yoz ateş a bna Belgrad, 7 (A.A) _ İtalyanın Atina 

Sofyada Y.enı• alınK~!!_!_1'af· lan b• elçisi ile Atına konsolosu ve üç yüz. elli 
UKHJ ene yapı ır taarruz- İtalyan tebaası dUn Belgrada gelmiş, 

k 1 
da da tecemmü halindeki düpnan kendilerini hrunil olan tren bir saat kal-ar ar ar gemilerine bombalar atılmıt ve aabil dıktan sonra yoluna devam etmiştir. 

---• açıklarında aeyrü aefer eden bir va- Yunanbtarun Roma elçisiyle 62 Yu-

F ı '" •.a&•ı-a kafil • bomL-_.J _____ .ı!ı • • nan tebaası da diln Belgrada gelmiş ve armason eşe. IHIN ~r• pur ell UUWDllU1 cıuumıftir. bulundukları tren yoluna devam ~ 
Amerilıan lıongresi ldğ11edfldf.. iki tayyaremiz ltayıpbr. tir. 
intihaJJatını da demofı· Museuiler IJlr çolı .. -·- - - -·-·-·- - -·-·- - - ·= .......... - ·-·-·- -·-·- .. ... 
ratlar lıazanı:Yor.. halılardan rnalaraın Alman tayyare Italyaya hücum· 
Vaşington, 7 (A.A) - Vaşingtona ediliyOP .. 

gitmek üzere Haytparktaki evinden ay- s h•• ) b ) •ttik rılan B. Ruzwlt •Burada oturmağı ter- o!ya 7 (A.A) - Dahiliye nazın Bul- UCUM an a- ar ~ çe 
cilı ederdim!• demekle iktifa etmiştir. gar milletinin mUdafaası hakkında par-

KONGRE iNTİHABATINDA lamentoya bir kanun projesi takdim et- fif ~eçiyor artacak 
NETİCELER miştir. Bu kanun projesi.nln birinci kuı- ~ 
İntihabatıu kat'i neticeleri peyderpey mı ya~cı memleke~~ maddt ve.ya • • - .-....-.-. 

gelmektedir. Sabahıı kadar beş kUçilk ideolojik yardımla.r goren gızll te~kUl- Londl'ada ile diğer Al'tılı ıtal>'4'YI o.ta 
devletin reyleri tanı olarak tasnif edil- leri menetmektedır. Bu bllhassa fanna- yel'lerde JICISCll'Cd, öhi ŞaPJı lıaDUeflePI 
:mJ.ştir amluğa karşl<lır. aJ 11 .. t-u. 
Ko~e intihabında alınan neticelere tk.lnci kı.smı yahudiler:in hukuk~nu ile yar 1 az- Mm -·ı-1' .. 

göre demokrat partisi meb~an ınecli- tahdide tlbl tutmaktadır. Yahudıler Londra 7 (A.A) - İngiliz hava ve Kahire, 7 (AA) - İngiliz hava kuv-
sind~ eimdiden 264 Aza yani eskisine devlet ve belediye hizmetleriyle umu- dahill enıniyet nez.aretlnin tebliğidir: vetlerinin dün akprnki tebliğinde illı: de-

altı fazla ıem· ' tıniştir Bu da m1 hizmetlerde kullanılmıyacak orduya Çarşamba gilnU, gUn kavuşurken, fa olarak Napolideki ukeri hedeflerin 
~azar:Stı b ~ daha .. büyUk almmıyacak ve gayri ~nkuİe l&hip dU~ İngilterenin muhtelif mmtaka- orta prk hava kuvvetleri tarafından 
b~mokse ·arı:1 ~e~ec:klertni ıcs.te- olamıyacaklard.ır. larına hava taan-uzlan yapnılfb.r. York- bombardıman edildiii bildirilmektedir. 
rir e nye 1 tl'çUncll kısmı r.ararlı ve p)'J"i mmı pyır kontlutunda hasar hafiftir. A!ır Napoli Uzerine yapılan bu bUcum orta 

A, mecliii&ıe ıelince Ctlmhuriyet- propapndalara kartı fiddeıtll eeulan yaralılar mevcut olduluna dair hiç bir tark &alerinden ltalya araz.iai üzerine ya• 
çiler ~rt Ala1ık kazanm;prsa da bu lbtlYa etmek1edlr. haber aluımamlftır. pd~cak hareki~ bir b~,lan~ı .?lup la. 
nwcUste de 12 ye kartı 22 balık tanla Sark kontluklar.mda l>cımbaların 90lu ai1iz tayyarelerinın faalıyetlen buyUk bir 

Bu hakımdan Ruz\ ehin kazandığı za
fer 1\lilnercilerin ümitlerine indirilmiş 
Lir ölüm darbesi liayılabilir. Zira lk>yaz 
lıtra)ın azirnkar politikasında de\'aınh· 
1-k tenıin edilmi!i, devlet şefinin tebed
lll'iiHl ile sakırulmaz aksaklıklara me,·dan 
"et>ilmemistir. Halbuki mihver ~u blr iki 
•~hk: devre i(inde ıirişeceii büyük fa· 

eden demokratlar eberiyetl muhafaza tarlalara d\lpnilftür. Fakat dört ev yı- ıenitlik lnkipf ettiiine itaret aayJmak-
Anıerikaıım en l.ıi.iyiik şehri Ne·ruorkt4n ediyorlar. kıhnıştır, Zayiat azdır. tadır. 

bir görihı'fi~ M1LLET MATBUATI DINLDDmt - SONU 4 CNcn SAHfFrmE - _;..,_. __________ _ 

·~)etler sırasında Amerikada bir oto- ,. __ - ·-·-·-·-·- - • 1
•\ 

!•le huhranınm mc\•cudi~ l'tiaden azami ı p • 
•lçiidc istifade etmeli kurmuştu. Hatır· ıyang o 
Lsrdadır ki üçiizlü pakt Amerika umu-
._, efkarının iradesi \"C karan iizcrinde 
~ir l&pmak mnksıtdi)le \'Ücut bulmuş- d •• k•td• 
tur. Bö)lcce Hirlı-şik Cünlhuri;\ctler • 
dahilinde bir panik hu·ası yaratmak İs· 1 u D ç e 1 1 
lenilmiştir. Eğer Amerikalılar bu ma- -
~vraya kaıulsalardı Ruz\elt intihabat- 'Kazanan nllftlCll'Clfal'lft 
ı. mağlup olaaık, Amerika yeni bir si- 1 
>'•setin tecriibeleıini \'npıncaya kadar tam listes .. 
Atih,crdler vaı.i)etteki tereddütten ia- Ankara 7 (Hususi) - M.ill1 piyan
tifade edeceklerdi. Bu netke husul bul· gonun yeni tertip blrlncl keşideai 
llladı. Üçiizlii pakt Amerikan milletinin bugtin Ankara stadyomundo kala
"3-anıldığım kamçıladı. balık bir halk kütlesi huzurunda ya. 
Şimdi bu intihabın neticelerine ıöz pılmı.şbr. 

ftzdirelinı : Stadyomun k.aranlık olmasına mu-
B. RılZ\clt Amerikayı yine Avrupa kabil tribünler projektörlerle aydm

'-rbinin dışında tutmaia çalışacaktır.. latılın~ı. Kazanan numaralar şun
la farkla ki f ngilterenin zafere ulaşma· lnrdır: 
,• için hiç bir yardım esirıenmiyecek, 30,000 lira 183875 numara,a 
&aaeriıwı ADAYÜ ,1md.J her umandan 10 000 lira 151133 numaraıa 
"1ade İn«ilterenin uferlni kolaylattıra- ...bet etmit* 
-aı eekiJde teferber edilecektir. _ SONU ı INd ülllnDa -

Nevyork, T (A.A) - Relalctlmhur in
tihabında dikkate deler cihet, Ameri
kan ıazetelertnin tavliyelerini milletin 
kabul· etin1t olmamamdır. B. Vandm' 
Vllld matbuattan fimdiye kadar hiç bir 
namzede müyesser olmıyan bir müza
heret görmüştür. 

JAPONLAR GAYBİ llEMNUN 
VE ENDİŞELİ 
Tokyo, 7 (A.A) - Japon matbuat& B. 

Ruzveltin tekrar reisicliınhurluta bltı.
habma sütunlar tahsis etmişlerdir. 

Gazeteler Japon • Amerilum mtlule
betlerinin vehanıet keabetmesi ihtimali
ne intizar hususunda Japonlan iku et
mektedir. 

•Yamiru Şimbon• diyor ki ı B. Bus
veltin muvaffakıyeti Amerika • Japon· 
ra meselelerine bir bal ınuetl getirecek 
70la sed cekmiştir. 

J4arepl Çan Kay Sek• yardım ll)'a
•tiniıı takviye edileceii ve Puifik ok· 
yuıusuııda Amerika ile İngiltere ara
mıda it blrllli ubrt llyuetlDla tnkJfaf 
....... tahmin edlhMktecllr. 

~ •ıhıııl ............... .,... 
- SONU Z mri 8AldnDE - - · .. - ICllU ' a.ca ...... - -
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r·······T~;iht~n Çizgiler ! 
=·····················································=··························••&•• 

-
Yavuz Sultan Selim 

- 3 --
Mısırda 

Yavuz SuJtan .Selim, Mı.sıra ö31le bir elçi gönder· 
mişti Jd bu sayede uzlaşılanıı~acalı, harp edile· 
ceJı ve ÇerJıes deuletinl ortadan Jıaldıracalııa... 

e let e e için 
ö emişte bu yıl Tür~ - ln~!!iz ticareti Büyük bir 

tütün çok Lol y •d •• •c • • k•• Darbedir 
ve nefis enı en uzum,ıncır, US• - KAŞTARAt'f J•ırıc:i S1'Vl~ADA 

Sina çölilnil geçmekteki muhataralar- soğuk bir tavır takınmıştı. -• k t ) k 
dan güçlllklerden bahsettiler ... Ve ma- Bu hareket çcrkesleri fena halde kız- pe ve ayısı sa ı aca Amerika Oseanlarda İngiltercuiıı yi!k-
zid~ en bUyük fnUhlerin hareketini nü- dınnıs, ricalden Alıınbay adında birisi Palamut Uırac tipleri lerini hafifletecek surette büyük mesu-
mune olarak g&terdiler ... Ve bunlnr kendisini tutamıyarak Murat beyin iize- tesltit edlldL 'J[.'J[ liy~.="~ e::,:.:~ken dahildea 
arasında hatta Aksak Timurwı bile Şa- rine hücum etmişti ve Tomanb:ıyın nu- Zırn'"'t müd" ürü B R ·fct Diker zirn! E •- _.., •fn • rnaJ -..-A • ._._ ,..,._A bir hal-1 • . '---'-· ~· "bi 
ına kadar gel-'"ken buradan daha ile- halef tine rnğmen, AlanOOy: " lllleA....: Suu aft Oft ., •Oft ~e......- 1---e mu aet sesı ytilUCUllıyccep '1 

.. ~ 1 tetkikkı:de bulwmınk üzere Ödemişe ~·- ·- ı uı y----s_._ .. _ hariçten mihverin tclıditkrinr de h~ 
riye gidemediğinden ve Sina çölünü geç- - Sikke ve hutbe islivorsunuz fiy e ,:?itı i-tir. Habernldığının::ı göre bu sene y._ ... ~ ~ı uer YOi'. unun~HUHIUA lnı'bk nsıhnıyacaktır. 
meğl bir türlü gözüne kestiremediğin- mi7 .. 1şte size hutbe ve Sikke!_ Ödcım te mahsul vaziyeti gayet iyidir. "G-'GCalı ınfi'--u.-* Ameribnm yardımlan ~ntere ma-
den dem vurdular... Diyerek scllri yere yatırmış ve biça- --•.!".. ı kalAd efts 3 r- :tın6.F-

Sultan Selim bunların fikirlerine ve reyi oracıkta tıpkı koyun keser gibi be- Bilhboasslda tülün ma.itsuı.ü ~ · e n lngiliz ticaret korporasyonu Türk.iye mahsul bedellerinin takriben yüzde yet- zaffer oluncaya kadar devam edec:Cktir. 
azla ve ur. y . d ki f ı· · . . . b . öd L • Bir çok küçük milletleri Nazi tahaldcü-

mütalealanna mUınqat eder gibi gö- men boğ yıvcrmiştl Ödemiş tüfün müstahsillcd de piyasa· lve wun~tan a . ~ayeti.il;' tevsı ey- maş Cfı cn~&.tir. mil altında bırakacak olan meşum btt 
rUndü... Mısırlılann bu hareketi Sultan Seli- 1 . . t ktedir emege JUUU vermıııtır. lngılızler Yuna- YENi KONTENJANLAR .... tırma 11,.:1___ • mih . 

ulh k • ].._,.;;.;_ v sürm- 1 d B nın ncı mn'!lna ıntizar e me . . ta d k d. l b 1 D•V af h"'L- . . . t il Y•~ po ua&")UUI yanı TcnD 
Neticede Sultan Tomanbaya s le - mın e""'""&"e yag us o uyor u. u nıs na ~r. ım !'1a sa •r. ~ u .m~m e- ıgCT tar tan ?ume~.. n~ - muhtemel bir sulh taarnu.una Amerika 

liflerinde bulunmak {ize.re pir elçi gön- vaziyet karşısında, şimdi kim gık diye- ~ . ketten mühım nısbette tutun. ıncır ve tereye yeniden TenDlf oldugu uzum. m· "ltif t t • ·ecektir 
derilmesine karar verilmişti ki, bu elçi- bilir? Evvelce: Yeni rekolteden ilı.rnç edılecek .pala· üzüm aabn nlacaklnıdır. Bunun için Yu- cir. küspe ve kuru kayısı kontenjanı bü- ı a e DUJ • 
nin adı ve bUvlyetl Zalmlerden çerkes - Artık bıktık ... Yeler bu Arabistan m~tlnrı?. ~aç tiplen nuntaka t~~et nan iktısat nezareti emrine beş milyon yük rakamlara balii olmaktadır. Bu ŞEVKET BiLGiN 
Murat bey diye tarihlerde mazbuttur ... çölleri .•• tstanbula dönsek hayırlı olur .. mudUr~ilğU _ıhr~c?t baş l~ontrolörlilgun- liralık avans da vereceği alakadarlara memlekete yapdacak aabffar için ticaret --·--
Padişahın söz söylemele ağzı yatmaz Diyen asker şimdi mücessem ve yek- c; t.csbıt. e~~üı_:. Kcl•fiyet alakalı ta- gelen malumattan anla§Jlmqtır. vekaletinde müzakereler cereyan etmek- BİR HANİF ATURACI 

bir askeri elçi ~esi de bi7.e gösterir pare bir hamiyet ve celadet kütlesi va- cırlcre bildirilrnı.ştir·-- Evvelce tzm.ir ihraca birliii tarafın- tedir. Müzakereler daha ziyade fıatler Mahlıeme~e oePiliyor 
ki. Sultan Selim Mısırla yapılacak sulh ziyetini peyda etmişti... KARŞIYAKADA dan lngillz ticaret birliğine satılan ve t~ etrafındadır. Bir manifatura taciri hak.kında, yük· 
müzakeresinin sarpa sarmasından baş- - Bize şimdi İstanbul gerekmez... . lim edilen 5000 ton üzümle 5000 ton lngiltereye yeniden yapılacıık incir ve sek fiatle manüatura eşyası satmak su-
kabir maksat takip etmemekte idi. Hemen Mısır üzerine yürüyelim diye ATA!'VRK İff'l'İFALI ~ncirin bedellerinin derhal ödenmesi mu- üzüm satışlarının piyasada büyük bir çundan dolayı t:ıhkıkata ba~anmıştır. 
Eğer Sultan Selim çerkeslerle sulh ter ter tepinip bağırmakta idi... Ebedi Şef At.atürkUn vefatının ikinci vnfık görülmüıtür. Yakın günlerde bu ferahlık temin edeceği muhakkaktır. 

yapmağa samlmt bir surette taraftar ol- Sultan Selim, çevirdiği manevralıırın yıldöuüınüne te:~düf eden 10/11/1940 • -·- -·- -· -·-·-·-·-···- = ··-·-·- -·-··· •• - ·-·-·-·-·-·- - f J / h b 
saydı, her halde bu Murat beyi Mısıra tesiriyle asker cr ar-ısında muharebe pa.,ar günü snat 9 d..-ı Karşıyaka Halke- ş h • ı • • d d •• Unan • ta yan OT l 
göndermczdL Onun yerine, ya Bitlisli lehinde bir t~yül husule geldiğini gö- vindc ihtifal yapılacaktır. e ır m ec ısın e un 
Hoca tdrisi, - Hoca tdrls o sırada Sultan rerek bu vaziyetten hemen islif adeye Karşı' kadaki vatandasların Halkevi- -
Selimin yanında idi -yahut ta ulemadan koyuldu. Sadra:r.am Sinan p:ışayı beş ni teşrifleri rica edilmektedir. Arnavutluktaki 
Mısırlılara söz anlatmap kadir ba.~ka bin ~iden mürekkep bir askeri kuv- --·-- ı •• k ı 
birisini yollaması Ihım gelirdi. vctıe Gazze Uzeı:ine göndenll PAMVKLARJN yapı a 0 m UZ 3 ere er y., DBD kıt'a .. 

Yavuzun dü~Uncesi şu idi: Devlet ri-
1 
Ve arkasından d~ ordumınun başınrla . -•--A-- llU 

cali ve u1ema bu uzun seferden bıkmıs- o arak Su1tan Sel•m, Şamdan hareket JzınPrde VOgO,......UUI• 
tar, 1stnnbula dönmek için can atıyorla;- etli. Ç~l .yohmu tak.ip ederek Mısır üze- . bO$GHdması.. s..,.x ları takviye 
dı. Bu ıssız çöllerde dolaşmaktan asker rlne yuriime~ k~ruldu... Bu~dcn itibaren İzmirin Bacmıaha- Karpyaltanın Alaybey semtinde nakil vasıta• . 
de fena halde l>ezmlş. )'11m~ bulunuyor- * . ne ve Alsancak anbarlarma tam vagon sızhet • Daimi encümene bir intihap.. d·ıd· 
lanlı. Yen~ kafa tutmak, artık gi- Yavuz.un gönderdiği el~ ~forat_ bcyın haım..lcli olarak ~elecek paınuklann va- x4x------ e l 1 
demem diye bu.btltihı ayak diremek için Ala~bay ~~an . ?ldurulm~ı .. arl:ı.k gonlard:uı tahliyesi devlet demiryollan· Şehir meclisi dün öğledea sonra saat 7 otobü. itletilmesi düPinüldüiünii. fa-
ufak bir bahane aramakta idiler. bütun sulh umıtlerını suya cluşurmuş nın 505 sayılı tarifesi hnkUmlerlne göre 16.30 da reis Dr. Behçet Uzun riyaııetin- kat zaruret yüzünden buna imkan görü-
Şimdi Ml511' üzerine yürüyilş emrini bulunuyordu .. ~unu far~e?cn Sultan Dev~t Demiryoll.an idaresi tarafından de toplanmış ve muhtelif şehir ~lerini lemediğini beyan eylemiştir. Reis. Alay - BASTAKAFI 1 inci SAHln'DE -

\-erecek olursa. esasen nsabı bonılmuş Tomnnbay, hUt.iln kudretini sarfod~rck ynpıla.caktır. Keyfiyet Ticaret ve Sanayi tetl:ik eylemiştir. beye otobüs itletilmesinin hir bütçe n nimet dört top, 9 havan topu ve 22 mit-
olan askerin bllsbUttln sın:rJenerek bU- aske.r:t hazırlıklarda hulunma&:ra başla- od. bil · · · Alnybey hnthna otobüs işletilmesi tahsisat rneaelesi olduğunu söylemiş, za. ralyöze balii? olmaktadır. 
yUk bir fitne çıkanna!t muhakkak bulu- mıştı. Ve ilk iş olarak kuvvetli: bir ordu --•-- - fıakkmda meclise yapılan teklif uzun rar edeceği muhakkak olan bu hattın te- YUNANLILAR MEMNUN 
nuvordu. hazırladı. M~ur serdarlardan Canber- GEÇEN AYDAKİ müz.,kerc \'e münzıh~ları mucip olmuş· ~isi iatenir~e hemen bütçe encüme~ Atina 7 (A.A) - Cepheden ge-

Sultan Sellin bunun için MlSll'ı al- di Gazalinin kumandası altında Gazze- · A'l'IMl'!J' tıır. buna tahsısat bulması noktasında a.rar . J 
maktan ve ~es devletini dünya bari- ye gönderdi. Memluk ordusu Gazzcyc l~RA.C .dG:•• ALA YBEY SFMTINDE eylerniotir. Neticede ifin bütçe eneüme- len haberler şaya.nı memnunıyet o -
tasından silmekten ibaret olan asıl mak- yakın bir meıvkide, Yunus paşa kcrvnn- Bi.rinci tesriıı ny mda. İz.mirden yapı: VESAtTStZLtK ninde tetkiki muvaf ılt görulmüştür. makta devam edıyor: 
sadmı ıtlzlemeğe mecbur oldu. sarayı önünde Sinıın p~anın ku- lan ıhrncat hakkında !1~-e~ ve Sanayı Bazı aza Karsıyakanın Alaybey sem- Bildirildiğine göre Arnavutluk 

Kendisini Mısırlılarla bir uzlaşma ya- mnnda r.tfifri .,...;,.y, J..-ıa·yeflyle karşılaş- cdnsı tararınd~n hır ıstatistik hazırlan- tinde oturan talebelerin sabah ve akşam- BtR DAiMi ENCOMEN AZAUCJ arazisindeki bütün Ytman lntalan 
1m taraftar .nıbı ~ .... rdi V 1 tı. nustır. Muhtelli ccnebt memleketlere 1 b k. ~ k""l" 1 K ak k A "d 8 F ·k E · h t ız1.. kı l '-pı asına ,,.. ili""'"'° • e e - 1 .1 9""'S , ğı nrı üyü mu!': ·u ut n arşıy a me.r e- za a .. n .· aı ne~ın ra a. • ıgı~n yerlerini muvaffa yet e tulmatdft· 

,.,·ısı· Murat beve talı"mat vere-'-·, '"o- Yukarıcı ı b tdımı"imiz v""hüe Türk ~cçcn ~Y ynpı an ı ım. cat ,, , - .on. a r- . d k k l d ki d b l d b h ti 
Y •"'& .L' o -y lığ d lı 1 3 489 6 .. 8 1 dı zıııc ni ere me tep ere evam ettı e- evamı uzerıne. e e ıyece ır eye n dırlar bu kıtalar takviye edilın~-
manbay sikk~in padiph namına basıl- kuvveti beş hin kişiden ibaret._ Mem- A nı_ ar ~ ~·ed .<ı~~~ı •1: '~ ır~ ~·· Tini ,.e hnlkın bu yiizden ıukıntı içinde mumaile:vhi •ziyaret etmesi geçen celse-; l dir vTeebl!~de ka dedildi~- : 
ıuasuu ve hutbelein ylne aynı ada lCıklann ordusu ise bunun iki misli de- .,l;..' 

1
ay 'ıçın c "7'-~ -~:alm . .:J·mc: 11 e kaldıihm tebarüz cttinnişlerdiT. de kararlatmıştı. Bir heyet B. Faik Enen er • ~ Y gıne na 

okunmasını kabul ederse çcrkesler~ uz- rece.sinde l>ir kuvvet üstiiPlil~ünc maliJ ' 5 ıay\an uırnç t:UJ ı~ .. r. A7.aclan R. Sabri MentC§. Osman zade evinde ziyaret eylemiı ve meclisin selam- zanm garbı Makedonyada Yunanlı· 
laşablle~inl anlattı bulunmakta idL ,:ı11111111ıuııııııııummımmu11mıırıuıuıııı·c '"ihetine olduğu gibi bu tarafa da ny lannı bildirmifrir. B. Faik Ener. yeniden lar dün muvaffakıyetle tetevvüç 

Sultan Selim bu ieklifl.ere çerkesle- Birbirlerini!11caruna susıyan ik:ı tara· E § ·ızat•laTa'lt tramnv i~letilmeaini temenni belediye daimi encümenine intihabmdao eden hücumlarda dört sahn topu, 
rin asla yanaşnuyacaimı ve elci Murat fın .ku~Uen derhal orad:ı kııvgaya gi- = Kan· raman as- ~ etmişt}r· .. . . . ~~ t~kkür etmif: ~-t ~fa eyi~ dokuz havan topu, 22 makineli tv· 
beyin temu edeceği Mısır ricaline kar- rijtiler. - : Aza~an B. Munır Bırsel. amme hiz-- dıgmı hrr mektupla hild.irırufür. fenk '-~•--'·-

t sert bir tavır takınarak bu suretle iş- -BITMEU.1- l 1' • e E metlerini tanzimle mükellef bulunan Reyi hafi ile derhal yapılan eeçim n&- . a ..... ,_.~. . . ·-· .. 
lerl bir kal daha sarpa sardıracağım pek - ter.r..erımıze ~ bclediyt-nin Alny bey h::ı.ttına mevcut v~ ticesinde yerine daimi encümen azalığı- Yıne teblıgın ~ıldir?.ıgı~e gorc 
AIA takdir ediyordu. p• d •• - :; ,aitin ,•nz.iveti nzllr:t alınarak otobU., te- na B. Nüsret S.ôer intihap olunmuttur. ltalyanlar bazı ,ehırler uzerıne ha-

Zaten padişahın istediği ele bu idi. Bu Jyango UD k !ık ı'l edıoye ~ min etmesi no .ıımnd" hemmiyetle dur- KES-n:ıır ~DEStNtN ~Mt va hücumları yapmışlar, fakat as-
snyede hem fitne çıkannağa bahane arı- & ~ ._ :. mu. tur. . Kcstell.ı c~dcaının cYusu~ Riza~ ola- keri hedeflere hiç bir hasar iras ecle-
yan baz.ı devlet adamlulhariylc Ybbeniçeriyi çeki d~ --.-- : izahat 

1
vcredny rcıa D

1
r. Uz "hcl~e rkay r~kdtcsr.?'!.~1ı ~~llmbda verileL~'~lır tadlc- memiıle.rdir. Bir kaç sivil ölmüş ve 

avutacak, hem de bu s t.eşc üsünün p .zar nünü sizin elle ~-: m•vcut o ma ıı;ını, ray arın cı etı as e- rır e goruou muo ve unun 80&.a&. an a - 1 
temin edeceği zamandan istifade ederek - BASTAk. • '·'' C ~AIHl-1·.l>l': - - s riyecc alındığını, yapılmakta olan yolun landırma ve numaralandırma komi11onu- yara.~nnuşttr. . ] h 
çölden geçlrmeğe karar verdiği ordusu- 5000 I.IRA KAZANA:r-.TI..AR de U(fB-"1rU# ~!Jh, :;: on bcs ciin sonra tamomlanacağını, o na havalesi muvafık görülmüııtür. Diğer taraftan Abnaya ge en a· 
nun noksanlarını ikmale yol bulmuş 29i239, 167225 ~EP!rf~r~ _tB i:iP r;e-y :; ııman lıir t~dbir ittihım mümkün o1du- Meclis Pazartesi günü tekrar toplana- berlere göre merkez cephesinde Yu-
olacaktı. Yani Sultan Selim, tek bir taş- 2000 LtRA KAZANANLAR - r; ı -· 'Yı•nu. proğrnm mucibince Karşıyakada caktır. nan1ılar 1ta1yan kuvvetlerini Pindüs 
la iki kuşu birden vurmak istiyordu. H>533, 231452, 26G 70, 27$82.!. 27G754 ·.a;:;irn• ... _ .;rg az... -· - -~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-" ,,_,_ -·- -·-·- -·-·- ·- • -·-·-· mıntakumda ikiye &yırmı_slardır. Bir 

M t b 11.r "d d d' tKlŞER lLA B1NER LlRA Ön:.irnıizdc 1 O lkinciteşrin Pnuır :! · 
ura ey •uısıra gı e ursun; pa ı- c 1 ·- '"'V~"lf" rı',R E4'RE.,PA4t'ADA miktar ""'"ır· alınmı•br. !;ah ortalıkta bUküm silrcn bu muvakkat KAZANANLAR = ünu üm"urh·et H .k Parti inin:: ·..!! ~"" ll.ICI • .. /1: 'f' --. T 

durugnluktan istifade ederek var kuv- Sonları 2654, 3124 le nihayetlenen alt- : yard•m kollan şdniı11:.Zin muhklif E T@PLANJ!l'OR.. EJımefı IJolfaştı.. Esirlerin ekserisi tecrit edilmit 
vetini bazuya verip derhal faaliyete ko- nuş bilet biner; sanlan 02G.'.!, 5463 W2G E emtlcrini gezerek KJ\hramırn l'>'bh- § Du1ün saat 16 dıı kuru meyve ihra- Ekmek vaziyetiyle alakadar olan Be- İtalyan cüzütamları kaçıp kurtulmı-
yuldu. Meşinden binlerce su kırbası ile nihayetlenen doksan bilet !wşer yüz: E metciklerc vatandaş!.nrın hediyeleri- § catçılan birliği idare heyeti toplanacak lediyenin ittihaz ettiği tedbirler derhal ya ~alııırken alınmıştır. 
yaptırdı. Anadoludan bir çok deve sa- sonları 197 ile nihnyetlenen üç yüz. bilet ; ni toplnyacatlardır. Bu kış m~vsi-; ve birliği alakadar eden bazı mevzuları tesirini göstennlştir. Dün Eşrefpaşa tTALYAN RESMI TEBLlôtNE GöRE 
tm alarak bunlarla ordunun nakliye yüzer, sonlan 917 ile nüıayetlencn üc §minele lmclutlonmız.ı bckleye.ı aaw·;: müzakere edecektir. mıntaknsında fınnların ÇJ.kmdıklan ek- Roma 7 (A.A) - İtalyan resm1 tcbli-
k 1'- ı.. ___ .,_.;ı,_.:u yil% bilet -m0 "'r, son1arı 95 ile oilınvet- E lcr"miz"" I' muklu, Yün yc-lek, Yiin § --·-- meklerden mühim bir kısmı ihti.nıçtan · d E · h · d h k"t de 

o nıınnı f!;UVTI:MeDULnll. ~ :,.or "· Yün dd!ven u'bi s"hhatlcrjr.i --= • . • J- ğm e, pır cep esın e are :ı ın -
Esasen o sene mevsim de Sultan Se- lenen üç bin bilet onar, son'arı 7 ve l ı~ - .. ... GelenJer, Gidenler fazla geldıği ıçin sablmıyarak kalmı$ır. vam ettiği, tayyarelerin muhtelif nu:hal-

limln arzulanna mutabık bir surette nilıayetlencn altmış bin bilet te ik;şer : <>:uktan koruyncak ec:rnya biiyük § Limanlar mınUıkn müfettişi B. Sadet- --•-- terde bombardımanlar yaptıklan, Yu-
geçmcktc idi. Pek o kadar sert bir yüz lira kazanmışlardır. ~ ihtiH1çl3rı vnrdır. Rıı ihtiyaçfo.rı ya-~ •in RE'el !stanbuldnn Maliye müfettişle- KARŞIYAKA nan hava kuvvetlerinin Arnavutlukta 

.. t . ı.... ..._., k iha t ALTMIŞAR LlRA TESELLİ MüKA- :: kındnn ınk ir eden ' ıtand:ı~lar kcn-:; h _,_ k 1 gos ermıycn ~ new.-ı:.ı.enme , n ye E dilerine düııcn mukrddes vazifeyi: 1 i B. LUtfU ve B. Ziynettin Erdekten ffaJJıeulnlıt yGl'danı Avlonya ava roeyUönına a ın ar yap-
bu1mak üzere bulunuyordu. FATI KAZANANLAR :: ııeve. seve yapmaktadırlar. __ = .-c ırimizc ~elmislcrclir. Mülkiye millet- K k Halk . 81 ardım ko- tıkları bildirilmektedir. 
Padişah Şamda geçen günlerini pek 183870, 183871, 183872, 183873, 183874 füımııııııııııuııııııııımıımııııumıııııımıı:ıı"; tis'c i B. Hikmet ve B. Hayri ile İzmir ·ı ~ıya da evı ~s~ fu teber SELANtCE GETffiiLEN 

iyi bir surette kullanm1c:.tı. Bütün kışı 183876, 183877, 183878, 183879, 183<>05 - mebusu Dr. l'.'fostnfa Ben<ri"U İstanbu1a ~ esı. yar. unsev~r va n aş ın - tTALYAN EStRLERt 
--y 8 838 ,_,.., ru cttıklerı para ıle Karşıyakada Anka- •. 

hummalı bir faaliyet içinde geçirm!.şti. 183815, 183825, 183835, 183 45, ı 55 "ııneın kansrJloshane~ gitmiJer<lir. ra, Cilmhuriyet, Aydoğdu, Türk birliği, Sel.anık 7 {A.A). - Maked~mya~n 
Padişahın niyeU. baharın gelmesiyle 183865, 183885, 183895, 183075, 183175 1 --·-- . Fevzi paşa, Bostanlı Örnek köy Çiyli muhtclll mcrkczlennden Selanığe bın-

beraber bu mevsimin birlikte getirece- 183375, 183475, 183575, 183675, 183775 sinin d ÔV eti Urla Hallıe:.1inde $emikler ilk mekt~erinde a~ ~ den fazla İtalyan es!_ri. g2tirilm~tir •. Bun-
ği müsait va?.iyetten de istifade ederek 183975, 180875, 181875, 182875, 184875 babasız talebeden ytU kız ve yüz erkek lar Y~nanlıUırın G~ırıce~e .dog"! ılCT!e-
bütUn kuvvetiyle Mısır üzerine atılmak- 185875, 186875, 187875, 188875, 189875 Kırk yatı:nn kadar lzmir vilityet:nde tetnS!ı VC onser ki ceman 200 çocuğa ayakkabı ve elbise mcler:ı esnasında csır edilmişlerdır. Esır-
tan ibaret btılunuyordlL 103875, 113875, 123875, 133875, 14~875 bulunan Yl!II n tebaalarının lzmir Yu- Urla, (Hususi) _ Holke\i temsil ko- temin etmiştir. ler Selaruğe halen Arnavutluk dahilin-

- 4 - 153875, 163875, 173875, 193875, 83875 nan General Kon.oloslu~-unun l)l:ızıhımc- lu lı:ı\·:ı kurumu menfnatine (Beş devir) --·-- de bulunan cephenin ilk hattından geti-
SulLan Selim, tahminlerind~ hiç '-.- 283875, 183275 sinde ~rinn ishatı vücut etmeleri, Mııni- piyesini temsil ctmlş, bilh::ıssa Fatih, Ni- ELLE j•ı.iYEJf rilm.işllr. 

ıisinde yanılmamıştı. İşte Mısıra gön- KAZANAN ElLETLER NEREDE? sa. Kiitnhya, Afyon, Aydın. Denizli, Is- met. Mustafa, Mustafa Coşkun, AH ve • 
derilen elçi Murat bey çerkeslerle barış Otuz bin liralık ikramiyeyi kammın parta. Konya, Mu~la, Antalya. Jçel, Mer- N:ıci roUerinde çok mm·:ıffak olmuşlar· CANAVAR DVDVOV 
yapnıağa ınuvnfiak ola.madıktan maada, biletin yansı Dursunbeydt>, yansı Dört- sin. Cebelibereket ve C:ı:ıi Antep vila- dır. Bir sanatkarımız. el ile işletilince ça-
işlerl büsbiltiin bozmuş, karıştırmıştı. )Olda, on bin liralık ikramiyeyi kauı- yellerinde bulunanların iııe yukarıda zik- Urfalı ünh·crsitelılerden Hüseyin, İb- lan bir caııavar düdüğü yapmıştır .• Bu 
Mısır padişahı Sultan Tomanbay, '\'&- nan biletin yarısı lstanbulda, :prısı da rolı r.nn konsolosluğa n«l.CI"Jik v-:ıziyetlc- l"tıhim, Fikret ve n.-iiadaşl:ırı tarafından fı et. küçük veyahut elektrik cereyanı 

kıa elçiye bü)·ük bir hlinnet ve riayet Sirocikte satılmıştır. flc.ş"'r hin J:ı·a trn .. rini bir nn evvd tahriren bildirmeleri ri- kilçilk mektepli ya\rrubnn iştirakile ay- olmıyan şehir, kasaba ve köylerde bava 
göstermiş ise .de, Ynvuzu.n tahmini veç- zanan bHetfor tam bilet olup b·ri 1rtan- ı:a olunur. rtcn bir ~ece konseri verilmiş ve neşeli tehlikesini bHdinnclt için kullanılabile-
hile Murat bey cerke~lcre karşı sert. buld.a ve biri de Tirebolucla ~31•1rııştır.. İzmir Yunan Geneıal Konsoloslu"iu saatfor geçirilmiştir. cektir. 

s_ 
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Umulmıyan Saadet 
YAZAN : Uç YILDIZ 
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dir. ne emsalsiz da~ları var! Ya Bursa cdhi dinliyordu. Her yere gitmcğe şiındı 
yolunu? .. Uluda~a doj?ru tırmanış yok heves duyuyordu .. Evet, Uludağı, Ber
mu. cana can kataı .. Öyle temiz, güzel gamayı. Efesi gezecek, Menderes k,yıla
kokulu bir yol ki.. Bir nb;ım, gece ka- nnda dolaşacak. Gölcüğe, Bozdağa tır· 
runlığıncla önüme. Bursaya doğru inen, maruicaktı. Taliin bahşettiği imkB.nlan 
ç.iı:ek yüklü bir araba çıktı. Yolun hiç nihayet aıılamağa bsşlıyarak: 
bitmemesini istiyo:-dum .. Ya Ege böl- - Oh, ne güzel olacak! di~·ordu. 
gesi? .. Tarihle yoğurulmuı olan güzel - Tabii. çok güzel olacak! Erninim ki, 
E~eyi de gez.iniz.. Orada her yer yeni hiç bir zaman buna benzer bir talie maz.
bir keşiftir. Öyle j?ÜZcl köşeleri. nefıs har olmadınız. Sıhhatinize içmek iste
sahillerl, okşayıcı \'adileri. basınetli ne- rim. Önilmde yalnız bir çay fincanı var
hirleri vardır ki ~c:an bakmakla doya- • da ne ehemmiyeti var! Hatırıma gel-
maz.. misken söyliyeyim, tam saat sekizde ga-* zinoda bu1unınağı unutmu.sınız değil 
Konuşurken ~özlcrı parıldıyor ve Gülen mi?. 
de onu büyük bir ıevk1e, teshir edilmiş - MümkUn dcAıl.. Buraya gelirken 

teyzemin barın takJım ettiği sevimli bir 
bahriyeli ile Suadiyede akşam yemeğine 
gideceğiz.. 

- Fakat.. 
Kız Cemil Şardanı, o kadar zevkle 

beklemiş olduğu akşam ziyafetini dü
şündü. Suadiye çok eğlenceli, diyorlar
dı. Bir in tereddüt etti. Ne olur, bu zi
yafeti başka bir tarihe de bırak:ıbilirdL 
Fakat, tatile henüz başladıi:"l bu sırada, 
önünde bin bir seyahat imkinı açıldığı 
için. İstanbuldan ayrılmağa mecbur ol
mıyac.ak mı idi ? 

Rasim Ayd:ıç, cevap beklemeden, em
niyetle ilave elti: 

- Bu akşam sizinle tekrar buluşaca
ğım. Göreceksiniz, son derece beğene
ceğiniz bir suvarc olacak. Şimdi, gaze
tecilik mesleğimin icabı olarak bir fotog
raf ınızı çckeı·sem darılmayınız. 

- Buna meydan vermiyeceğim. 
Gülerek: 
- Görürüz, dedl Ben makinemi iste

diğim gibi kullanabilmek iddiasındayım. 
Zaten hakkınızda bin bir şey öğrenme
ğe ihtiyacım var: Nerede oturuyorsu
nuz, nerede calışıyorsunuz, nl§anlı mısı
nız? 

- Hep maknleniz ıçın sorduğunuz. 
yleı-, sanırım. 

· - Belki... Aynı umanda kendi hesa
bıma da sorabilirim. 
Çapkın bir tavırla dudak büktü. Du 

tavrı, niçin bilmiyordu, genç kızın pek 
hoşuna gidiyordu. 

- Ben de aynı şeyleri size sorabili
rim. 

_:Buyurunuz. Derhal cevap Yereyim! 
Bir kürek mahkumu ~ibi çalışıyorum. 
F.ntihtc oturuyorum. Nişanlı değilim, 
zira kadınlardan hoşlanmam. 

- Pek öyle görünmiyor. 
- BekAr krumağa yemin ettim. Yemi-

nimi bozmak hevesine düştüğüm anlar 
da olmaz değil, fakat pek uzun sürmez. 
Benim llrnclınlar hakkmdaki itimntsızlı
flıma gilcMlmeyin!ı:, :r.ira siz <le erkek
lere pek inanır gibi göriinmiyorsunuz! 
Gülmeğe başladı ve ~t'11Ç kızın elini 

tuttu: 
_ H:ıydl, knvga ctmiyelim. GUlünç 

olur! ... 
Diyerek çayını bitirdi ve <ıyağ'n kalk

tı. 
- Ben eve dön[lp ~:rzemeo haber ver

meliyim. B~ıma bir kaza geldi diye kim 

• "--===== 
bilir üzülıneğe başlamıştır. 

- Müsaade ederseniz, size refakat 
edeyim. 
Hesabı gördü ve beraber hareket et

tiler. 
Gülen kırmızı krem otomobili, gün~ 

te pırıl pın 1 p:ırlıyan nikellcrini düşün
dü. Bu bir otomobil değil, onu bayii} 
aleminC' uçur.ıenk olan p~i arabası idi. 
Teyzesi, akşama ait projelerin değisişi
ni nasıl karşılıy.ııcaktı? Ya Cemil Şar
dan, o acabn ne diyecekti? Her şey müt
hiş derecede karışık görünüyordu. 

Birdenbire, Perkv de hatırına geldi. 
Hatta ilk defa olarak onu hatırbmL'ı ol
masına kendisi <le hayret ecliyordu. Aca
ba bütün bu işler hakkında onun mi.ita
lensı ne olacaktı? 

Bir sigaracı önünde clurdu, bir kart 
postal satın aldı \"e <lt!likanlının adresi
ni yazdıkllın rnnrn, iHh·c etti: 

«Bir otomobil kazandım!• 
Rasimin ilzerincle bir pul vardı. Kartı 

posta kutusuna ntarken. adresine bir 
göz at.ncak vnkıt bulmuştu. 

- Hiç bir fiörtllnüz olmadığını bana 
temin etmiştiniz, santyoTdum. 

- Bunu söylemedim. Sadece nişanlı 

--·--Yeni Jspan;yol elçisi 
Bıq11eııaıette-
An1cara. 7 (A.A) - Başvekil doklo.t 

Refik Saydam s'1at 11.30 da başvekalet 
dairesinde yeni İspanva büyük elçisini 
kııbul ctıniııtir . 

s 
olmadığımı bildirdim • 

Gazeteci bu cevap üzerinde ısrar et· 
ti. Cazibe teyzenin köşkü önünde ay1·ıl· 
dılar. Rasim Aydaç aüratle uzaklattı ve 
bir defa bile geri dönüp bakmadı. 

Gülen birdenbire kalbinde bir sız.. 
duydu: Ya bir daha onu göremezse ... 
Buna tahammül edebilir mi idi? 

Eve girdi ve teyzesine seslendi. O, 
yemek odasında, çayını i--iyordu. lhti
yar bayan hayretle sordu: 

- Aman Allah1m! Bu ne hal, Gtilen 
n~ oldn sana? 

- Bir otomobil kazandım 1 
- Neymiş, ne? Anlıyamadım. 
- Bir oiomobil kazandım! 
Cazibe tcy7e bir lfıh7.a, gözlerini faf 

ıa~ı gibi aGnrak ona baktı. Bir mırıltı 
gibi söylemli: «Ne kazandın, ne?, 

Sonra: 
- Aman, hava ... Boğuluyorum! diye 

istimdat etli 

* Gü1en ın. cer.ısını teyzesine anln•m.ı-
ğn kalkışınca bir peri masalı an1atıvur 
veya :ıkln ha ·nle sığmıyacak bir hiktıye 
icat ediyor ı:tihh·di. Cazibe teyze Hn, 

-BiTMEDi-
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Borsa 
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'OZtlM Porta_ka_la_.~alkavukluk... Is tan bul ... Edirne asfalt 
insanlara doğrudan doğruya dalka- pek çok kfuısclcr "Tevratı bile inkar e.oo Proiranı TC memleket saat ayan 

"vukluk etmek pek jnce ve nazik biT aan- ederek Havvanın Ademe yedirdiği ye- 1 b 1 k 8.03 müzik (Pi.) 8.15 Ajana haberleri 
195 İnhisar idar<;si 
48 M. Beşikçi 

10 2S 
10 75 
11 25 
11 50 
13 

11 75 
11 

ettn. Onun l İn doğrudnn doğruyn dal- mişin elma değil aııcnk portakal olabile- yo u ,· tı·rı· Dıe u·~ zere 8.30 müzik (Pi.) 8.50 - 9.00 ev kadını 
ıltavukluk ctmt>sını bilenlerin içtjmai ceğini iddia etmişlerdir. yemek listesi 12.30 proğraın Ye memle-
rnevkii dünvanm her tarafında daima Sonra kokusu: Neroli cansı denilen ket ... tayan 12.33 mü.zile (Pi.) 12.SO 

40 s. Erkin 
38 M. İunir 
35 Oskar Egli 

11 25 
11 50 
20 
19 yüksek olur: Onlnn herkes sever. Bu in- portakal kokusu tabii ve yapma koku· x.v.x Ajam haberleri 13.0S müzik oyun hava· 

ce sanatı beceremiyenler de kendilerini ların en güzelidir. Bu kokunun adı bile Gelibolu . Uzunk6prü yolu arıldı lan .... dlrkül• 13.20 - 14.0~ müzik 
16 j. Kohen 
15 N. Üzümcü 

17 50 
10 50 
12 

12 
f:ievd.irebilmek için görünilJte, maela bir şürdir. O cüzel kokunun ne ite yan- T kantıılc Proinua 18.00 program n 
ımtlıcanı ~na ederek hakikatte gene bir yacağını ilk defa Neroli adında güzelli- x.x , memleket ... , .,.an 18.03 ıniiz:ik radyo 

9 c. Alanyalı 
396 Yekb 

12 50 

efendiye dnJkavuklulı: etmiye çallfll'lar. iiYle ,öhret almıt bir Prenses anlıyara~ Edirne 7 (Hususi) - tki 711z kilomet- GelibOla ile dolru lrt.lbab tenlla ........ dftap barteri 18 • .30 mGzik ba,rak fa. 
Benim de görüııte portakala dallavuk- portablluı çiçeklerinden çıkarttığı esansı re UZl1nlutundaJı::i Gelibolu • Uzun.köp;, tedir. · 111 a..,.etl 19.JO ....ı.ket ...t 87UI Ye 

hık etmekten maksadım bu yu.ılan ok.u- eldivenlerinin İçerisine dö1aneği adet et- ril yoltmun lrişası bltlr:ilmJştlr. LUlebur- latanbul • U1leburga • l'.dbee ufaJt AJ- lı..ltederi 19.4S mibik beraber Ye 
ınak lutfundıı bulunanlara hizmc.t-etmek- nıi.ş ve bu suretle narin parmaklanna gaz ıı..qalt yolunUll üincl kısım inşaatı yolunun bir aya kadar tamamleaectlı tek ....... 20. IS rad,.o pzeteli 20.4S 
fü. portakal kokusunu aincl.irmişti. Kolonya da sona cnniştii'. Bu iki yolun ve K~- \•e Edirneye varaca!ı umu1maktadır. temsi 21. 30 ko...-. (ikbat saati) 

88404 Eski yeJdbı 
88800 Umum! yek<bı 
No. T 
No. 8 
No. 9 

13 
14 5t 
17 

Patlıcana dalkavukluk herkesin bildi- suyunu icat eden eczacının portakal ko-- Malkara - Tcldnbğ - !stanbul yo1unun Gelibolu ve Vızede inşaah yeni biltım 21.45 müzik radyo woa orkestrau 
~hikayeyi tftltlit etm~k olacaföndan ba~ kuaunu kullanması o prensesin taklidin- açılına resimleri y&pılınt;.oırur. Bu son yol halkevl binalan açılmıştır. 22.30 memleket eaat ayan. Ajam ha-

No. 10 
No. 11 

21 
26 

b bu mevsimde patlıcan artılc mazi de- den baılr.a bir şey değildir. Parmaklara ·- - • ••• •• .. berleri borsalar (fiyatleri) 22.45 mü-
ıncktir. Mııziye hürmet edilir. fakat dal- &indirilecek o kadar giizel bir koku var- turunç kabuğundan yapılan ııırup hekim- ıne~hur güzellerinden Ninon hatun sek· zik radyo ealon orkeena. proiramının 
1.avulduk hale ve istikbale Jcarfi olur. kc:ı ne kadar ynzıkur ki manikür moda- likte büyük şöhret almıştır. sen yaşında bile kaybetmedi!{ gilze.J1ilf- devama 23.00 müzik (Pi.) 23.25-23.30 

iNdB 
430 A H. Albayı-ak 
74 Vitel ve şür. 

Şimdiki hnlde mevcut yemişlerden, ken· sı çıktığınd n beri bnynnhmn parmak- Yediğimiz ve içtiğimiz ~ey!erde vita- ne sebep günde bir düzilne portakal ye- yarınki proiram Ye Upaıuf. 
<!isine dnlknvukluk ctmeğe değeri olan !arından çoi:u - jru:ana şeker hastalı- minlcrle madenlerin ehemmiy ... ti rmlaoıJ- miı olduğunu iddia etmiıti. Halbuki ti-

38 D. Arditi 
542 Yekihı 

G 50 
10 
10 

8 
15 50 
15 50 

Nar varsn dn - kokusuz olduğundan ğını hatırlatan - nseton kokusu çıkar· dıktan sonra portakalm değeri daha zi- roit guddesinl iyi işleterek gllzeDik wre- YENi NEŞRfr A'J' 
ınıdır, yoksa tanelerini ayıklamak giiı;- maktadır. Portakal esanSl porınkrılın çi- ynde artmıştır. Portakalın kabuğunda eek olan iyot madenidir. O da portaka-
lü~ünden midir - Nar ne kadar sena çeklerinden çıkarılırsa da o güzel koku ve içerisinde B 1 vitamininden 100 öl- lın terkibinde ancak eser halinde hulu- • • • • • • • • • • • • • 

70165 Eski yekQn 
70707 ~mumt yekO.n 

edilse ona rağbt!t edenler az bulunur. port.-:kal yemişinin kabuğunda daha"kes- çü, B 2 den elli öJtüye kadar bulunduk- nur. O halde o güzeHik iddillSI acaba İLK MRETİM - Maarif vekAleti ta- ZAHiRE 
Onun için bugünkü cialkavulcluğa zemin kin ve daha müessir olarak bulunduğun- tan ba§ka C vitamininden kabuğunda yanlıt mıdır) rafından neşrolumm bu haftalık: öğret- 195 ton Buğday 8 5625 9 75 .. 
olarak. pek ynkın istikbal yemi,.j olan dan portakaldan yapılan reçeller ve li- 145. jçerisinde SO miligram vardır. Bun- Öyledir denilemez. Çünka hayatin en men ve eğitmen guetasinba 58 ıncı aa- 45 ton Fasulya 19 50 20 
Portakalı tercih ediyorum. körler o kadar güzel kokulu olur. lardan dolayı portakal bereketli bir vi- derin ve, tfipheaiz. en son öğrenilebi1e- Y1S1 ~. 125 ton Fasulya 

Portakal. çiçeklerinin tazelik nJiımeti Portakalın lexzetine gelince bundan tamin kaynağıdır. Porkatalın suyu çıka- cclc ınm güzelliktir. Hayat ilmi l>a 91rn KIZILAY MECMUASI - Son 15 bl- 100 ,çuv.al Nohut 
olmasından sonra. yemiıJinin güzel yu- zevk nlmıyan hiç kim2e işitilmemiştir. nlarak bir ~işe içerisinde tıak1anıldığı va- iyice öğrcnineiye kadar gÜzeDerin keDcli rlncl _. ltMO tarihli ..,._ intipr et- 40 ton Susam 

8 875 9 

':U'lak sekJiyle ve gUze1 rengiyle kendi- Portakalın nClSl demek olan turunç bile kit C '\'İtamininden hiç bir şey kaybol- sözlerine inanmak Jlznndw. mi.stlr. 73 çuval Susam 
llni sevdirir. Her ycmioe bir g{lzel efsane yenilemediği ha!de ~rbetinin lezzeti mamnsı da onun pek değerli bir hususi- YENi ADAM - Bu sanat ,,. fUrir 302 ba1ya Paınuk 6Z 

19 
64 50 
5 hulmuş olan eski zaman insanlan porta- herkese zevk verir. Bizim büyük Türk yetidir. Bir.im~ Ptı ~ ~ .:NOfm nud mecmuasmın 308 met sayısa azın miln- 35 ton P. Ceklrdell 

ltalı nardan önce tannnq olsalardı ha- hekimi 1bni Sina, galiba kendisi porta- 1adenleriyle onlann neticesi olan a.rbu'?:ıt Baılıklı yazıda Malldis diye derecatla eı.lctı~ 
ranlann göğüslerinde tnşıdıklan yuvar• kalın tatlısından ziyade acısından ho~ yüzde 6 derecede nlka]en olması pek oördükleri, meıhur İngiliz iliminin adıl DEVI..ET DENlzYOLLABI VE ıJ. IS'PAR1' ADA 
'!_klann, nar ai;acmdan değil, portnl•al landığı için kitaplarında kalbe ferahlık yohmdndır. Maltüs (Malthut) oldt+.mna ~ MANi.ARi MECMUASI_ 5 inci sayısı ZELZELE OLDU 
agacından geldiğini söylerlerdi. Zı:ıtcn ,,.creccl:: iliic'.ırın en başında olarak ale- Portakalın .:=:ndiyc kndar izah edil~ nnm elbette lcendi lıenc:lilerine anllllnlf- ~J resimler ve mllndeTeeatla ~- İsparta 7 (A.A) _Dün ~da b. 
Avrupada portakal tanındıktan sonra rne turuncu lanıtmış ve o vakitten beri m!'mi'! olan bir sırrı kRlm:ş~ır: tarihin en larda'. G. A. rnıştır. zelu-1e k~ydedilmlS9e de hasar yoktur~ 
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Hilil Eczanesinden bildiriliyor 
Sayın fzmirliler: 
Uzun ...elerdenheri lzmirde kokuculuk yaparak tchrimizi kolonyaaile 

ıne~hur eden Kemal Klma Akta~ kokolanndan me~hur Bahar c;içeği ve ıev· 
irili Alhn rüya 'baıta olmak üzere Gönül. Dalya. Erkek ve Dişi Zümr:it dam
lası, Fulya. Yuemin. Son hatıra kolonya ve esanslan evvelce düşünülmiq ve· 
ıllınmlf tedbirler dolayısile senelerce bitmiyecektir. 

Hilhrekle.rcfen idrar torbasına k.ıdar vollardaki hastalıklarm mikroplal'IDI ki
klindcn temi7lcmek için IJEJ .. MOBLÖ kullaoınn 

Hilil Eczanesinden alacağınız Kemal Kamil Aktaş kolonyalarında katiyen 
hir deiiflklik Ye mahiyetlerinde bir fark olmuına imkln yoktur ve katiyen 
olamaz. Koloayalanmız izzeti nefsimiz ve ,erefimiulir.Tekrar ediyoruz: HilaJ Böbreklerin (tl.llŞIDMk kudre&.iıü arttırır •• Kaflm. erkek idrar :ıorluklaruu. eski 
F.czaneai kolonyalanoızı senelerce ayni mahiyet ve ayni nefaıette temin ede- ,.c veni helsoiuklaiuna. mesane iltihabını. bel ağn.~nı. stk 'Uk idrar bozmak ve 

l
cektir. Bu 9izln kadar bizim ~n de büyük biT nasiptir, Sayın vatandaş... 1 . hırr..arbn yanmak hallerini ıidt·rir. Bol idrar temin ~er_ 

_ HtLAL ECZANESi idrarda kumların. mesanede taş?urm t~ckkil1Une mini olur .. 
~------------
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Yenişehir ıntarada: 
Müdafaal hukuk cadde
sinde Türkiye İs ban
kası karşısında: Tele -
fon 3949 

PALAS Beyoğlu Teoebaş1 şehir 

ISİllbUldl. tiyatrosu kar~ıc;ında : 
ı Tcldon 41300 

TiJ.rlıiyenin en modern ve en konforlu 
otelleridir. Fiatl~r mutedildir. 

Dr. Stlleyman .t;orah 
CôeÜ a...tablı.lan mütehauw 

TELF.FON: 2310 
M111ıyene ........ 4Z Birinci bevier So. 
2vi: Gödepe Karakol kar$ıs• 834/1 

,,._~_,,IMlranıa ('!11e Hospital For Sidı ı 
-llUIGNa) .__uinde ikmali tahsil el· 
btlıtfr. 1 

DOKTOR Ol:'t:RATÖK 

SAMI KULAKÇI 
Kulak. burun. l.3oi!az hastalıklan 

Miitehas.<:ısı 
l\tuayenc>Ju.rıtsi : Birinci Beyler 

No. 4'!. TELEFON : 2.118 
E\·i : Cöıtepe Tnınn a\ l:ad No. 884 

n:u~FON : 3fNSR 

1 Slhhat Vekiletinin nıhsatını hili~dir_ HER ECZAN•:DE BUl .. lJNUR -· 
l$~AHBUL BELEDİYESİNDEN: 

Darülaceze müeaaeaesinin ydlık ihtiyaıeı için alınacak 17.500 kilo pınnç ve 
'3000 kilo sadeyağı 40 gün zarfında <fefaten teelira edilmek prtİyle kapalı 
zarf usuliyle açık eksiltmeye" konu1muştur. Talipler toptan Yeya pirinç ve sade-
ıığına ayn ayn tekliflerde imi.anabilirler. Pirinejn beher kilOMJnun muhammen 

bedeli 36 kuruş. sadeyaiının 160 ku~ ve ak teminat milr.dan l-432 lira soka
ru~ttır. Sartname zabıt ve muamelat mildürlüğil \alcmincle görü1ec:.e\ctir. ihale 
15/1 11940 Cuma günü saat t 5 de daimt encümende yopılacnktır. Taliplerin 
·ıı~ teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına nit ticaret odnaı vesikalariyle 
~490 numaralı lcanunun tari(att çevresinde hazırlıyac.nkları teklif mektuplannı 
"hale ıtünü eaat 14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. c 10326:. 

31. 4. 8, 12 4662 (2239) 

Jzrnif' VIJtiyetf Daimi Encümen~nden : 
ilk mlitcnhhit tarafından na tamam bırakılan 339.89 7 lira 04 kuruıt keşif 

bedelli lzmir turislik yollan asfalt kaplama İnşnntının ihaleııi için ) apılnn açık 
eksiltme on gün müdcletle temdit ecMciği halde istekli çıkmı!!d•ğından 2 1-10-940 
tarihinden 21/1 1 / 940 tarihin~ kadnr bir ay miiddetle pazarlıkla İntacı knrarla~ 
tınlmışhr. 

f atekli olanlnnn şeraiti anlamak üzere her gün turiııtik yolar ınıntııka müdür· 
lüğüne ve pazarlı<!a i~iralı: etmek için de vilayet daimi encümeninin toplandığı I'•••••••••••••• ~•llt••••ı'-'l0Ja!'~,,1'i'fllıB•••t••tlllBR& .. l ••ı•'.I her pazartesi ve· Pertemhe günleri saat 9 dan 12 ye kadar vilayet daimi encü-

KA.RŞIYAKA menine müracaatları. 4, 6 4695 (2245) 

Melek sinemasında PEK YAKINDA 
BtlliD 

2 
filim biNea Tayyare Slnemasmda İ%MİR DEF!'ERDARLIG!NDA.N : . 

1 - KUTUP YILDIZJ Satış Muhmnın~ir1:~.li 
SONIA llAİNE BÜ)'"Ük Aşk N~.~~ 

2 - ALl'IN BARBJ 
BENKL1 FİLİM 

SEANSLAR : 4.30 - & - 9 .. 
Cumartesi, pazar 1%.30 da ilive 

seans• vardır-

(FRANSIZCA SÖZLÜ) 

1 CHABLFS BOYER \'e 

İRF.N!\ı"E DUNNE 

TAYYARE SİNEMASINDA 
TEL: lS4G 

.Bu balta ber kH TAYYARE Siaema.-.a.na ıitti. Het' yerde her kes TAYYA
r~ sinemasan41aki filjmden takdirle bahsetti. Neden? ... Ç O N K C : 
,.,.,, fada sanaı1ıar1 J'A2'MA RVşrVJIVH 

HAYATI JIAKİK.iYEDEN ALiNMiŞ BİR AŞK VE AiLE FACİASINI 
GÖSTERfo;N : TCRKÇE SÖZLÜ, ŞRKILI AKAPÇA ŞARKIU 

SAADET YUVASI 
Emsaline ~nder tesadüf Cclilen bir şııhcscrdi. Bu ~zel filme İn~ilizce RO
Ltvırr Rlo:VO fihnl i1l•e edilerek bir kaç ıttn daha g&ıtcrilmesine devam 

ediJerektir •• 
l\T.\1'İN .. ;Li':B : SAADET YUVASI: l - 6.30 - 10 .. 

ROLİVUT REVÜ : 5 - 8.39 .. 
Cumartesi günü 1.30 da İLAVE SEANSI .• , 

1 ELHAMRA Sinemasında 
BVGVN MAriNELERDEN i'i'IBAREH 

Fransı·u-a ~ü muazzam bir sanat harikası 

KARA GUNEŞ 
BAŞ ROJ.1 ... 1-:RDE : NA...~CY KELLY .. 

SPENCER TRACY • RİCHARD GREENE 
A Y R 1 C A : MiLLi ŞEFİMİZ İNÖNO tarafmdan Millet l\fcclisinde 
İrad buyunılan n bütün dünyada fe, kalide akisler yapan büyük tarihi 
nutuklarL. Ve ı·ox JURNAL'da en son ''e mühim habt:rlcr .•• 

' SEANSLAR : Bugün : 2.45 - 5 - 7 .15 - t.30 DA.. , 

Köp!'U mnhnllcsi <'~l<i kapı ve Ifolcpli sokak .SOS ada 3 par
sel sayılı 439 melte M 21 /1 nuınnralı arsa 

156 Köprü M. Kayatepe sl)kak j737 ada 86 parsel sayılı 335 
metre M. 4/1 tai nur.l:ıı·al. aısı. 

157 Köprü M. Türko~lu rnk0ıif 1r,da 818 ada 1 pars_el snyılı 167 
uıctl·~ M. l!l/1 nu'naHılı ~rs:ı 

158 Karşıyaka Alavbev Sun.n So, ::mı melrc 1. 29 5 taj No. 
lu ar:;a .. 

159 Köpril M. TürkoğJn fü'. 82? ada 1 parsel sayılı 85,75 metre 
M. r..o numaralı aı "<t 

160 Köprü M. Eski lç.-ıpı ,::,o. 8~ :.dn 4 parsel sayılı 12!1,50 metre 
M. 4 bı.j numar:ıh ar~ 

161 Köoriı Mnhallesı n, . ...,,fr ve Muraciiye So. 808 ada 1 parsel 
sayılı 444.50 mecn• rn ıraf>b:-ı nrsa numarası 22/1 

162 Köorti M. Mahmwli~··: So 'i!A ada 3 'Jl::ırsel sayılı 912.50 
nıctr.! M. 61'2 Vf! 6'/l nııma!'r.lı arsa 

163 Yeni.köyde köv ic: nıcvkiLncl .. S2l6.50 metre M. bili No.lu 
ha~ .• 

164 KÖJU'Ü Mahallesi \fısırlı c:ıddesindı! 1737 ada 65 parsel ml-

131 75 

16 '15 

33 40 

495 00 

25 75 

31 40 

lll 15 

228 13 

110 00 

vılı 512 metre mu .. ~bbaı 381 383. 38a numaralı aısa 102 40 
165 Uc kuyular mahallesinde 3 nwnnralı So. 186.'l ada 8 parsel sa

vıh 57 metre murabb•,• 4 nuır.aralı arsa .. 
166 Köpı-0 M. KavaıeflP' - Ba:vır So. 1737 ada 107 parsel 5 nu· 

maralı ve 180 mel:-c nıurc:ıhl'l:tı hane .. 
167 Üçüııcü Karata., Ha~; Rifat >paşa cad. 651 uda 1 parsel sa

yılı 673.50 metre :nurabh:u 337 ill 347 nun.tıxalı arsa 
168 Gü7.E-lya1ı M. Müst.:cal:>i 7..ade So. 1791 ada l parsel sayılı 

i!551J metre murahhaı bila r.wnaralı arsa 
169 Üç kuyular M. S l'fo.lu sokakta 1865 ada ;ı par:.cl sayılı 

651,!'0 metre mur\lbbaı 11 nwnaralı hane .. 
170 Üc l\t.yular M. :J No. lu sox.ckta 1865 adn 7 parsel sayılı 

320 n•etre M. 16 taj r.umaral• hane 
171 Üç kuyular M. U;;olrı şosesi üzerinde 185~ ada 8 parsel sa-

17 10 

30 00 

33 70 

51 00 

60 00 

100 00 

yılı 128 metre mn~~nhaı 9 tc.j numaralı dül<ltan 180 00 
172 Ücünl·ü Knmt~ M. İmarı Sc. 653 ada l parsel sayılı 250 

metrt: M. arsa lıl.t:ıan~. 12 .. 
173 Üciincü Karataş M. tman f:o. 653 ada 6 parsel sayılı 226 

metre M. 22 num:u-alı A:-S<ı .• 
174 Göztc-ı.;e mahall~si clı!t Hamdi So. 3 laj Ncı.lu 849 ada 

2 par:.ı:l sayılı 317,51! ın~ 1 re ınuralıb .. ı arsa 
175 Göz.tepe l\I. Şahin - 0!~a~ ndu 843 Ad., :;~ µe1rscl 250 metre 

25 00 

22 60 

347 50 

M. 6/8 taj numaru.lı arsa 100 40 
Yukarıda yazılı cmvı.Jin mOlklyet!c.rı ~in para ile 'cya ikinci tertip mü

badil vcsikasiyle bcd:?l'c:-i S,fcnmck ü;:~re acık arttırımı w;uliyle 4/11/19-10 
tarihinden ;tibaren 16 ı::ün milddctlc müzayedeye konulmuştur. İhaleleri 19/ 
11/1940 tarihine müsad\f pe.:-şe:nbc günii saat 14 tedir. 

Taliplerin muhammen lYc?~ll~ri üzerl.ndcn yüzC:Je 7,5 depo:ı·Jto akçesi ya
tırarak yevm! mcildlrda 'M'iı11 Emliik mildUriyetinde müteşekkil sab.ş ko
misyonuna ve şartnameyi S?Ör.nek istiyenler de ayni dairede satış memurlu· 
tuna mUracaatlerJ nı~ olınıur. 4625 (2278) 

Beyoflunda 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her ilri otelin müsteciri 45 menelik olelcilik mitw1a111 be.1 Omer 
ütfG BeıaaG'dir. 
Briıtol oteli elli odab her odada 10ğuk ve 11cak akar tal.n. banyolan 

e kaloriferi vudlr. Dahili ve bariti müteaMıt telefonı.. olduit1 gibi 
nsöril ve bwuıi lokantaaı vuchr. 
Bütün uri konforu haiz olan ba otelin Haliç ve Marmara denizine 

e lalanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 
BGttin bu milkemmeliyetlere iliveten fiyatlar rebhet kal.al ebni

ecek derecede ucuzdur. Çünldi ha otel Tflrkiye otetn1ik miiteltaa1111 
Y ömer UitfG Benaünün idaraindedir. Bir defa ziyaret hekıluıti 
eydana kovar. Bunun için bitin f.seliler, kendinin tahtı iaticarmda 
•·'·•~•n ,,,.., ..... bah....tar. 

i L AN 
Golf Kulübünden: 

·. 

Golf lctilübünün senelik umumi heyet içtirnaının ruznamede yazılı hUSU11an 
müzakere etmek üzere 1 7 / I 1 /940 tarihine müsadif Pazar günü saat 18 de Bor-

.. novada Hin kulüp binaSJnda aktedilcccii ilan ohrnur. 
RUZNAME: 
t - &dare heyeti raporunun kıraeti. 
2 - t 939 - t 940 senesi hesabatırun tetkik ve tasdiki. 
3 - 1940 • 1941 senesine ait bütçenin mü:ıakcre ve tasdiki. 
4 - ldnre heyeti ve murakıp intihabı. (2260) 

İzmir MaaPlf Müdiil'Jüjönden: 
Dairemizde 15 lira maaşlı bir Utiplikve krz liaeıri pansiyonu kadrosunda 40 

lira ücretli bir idare memurluğu açdmlftır. Bu memuriyetler için 1J/1 l /940 
~ünü saat 9 da dairemizde imtı"han :yapılacak. imtihanda kazananlar be vazife. 
lere velı:ftleten tayin olunacaklar muvaffakiyetleri görüldüiü takdirde ileride 
asaleten tayinleri yapJacaktır. Maa~lı memuriyet ıçm memurin kanununun 
4 ncü ve ücretli memuriyet için de aynı kanunun 5 nci maddesinde kaydedilen 
ıınrılnrı haiz bulunan isteklilerin 12/11/1940 gün6 saat 17 ye kadar hirer' dilek 
çe ile müracaat etmeleri ve dilekçelerine diploma, nfifu.t tezkeresi, terim tezlce
re."'i, sihhat raporu, hüsnühal kiii:ıdı gibi beleğeleriyle birer fotoğnlflannı iliftir 
mrf,.ri lüzumu ilan olunur ·P91 (2281) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIYIER YE 

SVREi{ASI ı, TD. 
VAPUR ACENTASI 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
- Belediyemiz zabıtaaı kadrosunda 

halen münhal bulunan zabıta mcmur
luklanna memur alanacakbr. 

Müsabaka imtihanı 21/1 l /940 gÜnl 
A'J._'....,""'K L'Al>IJ~t 11-- binası d --'- rl ,., • li n. r-.A:ı u:=' yapılacağın an .-:e iğini bitinnit ve 

1"El.F..t'ON: ~44'1 orta mektep veya muadili derecede tab-
Lorıdra ve Llverpr.ıJ hatlım lçiıl sil gÖrmüı bulunan isteklilerin vesaiki ile 

plya.'lltnın ihtJvacınıı ~öre vapurla- birlikte imtihan günü zabıta miidürlüğii-
• nmı7 ıtt>f Pt varınr.aklarcftr ne müracaatlan lüzumu ilAn olanur. ........................................... . s. ıs. 19 4794 c22a1> 

Ot ı.:KATÜR UOKTOR 

11.!"~Eı' CEHiL ORAi. 
l<'ı an.<>a "*''"nesi Opentörii 

Her ırün öile.ve k.ııırutr Fran!llZ hastmt&
"!inılc. üi;leden !IOllr• ftirinci Hevltt ~ 
lra!mda .• No. 42 •. Tt:LJo;•·oN : Ull 

'n:u;foN : 3479 

DOKTOR 
CRLA.L YARIC.JN 

tÇ HASTALIKLAR! 
İzmir memleket hastanesi dahili ha!

talı klar serlriyat şefi. 
Pazardan maada her gün hastalarını 

kabul ve tedavi eder. 
TELEFON: Evi: 2545 
Muayenehane: 3956 
MUAYENEHANE adresi: tk.inci Bey-

ler sokak numara 25 

ltOK roR 

ZAYt 

Isparta Tümen karargahından aldığını 
askerlik. tcrhiıı tezkeremi ve nüfua cüz
danımı zayi ettim. Y cnisini çıkartacağtm· 
dan eskisiııin hükmü olmadığını il&n 
ederim. 

lzmir Arastada inkilib sokak No. 77 
de 330 doi:'Umlu Bohor oğlu Aron 

4792 (2262) 

NAZtW TICARET VE SANAYi 
ODASINDAN: 

Nazilli Kendir pazarında 2/11 numa
Talı mağazada manifatura ve emtia,.. 
umumiye ricaretiyle müştağı1 birlik tica
rethanesi sahibi Hiiseyin Avni Ertan ti
caret lı:anunu maddei mahsusasına te..,... 
fikan odamızın 963 numaralı siciline ka
yıt ve tescil edildiii ilin olunur. 

4793 (2284) 

Demir Ali KAMÇIOCLU tzMtR KADASTRO MODORLO-
Citı ,.e Tt!na!>ül hastalıktan we ~ONDEN: 

.. 1;1 ... EK~KİI~ T1';DA VlU~I . Şarkan Bornova arııziai. fimalen a.,.. 
• Hırıncı !!e~ ler okntı No. 5;>.. lzmır raltlı ar&%iai. garben fzmir körfezi. cen• 

1-Jhamra ~memaaı arka.c;ında sab.btan ben Mersinli arazisi ile çevrili olan SaJ. 
aksnı:ıa l<~dnr hastalnrmı kabul eder. hane mahallesinin 2 5 / 1 1 /940 tarihinden 

ASABtYE MOTAHASSISI 

Dr. CA.Hir ruNER 
Her gün aut içten sonra Şamlı 
«O~ ~ler » ıokak No. 19 da 

buta k•bul eder. 
TELEFON ı 3559. 

itibaren kadastrosuna baılanacağından 
bu hudut dahilinde gayri mcn'kulleri bu
lunan C§hasın ellerinde mevcut tasarruf 
vesikalariylc birlikte yukanda yazdı ta
rihten itibaren mahallinde çalıpcak ol .. 
posta memurlarımıza müracaat eyleme-
lui ilin olunur. 4705 (2279) 



---~ - - . -
SA YENi ASIR 1940 

AGLÔP AMZET 
Ruzvelte mağ
lup olan Vilkie 

kimdi? 

SOVYET YILDÖNÜMÜ 
8. Kalenin mü
him bir nutuk 

irat etti 

ispanya - lngiltere 

ispanya ihtiya
cından fazla 

petrol ve buğ-

Ruzveltin intihabı 

ihver devlet
lerine indiril
miş büyük bir --- -·-

Cüfnhı.ıriyetçilerin Jıa· Sovyetıerin gayri mu· 
zanamıyan namzedi haD4ip 11azi31eti tanıa-

day alamaz darbedir 

Mektebe gitmiyen talebe 
zabıtaca yakalanıyor 

---------------~•x•x:----------------

INGILTERE TANCA MESELE· HER SAHADA INGILIZ · AME· müfrit bir Liberal ve men aıtiJıasız bir seyir· 
ingiilz taraf arıdır- ci vazi eti de{f i -

Ders saatlerinde mefıteplflerl JıafJuJ eden mlies• 
sese salalplerl cezalandırdacalı-

Amcrikada reislcümhur intihabatı Moskova, 7 (A.A) - Sovyetler mec- SiNDE VAZIYET ALMAK iÇi RIKA IŞBIRLIGI GiTTiKÇE 
BiRAZ BEKLIYECEK ARTACAKTIR .. , 

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

İstanbul T (Yen.ı Asır) - Mektepler- nelerde ve umumi yerlerde görülen ba
den aç.arak saatlerini hariçte geçiren zı :talebe yakalanmıştır. Her gün bu hır 
talebenin zabıta memur~. tarafından susta sıkı bir kontrol yapılacaktır. Ders 
yakalanmasına bugünden ıtıbaren baş-

bitti. demokrat partisinın namzedi olan lisi riyaset divanı reisi bay Kalenin 
B. Pranklcn Ruzvelt ücUncü defa reisi- Moskovada bilyUk Sovyet içtimaında, 
cilmhur seçildi. Cümlıuriyet partisinin Sosyalist teşrinievvel ihtilfilinin 23 ün
namzedi olan B. Vilki dört milyon ka- eti yıldönümU mUnasebetiyle bir nutuk 
dar rey farkiyle intihabatı kaybetti. söyllyerek demiştir ki : 
'.Aradaki rakam farkına bakılacak olur- - ihtilalin 23 üncU senesf, Sovyetler 
aa Amerikada B. Vilkiyi sevenler de birliği tarihinde, SCJsyalist yapıcılık sa
çoktur. hasında ve harici .. iyaset sahasında bü-

Çok zeki, cidalcı bir mizaca malik ve yük muvaffakıyetler .senesi olarak güzi
yorulmaz bir faaliyete sahip olan Ven- de bir yer nlacnktır. 
del Vilkieye uzun zaman fazln ehemmi- Mütevaz.i hesap ve rakamlal' gösteri-
1et veri1memişti. Fakat, sınai ve mali yor ki 1940 senesinde endilstri istihsali 
eaJıada çıkan bir ihtilM, bu vaziyeti ta- 13.GOO mikdarında bir tezayUt kaydet
Jnamen değiştirdi. miş olacaktır. Bu artış 1939 senesinde-

Londrn 7 (A.A) - Anvam kamara
sında yazı ile sorulan bir suale cevap 
veren iktısacli harp nazırı Krost şöyle 
demiştir: 

- Büyük Britruıya hükilmeti İspan
yanın bizzat kendi iaşesi için kMi milc
tardn buğday tcdnrik etmesini mi.lmkün 
kılmak arzusundadır. Fakat başka yer
lere ihraç etmesi için değil keza İspan
yanın petrol stoklarının da makul bir 
seviyede olarak muhafaza edilmesini 
İngiltere arzu etmektedir. Son zaman
larda İspanyol hUküınetiyle müzakere
ler yapılmış ve bu senenin son dört ayı
na ait ithalfıt hususunda bir anlaşma ha
sıl olmuştur. Bu itha1At programı bugi.ln 
biz.zat lspruıyol hiikümeti tarafından 
konulan tahdidata göre tanzim edilmiş
tir. Binaenaleyh ithalfıt müsaadesi buna 
göre verilmektedir. 

Nevyork 7 (A.A) - Amerika Bir1e
şik devletlerinin her tarafında gerek 
Cümhuriyetçilerdc, gcreık demokratlar
da milli birlik arzusu süratle kendini 
göstermektedir. Bir çok şahsiyetlerden 

lanılmıştır. Bu hususta Maarif ile zabıta saatlerinde talebe kabul eden sinema ve 
sıkı bir .işbirliği yapmaktadır. kahvehane sahipleri de· ceza görecek-

Bugün muhtelif semtlerde kahvcha- lcrdir. 
sonra 1936 seçiminde Cümhuriyetçi •cı-0_•_1_11_1_1_o_OW':'O-·-q-·-·-•-1••-·-·-·-·-·-·-L-ll-•-ll-,_u_u_ı_11• 
namzedi olan Landon milli birlik lehin
de bulunm~tlır. Landon radyoda söy
lediği nutukta şöyle dem.iştir: 

<- Amerikan birlik zihniyeti blr va
kıadır. Bu zihniyet bugün Ruzveltin 
davetini bekliyor. Dünyada mitralyöz.. 
lerfn birliği vardır. Fakat dUnyada aynı 
zamanda hilr bir milletin ilham verici 
birliği de mevcuttur. Cümhuriyetçiler 
ve demokratlar milli miidafaa hususun
da yanyana durmaktadırlar.• 

B. V1LK.1NtN TELGRAFI 
Nevyork 7 (A.A) - İntihabın netice

sinde B. Villd B. Ruzvelte şu telgrafı 
çekmiştir: 

Parti grubu bu •abah toplanıyor 
~--------x•x---~-------

Ankara 7 (Y n· Asır) - C.H. partisi grubu yarın .sabah (bu .sabah) topla-
nacaktır. 

BUytik Millet Meclisinin iytimaında ihtisas enclim.enleri için aut seçimi ya• 
pılacaktır. 

Kahramanlanmıza kışlık hedi3·e 
verilmesi devam ediyor 

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

Vjlkic, mühim bir elektrik şirketinin kine nazaran yüzde 11 dir. 
direktörUydi.l. İsmi, •Common Vealt and Maden cevheri ve kömür istihsalinde 
Southern Pover Companya olan bu şir- fazlalık durmadnn nrtmaktadır. Demir
ket, Tennessee eyaletindeki menfaatle- yolu nakliyatı muVLıffakıyetli olarak ça
rini, resmi idarenin müzaheret ettiği bir lı.şmış \'e fcvkalıide işler görmüştür. 
ll'Uba devretmek istememişti. Bir dava Fena hava şartlarına rağmen, Sovyet
•çıldı. Türlü safhalardan geçen ve hu- Ier birliğinde iyi bir rekolte alınmıştır. 
ırust bir şirketle hUkümeti çatıştıran bu Halbuki, gayri müsait hava şartları do
dAvanın mevzuu, hnlkı pek fazla alaka- layısiyle diğer Avrupa memleketlerinde 
&!ar edi}•ordu. Bu mücadelede kuvvetli rekolte az olmuştur. Halkın yiyeceğini 
taraf, yani hUkümet tarafı kazanmış, fa- temin etmek bu memleketlerde ciddi bir 
kat 1.aif tarafın zararlarını o kadar pa- mesele olmuştur. Fena rekolte gayri 
halıya ödemişti ki davaya seyirci olan- muharip Avrupa memleketlerinde dahi 

MADRtTI'E MÜZAKERELER BJrleşik Amerika reisliğine intihabı
Madrlt 7 (A.A) - Hariciye nazırı diln nızdan dolayı tebrlklerlmi .takdim ede

TUrkiye, Kolombiya ve Urogvay elçile- rim. İntihabata bu kndar cok Amerika-
rini kabul etmiştir. lının J,..<ıtirak etmiş olmMından dolııyı 

İstanbul 7 (Yeni Asır) - Şehrlmizde askerlerimize kışlık hediyeler •eril
mesine devam ediliyor. Aynca kız mekteplerinde ve :Unlversiteli k.ızlanmıs 
arasında da !kahraman Mehmetçiklerimize kış yudımı yapılması içln faaliyet 
haşlamıştır. 

TANCA MESELESt, her ikim.izin de memnun kaldığımızı bU-
MtHVERCtLER VE tNGtLTERE mc'kteyim. Sıhhat ve saadetiniz için te-

lar, bu alışverişte asıl zararlı çıkanın kendini göstermiştir. 
kim olduğunu derhal anlamışlardı. ENDÜSTRİ iNKiŞAFINl Demokrasiler 

kuvvetleni
yor ve kuv
vetlenecek 

Amerikada as
keri hazırlık
lar çok iler

lemekte 

Londra 7 (A.A) _ Salahiyetli lngiliz mennilerde bulunurum. Samimi selAm-

mahfillerlne göre, Tanca meselesinde · 
181iJ. RUZVELTtN YENİ REtSLtôl 

Amerikalıların pek teşne oldukları HIZLAŞTIRMAK 
matbuat kampanyalarından birinde, 
~endel Vilkie, mUsterilerinin menafilni B. 'Kalenin, cndilstri inkişafını hızlaş-
mildafaa etmekle beraber, bu fırsattan hrmak maksndiyle bu sene alınacak tcd
bilistifade, resmi makamatın eziyetinden birler hnkkında mufassal izahat vermiş 
ve kırtasiyeciliğinden şikayet etti ve bir ;:ı!~~n istinat ettiği şu esasları zik

lngiltere hattı hareketini tasrih etmeden VE tNGtLtZ GAZETELER! 
Tanca vaziyetinin aydınlanmasını bekli- Londra 7 (A.A) - İngiliz gazeteleri 

çıok suiistiınallerl açığa vurdu. Bunun 
Uzerine, Birleşik Amerikanın en orijinal - 8 saatlik iş günü ve yedi gilnlilk 
mahsullerinden olan uzak görüşlü ve iş haftası, idare evlerinin müsaadesi ol
emellerinde az.imli iş ndnmlarından biri madan müesseseleri terketmenin mem-

yecektir, İspanyanın Tancada vaziyete 
tamamen hfıkim olmak hususundaki te- Amerika miJletinin seçim hususun-

da tezahiir eden nrzusunu tasvip etmek
şebbilse mihverin tavsiyesiyle girdiğini tedir. aazeteler seçimin neticesinde 
gösterecek ortada hiç bir alWııet yok- A.mer.ilm halkının, dUnya tarihlnln pek 

tur -·- --·-vasfını kazandı. nuiyeti \'e dev1et işçi ihtiyatları tesisi. . muhtemel olnrak en nazik devresini 
teşkil edecek olan önümüzdeki dört se- Yunanlıların nuılıave• Halıllıi harbi andıran 

~;~~E :?!~:!~~ m~J;~~~:!i.:a;;!;~;= ~~ rv;~~sıa~y~~-·· 
llilllhlarını hazırladı. Bu iki rakibten bi- şunları söylemiştir : d k• • ef 
ri, Nevyork haydutlarını susturduğu - Finlandiy& harbi, bu sene zarfında a 1 JStl 8 

- .. --
HARBiYE NAZIRININ ÇE· 
KILMESI BELKi DE MÜ· 

HIM AKSÜLAMELLER 
YAPACAK 

ne zarfında kendisini idare için li.lzumlu meıı ve Ruzveltfn gale· maneuralarda maide· 
hasletlere malik :zntla birlik etmek azmi- lfıl d filidi lif ffljL • fıulla ld 
nin ifadesini görmektedir. İngiliz g:ıze- besi bunun e r S •nGr nı 1 
telri halkın Ruzvelte itimat etmekte -fj--- --·--
haklı olduğunu ve Ruzvc:1Un mi.lkafa- Londra 7 (A.A) - Şfildde :ıutuk Londra, 7 (A.A) - Amerikada asker! 
tını almış bulunduğum.ı bildirmektedir. söyliyen fngiliz hava nazırı İngiliz hava haurlıklar o kadar büyük hararetle ileri 

cDeyli Tclgraf::o gaı.eteMine göre, bay kuvvetlerinin bugüne kadar yaptıklan götUrüliiyor ki maııevı-ada olan bir kı
Ruzveltin yeni bir dört sene için ~eçil- mUcadelede aldıkları parlak neticeleri sım a':lkerler dün milletin reisicümhur 
mesi Amcriknn milletinin sevdiği ve izah etmiıJ bu kuvvetleri teşkil eden in- intihabı için rey sandıklannın başına 
inandığı her şeyin maruz kaldığı bilyük sanların bi.lyi.lk kahramanlıkları her koştuklarının farkına bile vaı·amamış
tehlikelcri tamamen mUdrik olduğunu türlü hayranlığın fevkinde olduğunu lardır. Bu m~evralar küçUk mikyasta 
gösterm.iştir. • sö }emiştir. Nazır nutkuna şöyle devam bir muharebeyı andırıyordu. Bu muha-

Tim d . ki o ~ el · .:_;.,... re bede hazır biılunr.n Nevyork Taymls 

için şöhret kazanan Thomas Dewey, bazı gnyretlcr sarfını mucip olmuştur. 
öteki, ndı bütiln memlekette hünnetle Tabiat kuvvetJeri t:ı.mamiyle So\·yet lo
anılan eski bir cilmhurreisinin ahfadın- taları aleyhinde idi : Ormanlar, batak
dan Bob Taft idi. Vilkie sayısız gazete- !ıklar, kalın kar tabakaları, 40 derece
ye ve mecmuaya makaleler yazarak den aşağı düşmiyen soğuk askeri tck
açıkça vaziyet aldı. Bu makalelerinde, niklerimizin tam olarak tatbikini halel
devletin tahakkümüne şiddetle muanz dar etmiştir. Faknt hadisat, Sovyet kıta
bulunmakla beraber. hususi maliyeci atına bu tabiat kuvvetlerinin marn ola
Alemin tahakkümüne daha kuvvetle madığını ispat etınistir. Üç ay muhare
aleyhtar bulunuyoı·du. beden sonra Finl.mdiyn sulhu imzaya 

Bu sayede, halk orasında büyük bir mecbur olmuştur. Bu harp esnasında 
sempati uyandırdı. Bir kaç hafta zarfın- Borjuvo. matbuatı Kızılorduyn bühtan
da binlerce tasvip mektubu aldı. Ayni larda bulunmuşlardır. Fakat tarih har
Eamanda 21 naşir, kendileri tarafından bin hakiki safhalarını gösterecektir. 
neşredılmek Uzere bir kitap yazma.,<,ı.nı Finlandiya harbine iştirak eden ns
teklif etmişler, 1300 tane siyasi teşekkül, kerden on binlerce kişi nişanlarla taltif 
kendisinden konferanslar istemişti. ediJmiştir. Bunların bu yüksek sayısı 

es ıyor : «c · .nl' ZV t yt:rınr! eı..u~·ır r . . muhabiri kullanılan muhtelif silAhların 
Belgrat 7 (A.A) _ Royter bildiri- B. Vilki scçilmi§ olsaydı Amerika ve - Demokrasi ~U~afilen~ t~kil ve verdi~ tecrübelerden bahsetmektedir. 

yor: Belgrat siyasi mahfillerlndeld dünya tarihi iç.in pek naz.ik olacak olan takviye educek mühım htıdiseler ~~- Manevranın cereyan şekli geçen harp-
kanante göre Harbiye nazırı general önlimlizcbki iki ay zarfında Amerika sınclıcyıı. Yunan mukaveJI:.eti bu Mdise- tc Flandr ve Möz cephelerindeki muha. 
Mediçln birdenbire istüasının ciddi şefsiz knlacaktı. }erden biridir. B. Ruzv~ltin galebesi de rebeyl andırmakta idi. 
aksülfuneller doğurması milmkün- B. RuzveJ: mağlUbiycti hasebiyle ıııene bir ikincisini teşAll etm~ktedir. Bir kaç -•-
dür. General Mediç halkın ekseriye- sonuna kadar -iktidnn kaybetmiş olacak- a~ evvel ~i~er bir kııç b;ıf~ iç~d~ ~- Bir Rumen llıtısat 
tinin iştirak ettiği kuvvetli siyasi fi- tır. Bu avantaj Avrupada Bitler ve As- giltcreye olUm darbcsı indırecegını soy-
kirlerc merbut fcvkal~de azimkar yada Japonya i(in fırsat teşkil edecekti.• liyordu. Cihan da bunun böyle olacağı- heyeti Sovyeı 

Rakipleri, onun tehlikeli bir namzet Kızılordunun kahramanlığını \'e cesare
olduğunu anladıkları zaman iş işten geç- tini ispat eder. 

bir subay olarak tanınmıştır. Bazı Deyli Meyl ' ·ki: •Bay Ruzveltin nı zannediyordu. Bu kötü taluninler ta- Rusyaya gidiyor. 
şahsiyetler genernlin istifası dolayı- yeniden cümhul'rci ! ı:;eçilmesi mihvere hakkuk etmedi. Bülc.ref, 7 (A.A) - iktisadi müzake-

mişti. Vcndel Vilkie partiyi kazanmıştı. BALTIKTAKİ İLTİHAKLAR . ı h z1 kla · h t biiyük bir darbedir. İngiltere - Ameri- 1 b • sıy e oşnutsu u rını ız ar e - Nazır sivil halkın hava taarruzlarına re erde u1unmak üzere lejyonculardan 
mişlcrdir. ka iş birliği gittikçe daha !'ıkı ve daha karşı kahramanca mukavemetinden tak- mürekltep bir Rumen heyetinin yakında Vilkie, on seneden beri, Birleşik Ame- Sovyetler birliği araz.isi Uç yeni 

rikoda devlet idaresinin bir sakattan cümhuriyetin iltihnkiyle, mUrum mik
ibaret olduğu kanaatindedir. Bu iti- yasta artmıştır. Bu iltihakların bariz bir 

~ .. ------------~.· kuvvetli olacaktır. dirle bahsetmiştir. Moskovaya gideceği öğrerulmiotir. 
-.- -'1:r--- -·- -·-

barla. bütün programı, büyilk bir mec- vasfı vardır ve tarihte bunun misalini Balkanda h!lva h~rplerı· 
muada ııcşretitği bir yazının başlığiyle bilmiyoruz. Letonya, Estonya ve Llt- m U. 
hiilasa edilmiştir. vanya, 20 sene kapıtalist trıhakkümiln ve - • -

Bu başlık şudur : ·T~ebbüs fikrine Sovyetlere karşı kin propagandası altın- - BASTAPAFı 1 inci SAHİFEDE -
hürriyet verilmelidir• Kendisi, bu gü- da yaşadıktan sonra Sovyetler birliği tayyaresi mürettebatındandır. 
sel programı şöyle anlatıyor : milletlerine muhabbet duygularını iz- CöRICE VE DJCER YERLER 

•Vaktiyle, bir fikre sahip olan kimse- hnr etmişlerdir. BOMBALANDI 
ler, para sahibi ve lUzumlu maddi ve- H ld ı ı BE".""l~ABuANIN iLTİHAKI ava müsait o uğu için ngi iz ve saiti vcrmeğe Amade diğer kimseler bu- A>~ ~ .ı. y b b 1 c 
lurlardı. Şimdi buna benzer bir şey gö- Diğer taraftan tarihl bir haksızlık ta unan o?1 ardımaı_ı tayyare eri öri-
riilclüğü york.ı tamir edilmiş, Besarabya tekrar Sovyet- 00 d~ dahil 01?1~k üz:re Arnavutlukta 

Vilkie, eski zihni haleti ihya için mu- leı· birliğine iltihak etmiştir. Besarabya askerı hede.flen ~ıddetlı surette bombar
hali mümkün kılmnğa azmetmiş ve if- ve şimnlt Bukoviııa halkının ne kadar dıman etmışlerdır. 
ratlı vergilere aleyhtar olduğunu ilan sevinçle Sovyctler birliğine iltihak etti- 1T ~L YAN HAVA H?CUMLARI 
etmiştir. Programının bir kısmı, Vaşing- ğini söylemeğe lüzum yoktur Böylece Atına, 7 (A.A) - Duşman tayyarc-
tondaki yüksek memurlar aleyhinedir" takriben 23 milyon kişi Sovye.tler birli- lenb· gündkü~lelyi~ mb emblekcd~teki §ehir: lka
Suiistimalden şöyle şikayet ediyor : ğine iltihak etmiştir. Bunlar, Kızılordu- s~ n v: oy en om ar ımnn etmı_ş cr-

•Eğer bir i.şte, k6r ve zarar hesabında da hizmet şerefi de dahil olduğu halde, ~ır. ö!u v.o yaralılar w vardır. Asken tc· 
bir matlup bakiyesi varsa, devlet bütün Sovyet vatandaşlığının bütün hakJanna sısat hıç hır hasara ugramam111tır. 
kfirlan \'ergi şeklinde alıp, faydalı te- mazhar olm~ardır. 1T AL YAN TA YY ARECtLERt 
eebbüslere girişmiş olan kimseye yalnız. Bu, Sovyeller birliği milletleri arasın- MANEViYATSIZ 
uırarlan bırakmamalıdır.• da hakiki kardeşliğin ne kadar biiyük Atina, 7 (A.A) - Salahiyettarlara 

Vilkie'nin liberalizmini, sebeplerini, olduğunu gösterir. göre, İtalyan tayyareleri mürettebatı fe-
~ilevi vaziyetinde bulabiliriz. 1848 de AVRUPA llARBi na bir uçuı1 taktiği kullanmışlar ve fena 
Amerikaya muhaceret eden Prusyalı si- Hemen hemen bütün dünya şimd ' attılar yapmışlardır. Esir edilen İtalyan 
yast mülteciler ahfadından olduğu için, harp halindedir. BilyUk milletler arasın~ ·ıayyarecilerinden .e~serisi 20 ~a!ında?ı!
onla.rın syasi prensiplerini muhafaza et- do. kat't bir bitaraflık muhafaza ederek Jar. B~~lardan hırı taarruza ıttirak ıçın 
mlştir. Kelimenin hakiki manasile de- harp haricinde durun yegane memleket Brendı?de'! ( '40) tayyare olarak har: 
mokrattir ve BUyUk harpte, gönüllü ne- Sovyetler birli~dir. Tabiidir ki harbin ket ettiklennJ, bu tayyarelerden ekaerı
(er sıfatiylc muhaı-ebeye iştirak etmiş- tesirleri bitaraf memleketlere de do- ıinln hedeflere varmadıklarını ıöylemiş
tir. İngiltere hakkmda duyduğu sempa- ~u?mazlık edemez. Fakat Sovyetler bir- tir. Bazı Selani.k. mah~lle?nde ltalyan 
tinin sebebini, samımı bir liberal olan lı~ınin harici siyaseti, hiç değilse şu mü- ~ava. k~vvetlerı~!n faalıyetınden ıu ne-
bu adamın kanaatleri ispata ldfidir. him neticeyi elde etmiştir : Hemen bü- tico ıstıhraç edılıyor: 

Birleşik Amerikanın, elinde bulunan tün dünyanın siirüklendiği harp hari- ltalyan tayyarecilerinin maneviyatı o 
bütün vcsnitle, Angfo - Saksonlann müş- cinde kalmak ta muazzam bir bahtiyar- kadar düşüktür ki bombardıman tayya
terek ana v.ıtam oınn İngiltereye yar- lıktır. relerini bırakarak teslim olan Jtalyan 
dun etmesi ta:aftaudır. Bu vaziyet kendi kendine hAsıl olmu$ tayyarecileri gittikçe artmaktadır. 

--•-- bir şey değildir. Dahili icraat ve harici -x-
B. Ruzveltin kazan .. siyasetsahasındakozandığımızmuvaffa- Alman tav. "are hü .. 

kıyetlerin bir neticesidir. Bizi idare ' 

dığı muvaffakıyet ~d~~in s:ırfettikleri faaliyetin neti- cumları hafif geçi yor 
- BAŞTARAI<'l I lNCi SAHİFEDE - i.ktısadi idare, harici ve askeri siya- - BASTARAFI 1 lncl SAYFADA -
ki : Amerikan intihnbatının neticesi setin başında Stalin gelmektedir. Gece, dilşman hUcumu Londra mmta
harp tnrnCtım parti hesabına bir muzaf- Fakat bizim gayri muharip vaziyeti- kasına tevcih edUmiştJr. BUyük bir bi
feriyettir. H. Ruz.veltin idaresi altında mi7., beynelmilel vaziyet karşısında alii- naya isabet olmuştur. Diğer mağazalar 
Amerikn Japonyn' n meydan okumuş- kasız bir seyirci tnvnnı takınmak bak- ve binalar da hasarata uğramıştır. ölü 
tur. kını ''ermemektedir. Her Sovyet vatan- ve yaralı var.dır. 

Jnrl<ln) a humı imdiye kadar sulh ve daşa mcsuliyetıcr ,.c vazifeler terettüp Londraya civar eyaletlerle cenup ve 
ademi muka,cmct lOliylc mukabele et- eder. cenubu şark! konUuklarına bombalar 
mişti. Şimdi im İl asctin idamesine ne Sovyctler biiliği yegft.ne Sosyalist dtişmtiştür. Bunların çoğu hasar yap-
lüzum . . ne de imkiın kalmıştır. devlettir. Vatandaşların ilk ve başlıca mamışsa da, bazı yerlerde meskenler ve 

YENi ZEL:\ 'DA ım:Ml\'UN vazifesi Sosyalist vatanuun ikbsat ve binalar hasara uğraın~tır. BUtün bu 
Londra. 7 (A.A) - B. Ruzveltin tek- müdafaa kuv\'etini yükseltmektir •• Her yerlerde zayJat azdır. 

rar :rei icümhurlugıı seçilmesi Yeni :le- vatandaş kendi iş sahasında kuvvet ve Cenubu garbi şehirlerinden birine bir 
landda büyük bir memnuniyeti mucip azmini vatanın kudretini arttırmağa sar- miktar bombalar düşmil§ ise de ciddi 
olmu it ur. Matbuat ve halkın ittifakla f etmelidir. &>vyetler birliği böylece hasara ait hiç bir haber gelınernı,tir. 
müşahede ettiği netice, İııgiltercye yar- beynelmilel proleterlik önünde 'VUilesl- Zayiat miktarı da çok azdır. 
dun siyasetine Amerika halkının tam ni yap~ olacaktır. Komilnizm uj:nm- lskoçyanm cenubu garbi.sinde bJr §C· 
olarak mihaheretidir.. da hakild mUQdeJe ifte bu olmahcbr. birde bir otel ve buı evler huara ulra-

Yunanıstana gardımlar Hür Fraııs z ara lngiltere - Sov
yet müzakere
leri berdevam 

·-- BA$TARAFI 1 inci SAYFADA -
bütUn şarki Akdeniz devletlerine yar
dım vfütler.i nw.arı dikkate alınmıştır. 

İngiliz kralı Yunan kralına telgrafın
da csizin davanız bizim davamızdu• de
diği zaman stratejik bir hakikati ifade 
etmiştir. 

1TAJ.Y AN ZAFERt YOK 
Yunanistan harbmın ilk lıaftu netice

leri memnuniyet vericidır. ttalyanlann 
Uun edecek hiç bir zaferleri yoktur. Hal
buki Yunanlılar bUyUk bir şevk ve ce
saretle yaptıkları milcadelede mühim 
muvaffakıyetler kaydetmişlerdir. 

bir iltihak (ek. 
lifi daha 

Elizabet Vil, 7 (A.A) - Fransız battı 
Ustuva Afrikasında Gabonda Lambaran 
şehri halkı general Degole teslim olma
yı teklif etmiştir. Bu şehir halkı evvel
ce Vişi hi.lkilmelinl tutarak .şiddetli bir 
mukavemet göstermişlerdi. 

General Degol bu şehir garnizonuna 
şerefli eartlar ileri silrmilştür, --·--

Londra, 7 (A.A) - Avam kamarasın
da hariciye müsteşarı Butler sorulan bir 
suale cevaben Baltık devletlerinin So~ 
yetler tarafındnn işgalinden doğan me
selelere ait müı.akerelerin, keza İngiliz
Sovyet ticaret müzakerelerinin devam 
etmekte olduğunu E.öylemiştir. -·-Ati na radyoaunun Sivillerin bombardı-

HER HABERt tHTtYATLA Türkçe neıriyat aaatı manı ve Amerikalılar 
~~~( I) d Ankara, 7 (A.A) - Haber aldıiı- Nevyork, 7 (A.A) - Sivillere karşı 

n 
1 1

. A.A - Y~tan a mıza göre Atine radyoıu Türk.iye neıri- Alman tayyarelerinin açhiı mitralyöııı 
~e:utLo ~ lız kı~~ ~liyet~~k- yabnı Ankara Ajamı nqriyatiylo aynı ateşinden bahseden Baltimortu diyor kiı 
~ d ~il ra~ Y 1 m e- saatte vermemek için ıaat 22.10 da ya~ Bu hareketin, bu harpte timdiye kadar 

n ey.~-ft-r~~-da· t~..ıliz k tı......ı-ı- maiı kuarlaıtırmıttır. yapıldıiı haber verilen en haksız ve en 
- ı..&.UAU.U>••u .&.ı..16• uvve ~cu.wı. ~ _. • k' h k td v " 1 i ı.:.. 

h kit hakkında h Uz Lo dra h • ~~r ın ere et o ugunu ~yeme c auv 
att 1 en n ya a- &I -2 tebllM luzum yoktur 

ber gelmemiştir. Mısırda vaziyetin IO!l ,... man NSiib ...- · -tr 
inkişafı hakkında da tafsilAt yoktur. Berlliı. 1 (A.A.) - Alman remıt teb- __ _. ---

İtalyan tecavilzii münasebetiyle dotnı llğl, Alınan tayyarelerinin dün gündü- Italvanlar açık 
yalmı bir çok pylalar dolaşmaktadır. zlin İngiltere üze~ine ve dün gec:e de •. 
İngiliz mahfilleri bu pyialara itimat Londra mıntakasıyle cenubi İiıgiltCJ"e- şehı•rlen• bom• 
edilmemesi lhım geldi~ kanaatindedir- nin sair yerle~~e taarruzlar yaptıklan-
ler. Zira bu haberlerin kasten mihverci- nı, uzun menzillı Alman toplarırun İngi-
ler tarafından ÇJkarılması melhmdur. liz aahillerine ateş ettiklerini ve İngiliz baladılar 
Belgra.ttan verilen bazı haberlu Yunan tayyarelerinin Alınanyaya yaptıkları 
mukavemetinln ikınlmı~ olduğunu ve akınlar neticesinde sanayi, tesisat ve 
Yunanistanın mUtareke talep etmek Uze- nh~m~8:"8 hasarat ika ettiklerini, ll!Ute
re bulunduğunu bildirirken diğer bazı addit ölü ve ?'aralı mevcut oldugunu 

-·- -

haberler de Yunan ordusunun büyük kaydetmektedır. 

YUNAN KRALI, BOMBARDI· 
MAN EDiLEN SAHALARDA 

~ Atina 7 (A.A) - ltalyan tayyareleri -ıaferlerinden bahsediyor ki bu da ha
berlerln mUbal!lgalı olduğunu anlat
maktadır. 

Birbirine tamamen aykırı olan bu ha
berlerin hedefi efk!rı umumiyeyi kanş
tırmak ve bir takım inkisarı hayaller 
yaratmaktır. 

İngiltercnln kendi lehine olarak Yu
nanistanı ~ya harbe sevkettiği hakkın
da yine mihver kaynaklanndan yapılan 
:ılçakça telmihlerc gelince, bu masaJm 
ayakta duracak tarafı yoktur. 

Urlada sahiplerine Golos açık şehrini yeniden bombardı-
verllen Saatleıe.. man etmişlerdir. Hafif zayiat vardır. 
Urla, (Hususi) _Burada saatçı bay Yenişehir, Patr.ıs ve Korent limanı ile 

Aziz.in geceleyin dUkklnının kapısını Misovongi de hava hücumuna uğramış
kmp içeriden bir çok saat çalan hırsız tır. İtalyan tayyareleri Korente gidip 
jandarma kumandnnunızın ve İzmir ~ gelirken Atina üzerinden geçmişlerdir. 
!isinin çahşmalariyle İzmirde tutulmuş Bu sebeple Atinada iki defa alarm işa
ve Urlaya getirilerek adliyeye teslim reti verilmiştir. 
edilmiştir. 

Hırsız, Kırkağaçlı Eşref isminde sa- YU~AN KRALI HAL~ ARA?INDA 
bıkalı bir gençtir. Çaldığı saatlerin bir Atına 7 (A.A) - Atina aJansınm 
kısmı tamir edilmek üzere B. Azizin bildirdiğine göre kral bombardıman edi-

mıştır. Bir kaç ölU ve yaralı vardır. dilkkAnına bırakılmış bulunuyordu. len mmtakayı evvelki gün ziyaret et-
Şark kontluklarmda bombardıman Bunlar da bulunarak Ahiplmne teslhn miştir. Halk krala heyecanla tezahürat. 

edilen yerlerde bombalar çok u basan edilmı.tir. ta bulunmuştur. 
"Duc:ip olmuştur. Zayiat miktarı ba:ı:ı Saatlerini bu suretle seri alanlar ve 
•erlerde hiç, bazı yeırle-de de pek u- bu meyada eüi .,. kıym.tll bir altın jandarma kumandanına ve İzmir polisi• 
dır. um tekrU' .w. .- llaDlni nili De ~kkür etmektedirler. 

I 


