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ml••m•ba edeeek 
Nevyork. 11 (A.A) - ~ elçüıl 

Lord Lothlan tıiaUtereye 80D seyahatin
de eski Amerika dlmhurreisi Hoovenn 
bir teklifi)'le buna naUmasil teklifleri hU-

llrül:Detlıı.e blhllrmltttr. 
--------------------- İqlJia bD8metl. abloka ~ 

~=======~=aı: .. ~·'~altl=Mekt memlebtlere yiyeelli ~ ..r'dıhri eı:Jdl111N1De mlruıla ... 

lnsiliz 11e Alman ba. 
tarytiları ateı aaçı yor 

IDiyecejiDl 1dldlrmiplr. Böyle Wr ma-
M• DAIDKA mdedlD ancak Alman,. iltiWe -. 

Bazı evler salar . . • • . . • • • • . . ceiinden i--1 altmdaki memleketle• 
.ı.,,hine allıcaktır. Bunlara gıda madcll-

albnda kaldı J ~- leri &öndermak kurtuluşlanm =ı 
..... 1011,11 .._. ··- aponya Ullll)'ll chalu bZ:i!1'me~ ... 
....._. lf'Nle lulltb Ntilaı oe in•an sayi. barbı mı istiVAr? ~l kot&yJastırma~ fn,riıtere ı-. 
Londra, 11 (A.A) - Uzun memJ1li tT. -

Alınan .. ı...wa tep1an anamda dilıı atı da vardır ICI z 
akşam saat 19.30 da Pa dö Kale boiazı Edirne (H ) Od ..n.._ JIPOIJ HAR YE il lfttlllfl 
iberinde bir dilello başlamış ve aaat 20 • 

11 -~ı - ........ HEYECA11 UYA11nlRll 
den biraz 80l1l'8 nihayet bulmuttur. denberi fwlua J8lan Jaimw1ar- n qu 

tqWa 'bamı.rdumm tayyareleri Al- dan Meriç Ye Tunca nebirleft ..._ BEYlfllTI 
man bataryalanmD mevziledne bGyUk metre J'lrMniftir. Eı1ime icin ha
bomı.Jar ~. Fnnm ahl- ldkl ilet halini alan tui w1a g.. v~ ıı fA.A) - .JVoD hariel-
lini glzliyen bbn sia tabakala anunncPn 7 _ _._ ye D8Zlll -.WU.~ ~ 
kızıl alevler aemaya ;vUkse)miftir. ~Ye ~ .u.,a .,..._mi- beyaaal i'ill•~liô1p .1911M1l ~ 

Loıidra, 11 (A.A) - Dflranm İngil- nehMt ........... mqlar. lhl hmusta wiJ'atta bulunan 
tereye bı,a Jaava u.Jlyeti Mit ,olmuş- T~ y._ .... n ~ Vaokı&ton gaahtı.tt" Japoa t.ta,. .. 
tur. 38 wmen beri Lcmdra mmtabsına ela da ayni bılıırilMdı ,., 31 ıtn. -.. ft .. ~ ..... illlil s-ldl 
Jüc; bir hava akmı yapı}manuftır. Sahil- EY.imi. aular altmcla kalan haian iRhiıUD 'etltlbaf've Wralt.'8lk m&ıJeW 
Jerde nadir almı1ar münferiden uçan a-LI:- • • • L.tt _k --•- -x..;.. mtlnasebetlYle dünya harbı 8i 
tayyareler tarafuıdan yapılnufbr. Hava ...au7MI IÇlll uuJU P~ •-- tu\ip •ttilinl pzıyorlnr. 
bataryalarumz ço1t yUkselden uçan iki terUmelcteclir. Nlfus za)'iab IMY· .Nevyork Berald• pzete8iDe göre, 
Messer Smit ıönnUt)erdir. Bunlar fld- adla ela heW milctan bmlz hell ba 'beyanattan .mra .Am lb ._ 
detli bir baraj aıe.I karşısında g'eri dön- c:leiildir. Açıkta bJan hah Y•let- mabfil1erbıln mUtelhrne ı&e BlrltPk 
müılerdir. &!-"'---.-.! • • u...:.. 1--L r __ devJetler donanmM"'ın Aatil ac1aJum. 

Londra. 11 (A.A) - Çörçil Avam ~· ~ --:"'"~' .....- .•~ .....,. da ftY8 Slnppurda kat, bir illae lbtl
Jr.amaramda hava bUcumluma bqa ...W,ıhnm wwwler mhp. Jılt. ..ardır. B. llatmkamn .,__ 
ahil mUdafu ....W hakkında soruı. lar mltımitl;r• 70ttl:sM;Melr. Aa4 • ltlddye -.ntl mpMllleptHt 
bir suale cevaben demiştir ki : o kMm- mtlhbrı tE-Jald. edQmlettr ki. 

•Tetkik ettilbn bu meseı,de bava ret.in himayesinde bugüne kadar oyna- esMh bir hUlr.Unı vermezden evvel. be
kuvvetJerimizin bir cUzil sa,yılabilecek dıjuıdan daha mühim bir rol or8D"'SI ymtm tnc.'eCleD ~ W\ikine IGlum 
olan sahil müdafaa eervishnizip her lAmn ge~ de kantlm. Bu ltllllllla lıkn •n1t ı..ı.u, .... 
ban8l bir dftillklilr 7& ..... ı.... ol- bu eervisin .tezyidi k .... b .... w =~=~~~~~~==•J 
macbıla Dllkaloe vadim. Bununla be- bu arar •imılılen mm. atblk '1;1-
-- abll ................. Uca- mitllr.• ' 

Hollattdn. Vftt.latı Pnue. Jtitıewa 
•.ım,.w..........,. 
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~ .................................................... . - BASTABAPI 1 JNct SAidH:DE -
• ....... &iilmeldedir. .. ..,. 

TOMft: ,..... Artt rııaa 11111in pi,....ın• tlof'u ~~~......._..,. ... 
24 - - ................. ileri ...... . 

fllmdi Alı ile GU1eadeaa Gııpı perdı&- çirmek.len derin bir baz duyuyorlardı. Haftası bu •• M •• E, •t 1 1 ~ ';.. ~' = = 
... =~~~:.:8;-!~ı.~~nd1;9ya~t..:.~ •• gun unıerı muame e er =--~...:= c anaM1a c:eı.,.aı eda muhavereJi Btraz da maddi dUnyada y~"lamanın torenl~ açılıyor • ~ .__ tt.ba ._.... ...,.. -*• 
ilk' • ...,............. .. &aBade bulundunrak ODa ~ • M • k _.. bir kaç h J. .. • , • ..... .. ...,.. .tak 
.......... ? 'i .. JmU.t ı. ... tedbir almak .. buırfanmalr J&. Uıu.t eltoDomi .. arUanaa baftw amca -·ta BSJ...aa ---- - b. !-' 5 .... ~-
::--:::.~-==-tik 1* "fG. a•~ h. ilml birdea ve ayni ~ Aabra -::.-.::..::-w.:t .. •• • • • ~ ~r" 3ita'!.'ı.ıo,. 

• .... .......... • ............. .-Uer. Bir..,. bmeeyede - :!.~~leri. ·~-- __ --!!.1_ .. _ va sabl.1.-JC. bilclirildi ~-· ..... ••s 'si& 
._ M ... vllellll• - ep .. .,m. balUfblklan aında an1armcla fU t;;.m;..:....;::--- ... J' .:--• ...... ııt1 &mıs ''t .. '''r 
... ıln 111; Wr btoılk ......_..olan llUl9de bir koaupna Cll'eJ9D .ıtl. BeUrammn dawtll buhmdulu bu tö- l'ötW. piyasaSJmn eçıJmp11na dojlll haller hlc bir _. lstlDat Qlw * • ...... 

1 ~ ~ ':'1 _.__._ ~ 
....,......, cUırm o .....,..nkf dmut- Ali Galmcltma dedi ki: . rw Fahri ~On bir hl~- artık 80ft lıaznt.1der W.. b1Zi,.Je .._ teclr. •TatOa plJwa eç1ı..,.....,,... hs 1-1--ır.... ! _::· ._., U: 
... btıiilir ...Utle ~ llllillllmek. - GQlendem, bilmem k1 bu ilin mnu la, beelerwcak ve 'lbnt ocı.. umım1 vıun edi,JOI'. Ku.qaaeyalana bir m..i'a kat 9Cl]mw bir l(la w luıtd 8lat ._. ..... -~ bwfll, 1 .'!:!' ~ 
te ... W'e79 vanr? Bunu clGtfJadOq. büyUk kltibl Tursut TDrkoihı bir konfenm mta.,u memurlan .._ V' ' --. 1-ldlr. -·· W t4 •1111• ... "'! .....,.Ja 
Yalım ful ftl'bkladle ~ batan bir......,_ bpalmaktan kendimi ala- verecektir. kalanna gitmiflenm. ı.w.ıoı vaziyett. ~--Manisa •mtalremvle Wr. Od lılrW -:C1~1 ~ •drzwi .._, 

llllmtt,edlll ft bHla rah1alle bbı- 1DJ10l'UID... Bu hafta lcbMle Part1nln tQin edece- her müstelafkin adu. ...._ ...... edil· müaferit tiltQn ..tqa ,...m,.b.. Bu .. _.. •r•- ,,; -nıı..... ••ıeelE 
Wıleıbw ba War belJen•rak Adeta ko- - Ne 8'1tl Ali?.. il hatipler mafınıı!an konfennslar ve- mi.$ olduğundan k11mpaDl'alar satın ala- tışlar 72 .. 90 kunq arumdedtr ft bir ~.,...:;. ı.l~i.tt• ~ = 
~ lrnlrlnen bir peıPl tlf1dl eda - O,le. dılil mi Bnclam? .Pederimiz rllecek. mekteplerdıt maarif ftklletinln cak1arı mallann wv:i ve mikdarlaımı kaç W,ya tUWne 1nJıiar- etn ıkhdlr. .;.;& 9 ...._. .._. •ı ... i)eti--
k. ld 9laalha blrbbtBdm a)d' lir, nJm fimdl bunda delil- DUfUn bir talimata dahilinde öimanesdw talebe- yaJdnm ~. TUt0a pir Pli!, bCltOn k .. n ........ ...,..::... 

l&l lııltıld bttatlerla • flltlatl ola ? • Bu ..ter bütlıbi nihqete mk.. ı.tne 1mnferan.ı.r wreeeldtr. Dün piyasada bir haber şayi ~1m~ 1arm. ~ 9Ç',,._ latmr oluDs 
elim 16 am1dlcllr ......._ .A... banra dllndUIU Yakıt aramız- Hafta içinde vttrinlerln yerli mallan tur. Bu ....... _... F'el • ._.-ta- JMtte+r. ..._... ._..._ ı...- ....... 

(Jft1enMmJe Alt uaı.rm.la hmule • clakl m0-swlıetl haber .ı.cak oluna? ile tanzimi arzu ecfflmKtMir. Yeril ma- bJaıw1a tf1Min ,..___ Nt'ıli' ~- DUR de ellı:I t8t8nJerdea on ft8Dll tfl.. • W. , , :C-- ıa.-
lm bu vilcut ve ruh. bynqmasma ıtl· Biz ne kadar pJ.1 olarak bulupak gil- lı ile tanzim edilecek vitrbıler araSlllda lenm~r. Y••ia'AI" tahkikata göre lN tfua llmsc v"zs'lllt. :W ••frn ~ ..,_• =~ 
...... bayatta ümit ıwrlaıile dolu en Diln birinde evimizdeki adamlarclaıı b1- bir milsabaka yapılarak .kazananlara bi- 1 1 -· • ., • ...,,.,_,_,_ - ;ı o - .. - , n ........... . 
parlak,• tatlı c1emlerlnl ~ riai vaziyettnm"? fUpbelıtwek" bw rer mMaba va tMd1rmme verlJecek- N ı ki tıııt•• _, ınl ..... ·• .,., lr 

Bu ...... sOMl1i ....... biterek peoklll glmıtllyebillr!- v. bu adamın tir. o a ışı ar ....... ., a, • r ..... .... 
blNmbln ortalıkta futma bet g&te~ ölreJıdill ,eyleri, beben d&ıdUğil vakit Fabrikalarda ve imalathanelerde de rm la ..... ;;; 1111, ..... O 'I 
eellne ne GiJeDdam. ne de Ali ihtimal om .,'"- muhtemel deiiJ mi? Ba- ame~ bu ~vzu etrafmda konferans- ...! ....,:.... wf M 1 ı 1 
venne~ l&er. . . bammn ne bdar titiz. namus işlerinde lar .'·enl~ktir. E':lenle kahve ve çay ••JC .._ ~ _. '1•. 1 1 ilııen ..... 

Halbuki kızla ollenm arasuulakı ma- ne kadar aert davranır bir adam oldutu- Y~.ıne ~ ~ fnc:tı:• ~I E ı rd • t • t d" ı.z 'ır tem•• ._..,J.W ...... 
-cera Jler1edill libl ufukta Wlren kor- DU sen benden daha iyi bilirsin!.. Am- 11:1bı yerlı meyntler ikram edilmesı şa- v e e iÇ envıra - cece .llh-- .af 
baç bir tMlib 1"ı1utu da )'Ü]aşmalrta camuı karfmna bir- suçlu libi çıkmak- yam arzud.ur. . . . . a. "" ....,_ a 1 ıı ı ui)• 
ve-~~.!.__~ ~tef lkdL tansa. emin ol ilnwle nayım, GO!en- ''hBaftall.._._, ~yeri-' h ~velerimi&inlara __ ?_., __ ~ maskelenmeden v.al..l-.-6w- 'nfpld ww , ..... , ı tMI• • 

aw •a, ne aıır "51&1& m.r V\Kl1Jl1 ar ın- dam... u sm ~ • .,.ıı .-- .~· • -- - --- ,,1 ...........,.... .. •- d ' W 1 - ...... 
da ti~. - Ama ..., Ali. .. Bana bunları hiç ~ yerli mc.')'Wlerimizin gönde- x •• ... • l ı ö , ,. 3 •w 'ıil' 1 1ıs 
~ o&-'emm ~. ko- aöyt.memell idin.. Evet. biz babamdan rilmesl .....m ~· .Kalsveha- SWilrtme ve btao&ına ..........._.._ ail4f.. pim 1 •+,._ ..,_ ............. ;rq ' ı 11 il • 

ea hallın i4lfale al1t nlaedım bafb "1; haberli& bltbirimb.t tevdijimiz için, cid- nelercf:e tettthan ıneJ'ftl}er istihlik edi- Din tatbibtı baklanda ........... ~ mill A. K' • ı t ± de ... _.... ..... ....,_ • ' R ' ..... 
.._.im ~~~f.!_ ~ a- ctea _ ,_ Wr it J'llP'lllf .ıUJW'la lecektir. -• • cledaWr-.. 'rtthıbq;iawakclU kM...._h, ısı. ..,.., t , ..... , n , .. 

--------. _...,. sert AB... - umumi ta9tiatla "*"' w ....... v.- ıı I laııl 11ııs11& -· .. lllKlal ... • • lı .. ta 1 

., .. 

~- ... 11 ı 'HOi' •taını• - 0,W.llle llel a.ndam .. Seninle ~--~--!1-- blnaluıWd lo m.tnc qled .-W dil düa- a • ıl Mı •ıı •• ,.. W. ._. ' ' ... - '3 'p, 
ıf m• ~ 7'-'IP il- ı-v ... _.. w.. 1NnJa ..wtit va- '-• .... c:~ucr .,1mqtır, HClldlmet emlrleitae tıiıreC1s aı Wr Kot 'ı wıpao wllll ... .,.., ı•s • Nr 'U:C ..._ &9' .. 
~~~ ~~~~ kit .... w.-.. • , z ·.mey- Cama. •llnll AnlıaraJa di1tsöz olarak vabcederini uydurınarı ... ,, 11n• • 11••= •· 
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, t n __. ,, "'w '• .....,. 
- ---... -~ ~,., .... c1aD verınemM 1ç1a bir tedbir dilşünellm. .,_ edlaea be'kan.., kw-hkü bldtlı aet a.a • '* 9ve .._. .._. ... I' ı M A. anzo-ı a I ._. 
.._ rmat • ...,. tenha bir WteJe.., Benim aklıma bir ~ geldi, GW.. •--'-,._..alılar ..ı.r ...- her ttlrltl tn•-ddmeı mit Ye bu 'rapar Karwakadan wıt .- • a .-.. Alrih++i rna-
._ uma aua ........-U wtkbete da- dam... ~ ..... b(m,.,,., q;klanna 1ap etllli llkiWe 24.2t ele harekede yolc:uJarmı t.me _. • ı n • ı lıkal ı • ._. .-.. ,.. 
lr ...... llıtl ~·•• lw ...,.._ _ !f• p çare!.. 1-tanbul;, Aabn. hmir- pzıeteciJerl me........,... · tinaiflri . CM:w. • ......._ V...- c 1 .W. 
........... .-.,.m.IL Blrbiıtmbe 1-lldlltmızı kadı ıı as cuma Millril '""1-kil :Dr. Refik DOiı ~ bir bun' umund qakltrla Ola pce trM.il n tlıldiye ie l&il".. ~ JWftr ••* ıw ... 
Mutım ~ ..ı.. 11&t•teı1 wara fendW ı•JE Ona bla.~ y k ımn bep.nlıimda bir taplanb yapmcalı- binalardaki iç teaftrttt .mNkeleam'-'- mumdeniz...,..ennonMl•m•nl..rda rk-'• p..-Pr 111 .... W W. 

........ pmp ,.laJen llDC çiftler .için ~üytik b:L.:w Ele k a pe Jardır. . plal ........ Bu yiiaden evlesde adeta bir c.lduğu ,Ribi mukeJemzıemb olarak ten- ~ftl' ~ brtar.&mk • .... 
iılla wtı.t. 4'Ua mlllllt bir ndyet mdtJd 1'a alAbyı ~k a ı 1 ara- Başnubanirinıia Hakkı Ocakoilu 1i>u tenlik M•aa bakim obaut n: bir - virat yapnuŞ:Jardar. .... • ...... mrıı 'f ..... _. 
h-'e 9ılndl ~ m bize Ml,uk bir udun ~ içtimada bulunmak Uzeft dOn akşam •> ..._ ..... iJi s' ;•.., .. . 

Şlmdl, eUi l(lnlerdeklne ııüıbetle .. ~~- emin' e.t.r! -t~ıaı vakit ~ı..eketglemlftlr. Jd•111 11111· .... ı 1111 n-ı., .... UI Geaerııl Ven • lıir Ala ....... . ... .q. o1nak tenha yerlerde bulut- ...,...._ un. ız .-... ---·---- 1 -- ~ W etılaWe ..,_._.. ..,_. hlP slırla 
..... ft~ ~ uma mtltt- ..,._ {fi ona açar. Amcam da Uyu efeNllnln Wdı , f 9 ,.... ... ,, • • 1111 
tlı:aeJwılfl.eNt. hatırmı Jannak lstemn. Bizi &!mal ev- Lokantarılar Yılbaea eA1eneeei ~ J'uar gaziDOSUQ- Karatq kömür iskelesi öoiinde bir ....... 1 ..... zaWna ... il .. 

Ve Ü ... vurduktan ye•. habqe- lendtrlr, wnyonım. :la büyük hazırhldu yapdınaktadır. Bu deniz b&w olmuttur. eun.la ..... aılılaiama .ı,.ı ı>"w '9L c •*· 
... ...._ ,-=&kt ,_.q bı.wlye WI. - Bu fena bir flkir delil Ali .. Fakat • ti ak'9ma mahsua oknak ~ lt1e1W. snalda tıla All .. a.... .......... t I t .... tlCa;IJluln ... 
Arbk. 11t nll&yıln ..... cnılee'Mr et. ifi ll)'as ef~ kııxı apeak! S. nal! sam ~yf;N' den. Q(lk ıntikemrml bir orb9ln mpfe nrile ft fet~.~- .. Al' h .. , ! ..,M-
............ kx1htnl bunda ya- Yolaa ben mi! 8lr k-. ~ et. Her &iirlü pla m.W.111'i fitdlrinde ~. .,.._.•im w mi A' •• 
hl ımrn laio pkw~L Melt- Al? Beıı lider de bu ifl n,.. efeıdıye aörülen 1.nz ~ üzerine fiat ---•--- •MJSgı,ı~ fDIUll' 8Bıt;DI. :c:.=:• her ba1n yatmak üzere nasıl duyurabıl1r1m? mürakabe komisyonu piyasada daimt Pazar 1W •mçl•• llGDGllLOOU • 

....,.... liaatlerde, ~e - Bunun da kolayı var, Gülendam .. surette lmotroUer yapmaia karar ver- Pazar IÜDÜ O)"'LD?cM olan Lik maç- Körffs vapadan ı:.ıetme şefi B. Ra-
drlmneclell ~e lft.lyorlar. kameri- tji kadıya ne ~açacaksın.' ne de ben!. mi$lir. 1'ereffü sebepleri üzeJind~ ehem- lan~ : . . sim Denizyollan İzmir şubesi mUdUrlU-
ye,a aeJerek. yanyw, burada duran - Şu halde bu ;ok nuik Mfaret va- &niyetle durulacak ve alikMarlar teezi. Saat 12 de Altmordu • Ateş ıkinci 1a- ğüne tayin ec111mittir. Tebrik ederiz. 
bnapen1n Ust0ne ~ oturuyorlardı. zifeabü kime ~bin. Ali?.. ye ecliJecektlr. kım1arı : Hakem il. Bayra.. Saat H le ~ 8AS'fA&&f11 ~ SABl.nllK-

Ne ne&, ne face bir c1elc.-n1• mtl... - SOt nbum bu 1fi yaP'mez mı? Bu IAJrente ublpleri belediyeye müra- Albnordu • Atee birinci taknnlaft: Ha- Bm SABBAaw,UJl ..._ Tobrulc ~MINM bar l9raç hare-
Sarmaflk dallaruwı anmuln .OZUlerek elçilik vulfeslnl ıörmele Jiyık ondan caat edenle iQe ımıddelerhUn beıiz kem Eaat Merter .. Saat 16 da Deminıpor . -.... ketlle ltalyanlan aıbclao vurmak ta 
bmerlyenln içine 8lren ıpldar, o da- daha mllntlip kim Yal'? yilbelltJm &ıUnde. evvelce belediye- G~pe. birinci takunları : Hakem Mus- ml ~~ ~Saclı~ ~8; kabildir. ~ütün bu ~üret~ ~ke~r~ 
klkada her ilda1ne ele. &de&a parlak du- A)'Dl ~ aremmla olan bitene Din tesbit eyJemi4 olduğu tarifede um tafa Baloz.. . bazı tehlikeler doguracagı ıüpbesiJıd.11'. 
mantardan n irt dyt1n&ın mUrek.kep de mln evvel lll lhır. bqten başa vakıf yapehnısm• ~erc:lir. --·-- 7.abıtaya hakaret etmış ve tutulmuştur. Fakat uman buna rnüaiddir. Zira dilf-
hqalt bir Alemde yepdıldan zannını bulunuyor!.. FUJwldka lokantaesJarm iddiaları doi- Penbeyl bÇll'clı r . man kuvvei mineviyesmtn sarsıldıtı 
veriyordu. Ve bUtUn bu panltalar, mavi - Bakalım o buna razı olur mu? rudur. Ancak, lokanta sahiplerinden ek· Bayındır kausının Turan köyünde Kont yakı Belgr tlda muhakkaktır.. . . . 
bir qılc nC!fl"8den gılSlgeler onlann ben- - Neden olmum? önce, belki biraz serisi bu yUbelit önünde kendiliklerin- Mmtafa Er, 15 y..,..ru. Ali kızı Penbe _ BASTA&AFI 1 inci SAidnJ>I - Fran.seıun ınhı~~ ~yle bır ~ 
liklertne doluyordu. Ali ve Gnlendam nazlanır Fakat ikimiz birlik olup yal- den icap eden tedbiri almıelar ve Plht· Şeni zorla kaçırmış \'e tutulmuştur. da olduAunu da ıanned1 orlar yln tahakkuk ettijini ıördilk. ttalyao• 
varlıklaruu artık lribbatUn unutuyor- vanr, yakarını. Bayle yapacak olursak, Wık niabetinde )emek porsyonlanm • • • -

5~ bulunım siyasi ~ a..r ela ayni k~layWda yıkıla bilirler. sa. 
ltıdı. O sırada hiç konuşmıyorlar ve neticede muhekbk onu yola yatınnz. tenkis. eylemqlerdir. Hattl ekmek fiatı- N E V L O T çekınekte buluncluk1an te1araflara bala- tün meaele d~ kuman~ ve ~ 
hawa -- 8Ularm gdrardıtı Jnce pnl- Nmrlpt huıuaunda mutabık kalan n1n ~ üzerine ekmek porsyon- CUmhuriyet Halk Partisi ve :Esntf ima. Peşte ~ mahfillerillin PJai danın ı-lkolo3ik anını takdir etmekte-
b1ut ...,__... ntl-lı laz it.in erneliyatme lirifmekte lan da küçillm~. birlikleri umumi Utibl merbwn Ha.- kabili tahammUI olarak tefsir ettdderi dlr. . ..,ı.:., 
taWatm llm1Dklerine bakıp ve yalnız hi9 ....,,,_.iler. -..-.·- metlin Bildik ruhuna cuma günil at)e- Macar - Rumen münuebetlerinia lınl General Vavel ve general Vilma _....... 
• 1Mlıu1nl cllallpnk ama mder - atT&BOt - ...... ••-i vin Karantina camünde mevlut okuttu- bir surette gerainleşanestyle lılwr ha- nuana karfı, malik oldaldan her~ 

BVll.&ft'& 

T ayyareSinemamacla rı: 364 
DO!IYAHJN l'oN B0r()K tJd YILDIZI 

c:a•pıa• •ta · DmD DUllD 

BUYUK AŞK <EU.Etım> 
AYJllCA: YAKIN $ASK aapp••t, .. 80ff bfGILlz • iTALYAN ... --.ı 
llA!tNa.a: 1-1-'1-tDL C• n.I, ....-~ ı de 

tLAVS Mdll YA .. 

r-••n 1....... rulacaktır. Bütün dindaşlar davetlidir- rtciye wwnnın bu uyaretl •'•Wv-. muvaffakıyetle ve cesaretle kullannıa ' 
ler. riilmektedir. ta= mesele düpnanı Libyaya ve 23 kinunuevvelde Aııbreda topk. 

cak olan puıuk lroalresi bazırlıJdanna 
devam edilmektedir. Bu konarede ı..ıı
ea pmauk menulan koa~ktır 
AJAlrpclvlar kon,creye birer npor huar
larnakı.dırlar. Konıreye tzmir ziraat 
odasını temsilen bir aza ve pamuk ipliği 
fabrikatörleri de istirak edecekle.rdir. ---·--KALP SEKTESflOEI OLOM 

Evvelki gece Ballıkuyu mahallesinde 
75 Y8f1Dda İbrahim ~u HUseyin Nok· 
ı.. ölll bulunnuqtur. Yapılan tahkikat ve 
muay...a.de kah> sektesinden hay.ta 
M(iderini )'Uıuduila anlaşılmıştır. --------................ 
.Berpıuda kazanın sağlık .ini tel· 

kik.eden Bdıl9at mtWOril Dr. Cevdet Sa
racoiiu avdet etmiştir. 

----------------------~ hattA bütün bu memleket bariclDe w4 
LA•·B'nln ini ultakl ~eUlr ~ 

BORls KABLOFUN .EMSALStz ŞABESElll.. 

1 •• IAKGllAY YAIRTOR 
2 - PDVASIZ atty&aL 
3 - TCllKÇE YENi llCebl HARP JURNAIL 

HE& C<; Ji1ıJM DE tut DD'ADIL 

edip edemlyecellmtzdir. Arapt.nn da 
ayaklanarak ttalyan kotlaram, gruplal'I" 
nı ve slvUlerini tuylk etmeleri gayri 
muhtemel deiUdlr. 

· Arnavutluktaki hareklt bize bQyOk 
fırsatlar vermektedir. Armvutlukta 
mUthlt kıp ralmen Yuıwı ordusun-· 
lenıelerinde devam ediyor. ttalyaıılar 

1 • 1 ••1 • 1 • 1 • 1 •••11• .. 1 •••11••1 ••1 • 11' 11•••••• .. -• ... - .... ••••-n•••••H•M en tehlikeli vaziyettedlder. 

T A N sm•M&81 J!'4el' Afrikadakl deniz kuvwtıeriJDls'° 
ı - NESK. ZEVK. JtA11KAHA HAJ'IAL&lllNDAN ldJd!d y AlfYOS den bir kısmını ~rarak AvloDp19 

iS'IE AL'!IN Dtzl!JlHDaf ala ltlJll, ~ bu dube ttalyan1ar lçl&I 

KOU sn.b.a -·- ölüm darbe.1 olur. Belki de'%~ 
1 ..._ ıwunası lainden çıkarak m 

D CK POVEL • WllARY LAMI: ._ VAS!uu ll&i A 1 • bbule mecbur edilir. ttalyaalana ,_.. 

ı-
3-

me4'ar ......... .._ •• re = Da ceuret edeftılderial ~ 
DCNIM IEDI Kuıl01intnin Papt ~ ~ 

nNt ...0.Ç& JIAO~lla&U me1tw1en Wlllhnaktadır. Bla ODtl ~ 
rebiliriz. Bunu yapmak kabllcllr.• 

nabWr. Bu d.ha münuebetli olür. Seni I pek zalimane- bir hareket oluntu. yant etmek liluinm,im. B='• wa1 bir m*tup ptirdl Banu et. .,.ı _.-. 
...a. bulabilecetimi baD9 tel&raf! 1 Silratle kalktı ve odanın bir kapslal bulnpWlee .... llkmiforam. dra we- da vel'IMllWl nual olu7or! tlr 
Midir. lflal eden küçük mua lSnilDe oturdu. ,. pheıl'-', w ner..ı. o..,., ben - s.bebl lfllrArt buma IPMle • 

Daime Mili dlifünen: Perte• Burada akla hatmt ıelecek her clDI kA- .. lıııak billrm't .... 8eal ..,_. mlmt ben tahmin ...._. .._ ...... 
Zavell& Pwtev ba ne lrad.r beceriksiz lıtlar mevcuttu " Uzerlerinde çlfdllfD ...ııuııııı•e ...,, 1 • mltı "Rm. al- lailrıVet yoluma ..,..kta ı...ı ::;: 

bit mektuptu. 
1

Teyzes1alıı giJletleyici musarrah adreai. tn yakan istuyoRUD dm Pldn. W 1-a ._._p ... 6n. ~ ,., beni • 
oJenk ynlannda bulunm.esı tkıtfl bel .. isınl ve teJcraf adml yazılı idi. Tam lmlt -..ma. ._.,.. ......... vakit ~ mahkOm edlJOISWlml 
ki de takdire aeu bir 1'ı.tn 1MbsulU böyle blr 1k.eınetctha yalafan ve per.. .... Wr te-n8h ~ Gülen, sUJerwk: "' 

Z.. tdl Falrat bu ~ da hep cmUıaaııe- tevin aözleri önünde flmdiy~ kadar fi1p- Yııkıacla llrGpnek 8mlclde ellellal • - ttlraf edilen sUnah yan 'Jd'Y• TA••• • .,._ TD.Da betli> olmtk ~ hiç terk etmiye- he edemedltı ufuklar açacak bir JcA., kana cOllea> fdilmi§ sayıbr! cWl • 
• wy cek mi! CJUlen bandan nefret ediyordu. tını! lıle1dubu tekrar okudu. Bira aaluk Cemil, )'Uyaran bir leSle _.ıu. 

- ll - Ne Cemil, ne RUlm ulA böyle bir fikn Kalemi difleri aruında tutarak ne balclu. !'tirat mpa lılr tm lwllR .. ~e- - Fakat derhal hereket ~ 
mektup ~ıJdıa. CalM ~ - .W. D•liJırMlı onua Bnnkayden a6n- dnpnlyecelder, u1l böyle bir kelime yazacajmı, hanai kelimeleri lmllınıca- Dl6ıa ,_..... CfJ9ftl'et .....,... Perte- Diz, delil mi? Size ~k ~-it 
Wllbııl 4i1 Wr ptNs ........ ..._ arta a11p- cWr otıımaıbll bun- kullamnıy~rdı. Pertew, onlardan tını uzun uwtıy. arattırdı. Onu incit- wlll pbnnlnı temıeaal etmı,ordu. Bu kadar §eYler var ki... (.sesini --;;; 
t ı anfalnıle \ul '• w Peste'1a .._ l\umlu1 oJnMlala vakit nınce bir bnıh.fb oldulu için kwyordu. ııwk istemiyordu. Fakat kolay iş değil- kaymetU t.till yüım blıpu ~ illve etti) tablt, otomobilin JculJa11' 
........... P meb1Na da _.,ı,.. ..... ~ Sonra pzeteleri Aldamnıttı tamamlle aldanmıştı Per- dl Şu satırları karaldı: çok hul,tlar kuduiu sen1t yolJerda hakkında. 
a.. Ş.... •, lha ......... ı&m01. 111Mt1m JDJDda ayakta duraa tev onu, ~ bir otomobili yÜk gi- « Azizim Pertev, 9el'IUzefte clolru sttmek ve flındi &ıUn- - Bwıa e~ ~? 

- Bu • bDa wle ... f utı-am. GOlenln ımalal taDunız, bUtiln bu hl- bi tafıyan ve ne yapacaiını bilerniyen « Buraya, arkadaşlar arasında bir kaç de belkl de ~ olan saadet yoluna Cemil omuz silkti. .~ 
ÇOaldl beDd de mflMmclr. Bd ._ ld klymia hakikate tamamen uygun ol- bir kızcaiız zannediyordu. iki delikan- gUn geçlnnf'k üzere otomobille ge1dlm.• strmek istiyordu. - Rezzan ıu çocuju buray~ dAv~ 
Srr mılıg ..... 9eDd tetzlww a- claiaau mılamıfta. Bundan mUdUrline lının şah.~ına alaka g&terdiklM"ini ve Cümlt- müphemdi. Fakat daha ~niş Giyindi ve kalbi atarak .apiı indi. mekle ne kadar aptal~.~ !Otre kl
hlltl •eapn am ~. baluıetm.Lt ve lnanılmıyacak. bir lUtüfkAr- bir üçilncüniln daha aralarına katılma- i7.ahata d<ılmak cesaretini h·~mniyor- SersGzettlnhı yeni bir fulı açılrnı)'<>r dı. Öyle anlar var ki, ıki klfl ~]lllllt 

CJllRowk 117' clell, pmala beltUıı hkla karfılalmqtı. Şöyle yazıyordu: lanna hiç 1Uzum hi.ssetmedlklerlni tah- du. mıydı? fidir, Öyle dejilmi ya? Fakat 
0 aJaıt" 

191-Cılnde çdcbktan ,.... - epey Müdilr bana gelecek hafta soııunda bir mln etmlyordu. Bu o~landan yakasını Teyzem Eren köyde, buradan yüzler- Cemil onu mrrdiveniıı apllaında, par- eline aksı bir kart düştü ve~~ 
re1c1Am oldu. Cemt1ln de lyt o1dufunu hafta mezuniyet verdi. Eğer bir mahzur kurtarması lhımdı. Fakat nasıl! Onu c kilometrt' mt' af dedir. OtomobU ıııt- m4Jan rasıncla bir zarf oldulu halde duiu v till'deyi temin edece~ ~bl _,..,& 
ilmlt ederim. - ıı ............ • ' ıçwllncltmelr. istemiyordu, zira kendi~·ne yahatlerini hiç sevmez ve bana mUllki ............. miyor. bakınız iste, şimdi siSUI 8 w-

Pertevln mektubunda Pu mahiyette 78Jl.ID& plea:llm. 1!9btlk1E _.bir 88- karşı dalma dikkatli ve kıymetli dav- olmak onu pek Uşlltecek blr fikirdir. - Ruhsatnameniz olduğunu ümit di- annemle hararetli b"r mubaveref8 
hfç b·r teklif habert yoktu ve Gilleon bu- yahat yapmq olacaiız. Teyzen de bize ranml§tı. Tam tallin gUlUmsedi~l bir sı- Zaten burada daha uzun m"ddet kalmak yorum... tu~mUf. 
DU pek cua sıkıcı bir mektup tellkkl refabt ederek yanımı• huır bulu: rada ODU eski bir pabuç gibi fırlatmak niyetinde değilim. Diler mmtakalan si- - Fakat oda lıizmetçisi demin bana - 8 i T M E D l -
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Bu harbın sonu 
gözükmeğe 
başlamışhr 

Arnavutlult 1ıralı ya1ıın· 
da döneceğe benziyor, 
onu bellıi de Haile Selti· 

siye taJıip edecfıtlr~ .. 

rENJ ASJR 

Radyo gaz:tesine göre Bir hi~Age - Bir hakikat 
/ngilizler /tal yan geri 
hatlarına Arnavutları 

Brindizi nasıl bom
bardıman edildi? 

indiri yor/ar --·-ŞEH SUNUSIYI TRABLUSTA 
REiS YAPACAKLARDIR 

lngiltere zafere 
doğru dev adım

larla ilerliyor 
Bir Amerikalı 

Bir tayyareden takip 
YaJ A i,, " ıa" ettiği bombardımanı MıSlr huduJl ndaki İngiliz taarrutl nız mer a.,a .,• 

12 llkkanun ııersemDe 19 

Millet Meclisinde 
Dün Başvekil Dr. Sal·dam mü 

harekatından bahseden radyo gazetesi }JGl'e için verilen para, anlatıyor 
diyor ki: 14 senelilı bütçemize -·- ------,--lC4x-----

F d . k V R •İtalyanlar Mısıı hududunda tnarru- muadı-ldir.. tcBen sı·z;-le konucurken b 

Daha sonra •• him beyanatta bulundu 
YAZAN: re ene an yn 28 ge(tikleri zaman Mersa Matruha ge- -· ar Ankara, 11 (Hususi) - Büyük Millet kaydeden bütce encümeni maz ata 
CEVtREN: ADNAN BtLGET lince durakladılar ve vnz.iyeti izah ede- -• __ _ İngiliz tayyareleri yine Meclisi bu~ün Refet Canıtezin başkanlı- harriri de imkan hfısıl olduğu tak 

Harpler gavelerinr değiştireli beri, rek, işgal ettikleri yerlerde yol yapmak y AZAN : CE:\IAL KUTAY İtalya üzerindedir .. » ğında toplanarak l'U2.11aınede bulunan hükümetin bu ciheti nazarı dikkate 
Avrupndıı patlak veren topyekun ateş- mecburiyetinden bahsettiler. Yol ha.zır-

1 
ha maddelerden askeri ve mülki tekaüt ka- cağını söylemiştir. 

lere cCihan harbi> ndını vermek moda Jıkları tamamlanınca Süveyş kanalına İngiltere, 941 baharı için, jnsana ha - Atina. 11 (A.A) - Amer.ika ı mu r- nununun G6 mcı maddesinde bir fıkra Bu münasebetle söz alan başvekı 
halini almıstu. Filhakika bu harbin cCi- gidecekl rini bildirdiler. yal intibamı veren muazzam emekler rir Maltikan Cralski Amerikaya hita- ilavesine ait kanun lôyihasiyle göçmen- Refik Sav<laın ~u bey::mnt1a bulun 
hnn harbi> mahiyetini alması jçin lü- Bu İtnlynn izahı, Yunan harbındaki "aricderek hazırlnnıyor. Bu hnurlamş ~en radyoda bir konu~,na yapmış, bir lerle nakledilenlere ve muhtac çiftçile- tur : 
:zumlu olan bütün Cimi! ve atüler muvaffnkıyetsizliklerini örtmek için ile- miidafaa için d i • taarruz içindir. k;a- lngilız bombnrdıman tayyaresine bine- re tohumluk ve yemeklik ~ağıtılması ·Arkad. şlar, uzak vılayetlerde v 
939 - 940 milletler harbinde fazlasiyle ri sürdükleri mUtaUialara benziyordu. ğıdaki yazıda 1n :.ıltCTe b svekili B. Çör- rek Brendiziye nasıl gittiğini tefen·üati- hnkkındaki kanuna ek knnun layıhasının ha sa hudutlarda bulunan mem 
mevcuttur. Şimdi marc~] Graçyani ordularmın çilin, 1ngilterenın bazı hadiselerde ne- le tasvir etm.ışfü. ikinci mlizakerelı.:rini yaparak kabul <'Y- mız, suba~ im ımız, onların aileleri, 

939 Ağustos sonlarında patlak veren geri dönmesi İtalyan efkarı 'umumiyesi- den ihtiyatla hareket ettiğini, tabiattan Muharrir şöyle demiştir : lemiştir. cukları mektepleri ve evleri için h 
harbe tekaddüm eden günleri hatırlar- ni endişeye si.irüklemiştir. alınmış bir misalle nnlatan güzel bir iza- •Yirmi dört saat evvel orta şarkta bir Meclis bundan soııru emniyet teşkilat met bu~dan evvel bu mesele üze 
eanız, bu içinde ya•ndıgwımız günlerin bir İngilizlerin bu giınleı·de bütiln fırsat- hını bulacaksınız. mahalde ay ı~ğiyle yıkanan bu· tayyare kanununun 49 uncu maddesine bir fık- imali fikir etti ve oüşiindü .. Hatta 

,,.. meydanı bir lngiliz tayyaı·esinin burnu il" · ı k lfı ilı · } · ddeoloji barbi> olrıcağım tahmin eder lardan islifadc ctm<>k istedikleri görülü- Meşhur Fransız muharriri Andre 1 ra · avesıne at ·anun • Y asıy e ıı.ı>en: de bulunduğumuz sene bUt~esine d 
dunırduk. Hakikatte tahminlerimiz bizi yor. İngilizler Trablusgarp Araplarını Moı·uva, l"rımsanın neden mağlup oldu- ~J~d~d~;~~uy~:b:d::~n at'r~Y;~~~~l:rl çiyari ve tıbb> mibtahz~r~ar ha~~ındakı milyon lirn koymağı taı::avvur etti. 
tamamen yanıhmış, varılan şekil <ı:Ne ve Arnavutluktnki Arnnvutları tahrik ğunu anlatan bir seri yazısında, şu hn- vardı. Bunlardan biriyle Yunanistana, k~nunun bazı ma~deler~run t.ad~ı ~e ye- Maalesef vaziyeti hazıra dolay 
ekmek harbi, ne de bir ideoloji harbi> cdiyorlnr. İngilizler Arnavutlukta İtal- tırasını oa kaydediyor: İtaJyaya ,.e hedefimiz olan Brendiziye nı b~z~ m.ad<l_~for 1Hlves.ın.e aıt }ayihanın bunu yapamadı. Geçen sene şarkt 
olmuştur, diyebiliriz. Şimdi muharipler, yan geri hatlarına Arnavutları indirme- cBir z.ıımnn ÇörçUden tngilterenin u~acaktım. daMbırcliı~ı? mb u·t.ailnkküc~eJerırı ~t·ap~ışt~~· yahat buyurmu~ olan Milli Şefimi 
harbe tekaddüm eden zamandakinin ğe başlamışlardır. İ Habeşistan ihtilafında 1talyaya teslimi- Hareket saatine on dakika vardı .. İki 

1 
~. skın \~g 

1 
topkant 1~ a 

1 
ın- isicümhurumuz. avdetlerinde bize 

bir kaç miali daha kudretle silahlanmış $eyh Sünusi de senelerce talyanlarla yet göstermesinin sebebini sormuştun:ı· pilot refakatinde motör homurdandı. c: J?uzad eresı Y~J?;.~r~ . a~vıp ~.;ın: dikleri notlarda bu meı::eleyi bilhass 
bulunuyorlar. Bu silahlar artmakta de- ~ücadele ettikten .so.nra harp ~a~ ;'e- Bana kayde şayan şu cevabı 'Y'e~iştı: Ekzoz borularından alevler fU?kırıyordu. v~ ırn a~a ~eş 1 a :aı~ ın~ .~ 1 

cebe- barüz ettil'mişlerdi. 
vam ettikre bir 1960 harbi veya sonra- n.nce Mısıra gelrnıştı. Şeyh. SUnusı sım- cB:ıh. r'i h.aY" .. 'annt ar.as.ında palınurıdea. Hn .. ekct ettik .. Ay ıcığı ı·,.ı·ne kadar hına ara aıt anun y ası munase B' b .. . l . Fakat "" d M da har k t M d .... ~ "' ti•·le so"z alan bazı hatipler uzak böl- ız unun uzermc eyız. 
lan için bir harp tehlikesi daima mcv- ı ısır e e e g~, .ısır ra - ismınde i.istü zırh gıbı sert kabuklu bır yilheldik 15 bin kıdemde uçuyorduk.. g~lerdeki vllfıyetlerimiz.le, dig~ er hUkü- tiğim gibi vw.i.yeti haz.ıra dolayısiyl 
cut olarak kalacak ve insanlan daima yosunda İtalyanlara hucum etmiştir .. yengeç vardır. Bu hayvan ka.b.~k. lu b. ah- Akde,.,;z üzerine geldik .. Ufak bır' dalga k dk K b E.11ı.. Trabl b İtal anlar ka bed - ... met memurları }rln de bu yolda binalar paı.cıyı oyam. a ı ·• ~dir uHz "k rahat,.ız edip duracaktır. ı;.,r usgar 1 Y Y e- ri hayvanatın en ziyade cloğüşenı ve dahi yoktu. Denı'z u··zerın· de bır' saat tı"- .... dı B n1. b değil u 

cek olurlarr"' İngilizler kendisını· · Trab- h " yapılmasını istem;c:lercllr t. a~a . ır ~y .. .• 937 YIUNDA """ hmıhandır. Bu mUthic hayvanın aya- tuktan so~- Yun"•ıı'stan go"run" du". .., b d k,_ t 1m <"+u ( 1 ta · k1arı d · " ........ .... Mevzu müzakere kanun layihasının unu mı7.aıı 1 Ka e a 1~· 
937 yılmc11 milletler cemiyetinin uag~rp reıs yapaca nı va etmiş- tına hiç dikkat ettini7. mi? Tetkik etme- Aradan dört saat geçmişti, İtalyan sa- bütçe encümeninde 1etkiki esnasında lar .. ) 

toplantı yeri olan Cfl!evreye bir tahtsız lerdir. niıl tav.siye ederim. Bu hayvanın zırh hilleri görünü,yordu.. Tıpkı bir çizme bu cihetin nazan dikkate alınarak ayni Meclis cuına günU tekrar ıoı>lan 
ve taçsız imparatorun girip memleketi- gibi esrt olan kabuğu muayyen mev- gibi idi. Brlndiz.i tlzerine geldik. İta!- temennilerin izhar edilmiş olduğunu tll'. 
run dnvaıını teıırih eylemek istemesi, biz inen_ •ıız• gazete• simlerde düşer. Yenisi çıkıncaya kadar yanlar uyannu.,lardı. Bizi toplariyle ••- •• •- ·-·-·-·- _ --·-·-·- _ •••·-- -·----·-·-·-• 
insanlar için bir intibah deni olmak ge- .J&t • bu korkunç hayvan çok Aciz olup kendi- karşılamalanndan anladık.. Bir çelik 

rekti. Ethiopia'dan kalkıp gelen, daha 1 • .. si başkaJarma nv olmak vaziyetine gi- yağmuru bizi arıyordu. Sağımızda r.ıolu- Mı·ıı"ı Şef'ı·n lneboluyu te 
c:Joğru bir ti.birle kovulan bu jmpara- enne gore rer. Bu halini kendisi de anladığından muzda infilü:Jar oluyordu. 
tor, mnletinin davasını Hlia bir lisanla kabuğu dilşece~i esnada blr kayanın dar Bu arada son derece büyük korku his 
ifade eylemek arzuıuna kapıldığı zaman, - BAŞTARAFI 1 ci SYFADA - oyuğuna iJtlca eder. Burada yeni kabu- etti~imi itiraf ederlın. Her tarafımızda ı 
Muaoliniıain malune1eşmit taarruz hat- ması muhtem~l olan nutlruna l§areUe ğunun bUyUmesini ve kemale gelmesini infilAklar, denkli elevler kesif bir hal rı•f1• 01• n yıldo•• nu•• mu•• anı 
b ti Adia Ababaya kadar uzanmı~ bu- diyor ki: saburane bekler. aldı .. 
lunuyordu. Zavallı Haile Se1a.~e o za- Bu iddianın istikbalde İngiliz harp Kabuğu iyice neşvünema bulduktan Biz tıpkı be.şlk gibi bunların tarakala-
man, milletler cemiyetinde hakim olan gayelerini tnhrif ebn<!sine her hangi bir sonra bu kolcrunç hayvan tekrar etrafı- rlyle sallanıyorduk.. Şimdi hedefimiz x••----------
milletlerin nuan merhametinden başka imkan bırakmamak için bu iddia yeni- nı deh§et içinde bırakıı:. Bahrl hayvana- Uz.erinde idik .. Rasit, tahripkAr yükünü İnebolu, 11 (A.A) _ Mil1t Şef ismet rarlar ittihaz edihniştir. Bir sene 
bir sıcak hia bulamadığı için meyusiye- den reddedilecek ve Alman miJletinin tın en cesuru olan bu yengeç artık ac- abnak için en mfisait yeri ve zamanı kol- İnönUnün fneboluya gel~lerhıin ikinci bnda yapılan işler 'hakkında verile 
tini çok uü bir ifadeye bürüyerek sak- bundan haberdar olması için her şey zinden kurtulmuş bulunur. lıyordu. yıldönümü münasebetiyle bUyök teza- hat memnuniyetle karşılanmıştır .. 
lamaktan haşkn bir şey yapamamıştı. yapılacaktır. Almanyayı yıkmak veya İngiltere dnhi bu yengeçe benzer bir Şimdl Brl:n<llii tayyare meydarunı gö- hilrat yapılmıştır. . b 

1 
k Ebed& ~Af Atat' 

SONRALARI tSE ona yeniden bir «Vestfolye> .sulhu imza bale gelmişti. Yüreksiz ve basiretsiz zi- rebiliyordum, İlk bombalarımızı atmış- Ankara, 11 (A.A) _ F.dirne ve Gü- saıye aş anır en, 1 
""" 

Habeş İmparatoru cbir şeyler yapı- ettirmek müt.tcliklerin anularına uygun mamdarlan devletin mildafaa zırhını bk .. Süratle dört alev siltunu yeri ay- müşhane merkez kazalariy]e Gediz c. aziz hatırası hürmetle anılmış ve 
nız. memleketimi kurtarmanın çareleri· değildir. Hic bir Avrupa nizamı Alman- kaybetmesine sebep olmuşlardı. dmlattı. İlk bombalar hedef üzerine H. P. kongreleri toplanmış ve muhiti Sef İsmet İnönUne içten gelen se.v 
ni zamanında alının diyordu. O bili- yasız tnm olamaz. Harp gayeleri meya- Binaenaleyh Habeşistan buhranı esna- dUşmüştll. alakadar eden meıııeleler hakkında ka- bağlılık duygulan izhar edilmiştir. 
yordu. O biliyordu ki kendi hasına ge- nında Almanyanın müsavi cfakat müte- smda İtalya ile çarpışmak )Azım geldiği Hava madeni parçalarla, infllAk du- .. - ·-·- ·- ·- ·- ·- ·- • ·-···- ·-·-·-·••·- ·-·-· 
len akibet, yakın ıenelerde daha başka- bakkim değil-. ŞCTaitle yet- alacağı bir zaman biz kaya oyuğuna girip kabuğu- manlariyle doluyordu. İkliıci bomba ae-
Jannın da müşter,.k ıstırapları olacaktı. Avrupanın tımzimi mevcuttur. Bitlerin muzun bUyttmeslne ve kendimizin kuv- rlsini de hedefe attık. 

Nf'tekim clnha ikinci Cihan harbi yıkılm:ısile bu gaye biran evvel tabak- vetibulma.mıza intizar etmeğe mecbur İşimiz bitnıişü. İtalyan topları hAJA 
paalak vermedt'n tahtlar devrilmiye, kuk edebilir. olmuştuk.11 bizi anyordu. Yarım saat kadar infilAk· 
7eİ!icümhurlar memleketlerini terke cDeyli Mcyb diyor ki: Hitleri dinli- Bu teşbih çok yolundadır. Fakat böy- lan işittik. Hepimiz sağ ve salim kur· 
hnramışlardı. Bugün Çcko~lovakya rei- yen amele kiit1e1eri, Führerlerlni bir le bir ihtiyatkArlığm sonu getirilmemiş- tulmu~tuk .. Nihayet avdet ettik. 
sicümhuru, Arnavutluk Kralı, Hollan• müdafaa vaziyeti iç.inde görm~lerdir. tir. Çünkü İngiltere ile Fransa iltica et- İngi..lli:lerin cesaretini size anlatamam. 
da Kraliçe1i. \lorveç Kralı. ~pany<". İngiltereye karşı mutad hücumlara ve tikleri kovuktan, en korkunç bir düş- Ben şimdi burada konlli$urken onlar 
ıeisicümhuru) Polonya reisicumhuru, tarihin 1ahriflerinl' kulak vermişlerdir. nıan ilA? boğuşmakta kendilerini koruya- tekrar İtalya üzerindedirler. Onlara mu
Lüksenburg Crandücıesi, memleketlerin- fakat bu defa eski gürültülü itimaddan cak kadar kabukları metanet kesbetme- vaffakıyet dilerim " 
Jen kovulmuoılardır. Finlandiya oika- eser bulamamışlardır. Hitler kadınlar den evvel ve mevsimsiz olarak c;ıkmış- --~f]---· - -
y,.tçiler arasındadır. Belçika ile Fra:ısa- ~~ şo:.uklar~ ~arşı harı;> etmek ~medi- lar, dövüşe atılmışlardır.» ITAL YAN JEBLIGI 
nın akibetll"ri ise hepimizin malumudur. gıru soylemıştı". Buıın ınanmak içm onu . . . * .. Roma 11 (A.A) _ ttal an tebli~" 
Litvanyn ve Danimarkayı bu sonuncu- dinliyenleıin Polonya, Belçika ve Hol- Şıındi .İngı]tere, hazırlıklı duşmanını 

9 
K" l günü Yt-~:t:_ 5"hlı 

Jar arasına iUıvt' etmf'k lazımdır. Iandada kndın ve ~ocuklarm boğazlan- bile yıldıracak bir kudrette silAhlanmak anunu evve uııs~ zır . 

Başvekil Tasarruf haft 
sını bir nutukla açıyo 

~--~------~--s•x-~~--~~~~ 

Ankara, 11 (Husus!) - Yarınki on iki radyo ile neşredUecektir. 
ilk kanun perşembe gUnU sayın başve- Yarın akşam (bu akşam) general 
killmi.z Dr. Refik Saydam 11 Snc:il tasar- 2llXl Özalp radyoda bir konferans 
nıf ve yerli mallar haftasını Ankara ceği gibi hafta lı;bıde mUnakalllt, m 
Halkevinde aaat 15 te vereceği bir hita- İnhisarlar. Ziraat ve Ticaret vekille 
be ile a~caktır. Ayni aaatte bu hitabe radyoda birer konuşma yapacaklar 

Simcli Londrada bir ·Memleketlerini dıkları günleri hatır.larından tamaınile yoluntladır. Yalnız Kanada, Avustural- fırkaları Trablusgarp~ teşekk~erlmız 
terk edl'n imparatoılnr. Krallar, devlet silmiş olınalan icap eder. Bununla be- ya ve ~enup ~fr.ika~ının hava silahlan- tarafından mü~aa ~en mevzılere hü-
ıeisleri ve l'rkftnı kulubii kendiliğinden raber bu edn değişikliğini ümitsi:rlik diye masının. dahi, onilmüzde~ ba~arda, ~- cum etmişle~r.. Bır müddet şiddetle Yunanlılar ıtalgan 'Ol ~ont Çakı· 
teessüıı eylemiş hulıınmaktarlır. Bu ku- kabul ctmiyelim Almanya kuvvetlidir manya Jle sakınılması guç bır tehlike mukabele edildikten sonra kuvvetleri- 'fi 
lubün bir azası Bekikadn, diğeri Fran- Ve daha kuvvetli olmak için geceli gün~ teşkil ettiği haber verilmektedir. İmpa- miz Sidjbamuıiye ~kilmi§lerdir. _ -.-
5adadır. Prenses juliana iki çocuğu ile dii?lü çal~maktadır. Biz de onun gibi ratorluk makinesi, hareket halindedir.. 9 ve 10 kAnunu evvel günleri İtalyan cenabına UOklendl Yuaoılav aa•et•l•rı 
K ondada bulunuyor. Hollrında tacının yapmnlıylz. Çünkü ~gilterc için bu harp.~~ toprak kıtaatile dil§man arasında pek şiddetll 0 e M ~ _. 

anahtannı eline almak üzere bulunan «DeyU Skeç» sunlan yazıyor Hitle- veya nüfuz savaşı değil, bir olum veya çarpışmalar olmtı§tur. 9 KAnunu evvel- • --- be UQJIQffa bu/und 
lıu muhte em kadın bir Kanada otel rin nutku en fen~ tazyıklara en. az çir- dirim mücadelesicfü. de general Maletti Trablusgarplı tabur- ITALYANLAR HALA NEVMI· J 
odasında memleketinin mücadelesini kin bir ~ekil vc~ek için kayda şayan . Eğer, 941.harbma kadar ~~ıya, de- lann .ba.ş1ılda ölmUştUr. --e-
hcyecnnln takip f"diyor. bir gayreti ihtiva etmektedir. Diğer ta-~ ~giltere .ad~larını ıstila edecek ~~ ~z.ları esnasın~ tayyare- OANE HARBEOIYOR Bir Macar iktisat hey 

Londr .. daki majeste Britanya Kralı, raftan da ibir çok garnbetlerle doludw·. bır teknik !11ucızesı yara~, sıra l~nmız c1Uşman zırhlı teşekkülleri üze- Manastır 11 (A.A) _ Royterin A:r-
talilerinin kötü neticelerine boyun ı>ğen Mesela 1ngilterenin istiH\sı havanın en ~bm ikincı 

1 
safhasına gclec:ırur : İn- nn7 bambalu atınış~dır. Yunan cep- navutluk • Yugoslav hududundaki hu- Peşteye gidecek .. 

Krallarla devlet adamlarına ciddi ,.e müsait zamanına tehir ettiğini beyan ~ taarruzu ... Bu taarruz, hır taraft hesındeı bugün ehemmıyetll harekAt ol- sus! muhabirinden: Berlin, 11 (A.A) _ D. N. B. a 
mükemmel bir misafirperverlik göster- t · l' A b H'tl · beklediw· gU 1 Ingiliz donanması bütün denizlerde ha- manuştır. Bel'"'"ddan ı'stihb ... •· ediyor : Mac e mış ır. c:ı a ı erın gı ze kimiy' ti lind t t k h d . ~ l/ı#lıllıl 130 kilometı-e uzunluğundaki Ama- ,..... -
nıekte devam ediyor. Onlar halen Kral h ı 1 d' ? Al d e e e u ar en, ava a ve ıcap * · · k 4- Çaki Budape" ava snrt arı nası şey ır. tı ay an d k d dün il . b 1 I vuUuk cephesinin fhnal mUntehasını ncıye nazın on. "' 
!~~d ;;,~::k;!a\~~ğ~~:~~~ak ne~~; beri~ güze~.h?valardan en fena hava- :a:~~ar:: :~ip !t~ e::aşı~;:c:~. BEYRZ K TABIN TEFSiRLERi teşkil eden İtalyan sol cenahına karşı hareketinden sonra Yugoslav gazete 
duruyorlar. öyle tahmin edilir ki, ma- 1?ra _kadar buttin hava ~artl?rı .. b~. kıta İngiltercnin silfilılnnmak için harcadı- Atina 11 (A.A) - Gazeteler beyaz Yunanlılar dün ve bugün eiddetll bil- habirldrin~ M~~~= V..~ Y;ı~osl 
J
• f'Ste Kral ynrın onlara memleketlerini ü7:eı:ındc zaman ?'.aman htUamlnu goster- ğı para ve verdiği emek, B. Çörçilin, kitap hakkında mUtal6.a yUriltmekte de- cumlarda bulunm~. arasını a, er 

11 t ~hiuz~ın e 
mışt.ir. . kabu- ~ln-ln.,._ k k tmektedlr Kati _._, te-ı Yunanlılar to""U kuvvetleriDi tesis tesir er yapmış o an arı munase 

ve !açlarını da ,.~rmek jçin lüzumlu olan So B Hitl Alman kı fçln h yeng~ gunu sa&«U • .._ ........... a a- vaın e • me.nıu gaze ::11 n b re nazarı dikkatlerini celbctmiş ve 
jesti yapmak üzere fedakarlıktan çe- nra, · er ba ır a: rannın tamamlığıru ve bütünlUğUnü an- «Beyaz kitap ve kara aahlfelen ba~lığı ettikleri baraj ateşt himayesinde Mo a b1.ir k' , 
linmivecı-ktir. y~t ~ası isterken, ştan başa kendi latıyor : Bugüne kadar Amerikaya tay- altında şunları yazıyor: dağlarının t1mal )'amacmcla bulunan m .Zi ar~tlm tabiatiyle siyasi mahiy 

BiR TARtHIN TEKERRORU mılletı ile dolu olan kendi sahasına ne- yare için ödenen para dört milyar Tilrk ttaly ı... ti aözün..l- d ttaJyan meV7.1lerine doğru Aleırlemlşler- .. u- 31'
1 ı,. 1... eld h' b' 

den Baltık memleketler.ini ve cenubi · ' .. . « . an. s.,asc \W urmıy~ u.ı.r. Bunun "~· ev en ıç ır ~ey 
Tarıhin her zaman aynı şekilde te- . 1 un d . . d lirasını bulmuştur. (On dort senelik bir sıyasettir. İtalyanlar Amavutluga dir. liyemem Fakat gerek Macaristanda 

kerrür etmiyccf'ğini söyleyen Romanya !,ır~ u ave etme iğim izah etm~ e- bütçemiz) .. Kanndndn 57 tayyare pilot girm.lyecekJeiint bize temin ettikleri za- Yunan kuvvetleri ayni zamanda ken- rek Yug~slavyada her kes bilir ki 
Kralı Knrolün akibeti ise, yürekler acı· ğil:ırİ:r 1 . Al ln k . mektebinde yirmi binden fazla genç ye- man bizi aldat~·orlarda, Arntlvutluğu is- di mitralyözlerin.in ve havan toplarının memleketin sarollni münasebetleri 
sıdır. Karol, Romanyayı senelerce ida- · . ı~ ~rın .. ın_anyanm yn 1~ endı tişiyor, biüı.raf ve A.lman istilam altın- t{Ja ettikten !OnJ'a orada kalmıyacalcları- himayesinde hareket ederek İtalyanları m devlet adamlarının ziyaretleri 
resi sırnsında her şeyi yapını~ bir lider- kaadeth:ıan istedığinı mevzuu. bahis eder- daki memleketlerden sabn alınan tica- nı ve blzl endi~e sevk.edecek hareket,. Ohrl gb1ilntı çeviren yoldan !Ukerek cesiz değildir Bunlar iki milletin 
dir. Hakikatte onun yapma~a mecbur .e~ A yanı~ ~~gaverhk dev:ele- ret gemisi tonajı ilç milyonun üstünde- !erde bulunmıyacaklarmı temin ettikle... Line doğru atmağa ~bbUa etmişlerdir. birine karsı ~uhabbetinın tercüma 
olduğu bazı şeyler ihmale uğratılınca nnı unutuyor gıbıdır. Ancak milleti dir. ri zaman da blı.t aldatıyor1ardu ttalyan18l' da netlcealz blan müteaddit Vaktin müsait olmamasından d 
Romanya böyle düııündiiriicü bir aki- yanlış yollara sokan yalancı peygamber- Hl baharmda dünya; mUll Jaırtuhl§ ASSAP BOMBARDIMAN EDiLDi mukabil taamız]arda buJunmuPmlı:r. Zagrebl ziyaret edemiyeceğiıne mii 
betle kar ılaşmıştır. lerin istila. emellerinden kurtulduktan ve hürriyet için canını dişine almış ile- Şimdi Yuııanlılar tt.alyanlan Pogra- aifiın. Daha iyi bir zamanda buna f 

Loyit Corç bu harbin akıllı adamla- sonr.adu·. kı Almanya .kallı:~~ıştır. ri. kültürlü ~ milletin neler yapmaja Aden ll (A.A.) - Pazar gUııü Aden- deç mmtabsmdalr1 son hAhn mevzi]~ hasıl olacağını ümit ederim. 
nndan biri olmak istidadını ergeç gös- Hıtlerı~ .Frans:z ve ~~ızlerle mtlca- gtic~ yetec~ğinl anlatan hldi.telere eehit dem gelen İnglliz tayyarelfti Fransız rinden atmak için takviye kuvveti alı- Diieı· taraftan, Belgradda çıkan 
tereceğe benziyor. O demi~ti ki: delcye gırış.mek ıstcn:cdıg!n~, f~k~t Al- olabilecekti:r. .ııo:malisl cenubunda Duan~yl bombardı- yorlar. İtalyanlar hAIA nevmidane mü- litikaıı gazetesinin ·Budapeşte muha 

• _ Arkadaşlar, Sovyetler Birliğiy- manyada ~ıt1er prcmsıp~en~ ~~ol- J:J..- - man etmişlerdJr. Gaz depolarına, askerl da!aada buluııuyorlu. Netice hMUz :na. ne kont Çaki şu beyanatta bulunmu~ 
le anin mnk üzere Moskovaya diplo- masına musaade etıned.iklerı içın bızza- l -ı • f f binalara isabetler kaydedilmiştir As.sap blm değildir Aramızdaki jyi münasebetlerin 
matlar gönderiniz. Askerler gönderiniz, nır çarpıştığına dn.ir ~lan iddiası da va- ngı iZ aarrazU gaye üzerine de l>ombalar atılmıştı!'_. Aasap Belgrad 1i (A.A) - Avala ajansı, sıDı toğraft vaziyet ve karşılıklı ınul 
askerler sert konuımrlar... Diplo- kıalTura ~~gun değı~ı:ıer A~- iyi karfılanmı!llfır pek ağır haena utramıştır. ttalyan • Yunan muhaaematmdan beri betle kaderin asırlarca iki milleti k 
matlar ise, halledilmesi icap eden pü- rın ç ır JeY unu arını ve • l" Yunan hududundan Arnavut ve İtalyan şu mevkilnde bulundurması teşkil e 
rüileri, veıilmesi gereken kararları haiz g.ili~l:ı1n ise .~ç bir şey öğrenmedikle- ~ 11 . ~A.A) - Neşedilen bahri fRANSlfHN PROTESTOSU asker~rinin Yugoslav araztsfne geçtik- Macaristanın haricl siyaseti bir sull: 
olmadan Moskovaya giderlerse netice rını umit ettıgı zaman ald~r. Al- teblığde deniliyor kl: Madrid 11 (A.A.) _ Fransız elçisi İn· lerl haklrmdakl haberleri tekzip etmi§- yasetidir. Bu ziyaretim de bu esasa 
alamazlar. Ya So\')"et Rusya ile ve re- manlar geç~r_ı harbın dersle~ un~tm~~ 8-9 ilk kanun gecesi harp gemilerimiz glli.ı hUkilmetine verilmek üzere Mad- tir. Ayni ajans, Yugodavyaya hiç bir met edecektir. 
jimiJ ll" barışır•ınız. yahutta işi olacağı- ]ardır. 1ngılizler ise bu kabil bır duş- aske.rt harek:Ata mUzaharet etmek tbeJ'e riddeki İngiliz lçiain bir ta tevdi harp m.ahıemul geçmemlf oLlullmu da Berlin. 11 (A.A) - D. N . .B. Aj. 
na hırakı ınız.> ~~ n:ısıI muamcl~ yapmak lazım gel- Sidibananiyi muvaffakıyetle bombardı- etml§tir. Bu no~ Şiea m"b':dlği ta _ beyan etmi§tb'. Budapeşteden istihbar ediyor: 

Loyit Corç şimdi haklıdır. Eğer Mos- dığini öğrenmJşlerdır. man etmiştir. • 1ngWz y { · tar:ıf cı!ı 4 • 1 • Macar hariciye nann kont Çak 
kovada uzun müddet kalan Fransız ve Ga~e~ .Hitlerin bu nutku karşısında, Londra ll (A.A) -Dün Hitlerln söy- ~dd ed:fYY~~;:;ürlilm :ıı Mufla aular alhnda Belgrada hareketi esnasında Mı 
}ngiliz askeri heyetleri doğru konuşama- B. Çorçilin ne pek faz.la bedbin ne .de led.iti nutuktan az zaman sonra Çörçil test.o ~i~ ere 

0 
pro- • siyasi mahfillerinde beyan edildiğine 

Ciıktan sonra oraya giden diğer adamlar pek faz.la n~lı::bin olmıyan nutkunu sık- tarafından avam kamarasında çok açılı: !!, _,., Muğla 11 (Hususi) - D8rt günden re bir Macar iktıscıt heyeti de sene 
Moskovayı kandırs.ılardı, işler daha baş- re şayan gönnelttedir. bir ,ek.ilde hah edilen çöldeki Grazyani • 1 beri devam eden §iddetll ve silreklJ ya~- şından evvel Belgrada gidecektiı'. 
la türlü yürürdii. Müttefikler adam akıl- -•- kuvvetlerine müteveccih İngiliz taarnı- MOLOAVYA COMHUR YETiNDE :ıar d~ ıe~~ ~~ J;allnl Macar iktısadi mahfillerinin müta 
Jı hatalara düşünce Sovyetleri elden Romanyada vaziyet zunun mlbait J:nldşafı gazeteler tarafın· Moskova 11 (A.A) - Sovyetler bir- ıştır. ına vam sına göre, ikinci Viyana hake~ .~· 
hırakmıyacaklardı. Bu harbe Sovyetler Biikreş, ıı (A.A) _ Ne$l'edilen bir dan derln bir memnuniyetle k.arşılmr liği halk komiserler meclisi, yeni Mol- edi~~~1 f den 11.bunhane ve ~~ l!l.o~ra Macaristanın b~y.uı 
mani olamazardı. Fakat düımam kolay- emirnameye göre devlet menafii için, mıştır. davya Sovyet cO.mhuriyetinin en bUyük u,soanın çbı geçen Uzerme iki memleket arasındakı ilci 
ca yenmemiz için bize deatek olurlar- icabı halinde resmi ve husus! biitun mtı- Gar.eteler ehemmiyetsiz biı'. muvaffa- kumıru tefkil eden Besarabyada Mol- :1J.~~ dereleri ~ v~ soka.klan dl muahedenin ye~. ".aziyete da~ 
dı. esseselere ciheti askeriyece el Jronulabi- kıyefmlik ve tereddüt devresınden .10n- davya dili lçtn fbndiyeı kadar kullaıııl- lfbt'. gun bir şekilde tadili ıcap etmek 

t~!t~ta~~~~n~vutluk Kralı- lecektir. ~~eçm~b~~;:ş:u~~ :: =::::~uayr~ ~= iNTiHAR EDEN VAPUR Ratayda ~tör lflel 
na bir tayyare gezintisi çıkacağa benzi- daha iyi idare etmek iltiyecektir. Şimdi kaydeylemeıttedirlel', hu taanuz t talyan- lanılması hakkında bir karar alım1Jb.r. Londra. l1 (A.A) _ Sal.Ahiyettar ;Antakya, 11 (A.A) - Hatay vilA: 
yor. Yunanlılar gayet akıllı ve iatikbali roller d eiifiyor. Kral Zoro Romaclaa larm Yunanı.tanda mtı.hlm hezhnetlere W meMsDerde beyan ediJdiline g?Jre dahiUnde açı.lnuş olan 150 millet mel 
sezmesini beceren inaanlardır. Artık on- bat ~ Londnıya Ye Atinaya ifl»ir .. ulndıkJan bit ranvına tesadUf etmek- Harp dlYanı riyaseti İnglJis buvu&-lertnden Diymi:ıed tara- binden başka Hataym sekiz mıntaka 
Jar klasik dü~yor1ar. Arnavutluk lili teklif etınek JDeC'bari:yetindedir. tedtr. Fakat BJıitanya adaları da tam bu 1.taııbul, 11 (Bu.mi) - Şehrimizde fmdan fderyud lmılnde bir Alman tlca- da 59 ditmen okulu faaliyet haJinde 
Kralı. aldığı deraten sonra Yunan kili- ikiaci eeyahat namsedl Haıile s.ı... anada dUpnan haw kuvvetltrln.bı pd- !eşekkUl eden harp diftlll ftllJiine p- ret gern11i yakal•nDUf ise ele kedl mö- Bu okullara devam edenlerin sayısı c 
caua kunarcl ... Arnn'1tl-l'a lan Jaal&le ..... ...,.._ ile . 


