
r ~ . GAZ1 BULVARI tzMİB • 44 
İmtly87 sahibi : ŞEVKET B~ 

Başmuharrir ve umumt neşriyat müdürll : 
HAKKI OCAKOOLU 

Mo. 10704 JCuell .Altlna Yd l'fAl'f (5) KDRllf!'llR JO llkkl•aa Pazartesi IMO 

• 
ABONE SERAİTİ 

DEVAM MtlDDrI'İ Türkiye için Hariç için 
&-nelik ....... 1400 2900 
Alt1 aylık ..•..... 750 1650 

Gil.:ıil geçmiş nüshalar (25) kuruştur .• 

T E L E F O N : 2697 

.ırm mi.hıderecatınddıı gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cüm1ıuriyetin tıe Cümhurivet eserlerinin bekçisi, sabahlan ~ka.r .siya.at gazetedir 

IMGILIZ TAYYARE~ERI 
TOBRUIA HÜCUM ETJI 

Vatandaş: 
Tayyare Kurumuna yardım etmek en büyftk 
vazifen olduğunu unutma.. Havalara hildm 
olmıyan milletlerin nasıl yere serildiğini gör
dün~ Hilr ve müstakil yaşamak için en bi
rinci şart, havalarda bütün milletlerden ti.silin 
bir hAJdmlyete malik olmaktır. 

YENt Asın Matbaasında basılmıştır 

1 





p tık~Anan Pazartesi 19'0 YENi ASIR 
•• !il o --DOKTORUN KOŞESt 

Dünkü lik maçları 
----:"•" Aynadan ilaç 

•••••••••••••••••• 

Altınordu O-1 Gözt~peyi yendi • Birinci Yılhaşını.n yaklaştığım düşünd!.ikçe, yet merkezlerinden birinden kalan eser-

' 
b 1

. bnyanlar için h:ı.zırlıyacağınız. hcdiycle- leri ziyar~t ederken oranın en büyük 
devre tonunda A tay Ofta ge ı yor rin en kıymetllii süslü bir ayna olacağı- hemşehıileri olan Talcs filozofla • .ı\spa-

Cuınartcsi gilııkü müthiş yağmurlnr- müdafaa hatlarını gcçer\;k çok Sık~ hır nı, tabiT, hat:nnua getirirsiniz. Keseniz siya hatunwı hat.ıralarıru selamlamayı 
dan sonra birden bire hava açılınış ve şut çektiği halde kaleci fedakar hır ~ı- r.cniş olmaz da süslü ve pahalı aynalar- unutmamanızı rica ederim ... 
dilnkü maçlann yapılmasına lmkln ver- kışla topu konıerc atmağa muvaffak ol- dan alamazsanız, m ucuz bir ayna bile Bu akıllı giizel kadın, filozoflarla çok-
miştir. du. hte bu kurtarıştır ki Altınordunun gene kıymetli bir hediye olur, çünkü ça konuşmasından ileri gelse gerek, bir 

ATES • DEMlRSPOR MAÇI ga!ibiyetini temin etti. hediyeyi alana dünya~ ~n kıymetli ve aralık sinir hastalığına ~e u~kusuzluğa 
İlk~ Ateş • Demirspor takımlan İkinci devrede ruz.gar Altınordunun en g{ncl bulduğu ten. I.~···. tutulur. O ~ın hek.iml~n seyahate 

a tL Ate.:ş takımı daha ha.$1angıçta hl- lehinde .. tık devrede Göz.tepeden gol Aynanın yılba..~ında ıyı bır hediye ol- çıkmasını tavsıye ederler. Sinir hastalı-
~ ve Umitvar oynamata başladL Çok bekleyenler şimdi mağltlbiyetinl bekli- masının bir sebebi de onun - kırılmaz.- ğına ve uykusuzluğa çare olarak seyahat 
geçmeden, penaltıdan ilk golU yaptı. A.7. yorlardı. Çünkil ı\lı.gfu- oldukça şiddetli sa - t~~ bir uyku ilicı olmasıdır. etmeyi ~oradan ~ia ve ya~ zamana 
IOlll'8 friklkt.en ikinci goHl kazandılar ve idi. Nitekim dokuzuncu dakikada rüz- Bu mevsımde, ınsan okwnayı, hatta rad- kadar hır çok hekimler tavsıye ederler
devre bu netice ile bitti. garm saye.sinde Sait. 25 m<>tre uzaktan yolardan..-U tUrlU musiki dinlemeyi ne di. Fakat sadece .seyahatle sinir hastalı-

Ilciııci devrede ayni tempoyu devam çektiği frikiki demir gibi bir şutla Göz.. ııu:dar se~~ geceler bitip tükenmek b_U- ğındaıı v7 uy~~7luktan ~~UJ pek 
ettiren Ateş takımı Şerefin güzel bır vo- tepe kalesine soktu. m.ıyor. cMuptelAyı gnm> olmıyanlar bılıt te çok kimse bilinmez. Çilnku yol yor
le vuruşundan üçllncU bir gol daha ka- Bundan sonra oyun ~~ he~eca~lı c~ebi ~eklb nın pek .uzun oldu~unu gunluğu s~rl-~ daha zıyade bozar ve 
uındı. Bundan sonra oyunu gevoettiler. bir mecraya girdi. Berabcrlı~ı temın içın hwed:yorlar. Onun lçm bu mevsımde uykuyu bilsblitiln kaçırır ... 
Bundan istifade ed~ Demirsporlular var kuvvetleriyle oynamnğa başlıyan en faydalı §eY uyumaktır. Fakat uyku Bereket ve~ ki Aspasiya seyahat 
bir gol yapınca oyun ı . 3 Ateş takımı- Göztcpelilcr rüzgar aleyhlerinde olma- biraz. da kuşlııra ben.zer. onu işitip ar· ederken yolu oir pınar başına düşer. 
nm lehine bitti. sına rnWııen Altınordu kalesine tehlike kasından gidince kaçıverir. Arkasından Orada rahip denilen bir tnkım adamlar, 

AJ.TINORDU _ CÖZTEPE MAÇI üzerine tehlike yaratmakta devam etti- gitmeyip te onu kendi halinde bırakın- pınarın üzerine bir heykel koymuşlar, 
Bundan sonra gUnUn merakla bekle- ler, ancak karşı taraf müdafaasının bu ca, gelir herkesin başına konar amma gelen geçen hı:staları o heykelin temsil 

nen maçı bu iki takım arasında başla- galip vaziyette cıkardığı oyun karşısın- bunu bilmiyenler telaş ederler ve tıyku- ett:ği peri kızının himmcUylc iyi ede
dı .. Altınordu su kadro ile sahaya çık- da bir netice elde edemediler ve oyun lqrını bUsbiltün kaçınrlar, sonrn d3 ka- ceklerihi iddia ederlermiş. Akıllı Ana
mıstı : bu O - l netice ve Altınoraunun galibı- çan kuşu yakahyabilmek için uyku ilaç- dolu kızı böyle şeylere inanmazsa da 

Necati, Fehmi, Adil, Tevfik, Nurullah yeti ile bitti. ları kullanırlar. pınar başı ve peri heykeU kızına ~der, 
:Ali, Kemal, Muammer., Sait, Mazhar, NASIL OYNADILAR? Uyku iltıçlannın hepsi, zaten, zararlı o da tedavi ücretini peşın olarak verdik-
Hamdi.. Oyun itibariyle Goztepe rakibinden olmakla berahe'I' çoğu ....Jeski tabirle - ten sonra uykusuzluğuna deva bulmala-

Göztepe şöyle teşekkU.l etmişti : Ustün bir oyun cıknrmıştır. Daha ~k asağıdan gelme hazır ilaçlar olduğun- rını rica eder. Rahipler kadına bir ayna 
Mnhmut, Fethi, Reşat, Namık, Alaet- müsait hrsatlar yaratnuşlar, fakat istila- dan bu aralık epeyce kıtlnşmışlardır. göstererek götlerini hiç ayırmadan ona 

Un. Abdullah, Emin, Halit, Fuat, Abbas, de edememek yüı.Unden mağltlp olmuş· Ayna o ilaçların yerini tutar, hem de bakmasını tavsiye ederler. Sinirli hasta 
Mehmet.. lardır. onlar gibi zarar vermez. Vakıa aynayı \>na baktıkça tatlı bir uyku gelir, oraya 

İki talom da en kuvvetli kadrolariyle Sait, takmunın galibiyetini temin hediyC' ed<>ccğ"niz yılbaşı ['iinUn~ n ön- hır keçi postekisi sererler, onun üzcrın-
sahavo çıkmış bulunuyordu .. Maç çok eden o frikiki çekmekle V<-' kalecileri de c gün d .. nnce-k. r, cel r kıcoalmıyn vün- de saatlere uyur ... O ?.nman peri kızı
gii 'el ve sert başladı. Rw:gl'ırı nrkasına muhakknk bir golU kurtal'"1 kla oyunun d .. z uz:amıya bao:::lıyacaksa dn sabah ltırk nın hımın tin atfed 1en t ır şimdi pek 
nhın Goztcpe daha ilk dakikalarda i tı- n<.'tlce i üzerinde en çok Unil olan ele- .... nd!: nnc Jc bir saat erk n gelecc ne uıbu olarak ı ah Nnır. U:>kuyu kaçıran 
fade. t> ildı~.ı t~kdırde oyun~. neti~e~i manlardır. rt"re, aynanın uyku ilacı ic:iru l?Örm k şe) 1 r in: n z hn;nde toplanan türlü 
Uzcrınde muessır olabilecek muhim ıki, * için hayli.:e vakıt kalacak demektir. tiırlü du.tlnc Lr olduğ..ınu her kes \,ı-
Uç f! t kaçırdı. Oyun, bir fmal maçı Bu maçlardan sonra b'rinci devre bit· Bu uyku ilacı, öteki uyku i!Ucbnnın lır. İnsan yatakta yatın"a dü<:Unct-ler da-
mnhı~ etıni muhafaza ederek ve h_eve- miş oluyor. En başta Altay gelmektedir. kıtlas~ •ndan dolayı yeni kcşfod:lmls ha ziyade azıtırlar, onun için uyku da
canlı safhalar. yaratarak devam edıyor, Bir puvan far~~a Altı.?o:c:1u. ikinci. b~r bir şey dev ldir. Pek e_ ki zamanlardan ha uzaklara knçar. 
tarafeyn hiç b~r gol çıka~amıyordu. Her puvan farkla Göztcpe uçtincil v~ yı~ ~ır kalmıştır. Fa.tcat onu bize haber veren Halbukı g""1Jerinl ayırmadan aynaya 
iki tarafın muda_faası guzel oynıy~ak puvan farkla Ates takımı dör~Uncudur. hem gUz. .. ll"ltıyle, hem de aklı ile me<:- bakınca, uykuyu kaçıran düşün,..eler .:la
seyircilerln zevkini aı;tınyordu. Gozte- Sonra K. S. K.. ~e ~nra ~mırspor.. bur bir kadın. bizim Anadolu kızı As- ~ılır, ı.ihin rahat oder. Zihin rahatlaşın-
penln hAldmiyeti bariz.. Devrenin bıt- Bu itibarla iki~cı _devre~.10 _çok. I_ıe.ye- nasiya oldujundan 0 akıllı kadının. bas- ca da uyku kendi kendine gelir. 
meslne iki ile dakika kala Halit, bUtün .. canlı ~la~!"! ~m~·~~ 8,!!Y~Y!bu:r!:. ka tUrlU U)ku ilaçlllnnın kıtlaşabilPCe- Bu türlU uyku iUcına, isterseniz, ba-

K k 
~nl dUşUnerek aynanın insanı uyutaca- zı hekimlerin dedikleri gibi ipnotizma 

b 1 k k ı /tını yazıp bırakmış olmasından dolayı dersiniz. Bu, vakıa çok defa zararlı Jey. Uf an ) oyun a ma • ~endic:ine b1r defa daha hayran olmamız dir. Fakat ipnotizmayı insanın kendlsln
lbımdır. den başkası yaparsa, o vakit insan ipno-

t 
•• ı •• k k • 1 • k O güzel kadmm kim olduJunu tabii fü:ma yapan kimsenin ira'Jeslne tAbl 

a guç U Çe 1 mıyece bilirsiniz: Eski Yunan devrinde Atini- olur. Onu kendisi, kendi iradC$inl kulla-
nm medenlyet!rı en parlak zamanını ya- narak yaparsa urar gijrmez. O vakit 

-
------- ---------- ,."tan Perlklif'l'in e$l. Fakat o umınkl ipnotizma biri~ kanaat getirmek gibi "•x Milet şehrinde do~uş vP oradın At!na- olur. 

Ba yd lıaPIHaa aatqları h&U samralda yapılacalı.. va gitmiş oldu~ndan halis Anadolu frll- Bu illcı kUllanmak ta oek kolay_ 
zeli demektir. Eski MilPt şehrinin hu- Yalnız aynaya baka baka ·ıyuyan, Şehir halkının bütUıı ihtlyaçlannı en ~an faz.la ynğmurlardan dolayı koyun

ufak teferrllatma vanncaya kadar ~mi- lann bulundutu mahalle gitmek imkanı 
ne çalışan kıymetli belediye reisimiz bu bulunamıyordu. 
defa da yine halkın bUyUk bir derdine Reisimiz çok y@r1nde bir kanır alarak 

lundutu yere şimdi Slike kaı:a~ında Ba- uyuduktan sonra ba!ka birinin odada
lat denilir. Blr gUn yolunuz oralara dU- ki elektrik lft.mbasını ~fSndürmesı şar-
şerse Anadolunun eı m~ur medeni- tiyle. . G. A. 

çare bulmU§tur. bu yıl abf m.balllni tehir içipde Gazi 
Her yıl kurban bayramında fehire gc- . 

Aııkara radvosu T. İş Bankası ürileo koyunlar phfr civarında satıp bulvarı cıvanoda Halsantralda yapacak-
arzoluacıakta ldL Havaların ekseriya ur. 
yağmurlu olması " vesaitin tam olma- Bu suretle çok kolaylıkla halkımıı., 
rnası yUzilnden halk çok mllşküHUa ma- kurbanlık koyunlarmı tenin etm!J ola
.ruz knlmakta idl. Hatta but yıllar ya- caklardır. 

8 00 Program ve memleket saat ayan KO~Uk tasanıl hesaplan 
8.03 Ajans haberleri 8.18 MUzik (ı>l.) 1"41 
8.45 - 9.00 Ev kadım - K:>n~ 12.30 IKRAMtYE Pi.ANI 
P~gram ve memleket saat aya.'"l, 12 33 KEŞIDELER: 
Milı.ik : Fasıl heycU 12 50 A1nn haber- ~ Subnt. • •1aV1s, ı Ax... .... ~- 3 ft...! _ __._ 

:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • k ha 1 ki • L.-- ,. " n "• • ....,....., UUDCI • : Çocu sta ı an mutcıuıaal!il leri 13.05 Müzik : F~I heyetı P - tevin tnrihlerinde yapllll'. 
5 OLIVIER YE : Dr. SülE-vman Coruh mının devamı 13 20 - 14 oo Mu .. lk (p1 > ••••••••• • ...... .. 

•
:. •VR.:-kA•ı l.TD. : 18.00 Program ve memleket saat avım. ı ~41 :•~-amlyelerl 

lf' ıı;, • Londranın CThe Huspltal tor Sirtl k d k s o ~ &ar 
:. y APUR ACENTASI Childıcn) ~tanesinde ikmıtli tahsU et· 18·03 Müı.i : Ra yo caz or estrk laası 119·1

4
5 1 adet 2001) Lirulık zono Lira 

1 
M Uzik : Beste. semai ve ~r ı r. . 3 • l OOA • 3000 

• micıtir. 1 9 3 M 1 k " • : .ATATOR.K CAUUESt Rees btnu1 Müzik p. 1 . O eme et saat ayan ve z • 750 • lSOO • 
•: ...._,, .... .-v"N: ... 4.... Muavcne fı .. nesi t2 Birinci be' ıer So. • ı ~- } ri 19 45 ,. •. i ·1 R d ı· .ı~v " _ aıans ıa~r e • füt zı ~: a yo n· 4 • SOO • 2000 • 
: Londra ve l.JverpoJ battan tçin Ed: Gö:ıleı>e karakol karşısı 834/l ce saz heyeti .. 20.15 Radyo gazetesi 20 45 8 • 250 • 2000 • 
! J>lYas&nın ihtlvacına ~öre vaourla- 1't·:u;ı-o1'1: 2:\HI Miiı.ik : Viyola f:cılolan 21 00 Muzik : 35 • 100 • 3500 • 
: nm11 Sf"fpr vanarı:ıklardu ..vwr-.. _,_.___,,,"7"lt'Z:A'~-- Dinleyici istekleri 21!30 Konu.,ma 21.45 ~O • 50 • 4000 • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. ~~,_,.v-'4'3 ,_,....11..,_.,,. ~.m M··-:1- n-d 1 st 22 30 M 1 ., • • lULU\ : .ıw vo or :c trası · em e- 1110 • 20 • 6000 • 

Muza~BdB 118 Si1tlllk ~~~~~\~~a~~,~~~s "ta~~~~r!·2~~s~~ ···i~:.:ı;~·i~·;;;~k:··.~:·,:::·~~~;;~;;:ı:;. UOKTOK 
CELAL Y ARKJN 

tÇ HAST ALIKLARJ 
tmı1ı memleket baatanesi dahil! has

ta.,.lrT"ar serırivat şefi. 
Pau&ffıtn nııuıda her gUn hastalaruıı 

kabul ve '!"davı eder. 
TEL~· Evı. 2545 
Muayenehant:"· 3!f56 
MUAYENEHANE adre!!I· ikinci Bey-

JPr cnlrı>k nıım:ını 2!'i 1 

.-----~-·'! 1 eızı Kazım 
Şan güder 

MAOAZA NAKLİ 

Krhveh~ne esı•ası rınki program ve kapanış._.____ yalnız para birjktinniş \f' faiz almı$ ol· 
"" !\ mnı. oynı zamanda taliinizi de c!'!ncnıiş 

~ y ahancı dil imtihanını olursunuz. 
1/1/1941 ça~amba .-Unü saat on ı 1 1 t 11 11 =~ 

dörtte Bornovada büyük (Yaldız lıazanan memurlar- ı S J k J 
kahı;chancsi) nin bildiırue qyası Yabancı dil bilen memurların yenı atı ( arsa ar 
mii1.ayede ile satılacaktır. Satılacak Barem kanununa göre bir derece terfı 
c ya nra!ltnd:a on iki limbalı (}'ada) ı..Jebilmelcrini teminen İstanbul ünlve.r- Mustafnbey caddesi civarında Kız 
marka ve ~awofonlu radyo, mermer sitesinde açılan sifah! ve tahrirt imtiha- enstitüsü karşısında biri köşede ol-
ve demir masalar, musambalt kana- na girmiş olanlardan kazananlar bellı mak Uzere 4 arsa satılıktır . 
peler, nar"ileler, aynalar ve saire olmustur. Bunlan sırasiyle yazıyoruz Arsalar Birinci Kordondan Erkek 
\'ardır. Müzayede Borno\'adald kah- İNGİLİZCEDEN KAZANANJ.,AR lisesine uzıyan 15 metrelik cadde 
vehanede olacaktır. Feyzullah Ülgilr, Muammer Alp. , ü2frinded;r- Bu cadde. ağaçlanrru,, 
Tren Bomovaya Basmalı..ıne i&tas- Agop Lafciyan. Muzaffer Gürsel. Sabı- yo u yapı mış. su, hava gazı, elek-

yonundan on ikiyi yinni 1 ~ geçe ha Bilgin, $ahap Kar.a.incir, Aydın Can trik ve kanalizasyon tesisatı ikmal 
kalkar.. J-% (2C1IJ kard edilmiştir. 

--~MIR':ı!fJ!Jl!C!!'B~~-••lil~~~ Fr:.ıtNsİZCADAN KAZANANLAR BUyük Kardiealı han 69 No. ya 

...................................................................................... 

~ Devlet DemiT Yollarından ~ 
..................................................................................... : 

Se;ydihö;y trenlerinde değlfilıHlı: 
Devlet Deıınieyollan l lnd ~tme müdürlliüaün: 
Her gün Alsancaktan saat 8.44 te hareket etmekte olan 335 numaralı banliy8 

treni 1/1/1941 tarihinden itibaren her giln saat 8.25 te AlAncaktan hareket ede
cek ve Seydiköye saat 9.05 te varacaktır. 

Seydiköyden her gUn saat 8,35 ie hareket etmekte olan 334 numarah banliyö 
treni de l/l/1941 tarihinden itibaren her gUn saat 8,11 de Seyclikaydell barebt 
edecek \'e 8.45 te Alsancağa muvasallt edecektir. 

Muhterem halka ilin olunur. 5688 (2613) 

T .. C. Ziraat Bankası 
Karala.t tCU'lld: 1888 

Sermayesi : ıoo.ooo.oon Törk Urasa.. 
Şube ve ajan adedi ~ 2l2 

Zirm ve tkaıt her nevi U..ka muameleleri 

!'ARA BIRn<TIRENLERE 28.800 LtBA 
İKRAMiYE VERECEK 

Zlraıt bankasında lrumba.rab ve ihbarsız tasarruf besaplannda eo u (50) 
lirası buııınanJara senede ' defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plAııa aöre ik
ramiye dagılılacaktır ~ 

4 Adet 1.000 Liralık t.000 Ura 

• • 
40 

• !)00 • 2.000 • 

• 2~0 

100 
~ 

• 1.000 • 

• 
100 • 

• 
• 

4.000 
r,ooo 

• 
• 

120 • 40 • 4.800 • 

lflO • 20 • S.200 • 
DİKKAT: He~planndald paralar bir sene içinde :SO liradan aşağı dllşml

venlere ıkramive çıktı~ takdırde yibde 20 fazlasiyle verilecektir. 
l<ur'ıılnr ~enede 4 dela, 1 ~yl(ll, l Hırinci kanun, 1 Mart ve l lluinn tarib

lrriı de tekıle<"ektı.r. 

'illl~ntı:!911191!~~:IDl ........... !la " """ !fi FWWW l!ms:zıa!:!"'l!'!WWW-1.mm!IRI-------.. 

Ke alıtı!?$a Mal müdürlüğünden : 
Yapılacak iş : 

1 - 3000 lira on kuruş keşif bedelli Kemalpaşa hUkümet konaitı tamiratl<lır. 
2 - Sartname Kemalpaşa ınalınUdilrlilğUnden alınacaktır. 
3 - İluı.le 13/1/1941 pazartesi günU saat 14 te MalmUdUrliJIO. odasında kuru-

lacak komisyonda yapılacaktır. 
4 - İhale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 225 lira 8 kuruştur. 
6 - İsteklilerin matlôp evsafı hllz olduklanna dair Nafia mftd0rtUIGnc1en 

tucflkH vesikalanru ibraz edeceklerdir. 30 - 10 567~ (2612) 

/z,mir Pamuk Menıucatı Türk Anonim 

Sırhetinin 

Tini 

D 
E 
E 
F 
F 
G 
G 
H 

Kal-ot bezi antıf 'iatleri 
38 Metrelik Beher 

Topun Bedeli 
Eni. C:m. Karat 

85 
90 
85 
85 
75 
85 
75 
85 

818.-
916.-
879.-
874.-
800.-
778.-
710.-
749.-

ftbu fiatler fabrikada teslim ~her topun aahf fiatidir. Beher 
balyada 22S .kurut ambalaj ücreti müşteriye aittir. 

2'üPldye iClbl'lt ve çalıınalı İnhlsCl!'J Şlrlıetln• 
den: 

Blllimam KflJrlt perafıendedlerine llcin.. 
1/1/1941 tarihinden itibaren beher kutu kibritin perakende satı$ fiati 2 kuruı 

olarak tcsbit ediJdiğınden fiat farkından dol:ı:rı bir zarara maruz kalmamalan 
icin ellerindeki kibritleri 31/12/1940 salı ~ünU acenteli.ğe iade etmeleri ve l 1 
1941 tarihinden it1baren faz.lava satarak pc ;en c :ıl r nleyhinde kanun! takı
batta bulunulac.:ğı bütün perakendecıle e ı n ' ı..r 3 - 31 (2G15) 51)96 

Doyçe Oryent bank 
il R ES il NE R il AN K· Ş 11 RE S 1 

1 Z M 1 R 
Mt-r'kezı : tU;K 1.1 

Terzi Khım $angüder Yeni kavaf
larda 56 numarada bulunan ma~aza
sını Kemeralbnda Meserret Oteli 
karşısında {67) numaralı ma~azaya 
naklettiğini muhterem müşterilerine 
ıliin eder. 1 - 6 (2535) 

Birinci sınıf mhtehassıs Doktor 
Ö 

müracaat.. Telefon : 290t 
Osman Bölükbası. Rauf ğüt, KamıJ • ı ı w ı ı ı ! wu tt c mt c as 1 

Çelebiler. Muiz Eskinazi, Muhsin Egt!. Oı ı.:KA 1 OH UOK"l'OK 

Almanyada 1?5 $Ubesi mevcuttur
~ye n ihtiy•t akçesi 

171,500.000 RayJıs arıı 
Ttirkt•ed" şu~eri : ISTANKllL ııe IZMIR 

Mıstrda ul'M-ll"n : KAHIK~ \ t. ISKl::NIJi<;IUY8 
iter lürlö bımka n1uame18baı ifa tte. ka1>4d edd. 

........................ 
JZMIR BEJ .EDIYESINDEN: 
Tepecik 1213 sayılı mkakta adi döşe

me tamiri, feıı itleri mlldürlUğündcki 
\eıif ve prtnamesı veçhile açık eksilt
meye konuhnUfhıı'. Keşif bedeli 886 li
ra 50 kuruş muvakkat teminatı 66 lira 
~o kurtqtur. Talipl~ teminatı cum
huriyet merkez bankasına yatırarak 
nıakbuzlariyle ihale tarUıı olan 6-1-941 
Pazartesi gilnU saat lS da encllmene 
milracaatlan. 

22-26-30-5 (2560) 

Demir AU KAMÇIOCLU 
Cilt ve Ten~ill hastahklan ve 

EU!KTRh; TEDAV11.t:RI 
Birinci Hevlet Sokatl No r..'i •• lnnlr 

Elhamra Sine0185t arkasmfia ut.htan 
ak$ama luulıtr ha~talartn• kuhul ede.. 

Tlo!l .. ;FON : 3479 

Dolrt01· Operatör 

DA.HlöD 
1ZMlll ASKER! HASTAHANESi 

KULAK, BURUN "Vtı BOCAZ 
HAST AUKLARl MOTEHASSJSI 

!kinci 0.,Z... tokaiı No. ( 80) 
HMtalanm ber siin öiled• eoDra 

bl.I ft tedavi eder. 

Fuat Hikmet. Salihettin Gü\'endiren. A!!~EX CEMii. ORAL ~ 
Ahmet Yapanar, Niumettin Babertekin, ~-lw4----ıımı1-~----.. -ll".'lıiiii.l."!i-Dm_,_ ______ ,,, 
Meliha Erge, Perihan Barkınay, Kamil Fnının Hnıanest ()penılörit 
Sidal. Sellin İlk~elen. Şerif Cemal Kısa- Ier din ötleve k11<1ar Fnnsn llulane
kUrek. Mekl Zafu·, Zekii Bayer, Mecdı -inek öiledeo tonra 8irind U.ytfıır .. 
Serdengeçti, Celalettin Erkal. Sevki Ka- "•hnd• .. No. 42.. TKU:l'ON ı Dit 
yaman. Sallhettin Oı.el. Hüveyda Mava
tepe. Affan Tulca, Niyazi Özbeğen. Sa
mi ÜnUvar, Safa Tekyelihan, İhsan Ka
mil Üner, Arif Akdoğan.. 

ALMANCADAN KAZANANLAR 

ASABtYE MOTAHASSISI . 

DP. CARl'J' 'J'llNER 
H• tin eut içten ...,. Ş....t. 

c Oçlndl Beyler • soke1ı "o. 19 da 
hula lraW ..a •• 

1'ELEFON t 355!t 
V edkt Erinç. Rauf Erken., Hayri tı

men, Nurettin Çuhadar. Mecdut Mansu.
roğlu, SUrhay CevaJllir, Selim Baykır, 
Ziva Aral.. Akçekoca., Fazıl Asal, Necati İscll fb,.._ 
İTALYANCADAN KAZANANLAR hlm Ratip Yilceulut, Asım Balcı. Lüı
İsmaU Hakkı BaJamir, Kemallettin fi IDSçer, Hüveyda Mayatepe .• 

'J'~ldye KJJırlf ve ~aJırnalı İnhbCll'ı Şlrlıedn• 
den: 

Sayın flallıa ııaıı.. 
1/1/UMt tarihinden itibaren. yeni bir b'ara bdar beher kutu kibritbl .-.. 

bnde satı• fietl 2 kurue ot.rak tesbit edildiğinden, faz.la talep edecek ba,U.. 
rtn 9'rketin en yakın acenteliiine veya dojrudan doiruya !aıtasabulda ttaraköJ 
...... ~ btteJd ....... bücli.ıma1nl sayın halktan rim ederiz. 

30 - 31 M95 (261') 

R·ıa & Dl& SUYUNUN GARGARAs;.t.~tı.SO~Al.Oı~ ~P5ESI 
A '~T!HAPL AR~ N8 A'lD~ ÇiKAR.1.rı:KTAH S~RA ~.tl 'TE"41k EDER 

S. Ferit Eczacı Baıı 
941 Kolonyaıı 

Eczao Kemal K. Aktapn plı eserlerinden 
Kolonya ve Esansları 

Her ince zevke uygun, emsalsi% modem amı.lAflaiile TUrldymUzla her tarafında 8"e seve aranılan ve JnıllaJıMlll 
iMi "- _,_ Wt.ı.r Mf f(lpbelis ftl makbul BAYRAM ve YILBAŞJ hedlyelerinWn dalma olduju libl bafmda 
ıelecektir ... 

Şifa Eczanesi 

Yılbaıı oe Bayram Wiyelerinisi 
Hilll ......ı temin ...... l...W lrolouMl1e ....ııur eden Kem.1 Aldat ..... w kolonyalan TlıMJ.- 1Mır,.. 

• sUzel bmirimbi 7'cla ..-. elmabl. Ki.bcals IUlahmll taklhl kabul .tmedlllni bir defa daha tdarlz ettlmaell
tedir. Ş.k .... zarif ....... Jllı; ltiMe .. - .....,.. .......... modem ..der olmak ~ ............ ----tir. 

Hildl &.,,.../ 



-•••••••••••• 
llllliZ ar, 11nlları .'ngiltereye Amerikan Har' il Hllldlıtaılllar 

Bol şoför, bol c.··nı··k af 
makinist ·u ~ masr. Bu harp bizim 

yardımı artacak -·- Harp levazımı 
imalab süratle 

artıyor 

SC>N HABER~ 

:t 1 M.ıly.on in~- harbımızdı~, her 
yetiştirmeliyiz ı li 

8 t_..;"'a'Çm beledi· ız r8SI şeyi verelim 
yeıere dtısen Yazlteıer INGIL TEREDE YOZDE OÇ FA· diyorlar « BU GONKO HARP INGILTE· 

varcbr- iZLi YENi BiR DAHiLi IS· -·- RENiN OLOUCU KADAR HIN· 

Trenlerimize dair veri
len yeni kararlar 

~------------x•x----------------
Anlıara • ZongııldaJı 11e Baydarpafa • ısııende-

ran arasmda yatalılı ue yernelıll IHlfronlCll' x•x-----TIKRAZ AKTEDILlYOR :;.:~:~:,Y,:!,:!f;!;İ DISTANIN DA HARBiDiR )) 
. . llazırlı~r Kalk ta, 29 (AA) - Hint..)ılilli Libe- Ankara 29 (Hususi) - Al an m O- restoranı haftada üçe çıkarmata ıı.,.. 

ır harp ti..k:r.ız.ı akdi hakkında Malıl e ,,,_ • ral f d onu re· · Handa Barkar ~ m ta g re devi t d 0

1J'O lan um ım d 1sk d ' 
zareti tarafından yapılan ilan efkAn V~en, %9 (.AA) - Bütün haber- 1>c "n tta bulunmuştur : mud ı l i h lk n g stennekte oklu arpa.şa - run uasmda yataklı-

Y çok musait bir. §ekilde kar- ler ~reye yanlım l~i ~~- - Bugilnkü harp İngılterenin oldugu büyük ra b ti nazarı dikkate alarak ya ha lı furgunun kaldırılarak haftada 
meı~tente ~• 1nn•n1"'"'"· H 1k faz h az olm.1}- nm gıttikçe munzam bır teşebbüs hali- kadar lnzım de harbmuzdır .. Hındistan- 31-12-940 tarihinden itibaren Ankara - iki c1 fa restoran va.gonlannm muntaza-

da emnundur. Bu hal aynı za- ni aJdıinu fostermekteclir. A~ımdan ~orj la İn ilt re arasında bir aile ihtilAfına Zonguldak ara.gnda yatakh vagon ve man konulmasma karar vermiştir. 
r.UMCLllill"'Ufl İtih,.'1"1TU> karsı U• Leyr be anattnda •unlan 90yJ~ : meydan vermemeliyiz. 

ı timadın hır ned n · son d rec:e - in i1t re Ame ıkava arp bortlan· 
rtm olduğunu da gösterm ktedir. Ge- m kamyle 6dcm.iştlr. Zira bu harp bi- HİNDISTANDA HARP 
en hnrbın boş yere pahalıya mal oldu- zim ele laarbmambr. GAYRETLEat 
ıu hatırlanmakta ve yüzde ~ç faizli bir .~yan~ bir diğeri d~ beyanatında. Yeni Delhi, 29 (A.A) - Hindistanda 
ti.kraz.a teşebbüa edilmesuun devletin Buyük Bntanyaya Amerikan yardımla- harp levazımı imalAtı süratle artmakta

ıübarına kar ı beslenen emniyeti teba- rmın Almanyadaki akislerine temas ede- dır .. deniz a'9'1 yerlerdeki Hint kıtaatı 
T ndrada vardı, sattım. Biraz faz- rUz ettırildiği tasrih edilmektedir. tek eun1an söylemiştir: Bilyük Brltanyanuı her hangi kısmında-

Dün Ankarada ve Istan
bulda yapılan maçlar 

la m rafım oldu. Burada bir otomobil - Biz yardmı)arımw arttırdıkça bay ld kıtaat kadar tam olarak teçhiz edil-
ala-.:a' kadar henüz para biriküreme- :tNGlLtz HARP MASRAFLARI Hltler çok kuvvetli oldujumuz için bi- miftir. •••~------
ün llk tabiti tamamlarsam alacağım VE FEDAKARLIÖI zimle harpten C'eklnecektir. Zira ona ----·---- ~...,.,., l'enep, Gfllaluapay W Jfall..,,.,. 

- Olamaz! Veremeyiz.! Londra, 29 (A.A) - Deyli Telgraf~ burada ikinci müdafaa hatlarmıı- --11Jplep.__ .. __.. .. .._ 
- Acayip! Niçin? ~tesi htıkümetin yüzde ilç faizle ... ZI hazırlarken birinci mOdafaa hattımız a. ~öfll;llln ...,,,. ue ...... ~ .,.. • ........._ .... 
_ Bız motarU otosu olanı imtihan tikraz teşebbüsü münasebetiyle yazdığı olan İngiltereye her yardıma yapmalıyız. MUIPda 1111' al İstanbul. 29 (Hususi) - fst.nbul lesine IOkmuştur. Bu suretle ~ l • 1 

edenz. b1r yazıda diyor ki: Nevyork, 29 (A.A) - B. Ruzvelt a şampiyonasına hafif karlı ve ~it eotuk Beykozun galibiyetiyle neti<-l•nm!ştlr. 
_Ben sizden motörilme, otoma bakı- - Harp lstikrazlanna yatınlan para- ocak ba$I konuşnası ismini verdiji bu tef.....,,,,._ bir havada devam edilmfstir. Beyoğlu tl'çUncU mao ~. GelaU:~y 

mz demiyonmı, alınca elbette onu da 1ar bazı Uhinlerin tahminlerini geniş akşamki konlqlll8SI hakkında küçük bir Kahire 29 (A.A) -BqvekA?etin teb- spor - Vefa ansmdald ilk maçta Vefa arasmda yaplımştır. ~ ba 
m ederalniz. s.dece ~ var mikyasta ~ bulunmaktadır. Hu- işarette bulunmuştur. ReisicUmhur ken- liği : B. C~ tarafından 23 bunuev- bir aıfır galip plıniştir. macı 5 • O kezanm ....... 
mı \ mu! Bunu tmtQumdm ~ hm miltemadiyen artan yükü kupm. disine tevcih edilen suallere incellkle ce- velde aöylenen nudrun bir cilmlesi Mı- İldnd mao Fener~ • Beykoz ara-

- Olamaz' Geçlremeyh! Once ara- da pyretlerimizi on mbıline çıkarmağa vaptan içtinap etmiştir. Her kesin bil- sırda bulunan kimseler tarafından lld mıda yaplm,.tır. Fener muhac:fmleri ANKARADAKt MAÇ 
INm 0 cak. ~ Numara ihtiyaç vardJr. Harı> masrafJan günde u dili eey bu konuşmanın İnglltereye yar- manaya ~ldlmektedir. ~kar dbn]e mtltemadiyen çalım yapmalan yUz(lnden Ankara 29 (Huna!) - Anlamı .e.. 
alacaksın. G8tiJ«ebin Ondan m milyon sterline yalandır. Yani aenecfe dım meselesi üzerinde olacajtı idi. Artık şudur: .İngiliz hJma,.eel altmda bulu- sayı ~.birinci devre iki dma Harbiye tdmaqüclyle Maskez.,ol' 
imtihana ~ ~ dört milyar 500 milyon sterlinlik bir ye- ktiçilk bir ekalliyet ıeşkil eden infiratçı- nan Mısırı 1stUA eetmele lüzum yoktu.• sıfır Beykozun galibJyetiyle neticelen- tabmmm ~ ,,apllmqbr. tıd ta-

- Peki amma ben bir araba alır im- 'dm tutmaktadır ve bu muazzam mu- ların yeniden ortaya~ olmalan B. Sir Lamptin)a temas ettikten sonra mlftlr.. tkfncl devrenin 45 dakikası kım caDlı bir oyun g6sterml§lerdlr. Bl-
tibm olm ~--- alır da ertesi raflara karşı bütçenin iki buçuk milyar- Ruzveltin bu ak,amkl nutkunda harici ln,tiliz hUktlmeU namına hariciye naza- Fenıerlllerin hUcumları ve Beykozlula- rlnci haftayırnda bir bir berabere bJ. 
-.ı anı..:j. klnna satanam ne olacak" lık bir açılı vardır. MllH tasarruf bunu siyasetin siklet merkezi halln1 almasına n B. Edenden teminat almrnıt ve bu rm topu dıtan atmalaıiyle ~. DUflardır. ikinci haftayunda Ertuir 1-
Dliyetnameml •Mmclm mı Wcabmn; kaJJQtmalıdır. Hiç filpheslz İngiliz mil- sebep olacaktır. Reisicümhur radyo nuı. ctlmlenin İngiliz • Kısır muahedesinin Devre 80Duna ~ Beykozdan Kam- hm telnmma bydettlll lklııd bir 1111 

_ ........... _._........ · leti askerlerimizin harp cepbelerinde, kuyle hUkümetln siyasetine efkAn umu- Mwnn müdafaam ~ İııgiltereye talı- nn yanlq bir hareketle toPU kendi b- ile Butıiyelıler p)lp aelmf.tlerdll'. 
_ llot6rcalille maJdnWllle her fen. donanmaya mensup olanJarm denizler- mlyeyi hazırbyacaktır. Bu suretle 8 ildn- mil ettill mecburl,yetlerden gayri btr 

al ehliyeti oı.mr: bir otomoblll olması de ve havaolammzm havalarda göster- el kAnunda kongreye raı>orunu verir- maksatla JmDanıJmadılt ve Mmrm t. M kin 
prt )quluna dbya fabriblan araba dikleri kahramanhkJuı ayni .-.1c1e :va- ken ıra~ edece~ nutu~ daha kuvvetli Dt1Ali hakkında 7.erre kadar fllpbe a eye B Ruzvelt bu 
~ olur. ! oeeakbr. -----·---- birin~~~~~ taarruz- uyandumacfttı .::;~· v riJi• k • bab k 
.... :;;.=:.;;~ ~!!: YUIA ISTAIDI llRll ~=:3:.~ IRllTllTE ili.il kir- e r en sak 8 ~I 
=~~ VU:ı:iaı~: HIBE'LERI UY URIA ---•---- Sl'\'1111 rıı HUCUIU Al n1 • not una soy e-'6,ıe bir çan diqUnmtlpanüz. 

11 Yunan - ltal(ll barbı ., ~ o ma ar ne ıs- m • la k. 
L-=j~~·fa:.rey~-~-~~ Atina aı·ansı ye· Y nl .. 1 Aln1an korsan tiyor, Fransızlar -•ı 0 

ca 
~ 5

• uaR IHllURUllWW una 1 ar k? Nutuk tarihi bir delı 
llnİf bir engeldir. Rica ederim kızmayı- • l nl ne yapaca · 
mz, m0aaade buyurunuz da izah edeyim. Dl ya 8 ara ce• Velll.lSİDe bir ldraa ~,ıon malıi vetırıi 

llotör demek para demektir. ka t'i d" rbemiz .T 
Dövtzl ver1nce - istene ortalık barba 8 • b ., • b t tti .. ----·- .... ,,.... .... /a · b ... 1lolulsun - m.t.dilJnlz bdar araba bula- v p ven vor o \Us IS& e e ___,_ , .,_, aız uıunacaK 

Wlirslniz. Hem bir• ıun içinde. Fa- gecikmiyecek- ınGNfaJ Petenın toptan -·-
;; ::::~;:.~,ı=/=:; Şimali Rodezya tir diyorlar x--lafeslnl ~ .::::;.-=:..Tlli.Yelul 
o11nuz olm~ aç pua eder? Yananldana JNll'G . temin eden IHlpaıt Londn. Z9 CAA> _ 11oyter aJansmm teıpal çelrlJdL 

- • · • • • • • · ! §tindePCll.. - IHıı•ılclı.. diplomatik malaahlri INldiftyor • ~- Vı • • 
~ = bi~'!m~ LUtf::t~ ·· A~ 29 (A.A) - Atina _ajansı Ste- INGILIZLER ŞiMDiYE KADAR Londra, 29 ~.A) - İngiliz bahriye vaziyet eok bnnhJr ~ blnuılrta lesik ~tıe!ı!ı~ ~~1!: 

yapeea ,.. ır. fani &]ansı tarafından n redilen Popolo I nezaretinin ~eden 80D1'8ki resmt tebli- berdevamdır. Fabt Amerikan bymk- saraya reis B Ruzveltin nutkunda ba-
Diyeb~: Sen~~~ Ditalyanın bir makalesine cevap ver- ARfflVUTlU~JA 50 TAi_ • ıI: Noel sababa hl7lk bir düşnum hup 1anndan verilen • .......,.onel haberlerin his mevzuu edıfeceıt maddeler hakkın
::..;:e yoraun..ol • . . mek1edir. Bu gazete y~ iaşe YAN TAYYARESi DOŞOROO remisi .aman Atlantikte seyreden bir telmih etilli ıibı bir buhrana vanmp da tavsiyeleri ihtiva etmek ibere bin-
----- IODl'a belli ur. Ya ehliyetin vaziyet! hakkında gillünç bir takını ya- vapur kafilesine taarruza teşebbtis et- bemememekf.edlr. ısee tellraf plmektedir C;

1
8;;.'h!k:!:n= mi Itır- lanJar Jleft'9tmlştir. GGya Yunanistanda Afna 29 (A.A) - Atina ajansı bildi- miştir. Bir vapur hafif haara airamış- Fransız nazırlan hllA miizakerededir- BeJaz sarayın telgraf burosu hiç ıu 

ealatahm' Araban. biu O:~ açlık olduiunu, aç kalan askerin depo- riyor: Bugiln biltnn gazeteler 28 ilk Teş- tır. Kafileye nfabt eden harp ıemDe- ler. Amiral Darlan ve Almanlar nezdin· zaman bu derecede çok te]graf ıelmem.it 
ha buİ ptirinen. imtihan ~ Jarı ?'ağma ettiklerini bildirmiştir. En rinde Yunanlstana taarruzla başlıyan ri düşman harp pmisini takibe koyul- deki F:ransız daim!. mOmessili Parla ile oWulunu bildirmektedir. B. Ruzvelt bir :h t ar: ziyanı hemen 6diyecek garlbı Popolo Ditalyanın bUtiln bu ya- ttalyan - Yunan harbının üçüncü ayı muşlardır. D119auın ıriinle ~ .. V1'1 arasında mffik dokumaktadırlar .• ~it lthmenin kanaatine göre bir tarihi 

lıir :.mu m:ktubu verirsin olur biter lanJan Sofyadan istihbar ettiğini bild"r- miinasebetiyle hara.retli neşriyatta bu- Uuktan yapdan...W.tıa düşman gemi- Bu da sarih surette gösteriyor iti Alman- deklAruyon mabJ,yetinl bl1z olacak nut-
Ber mot&eanün. maJdnistbı bir · mesidir. Bul~ hilkilmeti Atine lunmakta, Yunanistarun biltün cenubi sinin ortasma bir obüs ~- ettirilmif yanın mümessili B. ~betz ile göri1şme- kunu 'J,u ak'8ID maballt saatle saat 1.38 

klDesl olamaz fakat he kes tam P- sefareti vasıtasiyle Yunanistandaki ha- Amavutluiu işgal etmek suretiyle faşist ve lnanm patladJiı ıörilJmüşttir. ler devanı etmektedir. Alman talepleri da, vaııi TUrldye yaz saatiyle sabah_. 
siyle dipJomaİı bir P&- olabilir ına:- kW vaziyeti bilecek haldedir. Yunanis- sürülerini Adriyatiğe doğru sürmekte Kafileye refakat eden gemilerimizden her ne ise bir kalemde reddedilmemlt- 5.30da16yliyeoektlr 
liln devJet ba! deyince binlerce .. tof: tanda late kıtlıtı denilen feY yoktur. olduğunu sevinçle kaydetmektedirler. biri hafif hasara u,lramışsa da bu hasar tir. Bu hususlarda gerek~ gerek B. Ruzveltin nutba SOO>den fazla racl-
lılnlerce makinist ...mn. hazlrdır. ~ Mı1let yalnız lüks qyadan memnuruyet.- Me&aJer Daten diyor ki: Harbın ba~ Yolunda devamına mAnl olmamıştır. ~ resrnt makamlan aynı derecede yo latuyonu tarafından neşredileeekür, 
kinesi o1anJmm makineleri de caba. le feragat etm!J bulunmaktadır. lamasından 1ld ay sonra ltalyanlar he- DU$nan gemisi fena rilyet altında taldp kaj'!ı.~tu h:icıhafaza etmektedirler. -----e....-
Gör6yonuımz kl faJ\'la ~ tMa • saplarını yeniden yapıyorlar Ceza seri edilirken bu gemiye iaşe vazifesini g3- t er e Almanlann bir Olti- Af , L.. ..J • L.. • J l 

eWlfnlz bc1ar imar ki eocei'dm ORDUNUN VAZ!YETl ve &nw,sız olmuştur Katı kbenin in- ren sekiz bin tonluk bir Abnan vapuru matom verdikleri, 'I\ıJondan ve Akde- FltıOuQ llCI fa 'VGft 
melt daha~ olur. Her beledi e ke:: Ordmıun vaziyetine gelince: Yunan dirilmesi de geclkmi~ece1rtir. yakalanmıştır. Mürettebatı tarafından nbdekl diğer Fr~ız Uslerinden istifade • d 
dl dO.tUncesiyJe beeb bir usul ~tarsa iaşe ve levazım daireai ordunun lhtiya- F.ıruya diyor ki: BUtUn Yunanistan ate' .. ~en vapur destroyerlerimlz ta- hakkı ~en, Fransız fiJosun~ ve- tay yareaı ÜfÜF'it/cııJ 
ftta mn.fa&ıannclaJd ma.terek ve yek- cım bol bol temin etmektedir. Yunan as- milcadelenin çetin ve &manaız olacaJıru rafma.11 ~~;. rilıneslni talep ettikleri, B. Lavalın ye- 5 • L ld 
ıme yardım J.a de dumadağınıkhp ut- erleri ekseriya aç olarak yakaladıklan bilmekted"r. Bununla beraber muvaffa- f h. L.. Diden vazifesine getirilmesini şart koy- 1 110IGFa Ufratı 1 
nr.. esirlere tayınlarından fazla kalanlan kıyet UatUne muvaffakıyet kazanan Yu- ran•a mÜ im 11arar. duldan hakkındaki haberlerin teyit edil- Kahire 29 (A.A) - lngiliz bava kuv• * ~ektedirler. nanlstan laıt, zafere kadar mUcadeletle ' r r I d "b. memlf bulundulu mUşahede olunabilir. vetlerinin tebJiii· 

Bununla ber,ber cbtum bir buçuk Atina ajansı cevabına fU satırlarla ni- devam için lcuvvetlerlnl teksif etmiş bu- Q O e eaın e gr f Diler taraftan Man:t81 Peten.bı muham- 2~27 KAnun~el ıeceai tncWz tay. 
_. 80Dr8 talrsftle bir uaba buluncaya heyet Veriyor. lunmaktadır. - Baflaralı 1 inci Sahi.lede _ ~:!1 ~ tal:lerme hayır cevabı ver- YU'\'lerl Tobruk t1zerlne bir hileum yap 
bdar ehliyet •lmnadL. Popolo Ditalyanm OKuyucularına şu- tNGtı.lZLER 50 1TALY AN Afrikua hareket et:mit1erdlr u:ep, ansız osunun • kısmen daha mq)ardır. Y•nplar ~. A• * nu hatırlatırız ki Yunanlılann yeglne TA YY ARESt D'O'ŞORDOLER Londra 29 (A.A) - Gen ,.aı Decol şimdiden ~lonu terkettili ve Mareşal cı tayyarelerimJz taarruz! kefif hare-

Bu ol«udan "'ahkAmı eıbrabiliriz: encHıem nihat zafere kavutmaktan iba- Londra 29 (A.A) - Yunan hava kuv- blltUn dilnya Frauızlanna her zaman- Peteıı ile d_ıler hnkilmet msmı ılmal! ketlerini de9am ett.irmiflerdir. Bu ba-
l - Bol eQ&lr, bol naekfnln yet;qtir- reUir. Bu makatla her te'Y yapılmakta- vetleriyJe ifbirli~ yapan İngiliz bava kinden daha heyecanlı bir nitabeslnde Afri:-ya göttll". .ıek ilzere tayyareler ha- reketlerden birinde avcı himayesinde 

me)lylz. dır. Biltil:D dUnya biliyor ki Yunanlstan kuvvetleri fbndiye kadar elli dUşman FransızJarm mücadeleye yeniden başla- z.ır ul~tu hakkındaki haber- seyreden büyük bir dilfman bombard.1-
2 - fmtibena llrlf 1rıolayı..tmımah. haklı bir dava utnmda harp etmekte- tayyaresi dOşUrmilşlerdir. 1ngiliz zayia- maJannı fstemlıtlr. General bugllnldl len dair de strih teyitler mevcut de- man pubuna rutlanıqbr. Vukua ... 

llbt lmtllwı akı oJmah dir. tı 7 tayyareden lbareUir. ahvaliiı Fransız mllletlne bahfettlli fJr.. ll]dir. len muharebede bjr Sn.. 79 ve bir Ftaıa 
3 - BGyOk teb1rler 11UM1Z ~ KORPULULAIUN MANBVfy Aft satlan izah ederek yeniden milcadeleye Nlabt bir ..m'liyetJe yalnız fU cihetler 42 dtlf6rillmilf ve b1r l'lat 42 de mubt.. 
ımlan f!CJMh Ne mMnfbdır, ne ete RODEZY ANIN YARDIMI YOKsEK. ba"ladıklan takdirde rütbeleri ve mazı_ m0f8hede ediJPbillr ki VJı1 ile Ahnanlwr mel olarak tahrip edtlm*fttr Diler d6rt 

z >r- İki e..it ımrbdmı iki elld araba Landra 29 (A.A) - (Royt-r) fhoaB Atlnaı 29 (A.A) _ Atina ajansı bildi- deki hatalan ne oluna olsun bu gibi- arasında mllqkere inkıtaı yoktur. MU- Sena '19 da huua ~. Buae 
g., iki iyi usta.. Rodezya hD.kilmett general MDtabua riyor : ~at muavenet nazın Knôat:s lerle teşriki meal edeoeiinl blldlrm1f- ıakere.~ "ilhassa amiral Darlan vası- lum 081fttne d6DıllıılJdllrl Zımbohm-

& - Bu it bew,.de bir tek umJt. iki bin sterlin «Undermiştlr. Bu para Korfudm bqveldJ Metak.- bir tel- tJr. General dlJor Jd! ıulyl.. ek ....ı etmektedir ve B. P1an- mamütadır. BOtOa tanuelerlmlz Oa)e. 
...,_.,, ae19'l ..,...... laralDJma.. Yumnistanm ttalyaya bı,ı yaptı~ mU- craf ı&ıdeınek ba1km yObek manevi- _ l'ranmJarm Pramayı kmtannak elen, Ak an uıraftan temayü]lerlne ral- rlDe döııınGflerdlr • 

.. 11.. '8deleye bir JUdun olmak ilzet"e yolla- yatmı '11 kelimelerle ~ : için yapabilecekleri yeglne !feY harpa. men heniiz .ıahneye ~ıkmaımftır. 
aı ~ lmtıde de. ..,_. de ook nılmqtır. Millt ıeençUk teeekldlllerine mensup devamdır. Qer bir tesBmfyetl kabul Vlea. 29 (A.Aı - Havas bildiriyor : o 

~~"'""?oluruz.. Bir itin '°be re- ••ın1u1n•ı11t11t1H•--..H••1nHH ! ~ talebeler bir tarafta enkaz altında edenJer bunu yapecaklan yentı. dövOf- SalAbiyettar mahfiller Fransız - Alman 1111 H CUILIBI 
mu : olG w yaralı]an kurtarmala ~ken mebe devam etmlt olsalardı Akdeniz mUnasebetleri haklnndald enternasyonal = ~ ı:: ~...:Z~ 1 BuJ • t 1 bir taraftan da milH genelik m8l'flD1 e6y. ~uhareıbel .i Fransa için bUyilk bir r.a- haberleri manevra olarak tellldd etmek-

num var amına ehliyetli ~~ 

1
_ Van& 8D f! Jernektedir. Barbarlar tarafından 8ldil- .ere 'ııkılAp edebilecekti. Halbuki onla- tedir. Am.lral Darlanm noel arefesinde - lltlflarolı I ine/ Saltiletle -

_.. ;;,-. s rülen kadın cesetlerine halk fU .&derle nn teslim olurker ileri .urdükleri istik- bgal altmdald anzlye meyahatl Ahnan-
ilti bi~ emriDbe haardm Di- mı·hvere ilti- 1 hltaı> etmektedir: ·Allahm yardmıiyle 1AJ ve hAkimlyet ,,.. .. lhumlan hicap için- ya ile l'ransa arasındaki flldr teatileri d: .:ne::~~~ 
:re ! intHrennmzıı aJacaiımırdan emin oJu.. de sCSnmtıştilr. ~veei dahilJnde cereyan etm19tir. Ya- m .---

Bu azdıJdanmda bb- yanhpm vana - hak • = DUL• l>Ufman bu teeJlmlyet darbesfnj btls- hancı haberlerin hlllfma olarak, AJ. dtl~G sCSylemlşlerdir. Lorientte ik b6o 
ben de dilzeltmeie hazJrım. i etmıyor 1 ---·--- mar için her ft!'Yl yapmaktadır. Biz hilr rnanJar neP.dlndeki Franm mOmerli ~ .=.!* .=r -:.ıre:..:: 

Y 
• • = = Son h ~r yüksek sesle konupnak hak- hAIA Pariste bulunmaktadır. .,._ bedeller ......- idi. Bu bedefle-

enı komıser i Salnlc baŞYeldl s a~ a !tına malikiz. ç· nkU Fransanın teslimi- ~larmın sansasyonel brarlar bek- re «l'UP halinde bombalann dUştüitl--
= Cank lan teldlll = J etfnden beri askerlerlmiıxlen ve tayya- ledi~ cumartesi gilntl nazırlar içtimaı rUlmUttUr 

S • ed : O S taarruz an recU rimizd<>n bınd n fazlası büyiik da- -ıormaJ surette Cf'l'!YBD ~. • Urly e j recltlefllldL i vamızın w rl uğrunda canlarını ver- --·- MANCES'J'UDE ALMAN 
Beyrut !9 (A: A - D.NB a Londra 29 CA.A) - Taymi- j Londra 29 (A.A) - 1nıiliz hava ve rni'll r ir. Avlonyaya da BOMBALARIYLE ÖLENLER 

11 t biri diriy r: ·~ ::: § ıtn Sofya muhabiri bildiriyor:§ ~~~1th:'1a karayet rdnezakta!'etl rinm dt .. blifi: r.o ÇUnkil t klimb" ~ilmi.'l. ve ezilmiş bir hücum edUdL. Londra. 29 (A,A) - DUn Mance9tel'-
- 8 1 •stan ih •h.."L k - n sonra u man ,. ransa n m se mlz vasıta lvle ah l d 1 kurbanı ı ze inin rına g· re Fransan n 5 u garı ı mı vere ınma et-: bombardıman tayyare] ri ln!tilterenin 1ı:onus b"l kt df Al 1 top kJ K ire, 29 (A.A)- n ·ı h ve1 kuv- e son Aman hava alaıılaruun 

y n S ev L b f vk ı d komi- ! tianiek icin aalnk hqvekil Çan-s c nubu lfarbl ~h"rl r·nden birine kna rımııda old:k~ dBvü;:kt:. ba ~ Y:: vetlerinln tebl~ : .cenubi AnıavutJ?k- olan 72 kisinin <'emse merasimi yapıl
• Denz Be ruta muvasalat etm ve S kof tarafından vuku bulan tek- S f t .ddetli b r hUcum yapmıştır. Muh- nacak şey yoktur D!Jcnnanla uyumıek ta Avlonya sahıU Mnde dUsman l(emile- mıshr. Hallc Alman ~balannın ~ 
YUife9iııe ...,_mıştır. Suriye siyas· ! lif ~ya hariciye encüme-§ telif yan nl r Ç ltmış bazı hasar vukua onun lrontrolUntı kabul etmek kelime.: J!.:~ ~ A;aı~~ banJanna hürmetlerini izhar etmiştir. 
mahfıll bu husuata bUytlk bir i nimle reddedilmittir. Encümen 5 elmiştir. Yan ~ratle söndilrlll- nln tam mamsiyle vatana ilıanet etmek- banm büyük bir va~ 50 metre ka- ~ Bta MmlAaabdN EVt 
ın m hede edilmekte 5 parlamento namma Bulprista- S mUştllr. Zayiat ~k azdır. tir dar yakınmda lnfilAk ettW görillmile, HASARA UÖRADI 
ÇUnk& bu mahf l ere ıöre Dem basJ j nm bitanflıimı muhafaza etme- E ~":::ı:~Aü!tn-; ~~dd~- ~~ begoJ ~in~ 80nunda fakat dl~ neticeler fevkaJAde fena ha- Londra. 29 (A.A) - lleehur 111~ 
auurJarm tahrikltına wt çekm• s al temenaiaini izmr ........:...:., = hilcumdan ı....1... mıurt. kunet. yı 1 ifga] 0 ve olmı- n eartJmıı setiebiyle milşa:hede olunama- Dlkensin Catandeld nl hava b(lcUiıınla.. 
muktedir bir adam olarak teıtkkt edil = ---r-• 1 ....,.... va yan Fram.a. Mıton Franmz1an bir saat aup. nnda buua ~ Dikens ~--
•ildedir. - -ı•umm•11nı11m11111111._u11-111•1• ::=-.e .::f sahill.:T~e :!" ~l~d b ... lara1c bUy8lc tnlDt heyecanı BUtan tanaN)erlmlz nelerin& ~ Jamidald eebam ~ UhalD idealer 

*D •' • uu .... • •• • tlaw& ~. mlllmlr. ile•....-., .. , ... , 


