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ilan mllnderecalından gazetemiz mesullyet kabul etmez 

-~-
B•lnn fehUıdlerle 
llola olan seyrinde IJfr 
d&IMnl noldandae .. -·-$1!VKET BİLGİN -·-

. '' 

"}ngiltere )'e yardım 

edeceğiz. Hiç bir 
diktat6r bu azmimizi 

zaif letemez,, 

ih 

HalJetl.danda ltaJyanJa• 
1 

Amerika Cümhurreiai Bay Ruz- PC1 lıcırşı isyan llarelıed SON DAKiKA 
~t, b6tiln dü.,yanın büyük merak e~ledL 

h la L_1.1ed "-' ---L ha ,, • • • • • • • • •., • • 
ft eyec:an oe&ı İKi <X:AK fi Londra 3ö (Ra yo..S. 21 10) -Ka-
müaahabeaini yapmıtbr. Bunu bir hlre İngiliz kararglhının tebliği: Bütün Araplar 
milaahabe olmaktan ziyade. harbin BilyUk Britanya lruvvetlerinin Bar-
ımukadderatı üzerinde en mühim ve diyada icra ettikleri hırpalayıcı ateşe Inniliz zaferı·ne 
İID müeair rolu oynıyacak vaziyette r_ağmen. düşman topçusunun dilnkU.faa- ._. 
ıolan büyük bir millet reisinin kaff liyeti bıraz daha fazla olmuştur. Bntan- dUBCI 
L--- ld'... . b ·ıcr ya kuvvetleri hiç zayiata utramadan . 
...-ar zamanının ge ıgını ı ıren haı.ırlıklarına inkıtuız devam etmlşleJ'-
hamleai uymak daha doğrudur. dir. Kahire 30 (A.A) - Royter bildirl-

Bay Ruzvelt müaahabesinde bil- _ Sona 4 linci Salailetle _ yor: Arablstanın aahil mıntakasını teş
huaa ıu noktalara itaret etmiştir: 111111111n111111n11111n111111ınmımnımn11n1111111ı kil eden Havramutta bir ay süren bir 

k 1 seyahatten sonra Adene avdet eden bir 

nn! da;!1:;r~merikamn apı a- Yunanlılar llırlluor ~~in~~~ ~~ayı gaz.ete muha-

2 - lngiltere, Amerika istiklali- - Cenup araplan hiç bir zaman bu-
nin en aziz, en kıymettar bildiği şey- it ) kabil gilnldi kadar 1ngiliilere yakın olmadı-
Jeri müdafaa etmektedir. Bu itibarla 8 yan mU Jar. Garp çölündeki zafer sahil arapları 
lngilterenin yapmakta olduğu harp t J b•• arasında büyük bir sevinç ve rahatlık aarruz an U • tevlit etmiştir. Bu araplar Eritrede ça-
ayni zamanda Amerikan hürriyeti- lışınış olan vatandaşlarının anlattıkları-
nin müdafaası için yapılmaktadır. .. k • ti nı dinliyerek faşistlerden nefret etmi.ş-

3 - Nazizm ile demokrasi ara- YU za Yl8 a lerdir. Her nereye gittimse orada tngiliı. 
•ında bir anlatma, bir sulh hayatı t d d•ıd• zaferi için dualar :işittim. 
tasavvur cclilemez. Zira Nazizm her ar e 1 1 B 1 • t• 
fCyden evvel bütün ırklar, dinler ve -·- u "'ar sıyase 1 
kanaatler üzerine tehakküm etmek ltaJyanlar 'J'epedelen d • d• 
üıtiyen bir kara kuvvettir. Bay Ruz- ue KUlsUl'a yollarında e~ŞD' e 1 
veltin tabiriyle o çıplak kuvvetin ve l'feal edlyoPlaP- Sofya 30 (A.A) _ Sobranya meclisi 
hodbinliğin günahkar ittifakından Atina, 30 (AA) - Yunan MUDt tarafından diln hariciye bütçesinin ta.s-
bqka bir ,ey değildir. tebliği. Cephede topçu faaliyetinin ha- vip edümesini mtiteeklp hariciye naı.ın 

4 - lngiltere yıkıhru. Birletik liflediiini kaydetmektedir. söylediği bir nutukta Bulgar dış siya-
cümhuriyetler Okyanuslarda mih- Atina, 30 (A.A.) -:- Y~nan ~ set.lnln değişrn~iğine ipret etmiş ve 

le 
,_ I _ L bedhah l .. .U, Yunan kuvvetlerimn Hımaranın 11- Bulgar siyuet.inbı prensipleri Jtralm 

v~r ILODlfU 0 m~ t ıgı!'1a malinde aevkülceyı bakımından çok mil- nutkundan anlaşıldığını ve bundan son
duıerlene alınlanna ııkılmıt ve ın- bün tepeler ele geçirdiklerini, Tepede- ra Bulgarlstanm d1f aiyasetinde bir de
filak.a Amade bir tabanca tehdidi aJ- len ve Kiliınua yollannda halyanlann iişlkllk olmasını icap ettirecek hldlseler 
bnda hayatta durabilmek için bir ricat halinde olduklarını. ileri hareke- çılunadıiuu illve etmlftlr. 
ınilitarin devlet haline ınkılap et- te devam eden Yunan kuvvetlerinin mü-

v b lacaklard hlm bir çolt ltöyleri zaptettiklerini, mü- , ,e mi bur kad la kırj cak hiın bir çok eair ve harp malzemai .ı-

A 
-:-k IJ u lftl' bea lmkiıya •1• - Sona 4 iineii Sairi/etle -

merı anın .ene er ve nesı -
]erce sürecek bir hayat ve ölüm mü
cadelesi yapması sakınılmaz bir şey 
olacaktır. 

işte bütün bu sebepler yüzünden 
Bay Ruzvelt, Amerikanın lngilte
reye hudut9uz yardımla.rda bulun
masını, lngilterenin zaferini temin 
için her fedakarlığın yapılmasını is
temiRtir. 

i 940 senesi tarihe intikal etmek 
üzere iken bu enerjik davetin lngil
tPreyc büyük ordular göndennek kn
G ır bir ehemmiyet taşıdığı inkar 
edilemez. Unutmamak lô.zımdır ki 
bu davet bilhassa kongreye önü
müzdeki hafta içinde yapılması mu
tasavver t kliflerden evvel Amerika 
umumi efkarını hazırlamak makaa
diyle yapılmııtır. 

- .S- 2 inei Salaüue -

KiMSESiZ C:OCOKLAJU DA 
DVŞOJIVNVZ.. 

Dünyanın harap olan medeniyetin1 yeniden 
kurabilmek için yegine teselli çocuklardır_ 
Yavrulannmn Kurban baynun}ıklanm hazır
larken Milletin yardım ve eefkatlne muhtaç 
Cocuklan glybıdinnek için Çocuk E&rgeme 
Kurumuna da yardımda bulunmanızı Kurum 
A)'(P ile eliler .. 

1 
YENl ASm Matbaasmda buılmlfht 

AtllAI HAVA AlllLARll
DA YEll BiR GAYE 

Mümkün olduğu 
kadar çok yan
gın çıkar~akl 

Almanya talep· 
terinin reddedil-

i lıtikar mücaaeie•ı. fii:ıdetlendl 
------------~-:x.z:---~----~-----

Gıda maddeleri fiatleri 
hususi bir ihtimamla 
murakabe edilecek 

-~~~----x.s--~--------

mesinden mem
nun değil -·-ccJI. Btıleıe, B. Jla.uollnl• 

ye gltuendlğl için 
nadim olnaqtal' .. n 

Londra, 30 (AA.) - ()eyli Tel
graf aazeteainln kanaatine söre Franaa 
ile füli ifbirliğinden Omldini k.eeen Al
manya Vifiye nazik fakat kat'i bir tarz
da bu hük6metin batb hareketinden 
memnun olmadıjuu bildirmittir. Alman

E1111eld Sade ve zeytlnyaOIGPt, ~' fasaJya ya iteal edilmemit Framız topraklann-

lılıl.-.a.ı.--aı. ..a- dan ltalyaya uker aeçinnek ietemitti. 
........,... W uar Peten cevabanda Alman lutalannın g~ fkdlel'I ıeslllt olunacalı • Bes 

seyyar gaza adlJye~e uel'iJdUep . muine müaade edeaıiyeceiini Fran-
Şehrimiz.<le :ihtikirla mücadele işleri- ameleye tevessül edilmi§tir. 81% doninmaS1ndan bak.iye kalan cüzi-

ne büyilk bir ehemmiyet verilmeğe baş- Kemerde seyyar olarak ~z satan Os- ~~ ~many~ya ~rdnnına ve do
lanmqtır. Zabıta ve belediye memurlan man adında bir adam, gazın kilosunu 18 ~ _üal~i.nın terkine imkln olmadıiım 
elele vererek kömür, gaz ve sair madde- kunıf yerine 20 lruru§8 •ttığmdan ihti-ıbil~~· tahmin eclild"'" _ Al-
ler sabşında ihtlkir yapanları tesblt et- lir suçlyle tutulmut ve adliyeye veril- anre e acı~e aore 
mektedirler. miltf.r. - Sona 4 iiMi Salületlc -

fmıire yine u kömür gelmele başla-· * 
mqtır. Bununla ben.her fiatler mute- TİCARET VEKALET!NlN 
dildir. Şehrimlzin muhtelif yerlerinden YENi TALtMATI 
bet kömür aatıcıcı. gayet yü:bek fiatle Ticaret veklleti, f1at mtirakabe tqki
odun ldSmUril attıldan için cUrmU met- ııtma fU yeni talimatı ·wenniftir: 
but halinde tutulmUf]ardır. cZarwi maddeler "1leyamnda bqlıca 1 

Haklannda mıilll korunma kanunu bil.- gıda maddelerine att 10 Huiran 1940 
kUmlerine aylun hareketten dolayı mu- fiatlerlnln aJAkadarlara beyan ettirilme-

li ve bunlarm .seyrln.bı takibi bUdlrll- ı 
miştl. O tarihten beri gıda maddeleri ft-1 
atlerinde münferit bazı tereffOler mU,.-
hede edilmiştir. ı 

Bu tereffillerl kıSDMD hah eden s. ı 
bepler bulunmakla beraber, ekser ahval-
de spekülatif oldukları neticesine vanl- ' 
makta ve bu itibarla gıda maddeleri fiat
lerinln hususi bir ihtimamla miirakabe-

' si icap etmektedir. 
i Bu maksatla ba§lıca gıda maddelerinin 
' toptan, yarı toptan ve perakende fiatle-
rinln tesbiti cihetine gidilmeal lüzumlu 
görülmüştür. · 

Dl'fatt-n bir çok maddele.rle meşgul 
olmak vaziyetinde kalmamak ve bir sıra.
dahilinde hareket edilmek üzere sade 
yağı, zeytin yağı, pirinç ve fasuly~ flat
leri, komisyonun ilk faaliyet mevzuunu 
teşkil edecektir. 

Memlekette mebzul~ yetişmeleri de>
layJSiyle gıda maddeleri satl§mda ciro 
ulıtı bahis mevzuu olmadığından, ~ ! 
mal zamanlard2 mahalli temnllle IÖl'e : 

1 - Sona J lllCi s.Jri/etle - J 



• 

- .a 31 iLK KANUN SALI ..... 
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ŞEHİR HABERLERİ 
-r.uan: Sahin AJıdaman Mektep ve resmi 

ı Bay Ruzveltin 
Ocak başı 
l\iüsahabesi 

40 -

Yal f d• 1 , dairelerde yıl-
Halkevlerinin yeni yı] ---- -

Harbın felüetlerJe 
dolu olan seyrinde IJIP 
döniiln ..,,,. .... _ 

- Baıttualı 1 inci SoltileJe -çalışın al arı için plin -- an e en ım, ya an..... b til• 
xax 8.Şl la 1 

Hlr~=::'-..!:'.:::".::'!ı :;;.,~ezatı, =e;.:,:,.~mi Parti Genel selıreterııgi•i,,,......,. ~pM- .,}o~~e~ZB.;nıb: 
-·· 

- ™1WlUl en methnr şerirlerin- leni tarihler iıte yazıp duruyor ... Ben elen SOlll'CI ue ...... ,.. hazırlayıp flÖ"derdl De ........ (( Son ltad H ıe- yeJte gönderilen mektuplarda Biri. 
den mMa& oı.ı Cebec°"P da bama t.1d;p. IWde. nuaJ olur da pıı IGJılıJ edJJmeınesiıd de ......... fik cümhuriyetlerin yarma k.M.rt.r 
(1) bu içki cemlyetfncle hazır bulunu- ve 111lVZ aıbihl bir vezire dil ur.atabili- fıa,,.,... ••• Ye teliri mahdut prdanl.r sht • ' 

rd (2) :rtm.. Ama brmdapm Kara Meuk.. Y llbap miinatıebetile dü.ndeJı iti>arcn Halkevlcrinin yeni yıl çalışma1an 1939 yılmda 348 haibYiDrle ltlt im- ibuabrak ~ ~ tehlike lil-
yo B~ ·hepsi de iri yapılı,. gDçlil Soma kaeder adamm dilini!.. mebeı?ler 6ç 8~ ~~ e-cfilmifrir. ~ htıldtında parti ~n~ sekreterliğince bir lnikçu. 1419 doktor, 431 mBhmiil 'ft 
kuTvetJi adamlardı. .. Penam. Rlbest Otedm Dlıjdewht:ıı ıme ibldı: mi daireler bacüıı öğleden 90Dr& ~~k - c~~ıi çalışma planı> hazırlanmıştır. mimar 313 eczacı. 1!795 ölretmm ve tında olan bir memlekete YaJ...-
vazlyetle.ri yalnız insan kuvvetlerbıe - AJıo1. Bayatı efendi. Sende de hiç til edilecek Ye yana b,pa1ı 'hulun- - Sekreterlik bu programların tahakku- 22715 

1

memur gibi dolgun. ve bclretli mcsuliyetleri derhal deruhte etuHi 
delil. hatd feJ.je Mle brp U,acak de- yürek ,.:ıkınu§ a birader!... Bu bclar tırYn.eA·c:.ı CEf"C'C:.I KARŞIYAKA y A ku için vilayetlerin de yardım etmeleri bir mUneVftl" kntlesi ç:ıılışmıştır. cAs- ni istemitlcrdi. Bu davetin ma.-
recede hepslnhı cewr o1du1dannı g6s- korbldık hiç olur mu'? •. Biz andan da- ~ ·~ lüzumunu bildirmişıir. gart ~lışm.a p11m-. .anealt bu minevwr- açıkb. Böylece Amerika umumt ef-
term ~de idL · ha bUyUk1erine atıp tutuyorm da aklı- Ydbq. cecJ~~ek balolar mü- B~ lıusustı:ı _halkt!V! riyasetine gelen lcrin yardımlariYle ıtahakku'k edebilir. karım iidare mevkiinde Olanlar lnsil-

Sacle t..1-:-den birW. lteki aibdaş- mn:a biç 1mrku ıettmıiyonu... uuL~1 •L-rf -'- •CJ_ • tı:ımımde deniliyor ki. Bu plin. halkeori çal~ CSo..ı t--.. :n zal-....!ne -- d--- 1cı-..,._,..... d Ba nx..t- daha · • ~e ... o ez Ya.pı:.nan ıa.resa sa- . h d :tellkk1 eclilmemeUclir. .......... ~ l"C.J1 •"'- ..... ,........ ,~-larına hiç· te benzemiyordu. Bu a am yat! - .&iV,_ yapmasanız . JY1 baha brtı aaat d-rtt Konak. Pasaport 1 - Memlekete dabıl~ olan ve mıl- a > • d"kleri • nlatmakta idiler Muh-
Adeta sıska denilecek derecede çelimsiz, edndtnlz.... btunm ~ ne gelirse. Alsancalı: ~el C,: e uframak sure- li idealhnirln asil ve sonsuz kayna~ndan Asgar'! ?llflllll pUınında. halbvleri- v~ 1 nı a. . _ : 
kupkunı bJr vücut. •• Zalflikten derisi dilini tutamamaktan gelır. Tevek'k!lı ~ K.arpyab f=bir aefer yapma- ilham alan Türk münevverle.ri, bulun- nin nasıl çalışarak muvaffak olacakları tdıf gazetelerin ve enstitülerin ~ 
kemiklerine yapışık gibi görilnUyordu.. ~ememlşler: Setlmetnl insan ~--hıhül- ğa karar ... en!~. Bu auretle Karf1ya- duk1an yerlerde halkevlerimizin fikir, ~ayet \-Uİh bir ~kilde ifade edı1di~i için makta olduklan anketler <le Amen
Kıyafett de çok tuhaf ... Başmda kırmızı 1ısan. Hem dilin hmule getil"digı yara- kabri lzmirde verilecek yılbafı balola- bilgi, ruh gibi yaratıcı kudretleri ço~al- İzmir halkevlerinin bunda!ı azamı su- ka halkının İngiltereyi yıkılm~ gör-
nl-~~ıın yapılma, Adeta killlh gibi ucu lar bskin lblr ckun ~ cerihadan da- nna kolaylıkla gidebilecdderdir. dı~ı manevi cephesini kurmaktadırlar. rette istifade edecekleri muhakkaktır. mektense bir harp pahasına bile olsa 
si ... c:!vrf 'bir serpuş vardı .•• Bunun etra- ha derin ql~. Datdevıren kardeş... . KARŞIYAKA HALKEVlNDE nun zaferini temin edecek her yar• 
fıfl'I ince, yeşl1 blr sam sarmıştı... Artık bu bahsi bırakalım da keyfimı- yeni :yılı ikal"fılamak ve bu münase- s """' ı . ~ . j h ımın yapılmasına taraftar olduğu-
Sırtma bir koyun posteldst gecirmtştl. ~bakalım Ulan Salamon. çıfıt nere- beti · ·ı 1 · d b" gece ıgır nes ının IS a l ha d " ~ ID _ _.,,_,3Üıı;.- '- e Defe Ve eg ence Çin e ır DU meydana koymu•tur. Artık Görlerl k15milr gibt s"yah ve n1rulMe ~ ·•· ç nınu .,,un yoıı;.. •• • • g-innek üzere Kar ... yaka balkevinde s 
l_,_ Galb -'-e "--·- arkasına çekildm. -y ,.. Amerikada infiratçılar küçük bir pa" aıı;.... '~ ·~ birçok ailderi samimi muhitinde toplı- - -:ıı:4:ıı:--------· 

İste bu adam Yenlcerl ocağının yetiş- bizden .sızdırdı!ın ayan tam albncılcla- Y cak olan bir yı) bap geeai h:ızırlan- ,.··rwiıfen b akalliyet t~kil etmektedirler. Kendi 
tfrdi~i f>1' kuvvetli s!irlc>rden memur n h~p edl"l' duru?'S'.ın"" Hani z.ı:-hir zık- dığı haber alı mıştır ~r' aa:t !JeJı ... e •, m!2sbe neticeleri ::1 """ Jıürriyetini kıskanan Amerikalı in-
B.,,_, 1ydi... kım olsun. Sa-hk. selametle onları hare -··- husnstahi ileri hareketi talzvi~e]le arar Verdi. iratçılara bu hürriyetin düşmanı ve 

,... 'in ht"p asker der,-ıl, pek nadir edemiyeslıı eni?- B ftisJ H ._ • d le bak k d 
ol ,. k bauın s5ir yetiştirdiği de vaki olu- Ulan.. dışanya çık ta o kel kafanı gö- e]1vı.1 U aı"evın e Memleketimizde dı:ıha uvvetli ve daha ileri ve usullil hayvan ıslah ve yetiştir- c;uikastçısı nazariy ma ta ır. 
yoMu . Netekhn Kanun! devrinin en rt"lim.. Bak. L<:parmac t mumları hep Jıitap sergisL. verimli şekilde sığır yetiştirilmesine 1 mesiyle mUhitine örnek olmak ilzere te- Bay Ruzve1ti, şimdi radikal kararlar 
yük~ k ş irlernden madut olan Yahva ··l"m~e yUz tuttu B ze ısık 13zım... Beyoj?lu Halkevı dördüncü Tilrk ki- ~oğru bugün mUsbet neticeleri görillen sls edilecek örnek köyler, örnek çiftlik- ittihazına sevkeden işte bu haleti ru-
bPv d , yin,. Yeniçeri ocal?mdan yetiş- Fıçının arkasından. Türkçeyi fena tap se~ısi 15.1.1941 tarihinde mezkO.r bir ileri hareket mevcut bulunduğu Zi- ler ve örnek yetiştlııicüer çok verimli hiyedir. 
mi~. .. konU$8n banık b1r ses ir Bayatiye ce- evin fstnnbul Tt"l'lebnşındaki Merkez bi- raat vekAletinin nazarı dikkatini celbey- neticeler verecek ve biltlin ziraat ve Amerika cümhurreisi hitabesiyle 

Akıl ve bilgi ilstünlUiffine bt-den ve vap verdi: nasında ı:ıcıfacaktır. lcmJ tir. veteriner teşkrı··ıınWa içine gireceği- bundan sonraki adımlarının ne ka-
l»ilek kuvvetinden ziyade ehemmiyet _ Aman, Bayat efendi .. Merftmet (4) 30.1.1941 tarihine kadar devam e:le- Mfllt istihsal ve milll müdafaa bakım- miz. bu örnek yetiştirme merkezleri, ile- dar kuvvetli ve kafi 

0
, ___ :_1nı an• 

Yttilditint anlatan blr tarzda :meclhte- buyur sultanım, benim gibi fukarada al- cek olan sergide 1940 senesi içindeki ları.nduı çok ehemmlyf!tll olan bu ileri ri hamlemizde muvaffak birere &ıcll ~ 
ld ayyaşlann bes:ıst de Bayatiye J,ftrmet tın ne gezer! ••• Yerin kulatı ,,.,. ... Bellcf De$fiyat teshir edilecektir. hareketi teşldtltlandırarak bUyilk ihti- olacaklardır. . latmıftır. Kongreye yapsJacak tek-
'ft ftfbat' ~rıne-lrte idiler. hir duyan olur chı bunu ahi unn.eder_ Sergiye 1'tfrak etmek istiyen kitanc;ı- ..,acll1ll% olan damıilık bo~lan yeti~ - ı _Bu ...ı.z. göz önilncJe tutuUınık liflerin tam tekli bilinmiyorsa da 

Bu kara ~hn, okuma. yazma bilm!!Z Bende altın olsa, burada durur muyum \arla eserlerini sahsen bastıran mUelhf- mek. daha kuv.etU ve daha verlmll aı- bir program,,.. plAn dahilinde veteriner Amerikada harp aanayiinin devlet 
9damlann !çmde bi.,.._ 'ib~ ~nifl- hic böyle!... lerln nihayet l0.1.ıs41 aksamına kadar mrlanmw te.,kil edecelc olan yavnılan. ve ziraat teşekküllerinin seferber edile- kontrolü alhna alınmasını temin 
f' febı ~fn ~ Ali.,,f fP1Mdd edflen Ba,..tt Ya ne yapanlın' me.zldlr eve mUracaat eylemeleri ve dana v~ dUvelerl Jyi bir Mıtttte besle- L. • ,_

1 
_..ı ek da I .. hakkak 

KaT"a Mezalt dolu bir bardalt pnp yu- _ B~ nhmetli Hiı-ı;; gıı,t (5) eserlerinden btreT" ntlsha Köndennelen 'Ilek için bugilnkU tcşkJIAtın teksif edl- relt hayvan ıalam ve yetiştirmesi "l'e- cuec tarz o a_cagı mu ti~: 
varlama.mu mOtea1dp fltr Bavltttve btı- su] f ndimiz.I hizmetin girerdi llzımfır. lcn>k çalışılması zarureti görülmU,Jtilr. rlyJe (bllhM.~ damızlık boğa yetiştir- Bu suretle Amerıka harp sanavn 
karak dedi ld: O:~nılı: ed;;, mevki :e fU aahl: Bu eeerler aer&iden sonra sahiplerine Bu maksadın h~ulU lç1n Vekllet §U mek) gıda, besleme ve bakım ~terinin hürriyet müdafilerinin zaferini tc-

- Çoktanbert .ozel ıueHerinb:f din- bi olardum... ' iade edilecekth-..;_ _ tedbirlen. almıştır: huswıt blr ihtimamla tatbiki, :icap eden min e;lccck tekilde teçhiz olunacak-
~" maN-um blthk. be birader... Bavatl _Evet.. Mevki ve şan s8hlbi • .ı - Vil!yetlerin aığırcılığa en müsait tertibatın alınması ve ~it edilecek tır. Amerika kendi müdafaasını teh-
lfte kafatan tilt!il]edfk .•. Bira mı 1nı- olurd~n amma?... .Zaldre lhracat~ıltıl'ı köylerinde hem cı:unwık kliy ~sı ye- esas ~gramların hemen Ziraat veklle- likeyc düıürmemek ıartiyle elinde 
la1r1anmttm 'P3 ım ~ ( 8 . ..__ _J ) BlrffAts-.-e tirtirmek Uzer@ bı~r kaynak ve h~ de tine l(OnderilmHI istenmlftlr. b"" .. h 

1 
d 

Son gO 1 rd Ohrm ~ (3) halrlt - - rrmeaı - sanu - mevcut utun arp vasıta arını er-
• hlcvf; ekıl~klı l>lr namn bl~ ~ah~re i~catcılan birliği idare he- Danteı•iz bir kuTUf· hal lngiltereye verebilecektir. Harp 
almnuş... ônu okusanız da lm d• ~- (1) T~ nlcidn ~ ~- ~ti ~iln ~ğ}eden sonra ~ ve kredileri meselesi 1ngilterenin yükü· 
•de et.e1ıt... di.. Cebecibqı dtı topeu kumandanı d~ zı arar ar almıstır. ı 'IU'blar alCJırıfı yor nü tehammül edilecek bir hale koya-

- "'!'!'kth _ _!>u ~~~_:.. ~~ -~~- .. -ı..-r-"" ~ "'\'& <Itt - lfUa& llA~ Dta mTtlf.AL .. Aimanya ilft yopılnn 21 milyon tl- Dantelaia bir kun111luklann yerine cak §ekilde h_allolunacakhr. Nihay~ 
een tabfrler!e, ymilmtıs " yutttlmaE Ce~ed~ •e Kcını Mezede M K~Mt- ralık anlaşmanın ) numaralı llhikuın- dantelli biz kunıtluklar darp edilerek Bay RuzveJtın kongreden alacagı 
~Ahferle &hı tmın Mr hte.fw bl~e u6rKn - :Su&ııt. °""4Mtt Wi "'~P!e- -•- dalci 8.200.000 liralık plafonun albncı piyaN çıkanlclıimdan dantclaizleria 31 genİf salahiyetler bütün ihtimalleri 
alnuştı.. Onu arlmclaşlwmdan birinto Mtil4! wafllfm 'f'fJl ~~""· BtmPM- İzmir.n mumtaz ~ahsiyetler:i.Dden ırrubunun 2 inci .maddesinde teşkil eden mart 1940 tarihinden aonra teda't'illdn önlemeğe kifayet edecektir. Bundan 
ekuınut. o da belenerelt Umıdıldanndan dcna Qd.ı Onla""' Jı:adi maıfdeıthte bit- kösele fabrikaUSril Mehmet Erşidm boyalarla Uçilncü maddesini tefk,ı1 eden kaldınlması kararlaıtığı ve b11 tarihten nrae i in vazi etin Ü he ötüren Mnluına b• tı yaymakta ltfc; ıecikme- fiil istinıJc ntiltt. K'at'll MezttJc ltt Mm&- refikası ve~ doktoru Kemal ~tin- kimyevi maddelerden İzmir tacirlerin- İbÔ&rat bir .._ müddetle ancak mal 80 h : __ ~- Y Af P,ı__ g aha 
aı'-tf. ·· ri il~ ~ ~""' ~ ol- da~ ile Ayvalık tilcearlanndan Ca- den müracaat edenlere altm11 bin lira- •nddtlan Merkez cümhuriyet bankası ., tara .IUUIDaDUf~·.. ~erı&.e eu .. • 

Eserinin ortalığa yayı)dıtmı gören du... zun Ennanm kayın "alidelerl ve lık h!ı~· ayrılmıştır. ı bclerince bunlann kabul edilebilecekleri ten mihvere ve uçüzll1• pakbn mute-
Bayatl lı-M•n ~ m._ .a-mıştı. (3) M-.t ~ •df'rUIS"' ffiaeyin Bomovanm ileri gelen tütüncülerin- -•- mıJ.iye vekaletinden viliyete büdiril- aniz zihniyetine kartı cephe ahnakta 
B~ Kanı lfeakıa tek1lf! canı- ~- den Riza, Tevfik ve Rifat B~tin mi~ri,. dır. Uk defa olarak mihverin meydan 
ll1 sıktL.. (4) ~ ~""'t heDl$İre1erl bayan Zeynep Erşit ev- Denizli Pani Pe -•- okumalarına en müthio tekilde mu-

Asılt hir suratla Kara Mezaka dedi (5) H~. Qçii1'ril Murcıdtn ftftnm velkl gUn kalp sektesinden vefat et- Haıı:evı relsHOL . Auulıatlılı lıanıınunıın kabel tın kted" · l l . taJ"" ki. N---L- -·'' ~ .. :..J • .. -r - m.ıs· tir •"umru·ı-.ı...- -L'"'-- ü e e e ır. nsan .tgm u 
. xn:>aao :sıutmutt •n'UUst ~·'""1 ..,.,rıır- • :ıu "".Y' ... öllliUQ m cesse- Deniz.IJ vilayetJ Parti idare heyeti re- b f J dd L · • 
- Yalan, efendim yalan. d·"' Bu -.f!cle bü·d!Jc Mr ııe?Vet 1cazan- me itlakına seza kAmU, fadıl ve ha- . 1.•. k" is vuk t B H l"si O e.$ ne ma es bakımından RuzYcltm bu kat t ka-

• ,... -., 
11

" b ha ıs ıgıne es ı re a a . u u ra- .. . 
BU?!u kim uydurmuş!... Ben böyl~ dı. Burnunu he-r- seye ı:oktuau ue mm_,; YttSever ir tun idi. Ufulil haz.mi lın. Halkevi reisliğine de B. Şükrü Sil- A~etlık kan~unun be$incl ma~de- ran harbın felaketlerle dolu seyrm-

l>fr hieviye- kativen ~aleme alını, deifi- e'fttrilaıfm. Ç'f'clnfi/li fçin bi!Rhara idam kendisini tamynnlnM cidden rniltc- erin secilmiş olduktan mef""nuniyetle si ~ilküml~ bir sene daha g~n ~·- de dönüm noktasıdır. Amerika ln-
1Im ... MeslC'ktac:1m Fi~nlnfn basına f!e- l'dildi eJlim etmiştir. iğrenilmiştir rnkıldığı ad!ıv.- vekAJetinden bildırü- "it ·ı 1 l k tehakk"" ·· 

Türk müzik ve sinema şöhreıennin buluştu~u emsalsiz Şaheser 

I< ~hveci Güzeli 
.llliJ ISÖRU BFSrECA:RI 

ERTUCRt.ı'"L NUHSİI't SADET'I1N KAYNAK 

BAS ROLLERDE : MUNİR NURE'ITİN - HAZIM .. r 
Salih palcis otel ve res- ' 

Cenazesi bugün bırinci kordonda • • mistir gı ere ı e e e e verere umun 
288 numaralı hanesinden saat ıı de -- -- ·-•- ve zorb.:ılığın yıkılmasına muhakkak 
kaldırılarak BornovadakJ aıle mak- Farelerle mücadele ~ ENi TAYİNLER surette çalışacaktır. 
beresine defnedilecektir. Tekıni1 aı- Fare mücadelesinde kullanılacak ze- Villyeı maıyet memurlarından Yasar $EVKET BiLGiN 
le efradına beyanı tlziyet eder ve hirli yemlerin hazırlanmasına daır zira- Aktan dahiliye vE'kLleti maiyet memlll"-
kend~ın; de Cenabı haktan mağh- a tvekaletinden bir tarifname gelmiştir.. !uğuna tayin .edilmiştir. --------------.. 
ret dılerız. • Bütün mıntakalara tamimen bldirile- * Mektepler muhasebeciliği dtibı K • • Jt k 

a ... cektir. Abdullah Daver KızılçuJJu köy emt!tü- ll nrpar 
sil memurluğuna tayin edilmiştir. 

Fuar Gaz o osunda 
Büyük Yılbaşı 

.::1 
E~lenceleri 

* izmır tkind Erkek lisesi öğretmen- Tenis 
}erinden Medt Bilke lliveteıı hafta-

da iki saat matematik dersi vermek tue- '·uıu·· bu ...... nden·. 
re Ege lisesıne ıa.yin ~- h 

1zmirli1erin her zaman tevecciihüne mazhar olan gazinomuz, yılbqı gecesi 

t ] 11 ı için muhitimizin yüksek sosyetesinı memnun edecek zengin ve cok ~ır ora ıı ı sa on arı açı ı yor celi bir pro~am hk~;;:m bir orkestra 

* Emirwem nahiyesi mtidürU Ah
met Özyemişçinio Yeni Foca nah.iyesı 
mildUrlüğilne ve Yeni Foça nahiye mu
dürü Ahmet Faik Baıancırun da EmlıA
lem nahiyesJ mudilrlüğüne almakta ol
duklan maaşlarla naklen tayinleri Dahi
liye vekAletince tasdik e~. 

Yeni sene münasebetiyle salı günü 
gecesi kulübümüzde yalnız. Azaıruza 
mahsus olmak üzere müz.il<li eğlenti 
tertip edilmiştir. 
Azamızın bu ilinı davetiye olarak 

kabulleri ile tf'srifleri rica olunur 
...QfGl'~Z'COfi«*Q'& ... a&ıillıııılılıllM'l• 

A.yfardan l>eri İzmir kibar alleleriain bekWitf restftnnmm biiytik feclaı- Yalnız bu gece idn İstanbuldaki gfüide ~natkArlardan mürekkep bir 0~ Juiırlıklarla yılbaşından itibaren açılac:aktır_ Zendn Orkestra. caz, mizıK.. sa- kestra temin edilrnistir 
ba1t1ara kadar yılba$ eflentisl ve dans_ Müzik. da_n5. eğlenceler, temiz servis, m0kemme1 dekor ve tam bir Qqe 
Nem " temiı& ..,,. " ,_.lder_ ~ep yeni dekorlar- Şimdiden masala- tam bir nezahet.. ' 
.,_ tı ... • f n• ' • Otobüsler 4inoya sabW kndar işlivece:ktir. Maşalannız.ı ~e ediniz. 

Al.a&ltCAlt BA,NYOLARI KARSISINDA 114 No.luclar_ fl1elefon 2068) 
·' ~ .......... ,._ __ ._....,..._,......,_ F ~ • m 

RE VE YON 
/l!/lNI •h ıfiAll alqam, saat 8.34JJao itibaren.. 

Deniz Gazinosunda 
&e .ı······· ............................................................................. . ' . ~ : : tef D'O't'llestr Ba. NA1'ilKA De· profesör Bn. 

İ i BUYUK ı · IKAYE s s 
.... .................. 1 111111 ............................................ ; ....... ..i 

Umuln.ıyan Saadet 

TASKbr ve~ ORKESTRASL 
Su.Pt Fıw kin_..,... iki dll naliııden ancaie etmeniz atereudur • 

E er Akşam Mıızikli Dans 
lfd•n: •W.syen 

ru. ....... ..., .. ,.... wtleriade K O N S E R 

-{ Bitmıdı )-



AMERiKA 
COMHUR 

REiSt DED: Kİ: 

ohnadılmı iddia ediyorlar. Bu hatalı bir 
gör\lı tarzıdır .. 

Nazilerin sözlerine inanılamaz. Naziler 
büttln ırklara emrcdebilooelderini :töyti
yorlar. Bizim yan kürrcmizin gelirleri 
İMitün dünyanın en cazip servetlerini 

ihtikar n..ücade- Bu sel!e kış şid
lesi şiddetlendi detli ve devam

". ngiitf!re ye yardım 
edecetiz. Hiç bir 

diktatör bu azmimizi 
z.aıl tetemez,, 

-·-teşkil ediyor. lnkllr kabul ctmiyen şu - Başfaralı 1 inci Sahi/ede -
hakikate gözlerimizi yummamalıyız. Bır 
çok fena ku\"\'ctler şimdiden kapdu:ı· tüccar t:ırafmClan maliyete ilave edü
mıadadır. Bu LiğtişaŞ(Wmn bir tek du- mekte olun gayri saft !kftT' yüzdesini art
şünceleri .~. : • .• brmağa mahal yoktur. Binaenaleyh fi. 

O da bırliğimw bozmak, mudafaanuzı allcr, malın maliyetine normal zaman-
yıkmaktır. bi fesa j !ardaki k~ yüzdesinin UAvesl suretiyle 

Bazı Amerik~r bu gi · t a ~ tesbit olunmalıdır.• 
lıırına yardım ediyorlar ve bunlar dı- Talimatta, şimdi teshil dileceıl fiatler-
yorlar ki : le 10 Haziran 1940 fiatlerhlin hemen Ve
Bız mihver devlctle:inin -~ ve 5C· kalete gönderilmesi istenmiştir. F.sasen 

r~ o~h. oru~~ ~~tatorlilk ~ tzmir fiat mtırakibe komisyonu bu fiat
rlnı taklit etme~ unış~z. ~orbalıgı u~- lerin teSbitine başlamıı bulunmaktadır. 

- B-.. aralı l inci Sahil.de - sallıkla yola gctırmek unl:ru:s.zd~r .. Hıç 5,.h. }.-.11·•nm b1irnn iht"v2 .. lann1 en 
.... bir insan vah.$1 kaplanı ehlileştiremez.. . 1: 1 · 

rana, milletimizin emniyetini tehdit eden Onu bir kedi gibı uysal yapamaz. Şunu K.e~ddı~~n; bl.r ~efa daha ~ayran Q m~r:z 

lı olacakmış -·--Bir cillnt im netlce311 
balıJılardan öğrenmıı •• 

F.stonyah meteoroloji lliml Dr. Sarts, 
bu yıl da bşm &~ scnekl aibl şid
detli ve de\"amlı olaca!ım söylemiştir
Dr. $arts, bunu ban tabiat b.Aaiseleriıı· 
den anlamıştır. 

Mcsell. her şiddetli kıştan ~ sıcak 
ve kuru yaz ~lir. Fakat bu sene Avru
pada yaz hafif ~ ~ddetli ve de
\>amlı sıc::ıkJar olmamı~ suhunet de~ 
si daima düşilk kalmış, çok yağmur yaR-

tehılk ıere de a eall·zm ile ,_a,..,,ı ko- b"ılı'yor·- kl ''alnız tc.slimi .. ·et bahasma ğin.ı uşunere aynanın ıruıaru .uyu : 
e ynı r 11. ·~ Iar-'L ...... N ·ı "

1 
ulh __ ,-:_bili On1an eelcn aeçen hastalnrı o heykelm temsı1 mıştır. Bundan baŞka Dr. $art.s, bu vı1 

yalım. o aa azı «;_re s yafM"'. r. n ° balıklarda acaip haller ~-
Ameribnm emniyeti hiç bir za- :ıdemi tcranız paktlaruu\, ma~k ~ -•- Her sene bilhassa Ba1b1t denizinde 

ınan bugünkü kadar tehdit ve teh- büliik pflettir. Bugün Nazimıin esiri Kar,ıycdıa Hall~euinde araştırmalar yaparak balıkların rnuhace. 
lik altında kaim tır olan milletlerin üibetlcri bu hakikati im seraı·-s ret sahalarını grafiklerle tesbit eden bu 

e amı§ • :;:-iistcrmcktcdir. Jtalyan milleti bile Na- res :. ~ .. . . aı· bu ·ıl a i tabü vazi etlerle kar-
OCOZLO PAKT VE AMERiKA 'Li miittefıkleri tarafmdnn hanı:i yakın is- Knrşıyaka Halkevınde nmatorlere lım., Y g yr Y 

B. Ruzvclt 27 Eylttl 1940 tari- tikbalde ölünceye kadar boğazının na- mnhsus bir resim ve fotoğraf ser,.,ıst şı ~~br. k" 1 holind Est.o 
"ti sıkılu .. ~ı:..-ı bilmi•:or. açılmıştır. Di.kk"1ti çeken bir çok yr.-nı 1 .11 ı . a:ın kuedm~ b ed n":a hl'nde Berlinde Almanya, ltalya ve " ~..,.... " sa u crını ter E'.n:A ccnu a o-· 2öc 
NAZİLERiN NiZAMI resimleri ihtiva eylıyen bu s rgi·.ın "ki . . .. • . .,.. 0 Balık! 6 '.dd ıı· 

Japonya arasında imza edilen üçüz- ,., __ ,. . dil üna··1c1 • f bir urdrl~~ıar tarafından zi}nretinc b.ış- cttı. erını gormu.,.. r. . ar şı e ı 
k ek zl . . .,ıu.uerm ş u erı, en ena Y ~ kıs olacağını sezdıkleri zwnnn sıcak ce-

lü pa ta temas eder sö erme şöy- zuliim ve.ist!bdat niuu~ı h.~rmaktır. (Jn. l::uımıştır. _ . _ nup denizlerine göç ederlermiş. Alı.n 
le devam etmistir: ların yem nızamındn hiç hır hakka, hıç . . bundan dn kısın iddeUi olacağı netice-

- Berlinde ikisi Avrupalı ve biri bir hürriyete, hiç bir dine hayat hakkı edeceği fikrindedır. Millet, işçılcr ve pnt- . 1 çıkarın şt ş 
Asyalı üç millet, Amerika Birleşik yoktur. Nazizm, kuvvetin ,.e hodbııılı- ronlonn aralnnndaki ihtil5flan ur.taş- sın 1 ır. * 

ğin giinı-hkfır ittifakından baskn bir scy ma yol'vlc veya kanuni yollarla hal ve 
devletleri, bunlann genişleme prog- dci'!ildir. tıı"iliz milleti buna karşı ra:ıl bertaraf edet'ekle;i fikrindedir ve bu C:::El\ISİYELEPI NA$IL MUHAFAZA 
ramına engel olur veya bu genişle- harp halindedir. Amerikımın müstııl.ocJ no t da ı'i?"nr etn cktedır. t 
meyi bloke edene bep birlikte Ame- mniycti büyük mihnstn bu miicadcıc- llAHP İ!\1ALhlNIN ŞEKLİ Yaf;Tnurn tı!: 1EL ?-
rika.va karıtı hareket için birlesmi~- nin netkes:inc bn~lıdır. B. Ruzv lt h ümctın, mu trı - mızı k rutmak ıcın ak 

ı:' • ~" ı ilk. 1 J,. d"r Naziler Avrupanın heyeti h ı:-1 1 n ve ş""crın tJC' • m cm c apı vuk ndn olJu ruh lde-onu hır vı .... 
. "kt DE 10 {RASİLERE YARDThI iÇJ. o u i bu 1i inden ı ışlc bahscci-n:ı l . H lbuk:i, bu ...... _ 

umumıy ... sını ram etti en sonra · ,,.. 
d h,.. HEU. SEYI YAPMALIDIR d'"m· tır ki · . . J r tle rutu~t demırlerin b rlestiği o.)k-

d .. n t"n n 'fferİ kalan kısmına a a.- B. Ruzvclt burada sozlerine dalın bii- - S • :m 1 ıl • ~a t milin e· tada bırikir demırlerın pa !anmasına \e 
irim ohnak niyetinde olduklannı sa- yuk bir şiddet ve kudıet vererek şu 'u- ri, m t ı kın 1 rı, .otomo~iL fh.ış ku·ılmasınn' sebep olur. &>msi)eyi aca
rih olarak anlatmıılardır. B. Hit\er retle de,·am etmiştir: m ... l,ın 1 ... ı, ~ok m tıf un~ınue çn ın rak sapı yere gelmek üzere koym k lf:ı
Nazizmin hic bir zaman demokrat - Hali ve istikbali nnznn dikknte ala- ı cıler şımdi aydmintıcı l.t.:icnk. bomlı& mdır. Bu sa;ıede su kısmen tebahhur 
dünya ile ~lapmıyacağuu söyle- rak doğrudan doğruya Amerikan mıllc- kasala~. obüsl~r. taban.~. ıaıuuar eder ,.e kısmen de şemsiyenin kenarla-

tine hitaben $UDU diyorum ki mihve.rın ıı::ı8;1 e~~o~lar. lakat bugünk~ ~ayı-et er rından yere sızar_ Şemsiye de tehlike-
miftir. hücumuna karşı kendilerini kahramanca kalı del{aldll'. Daha fazla geınım~ topu- den kurtulmuş olur. 

HORRIYET DONY ASI VE müdafaa eden milletlerin mağlubiyeine muz. ~i •.nüd~fa~ her ~ubcsinde. cLa- --•-... 
MOTECAVtZLER mu\afakat edettk ve mihverin zaferıne ha fada ı~ühsalimız olmabclar. Amerika· POLiSTE 
Şu cihet katiyetle teyit olunabilir bat el'ettk bilahare bize hilcıım etıncsi lılar şimdıye kadar alıştıkları (alaşımı 

sırasım be.ldiyeeek yerde şimdiden m•h· :ı.ihniyetini terketmelidi.rler. 
ki mütecaviz memleketlerin dünya· \'f'.rin hücumlanna karşı kendilerini mu- l\füdafaa gayretlerimize yanyan cndus- EH sop~'· ınnand fıadm.. 
ya hükmebnek ve dünyayı fethet- dafaa eden milletlere müzaheret için tri şubelerinde i tihsalin ç<ığalnıasa iiçın Bayındırın lbrahim mahallesinde Muı;
mek hususunda her türlü dü§Üncc- her şeyi yaparsak Amerikanın bu mü- sarfedilen pyretler. bunun istikbalde tafa o~lu Ali Görünmezi, umunü kadın
leri ter'kettiklerine dair earih niyet- c:adeleye drmesi ihtimalleri o kadar rok doiuracağı neticelerden korkanlar tara- lardan Ayşe bir içki masası basında HO· 

!erinin -:-"1Lecej1 a\in gelinceye azalaalktır. Takip ettiiimiz yolun baza fından 1tötöriina C'dilmemelidir. Bu saha· 'PR i1e ban yerlerinden yar.damıştır. 
~- mulıataralan Yardır. B1111unla beraber ela mu,·af(akıyetsidilin aıtikbalde dotu-

kadar Amerika BirlC§ik devletleri- una imanım vat' ki milletimizin huyük racağı netireler bunlardan (Ok dtha Evlf OldUfU ltalde-
nin ıulli .Ozlerini tqrih etmeğe hiç ekseriyeti benim teklif ettiğim yolun az kurlnını:~ur. Amcr~kada. lstik~ hak~n- Cumaovasının Yeni köy.ünden Arif 
bir niyeti yoktur ve bunun için hiç muhatnrah ve dünya sulhu için en cok da hcdbın. ul~ıı :"yaset. mu~~aa ıç n oğlu Yusuf, Mehmet kızı 16 yaşında Ay· 
}>ir sebep tc mevcut değildir.. ümitli yOl oldutuna kanidir. esaslı eudu.strılerın rcuışlemesuu ~hır revi kacırdığı iddiasivle tutulnıu<:tur 
~ brp birlepniı kuvvet- Kendilerini müdafaa için mücadele etmıyecekur. Yusufun evli ve çocuk babası olduğu 

ler .Almribn aahillerinden uzakta eden Avrupa milleUen bizim-kendiıc.r1 AMERiKA KE?lı'Uil-1 HARPl'A tesbit edilmiştir. 
!::htJm.kted,,. Bu kuvvetler İngiliz- için muharebe yapmamw :istemiyor.hu-. SAYMALIDIR.. -•-
_... Bizden sadece kendi hürriyet emellerı Sarih o'nrak. şunu anlatmak ılsteıim KarlJcın Bayramına 
ler, Yunanı.Jar Ye nm edi'lmit mem- için mücadeleye devam etmelerini mwn- ki Amet· , ı rniHeunin hedefi müdalaa 
1elmederden bçan ukerler tarafından kün .kılacak tayyare, tank, tap ve şılcp icm elzem ..,;art makineleri, in$a tezgah- yaJıfaşırJıen.. 
ablob halinde tutulmakta diğer ta- ıstiyorlar. lannı. fabrik:ahm müırikün .Qlau auıt..:ııt Kurbanınızı, 4mrl>anın derisini Hava 
raftan Japonlaa kartı da Çinliler Resmen bildiririm :ki. b~nkü dtiıı)a. ~uratle ınsa etmektir. Bunun için kati kurumuna tcbcrrü ~ .. ~hn Tilrldyenın 
L--'- L..tt daf . . da o milJeüerin başına ~len harp feli· rlnecede ınsanlarunız.. zeki.mız. serveu- havalarda da kuvvetli olması gayesuıf' 
_,_ ,.,.,ilk Wr mü aaya CU1f- ketlerinin. can (ekişmelerin sizin çu- mız ve her şeyın fevlunde azmımız vur- emek vermi..;ı olacaı?mw unutmayım~ 
mit 'bahnnne'"Nh. cuklarmwn başına ıelmenıcsi için bu ciır. Endilsn sahıplerım. cndllstri. direk- Yılda bir defa bir kurban 1>3 te-

AftVPA. ASYA )IESEl.f!l.ERI silihlan lüzumu kadar ve 1en büyiik ıir torlerıni ve endüstri ışçilerini bu mu- berril edE'n vata~dnşların savısı ıki mll-
VE AMERiKA ~ratle vermemiz liwndır. himınau süratle hıç bir tahdide tabi ol- vonu bulduğu giln hava meselemızin ya-
Bazı Amerikalılar Avrupa ve Asva- B~rular •Cok ~eç!• demesinler •. madan istihsal ic;m milmkün olan her rısını halledilmiş sayabiliriz.. 

c1aki harpların bizleri alAkadar etmedi- Hiç bir zaman çok geç olmıyacaktır. ) a· J?nyreti sarfa davet edıyorum. Tayyare- ------ ----
Rini sanıyorlar. Halbuki bu haıı>lan cı- rın ancak bugünden biraz geç olacuktır. lcrinıiz, gemilerimiz ,.e toplarımız imal A ",.. l,.a•a radv-.nsu 
karanların bizim yarım kUrremlıe go- olununca hiıkümctimiz bunlardan mille· ~ il y \U 
türen okyanuslann kontrolilnü elde et- L~GiLTEREN1N KAllRAMANLICt t n '\iC )arım kurrewn nıüdafaa:.ı ı1;ın 
memeleri blı.:m icin en ha~ati meseleyı VE Al\IERİKA ııa:.ıl i tifode edileceğini knrarlaştıracak-
teskil eder. Askerlik bakımından İngiltere ve Bri- lır. Bunlnrdan dışanya gönderilecek 

--·- -
B U G IJ N 

EtER INGİLTERE F.Ziı.JBsE.. tanya imparatorluğu dünyn hfıkimıy~u- mikdarlurla dahil&le ıtutulacak mikctaı · 
B. Ruzvelt burada Monroe kaidesıni ne karsı bir mukavemet kalesidir. İn~ıJ- lar hakkında karar vermek, heyeti ~ 00 Program ve memleket saat ayan. 

mevzuubahis etmb ve şunlan söylcmıs- tere ve Brltanya imparatorluğu insan umumiyesiyle askeri ibtiyaçlanmıza 20· h.03 Ajans haberlen ~.18 Müz.k pl 8 4:> 
tir : şecaati tarihinde ebediyen yaşıyacak t-ır re olacaktır. S'.00 Ev kadını - Yemek lıstesi 12.30 

- Amerika ile İngiltere arasında her muharebe veriyorlar. Birleşik devletle- Biz demokrasinin büyük inşaat teqi- Program ve memleket SUlt ayan. 12.33 
lhtilGn sulh yoliyle halledebilecek ıki l"m Avrupaya bır seferi heyet gonder- hını, mühimmat fohrikalannı teşkil ede- Muzık Türkçe plik .. 12 50 AJans haber· 
komşu devlet hissiyatı vardır. Mihver melen talebi mevcut değildir ve Ame- ceğiz_ Bu bizim için harp kadar ciddi hu len 13 05 Mü7.ik (Türkçe pllık) 13.20 -
aevletleri İngiltereyi ezerlezse ve Ok\•a- rikan hükümet azasından hiç hın de \•n1ifedir. Ayn<'.n. sanki harpta iıni.şız 14.0ı) ·11üzik pL 18.00 Program ve mem
nuslarda komşularımız ~lurlarsa bızıın Avrupaya bir seferi heyet göndermek ibi, ayni azimle. ayni sürntle \e 8:\llİ leket snat nyarı 18.03 Müzık pl. 18.JO 
de ~ rahat kalacağamızı niyeini taşımamakta ve biz.im milli sava- \'etanpcrverlik ve fedakarlık hissİ)'DU)'· Konuşma (Çiftçinin .saati) 18.45 Miiuk 
u.nneden kimse var mıdır? setimız harbı istıhdaf etmemektedır le bu vazifoye sarılmamız lazımclu. Zeybek ve oyun havalan 19.00 Mi.ıı.ıK : 

Mihver plip ıellr de Avrupayı, As- l\lilli siyasctimi1in hedefi harbı mem· İNGİLTERE\"E y ARDIMI.AR Radyo cazının yeni sene temenruleri.. 
yayı ve Afrikayı. her tarab kontrol ede- leketimizden uulk tutmaktır. Birlt'sık fngiltcrc~·e büyiik maddi yardımda 19.30 ~cmleket -~aaı ayarı ve aJans- na-
bilecek bir vaziyete ıirerlerse o uman Amerikanın silihlanması için yokhaı:u· bulunduk \'e istikbalde daha büyfik ~ar· be~len 19.45 Muı.ık : ~dın geçıt. kon· 
bizim .rerek ekonomik. rerek askeri sa· nu hissebniycccğimiz her ons ve her ton dımda bufunaca~ız. İngiltcrcye yarrlım ~rı .20.15 Radyo ~azetesı 20.45 Müz.ık : 
balanla alnınuza hem de infilak kursun· mühiRUnlltın ve iaşe maddelerinin cep- amfımizde hic; bir durgunluk vukua gel· Buy~k ~a~l heyeti 21.30 Kunu~ma (Hu
lariyle dolu bir tabanca namlısı dayan- helenle hürriyetlt>rini miidafaa edenlere miyerektir. Hıc bir diktati)r ,.e dikta· kuk ılmını yayma kurumu adına. ba\ian 
mııs bulunduia b.lde yaşamamız kahıl giinderilmesi demokrasinin dünya ha· törlerin hiç bir kombinezonu bu amı.i- Hıdayet Sanal : ıEvlfıt edınmenm ktı· 
midir? Böyle bir dünyMa ayakta dura· kimiyetine karşa miicadelesine biiyuk mizin tak,iri ile alakadar tehditlerle U· mal ve hukuki manası) 21.45 Müzik : 
bilmek için .kendimizi bir militarist dev· nisbetle bir yardımdır ve daha büyük nıimizi zaifletemiyecekıir. Radyo :salon orkestrası 22.30 Memleket 
let haline blbetmek 1izım gelecektir. niıbette yardım rtmelidir. saat ayan. aJaıu haberleri. borsalar, :fi. 

Baza kimseler okyanusları aşılmaz bir MİHVER DEVLETLERi HARBi atlerL 22.45 Milzik: Radyo salon orkd-
hiil .zannediyorlar. Okyanuslar yelktn- BiTARAFLIK MES~I KAZANAMAZ_ trası ıırogramının devamı 23.00 Müzık 
1iler devrinde olduğu kadar JZeniş de- I~ Rusya ve mihver devletlerine Mihver devletlerinm hu barhl bu- pl. 2325 • 2!.30 Yarınki prog.-am ve ka· 
iild.ir. Bugün hattl biz Büyük Britan- komşu diğer memleketlerin nut-ver namıyar.aklanna inanıyorum. Bu ima- panas.. 
yaya ınerhalesiz Kidip dönecek tayyare- memleketlerine her gün çelik. maden. nua • IGG ve ea C'Hld.i habetlere '-fan· - - • • • - • - - - -
1ere malik bulunuyoruz. "'E'trol ve dijter malzeme xöndermc:eri maktadır. Bozgunculuk için hiç bir rna-

CIPLAK BAKÜtAT ı ıl bitarafhb muhalif d~lse bizim ~ yoktur, biWds ümit için cıok lyl 
Bir çok kimseler benden bUtün :hakı· ln'1ttereye harp malzemesi vermemiz de sebepler vardır. 

katleri çıplak ~\~ aöyJ~me~ ~i- bitaraflıb muhalif de~i1dir. Eminim ki Ameriba milleti. demok
Jer. Vlkıa küçük bir ekaJliyetin hatb İn~tereye yardım bizim icin bir hU.. rasiye karşa yübe)en tehdidin öoune 
hareketini bildiren bir telgraf ta alnuş slyat meselesi olmayıp asken mahfiDe- "etmek ve ınüda!ae vasıtalarının ist.ıh3a
bulunuyorum. Bunlar hastalığı görmdt rin mUtali.alanna dayanan realist bir u- line yardım etmek ~ ber vakit ve ba-
:latemiyenlerdir l=<ıınlar ~unu demek ıs- kert siyaset meselesidir. reketten daha muazzam bir gayret sarh 

Satılık bağ \'e 
kulesi 

Kınkullu koeu mahalüntn az Deri
sindeki simendif er köprüsünün -
iında 5 dönüm bajı, bir dönüm ~ 

~·································································· .. ············ .... 
~ Devlet Demir Yollarından i • • ...................................................................................... 

KJRALIK rARU 
D. D. YoDan t iDd htetme ltolalQenundan : 
Söke hattında Moralı istasyonu clvannda KLl!ıl. 104/1--4 ile 105/S---6 arum

da yedi hektar tarla llC;!k arttuma ile 15/1/1941 R\hıfi saat ıs te Alsancakta lt
letrne binasında komisyonumuzca kiraya verilecektir. 

Üç senelik muhammen kira bedeli 270 lira olup ll&eklll.nn {a25) kunıtluk 
muavakbt teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri 11-
mnclır. Sartnamul İ41etme kaleminde ve Maralı istasyon ....Wn 9iiril)ı1Wlir. 

a - ıı - 3 - ' 5694 (?810) 

TARiŞ ŞARAPLARI 
Yı1bap için en nefis ft muhtelif prap 

desinde '71 No..lu 

TARİŞ 
Majuumda bulacıbaiuz. 

IZMtR DEF2'EKDARLJCJNDAN : 

hükiimet cad-

Nebil ver~elerinin Ba~m1hane :,ubesine olan 228 lira 16 kuru$ veraset v~ 
gisi borçlarından dolayı hftO.edilen Gittelyurd mahallesinin AzWer soka~
da kfıın 18 sayılı \'e 2880 ün kıvmetWıeki aile evi vilayet idare heyeti kara
riyle 21 gün müddetle müzayedeye ~&rlmıştır. Talıplerin 16 ikinci kfuıun 
941 perşembe günU saat 15 te "ı.ili~t idare heyetine mUracaatleri illn olunur. 

26 - 31 - 7 - 14 5653 (2586) 

İZMİR DEFrERDARLIGINDAN : 
Ali Rizanın Köyler şu~sine olan ll2 lira 50 kuruş .Milll Emlik satı, be

deli borcundan dolayı haczedilen Bornova Koca cami M. Dayıoğlu !!Okağında 
k ın 4 sa~,h ve 25 lıra lr.•yr.ıetiııdeki arsası vilfıvet idare heyetı karanvle 21 
gun muddc t: mu:znye<ley~ çıka ılım tır Taliplerın 16 ıkıncı nun 941 per
.. mbe p,unU saat 15 te vaü~ et idare heyetine mi.ıracaat en film o unur. 

213 - 31 -;"' 7 - l4 5655 {2585) 

IZMIR DEFTERDARL CINDAN : 
Hasan HulUsinin Köyler ş.ıbesine olan 879 lira 75 kuruş MillJ Eml8k satı$ 

bedeli borcui.dnn dolayı haczedilen Bornova Koca cami Merkez sokağıcda 
kain 57 savılı ve 400 lircı kıymetinde arsası 'ilayet idare he~·eti kararıyle 21 
giın müddetle milzayedeye .çıkanlmıstır. 

Taliplerin 16 ikinci ka tun 941 persembe gühU saat 15 :te villyet idare he-
yetine m.Uracaatlerl ilAn olıuıur. 2€ - 31- "l -14 5654 (25Ml 

2'iirldye .ullrlı ~ ue pdnnaJı lnhbarı Şirlıetin· 
den: 
BUıbnıım KDJl'lf peıtalıendedlerfne Uh-

111119!..J. tarihinden itibaren beher kııtu kibritin perakende uıı. fiati 2 arun. 
.. larak tesbit edildiğinden fiat farkından dolayı bir uran maruz bhnamalan 
ıçin ellerindeki kıbritleri 31/12/1940 ah günü acenteliğe iade etmeleri ve 1 1 
l~l ıarihiAden itibaren fazlaya Atacak perakendecı1er n1eyhinde kenunt talo
batta bulunulacaJı bütün perakendecilere ilAn olunur. 30 - 31 (2615} '5696 

!'Drlıi)-e KIJJrlt 11e çaJıınalı 
den: 

111111.saN Şlrfıeıln-

Sell1tn llaUıa nan_ 
111/lMl tanhlııden itibaren. yeni bu .is':ıra kadar beher kutu lubritin -pera

•• ende satıı 'fiati 2 kuruıs olarak tesbit edildiğinden • .fazla tale,p edet...k bavıJı.. 
rin ıirketin en yakın ,acenteli!ine veva do~dan ıd~va lstanbulda K.araltöy 
p8lasta ~inci kattılkl adresine bildirmesini aym halktaa rica ederiı. 

30 - 31 5695 (2614, 

Bı onşitlere lATRA& Hl'll EIREM 
aara cı=cırnı 

Türk Ha•a kurumu Nazilli şubesınden: 
Nazilli ve millhakatmdan toplanacak Jlan tahminm 9500 kurban derisi ve 

ba.rbaklan açık arttırmava çıkarılın ve ihalesi 3-1-941 t~rihıne rastlıyan Cııma 
gilnii saat lG da şube idare ~eyetı huı.u wle ıc:ra kılınacağından taliplerın l.ı.
mır, Aydın. Denizli, Uşak, Öqemı.ş. Dın.ır şbuelerıJe .şubonizde şartnameyı her 
vakıt gorebilece~leri ilan olunur. 28-31-1 5684 (2600) 

tZMtR BELEDIYEStNDEN: 
1 - Otobus ıdcresme mal'$ moı· 

cın 24 50 kilo mnyeli tel satın alın 
vazı isleri miidurliiğündeki sartna 
vechile açık eksiltmeye konulmustur 

Muhammen bedeli 245 lira. muvakkat 
teminatı 18 lira 40 kurustur. Talıp ı 
leminatJ Cümhunvet Merkez bankasına 
vatırarak makbuı.lariyle birlikte ihale 
ari.bi olan 15. l. 1941 carsam ba günU 

.. t 16 da encümene müra :aatleri. 
2 - OtobUs idaresın 24 adet 82..X 1 

ebadında iç listik ısatın alınması ya:ıı lS 

eri miıdürlü~delci şartnamesi Vl'ch1 t' 

oçık eksiltmeye konulmusıur. 
Muhammen bedeli 960 iıra mu'\111 

temınatı 72 liradır. Tnlrplcrın terr. 
Cüınburiyet merkez bnnkn ruı yatıra 
rak makbuzlarıyle lha1e tarihi olan 15. 
ı 9'1 ç~ba ,UnU ıaat 16 da enN 
nene mClr.11caatlerL 

3 - 1337 incı sokakt.11 ı 7 inci 
J7.75 metre mllr bbaıııct kı 10 1 
e 13 M} ıh araunnın U ~ 
mlldürhi~ndeki şannam ı ve 
palı zarfla anunnaya kunulmuıt 
hammen bedeli 7413 lıra. muval t t 
rnl:rilıt1 556 lıradır. 2490 .-ylh katnm rn 
ı.arlfat1 dahilinde hazırlanmıs tek1tt 
rnektuı>lan ihale tarihi olan 15. l. 941 
t"&rsamba günU A7.aml saat 15.30 a kadar 
encümen riyasetıne verfür. İhalesi ayru 
güa Mal 16..30 ..... 

:··········································ı . 
: O 1 IER Y~ 
: $VRE'k.ASJ LTD. 

ıvAPUB ACENTASI 
-. l URK ~AHUt::->I ~ tıııll&Sl 

n;J.Jt.:Jo ON t44:i 
~ındnı ve Llverp.,ıl tı11ı tlıın ~ 

pıya.sorun üıtJV1K'11111 ızonr v11purla 

! rırııı1 S• lf'r VIH*t~klardu 
··············•••••\••••·················· .. 

Doktoı Opentör 

DAHIOKE 
IZMtR ASKERi HAST AHANESI 

KULAK. BURUN ft BOC.AZ 
HASTALIK~ MOTEHASSlSI 

ikinci Beyler aokagı No. ( 80) 
Hutalannı ber ılln öğleden aonra 

kabul ft tedavi eder. 

.. il • • 1 

Qaç marakU1cırı a 
Sıtrus uzcı'iue ~lı 4,;ekinleksiK R.i

Dı!e rnaMtınn fiııılanhm Başturall W· 
~ilk ),.az hanancl• satılmaktadır. 

• - 2 (1819 .. . • • 
;b'Orlar azmindedir. Amerika Bi.r}qik deVletle-

• Kıca ederi7 B. Reis. hakı1taUeri AMF.lthcANN DA.Hh..1 tsı.mt ri reisi sıfativle mlerdn bu milli py-
27 - 31 - 8 - 13 (258~) 

verini. iki alaç dut, yedi aJac be- 1 - Altay " Sttvart mahatle!erind" 
~ bı.r kuyu ve ulumbeyı havi .. i56. 776 ve 805 Hyıh *>kaklarda ka~· 

MiZlfdl hı '" tllll 
ltbıabana e 11ası aövliyerek bizi korkutmayınız..• B. Ruzvelt billhare dahiD meseleler- reti talep ediyorum. Sizlerden bunu. 

~ liyliyorum ki hİzi• için bil- den bahsederek sözlerine şu 5UJ'et1e de- 9evdiğimiz. hilrmet etti~ ve hizmw
,J'tik hir tehlike atevcuttur. Y~mızda vam etmiştir: tinde bulunmakla iftihar duyduğumuz 
l'"' .. '"nımıza o.rimise cekerek bu tela- - HUkümet, vatandqlann ekonomik milletimiz adına bunu talep ediyor •e bu 
li~eden kurtalaauıyu. Bir rok ~vrupa refahına himayeden bili blmıncaktır .. talepte bulunurken milsterek pyntimi
~ılletleri esaret •ltmdadll'. Bu nuUetle- Milleti müdafaa icin elU'm olan endus- :r.in büyük muvatfakıyetle tetevvilç ede
rın feci ikihetleri bize Nazi tabanc~• al- trilerin we,•ler ve T .n1·nn•nlerle fao.li- celine mutlak imanla metbu olarak nail-
tlnda Y'&samaat• ne oldutunu anlatıyor. yetlcri keo:i' ~ ı ' ne devam !etimizi '8hit tutuyorum. 

adnde iki odalı muntazam mutbeh lituyoa yaptınlma..q fen itleri mUdUrlü 
ve demirden f&nnJ havi b.I kuı.t ~ k9"f ~ ••rtnaımeli vechıl• ec!'t\r 
~le ~li.kw ~e •tılıkm. duiltmeye konuİrnutıur. K~if bedftt• 

Toliı>lerm : lznur Sol~: ,..ı..12919 liro 27 kuna mvvakkot _ ... 
n Sinekli c:adcte.itıde bekkal Ali 219 Jinc:br .. Taliplenn temlnat1 Cürnhu 
Haydar Gülene mllrac:aatı.d.. rbrea merkez bankasına yllUl'al"ak ihalc-

1 - 4 ~-G": tarilU olan 8. ı. 19'1 ~r•unb. ~ _. 

l/l/1941 (llt111fnhe ıhl iaat on 
d3rtfe llo'l'buftd• hltyfttr (Yıfdıı 
klthfthMtellJ ftfft MHmle ~"' 
1118•1• ile tlitrlllleirkftt. s.tttanı .. 
"'" wawua•a • Hd MmtMh <P•••> 
tmtki w ıt •Mltdtlhi !Myo. menner 

ALMAN MASALINA DAiR 

B. Ruzvelt Almanlann iwcal ettiklt:ri Jllı--------....----------.--------------...-•'--
llt 18 da encUw nrilrllOllMJ.ri. 

2 - Hasanhoca mahallesinde Çiviciler 
815 inci dakta 341 - 11 ....... 
11/13 sayılı diikJ.Anan yı)cbnlmw .laıM
alt olmak tızere erıbımm •t1$ı fea "1e 
rl mUdUrlülündeld btif ft ~ 
Yechile aeak lll'ttnlM)'a kooulnn•tur • 
Keşif bedeli 331 lira. mu..&kat ~ 

ve demir nu • '*'• tnmMllbalt bfta
peler, nardlehır. .,_tar ft saire 
\'ardır ••• .., ... h~~i Bfi
~necle olacaktır. memleketleri K(\ya BOvilk Britanyanm 

istila tehdiclinden kurtarmak iein qpJ 
ettlk1eri hakkındaki mmla tımaa ede
ı·ek "1 sözleri 116vl~ 

- Almanva imkan bulsa her han~ 
bir cenubt Amenka memlekethıl de tJir
Je ik Amerikanm istillsmdan ılru~ 
mak için i~aJ etmekte tereddtit eder 
mi? Bütün Amerika benim ~tim 
~·olda yürtimenin en isabetli bi.r vol o}. 
ctu~nu takdir etmektedir. 

RAzı kimseler mihvenn hiç bir zauıau 

DiKKAT 
Cii salw etiyle yapıJm" patama ve sneuklan yiyenleria baiırsaklarmda (A"dest hozan) dediifmis ...toktan 

iört metreden oo metreye kadar $eritler. kurtlar hial-olar. Balar YlcuıiwmwaWd kanlan emerek kanml ... iştahm
'ık niflik, kusm.k, ._. dikm..U ve nihayet ölüme _..biyel wrüler. 

Tren Bomevaya BMiıtahane istas
> BL ....... • itiyi rtfml ~ illC9 
kdarP. ı - 2 (2C21 

Bu knrtlartbna kurtulntak ieiD • Wrind deva •TIMOFUJ) dur. Ktdularm i~~ndc !aı:la::w; 
kiletinin ......__ hlimir. a. ...- ede bulunur. 

b 25 tinchr. Taliplerin teminatı C\bnhu a.rtnamest veçhU. ıçık arttırmaya lto
riyel lılerkft BlıınkMın8 yatırarak Uaa)fo 1ulmupur. Muhammee bed•li ican 519 

tarzı Jllnlıckr. Sabhat ve- tarihi ola a. L 19'1 ~be pu • Ura munıkkat teminatı -41 lira 25 ku!'Ut-
at 11 da tncUr..e müracatlerl tur. Taliplerin teminatı Climhurly.-
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Yunanlılar ilerligor 
İtalyan mukabil 
taarruzları bü
yük zayiatla 

tardedildi --ıtaiyanlar Tepedelen 
11 • isıtra o ar a 

edi~orıar •• 
- Baıtaralı 1 inci Sahiledc -

dıklarını, ltalyanlann mukabil taarruz
Lannı dıişman için büyük zayiatla ve 
tiddet e rcddedıldiğini söylemiştir. 

Ayni özcunün beyanatına göre bü
tün cephe boyunca muharebe ııddetini 
kaybetmiş bulunuyor. Soğuk tiddetlı 
~ de nizg~r f ddetli değıldir. Kar fır
tmal nna nadiren tesadüf edilmekte
cfu. 

Atina, 30 (A.A.) - Umumi emni
yet nezıı.retinJn 28 kanunuevvel tebli
ii: Memleketin dahilinde sükun hüküm 
.ıirmüştür. 

ltalyanlar Himarııdan 
tüccar ve cshabı emltdttan 
a6türmüşlerdir. Bunlnnn 
• çhuldur. -·-

kaçarlarken 
1 O yunanlıyı 

e.kibctleri 

AFRIKADA VAZIYET 
- Baıtaralı 1 inci Sahi/ede -
Br tanya bava kuvvetlel'f Libyada Uç 

tayyar meydıınmı bombnlrunışlardır. 
BUtün J!iln devam eden devriye faaliye
tinde hi<? bir İtalyan tayyaresine re.~
gelm mi ]erdir. 
HABEŞtSTANDA tSY AN 
Londra 30 (A.A) - Habcşistanda is

yan hareketi genişlemektedir. İtalyanlar 
yerlilerin çete harbiyle taciz edilmekte
dirler. Binl~e Asi Habeş Habeştstanın 
hududa civar mıntakalannda !anlJyettc
dirler. 

---.•-
AL AN TALEPlFRI VE 

FRAHSIZ MUAMMASI 
- Baflaralı 1 inci Sahi/ede -

manya istediklerini zorla yerine getir
mek isterse Marcpl Peten ve general 
Hudsinger şimali Afrikaya giderek ge
neral VeygandJa bir Franatt hük6meti 
kuracaklardır. General Veygandın ken
di idare'i altmd ki nrnzide fiili otoritesi 
olduğunu teslim edilmiştir. 

Taymi gazetesi cFraruıız muamması> 
ba lığı altında.ki b .. m kalesinde Hitle
rin hakaretlerine k rşı Fransamn &arfct
tiği gayretin lngiltcrede buyük nikbin
likle değil cmpati ve anlayışln takip 
edildiğini, Hitlerin telcpettlği Akdeniz 
lmanhm ve F ransu: fioıru cüzitamlanJe 
Alrikadaki üsler hakkında mütarekeye 
prt] r koyma~ olmasından dolayı nn
cfjm bulunduğunu, Hitlerin bütün bun
lan Musaolininin bapracağını znn ettiği 
:razmaktadır. 

Hit1erin dinde bir alet olan Lı.vnl a
tılmıştır. Mütareke Marcpl Pcteni tcref 
mefhumundan mahrum bırakmamıstır. 
Almanya MarCfal Petcnden haJka her 
luangi bir oahsiyetin Franııada lb'bara 
mazhar olamıyacağını anlamaktadır. 

Marepl Petenden sonra ancak Vey
gand zahiri bir birlik temin cdiliJirae de 
A1man bakımından Veygand marctala 
tercih edilemez. -x-
ALMAN HAVA AKllLA"I -

DA YENi BiR GAYE 

Mümkün oldu~u 
kadar çok yan-
1!1D çıkarmak! 

- Ba,taralı 1 inci Sahifede -
bir hed fe bomba atmağa teşebbüs et-

• m<'miştlr. 
Londra mıntaknsında çıkarıJan yan

gınlardan ticari mUc>sseseler uı.rara u -
ramıştır. İtfaiye teşknatı bütün gecF 
kahrnmanca ve muvaffakıyetle ça1ışmış
t.ır. 2'.avlat azdır. 

ASKERi VAZİYEI' 

Yunan ordusu 
Berat şehrine 

yaklaştı 

UTKU 
Yalnız Ameri
kada 80 milyon 

kişi dinledi 
İtalyanlar da Bardiya• 
nın düşeceğini anıamı· NUTUK BOTON CiHANA RAD-
':!d~::=:~~?':!:;urum ordusu- . YOLARLA OAGIL~I 

ıı hnrekfıtı tekrar ba7.ı inkişannr ~os- Vaşını.tton 30 (A.A) - Reisicilmhur 

/ Arnmnıtlalı llarllı 

Himaranm iler· -
sinde bir tepe 

alındı 
ede eşelJIJiis 
ı ellerin e 

11 nu or~. 
Atinn, 30 (A.A) - Yunan hiikümcti 

namın beynn:ıtta bulunmağa mezun bir 
şah iyct Himaranın şimal ve şimali şnr
kisindc iddetli ınuhar&clerdcn sourn 
Yunan kıtaatının yeni bir ilerleme kay
dederek 1666 rakamlı müstahkem tepe
yi ve üç köyü zaptettilderini bildirmqtir. 

İtalyanlar nt hattına yeni kuvvetler 
solmr k mnhalli bir mukabil tnarruı: 

Yeni kararnameler hazırlanıyor 
x.x-----------

ilk evvel halk ve Milli 
üda aa ihtiya la 

özön ·· nde tutul ta 
VRA· 

terme c başlanu tır. Bu inkViallar Timo- B: ~uzveltin nutku şim~y.~ ka~ar ~isli 
riça da •lannın dogu \C cenup bö1gc iy- gorulmeml,ş derecede buyuk bır dmle
le llimo.ranm şimal mıntnkasındll vuku yici kütlesi tarnfından büyük bir alaka 
bulıw:ıktndır. Geçen gün cephenin stra- ile tnkip cdilmişti.r. Nutku yalnız Birle
tcjik mUhim yerlerini kaydederken n ıl- şilt devletlerde dinliyenlerin adedi 80 
ması gfiç olan arazi parçalarnun cephe- milyona yakındır. 500 den faz]a radyo 
den hücumlarla değil yanltırından kusn- istasyonu, nutku nakletmiş1ir. Bir çok 
ılarnk duşuriilmcsi icap ettiğini söv1c- radyo istasyonları da, nutku tcrceme et.
mı tw .. Bugünkit haberler bu tahminleri tikten sonra, kısa dilga ile Avrupa ve 
eyit edece mahiyettedir. Timorca cenubi Amerika Latin memleketle

yapını larsn da ağır zayinta uL'Tntılnrnk Ankara 30 (Yeni Asır) - Milli ko- ' ve nıilli müdafaa ihtiynçlnn göz l'lltın.. 
püskürtiihniişlcrdir. Dalın şimalde bir runma knnunundaki tadiltitm mcriyet de tutularak hnzırlıınmaktadır. 

dağlnriylc 'Üzilm suyu arasında Yunan- rind"ki dinleyicilere nakletmişlerdir. 
lılar Riviruşa mevkiinc \armışl:ırdır. Bu Şarkta bir çok radyolar ve uzun dal-
uretlc Bcrota birnz daha yaklaşmışlar- ga üzerinden Latin Amerika ını?mleket
dır ve Tcpcdelen - Kilisura - 'Üzüm su- leri için çalışan 20 radyo istasyonu da 

ltalyan mul bil tanrmru yine düşmanın mevkime girmesi dolnyısiyle bu kanun Dahili piyasada ciddi ve fili müraka
nğı.r znyintiyle reddedilmiştir_ Btitun tatbikatına nit esaslar, kararnameler beyi baprabilmek için esaslı. geniş kont• 
cephede Yunnnlılar tc ebbiısü ellerinde şeklinde hazırlannrnk heyeti vekileyc rollil bir t.eşkiUit vücuda getirilmesine 
tutuyorlar. S<'vkedilmektcdir. Karamııme1L"r hallt büyük ehemmiyet verilmektedir. 

yu tahkimat hattını şimalden doğuJ8 nutku ayrı~ ver.ınfşlcrdir. iTALYAN PROPAGANDASINA 
h'll tncak ekilde bir durum yaratılnuş YUNAN Ch'V APLARI 
ulunuyor. Bu twırnız biraz daha ileri AMERİKA GAZETELERlNlN Atina, 30 (A.A) - Lavnro Faşista nn-

-;dcrsc italyanlann merkez ve cenup MOTALEALARI mındaki İtalynn gazetesi Yunanlıların 
cephesindeki kıav\·eleri çok müşklil va- Nevyork 30 (A.A) - Bütün Ameri- artık muznffc.riyetlerdcn bahsctmc<llk-
zi;ycte düşebilirler. ka umumi efkUnnın merakla beklediği lerinı, Yunan ordusunun zayiatı büyUk 

Bu bakımdan yapılmakta olan taamı- ocak başı müsahnbesı gazeteleTde bütün olduğunu, Yunan ordusunun ihtiyaÇları 
zun stratejik ehemmiyeti bUyUktUr. yazıların üstünde bir mevki tutmakta- temin cdilemcdıi:tini yazmaktadır.. Bu 

Cenupta Hlınarruun şimalinde de ha- dır. Hitabe heyeti umumlyesiyle en de- çına sapan iddialara karşı verilecek 
reketc devam edılmcktcdir. Bu cephede rin ve en kuvvetli inübalnn yaratmış- ilk cevap Yunan resmi tebliğlerinin çok 
yapılan hareketlerde İtnlyan müdataa tır. Kolombiya radyosunun muharriri şükür her gün yeni muvaffakıyetler 
hattının cenup klınadını tehdit etmekle- Amerikan matbuatının fikirlerini şu su- kaydettiğidır. Büyük muzafferiyetlerc 
dir. Cephenin bilhassa bu kısmında pek retle aksettirmektedir: ~elince, bunJar kilçilk mevzilerin ele 
~akında bUyUk de~iklikler bcl<lenebi- Şimdi millet mildafa meydan muhııro- geçmesiyle temin edilir. Görice böyle 
lır. besiyle karşı karşıyadır zaptcdılmiştir. Ergiıi - Ayasnrandn hat.. 

Tepedelen • Kılısura bölgclerind~ Yu- Nevyork Heraldın ~keıi muharriri tı böyle yıkılmıştır. Yunanlılar İtalyan-
~lılar baz.ı ilerlemeler kaydetmışler- binbaşı EJyot, reisicümhunın Cuma gU- lıtrdan bu harpte çok daha az zayiat vcr-

ÜnYA CEPHESiNDE nil kongrede lngiltereye yapılacak yar- mişGlıedrda iihr. tiy..,,......,.,. g-"-ce, ilerliyen bir 
. . . dımlar hnkkında izahat vereceği kanan- ...... ._. \:illi 

Libya harek&~. g~lın~c : Llby~ tindedir. Binbaşı EJyot diyor ki: ordunun ihtiyaçlıın gerillycn bir ordu-
karşı yapılacak katı nctıc~Jı taarnı.z. ıçın Ruzvelt sdıJerini hakikat yapacak olan dan daha güç temin edilir. Fakat ordu-
hazırlıklar elan dcvnm edıyor. İngılıdcr d d On b sözl ri 1 ku d rnU%UI1 mUtemadiyen ilerleme.sine rağ-
-niitemndiyeıı İskendcriyc ve Marsa a .. am ır. wı . u e n ~ en men kıtalanrnızın iaşeleri hiç bir ak-
Matnthtnn tılkvi~t' kuV\'etlerini bu böl- fııle ç~nrmak 'lçın Amerikan mıJl:_tI saklık nrzetmemi V(: mfikemmelcn tc
~eye ta ınıaktadırlar. YolsuıJuk mesde- onun 1 OOiğJ yolda canla başla yürü- min edilmiştir. Yunan zcld\sının ynratta-
i bu nakil işbıi m.. çok geciktimıektcdir. yecck her ga~retl yapacaktır. - ğı mucizelerden biri olarak dört milyon 

ltalyun matbuatı Bardiyamn yakın gö- . Muhanir yme bu nutuk munascbe-- Yunan h"Udını her gün askerlere sıcak 
riincn sukutu hakkında cfkıin umumi- tıyle ~nlan yazıyor: . {anilfilar örmekte, -ordwıun ihtiyaçları
ycyi nlıştumnk içi!l bazı yazılara hnlla- Naıüer harbı knzandıklan takdırde nı hazırlamakla meşgul bulunınnl..-tadır. 

lardır lrlandn mukavemet edebilecek mi? Hilr y rustan kful b" hnrp --•-
l'rf ıa"An.wdo TeJ........,fo ftn'7otesinde olmıyan bir lilemde Irlanda ve- Asor •-undıra B top~ di kiırİtal YBtuUUA· ' -ı.·- h........ adnların hUrri etine ---'l b' '-'=- ..... . unun ıçın r ya tanrruzu-

Bardiy~ g(ıyn müstahkem bir mevki ın Y ıMU..& er? ır. ı:.~ nun ertesi gününden itibaren mütemadi 
olınadıgını ve ltalyanlnnn iııgilizlere kı- na olarak riayet deceklcr mi. ltlQb' t1 ğrrunıştır uğnımnk 
zarnk burada mukavemette buJunduh- Ruzvc1t bize 1ıa1ı ettiği bUyük gaycle- ::n d ıyeed~tir ve -
lannı yazacak kadar garabet göstcnnek- re erişmek için ittihaz edeceği her ka- cvam ~ 
tedir. rnra bUtUn milleti kendisiyle beraber v---
Şüphe edilemez ki bu neşriyat bilhas- bulaciktır. Anlıaradan lıahraınan 

sa Bnrdiya düştükten sonra bu mevlam NEVYORK HERALD Ordumuza §ÖftderJJen 
m~cm b": mevki olmndıAını ileri- TRtB·'"N D!YOR~9' hedi·uefer 
ve surmek fçuı yapılmnktndır. Yarın u n.ı ~ -
Tobruk .lçm de aynı mnhiyctte yazılar Nevyork 30 (A.A) - B. Ruzveltin Ankarn, 30 (Hususi) - Kızılııy An-
yazacalruirili . Bardiya işi bitirilıncc nutkunu tefsiren yazdığı bit' makalede kora merkezi eliyle knhraman ordumu
tahmin oluruıblir ki Ingilizler Tobruka Nevyork Herald l'riblln gaze i şöyle za gönderilen hediyelerin 'adedi lork bı-
'<a."'Şl harekete J?eçe<:eklc.rdir. demektedir: ni bulmuştur. İkinci kfinun ayının pazar 
dsnde-smOl ğg ğgğ g gğg ğgğ gzbzb Birle!!ik Amerika devletleri reisi, mil- gilnU Mehmet.çiğe hediye toplama güaU 

SİY ASI VAZiYEr 

B. Ruzveltin 

lt'tc asil bir lıitapta bulunmuştur. B. olarak tcsbit edilmiştir. 
Ruzvclt, bize izah ettiği bUyük gayelere --•--
e~ek için ittihaz edeceği her kFtrarda, HAVA HARPLERJ 
bütün milleti kendisiyle beraber bula
caktır. ----JJ..---

nutkL' r n2ilizler Ineiliz tayyare-
In~ilizler Al
manyaya hü
cum ettiler ve Mihver leri Avlonyaya 

----·-· ı •ı-armı-•-•-•-•-•._...-•-••••••-•-•-•-•-• sr -

stanbulda yapılacak bü
ük hava denemeleri 

• 
--------~----x*Y-------~ 

Gelece ayın sonuna do nı yapdacaJı deneme-
erde Anlıaradan gönt:erilecelı bir he· 

~et te hazır IJulunacaJı •• 
İstanbul, 30 (Yeni Asır) - Bugün vi- lıklnn üzerinde görUştilınüştür. 

!ayette vali muavininin riyaseti nltında 
ynpılnn bir toplantıda, önümUzdeki ayın Denemede hazır bulunmal: üzere An-
son haf tasında yapılacak büyük hava ta- karodnn İstanbula bir heyeı geleceği bil,. 
urruzlanndnn korunma denemesi hazır- 1 dirilmektedir. 

Fabrikalarda çalışan ameleye 
dair mühim bir layiha 

~-----------x•x•--~------~ 
Ankara. 30 (Yeni Asır) - Fabrika-ı U'ıyihndu, i~ ba§Incla ölen amelenin 

lnrda çalışan amelenin bayab h klunda ııUesine ve çocuklanna yardım eclilmo
lktısat Vekaletinde bir knnun lByihası sine dair hukümler bulunmaktadır. 
hazırlanmaktadır. 

il mı -·-·-· 
Japonlarda 
bet binlik 

Italyada ben
zin azlı~ı 

-
Moııkova, 30 (A.A) - Bütün gaze- Roma 30 (A.A) - Stefani bildiriyor: 

telcr Tokyoda nCft'edilen bir makaleyi Halen benzin yakmakta olan balıkçı 
iktibaıı etmektedirler. kayıklarının motörlerinin gazojenle ça-

Japon harbiye nezareti matbuat ıu- lışbnlmnsı bahsinde korporasyon nem
bcsi vcfinin irnuısmı ta yan bu yazıda reli gazojen tertibatı koyacak balıkçı 
ezcümle fÖyle denilmektedir: knyığı sahiplerini :nuısrafın yansı tuta

Çindc Çan-K y-Şckin rejiminin yı- nnda primle mükMatlnndırmayı karar
kılmnsı için ümit vanlır. Çin mC8elcsi da laştırmıştır. 
ha kn~lk bir mahiyet almışbr. Çan-Kay .-•ıllılWllO 
Şekin taraftan Çin liderlerinin en iyi un· lspan"a -----adderatı--
sularından terekküp etmektedir. Bunlar .F .-..uH ... 

memleketlerine canla bnola b ğlıdırlar. deği$tireceJı·fJüyüfı 
Bundan baııkn Çine Japonyaya kar§ı hads- ı •eıır"or 
yapbğı harpte birleşik Amerika devlet- ~e er "' J_, 
lerile lngiltcre ve diğer devletler de yar- Madrit, SO (A.A) - Knstil şehrinde 
dım ctmcktedirkr. İspanyol scndikolan murahhaslarının 

Mumaileyh beynelmilel vaziyetin Ja- kongresinde reis Salvndor şunlan söylc-
ponyadan ziyade cephe lehinde inkişnf- miştir : 
edeceğini söylemekte, fakat bunu neye - Yeni sene İ&-panya Avrupa ve dUn
i tinaden ileri sürdüğünü kaydetmemek- yn için çok büyük cbemm\yeti hm ola-
tedir. caktır. İspanynrun mukadderatını yeni 

Amerilıa ciimharreisi 
tarafından sövlenilen 
nutlıun tesiri IJflhassa 
Vişlde görülecefı-

hücum etti . Macar trenlerinde isikamctlerc çevirecek büyük bUdiscler 
Geceleyin lngDiz avcııa- hdi hazırJanmaktaclır. İspanya sayısız ZOl"" 

ingiliz efkin umumlyesi B. Ruzveltin 
nutkunu büyUk sevinçle ka,şılamıştır •. 
İngilizler bu nutku bilhassa İngiliz da
vasını manen ve ahltıken takviye etmesi 
bakımından kıymetli bulmaktadırlar. 
Nutkun İngiliz maneviyatını takviye ba
kımından da hUyUk bir ehemmiyet ta
şıdı~nn işaret etmektedirler. Nutkun 
Mihver mc.mlekctlcrindeki akislerine. J?C· 
lince; şimdiye kadar bu hususta alınmış 
nınlO.mat yoktur. l\laamnfih en clıcın
miyctli tesir Vi 1 üzerinde beklenır. 
Frnnsanın Amcriknyo büyük chemmı· 
yet verdiği muhakkaktır. F..ğer Ameri
kanın bu kndar s:cni yardımlarda bulu
nacaitnı bilselerdi Fransız.lar belki tes
lim bile olınazlardL 

Dün •abah Gümüşha
nea e bır zelzele oldu 

ital~anların lfıi şilebi ve rı « Lond•a"a ...,, ta dat.. luklnn iktihnın mecburiyetindedir .. Ha-
s.. • s. • • Ü i 1 r " )) nMCUm Buda~ 30 (A.A) - Macar tren- najlar İspanyanın istiklali prensib:ni 
.,,,. Hruvazor m ıra • eden Alman tayyarele· lcrlnde bUyük tahdidat yapıhnıştır. On kendisine talim eden general Frankodan 
~öz ate ine tutuldu.. rini Jıarıdadılar.. iki büyük hn~ta .R?11~e işlemekte olan n~ağa kat'ı surette karar • ver-

Atina 30 (AA) - Buradaki 1ngiliz Lond.ra 30 (A.A) _ Salfıhi~ttnr bir 72 tren 22 ye mdirilıniştir. mişlcrdır. 
bava kuvvetleri kumandanlığı tebliğ menbadan. öğrenildi"ine göre, A,,.,..,nn- --------------ediyor: ö •• -,. 

21 ve 22 inci defa olarak Avlony~ ca da hUkilm sUren fcnn hava şartları sc-- Makı·neye Bulgar . harıcıue nazı 
hUcum eden tayyarelerimiz 21 inci : u- bebiyle gece İngiliz bombardıman tay- • 

cumda bombalnrını nakliye vasıtalarına, ynrclerinin harekatı tahdit edilmiş ol- Ve'l;ıOı·ıı·rken rının beganatı 
büyük bir blnaya isabtc ettinniş1erdir. mnsma rağmen Almanyadn bir hedefe, .1. 
Büyük yangınlar çıkmıştır. Hücum es- !stilll limanlarına ve işgal altındaki tııy
nnsında şiddetlJ baraj ateşiyle karşılaş- yare meydanlarınn hUcumlar yapılDU§-
tık. tır. 
DUşman avcılariylc tayyarelerimiz 

arasında 55 dakikalık bir hava muhare
besi olmuştur. Bir f.ll~'Yaremiz düşmüş 
ve mUrettcbatından ikisi paraşütle in
miştir. İkinci akın fena hava şartlarına 
rağmen çok isabetli olmuştur. Askeri 
na'kil vnsıtaJarına, askcrl anbarlara bom
balar df4mUştür. tki şilep ve bir kru
vazör mitralyöz ateşine tutulmuştur. 

LOI\'DRA YA YAPILAN HUCUMDA 
lNG1LtZ AVCILARININ 
MODAHALESt 

ınailiz tauuareıerı 
uKat'i IJitaraflılı ue 
sulll siyasetini değqtl• 
recelı ortada IJlr 

GARP ÇOLONDE MOTEADDIT ~!~fa ~:!tar;!:gnr mebusm 

HEDEFLERi BOMBALADILAR meclisinde yapılan bir müzakere esna-
Kahire 30 (AA) - Orta §81'k lngiliz sındn hariciye nazın Popof beyanatta 

hava kuvvetleri karargA.hının tebliği: bulunarak açıkça tayin edilmiş olan kat1 
lngiliz hnva kuvvetleri dün'kU pazar gU- bitaraflık ve sulh siyasetini değiştirme
nU diişmanm Tmimit Deme ve Gazala- ği icap ettirecek ortada hiç bir sebep ol
daki tayyare meydanlarına akınlar yap- mndığ~ı söyl.cmiş ve de~ştir ki; 

MAKSAT YANGIN ÇIKARMAK 
Londrn 30 (AA) - Alman hava hU

cum1nrında simdi tatbik edilmekte olan 
taktik miimklln oldur'll kadar fazla yan
f<!ınlar ~ıknrmıık olduğu an1aŞJ1;vor 
sı .... -tiye kadar çıkarılan vnn~ın1nr der
lı_<ıl kontrol dil re't söndüriilmUc;tUr. 

Ankara. 30 (A.A.) - Bu sabah sa
at 10,28 de Gümüfhanede 3 aaniye sü
ren bir zelzele vukubulmU§tur. Huar 
yoktur. 

Tayyarelerimiz diişman bombardıman 
tayyarelerine rastlamışlarsa da bunlar 
bulutlar araSlnda kaybolarak kaçmışlar
dır. Bir tayyarcmlz müstesna hepsi .sa
limen ils1erıne dönmUşlerdir. 

Londrn 30 (A.A) - Bu geceki hava 
akınının en bariz vasfı lngilWer tara
fından geceleyin dUşman bombardıman 
filolanna karşı avcı tayyarclerinin kul
lanılmnsıdır. 1ngillz nvcılannm müdaha
lesi Londradn bu hfldiseyi seyredenler 
Uzcrinde bilyUk tesir yapmıştır. Zira bir 
aralık dnfi bataryruarın sesleri susmuş 
ve tam bu sırada İngiliz avcılarının m<>
tör gUrUltillerl semayı kaplamıştır. Bu 
tayyareler Slti üzerinde Almanlarla 
müthiş bir mücadeley girişmişlerdir. 
tnr?iliz avctlannın mltraly!Sz ateşini Lon
dralılnr üzerinde Alman tayyarelerinin 
şehlre mitralyöz ateşi açtıklan zehabını 
uynndınnı.ştır. Bu müdnhnle co'k mües
sir olmus ve Sitiye yliksek infilaklı bom
balar nttlmnsını menetmiştir. 

nuştır. Tmlmide yangınlar ç.iknrılmış Bu. sıyascti ve bunw_ı ıdam~ mii-
dn~ ık b' hnld d J messıUerinlz tasvio ctmistJ.r. Bu sıyased 

v~ "l>m ır e uran ta~are ere tereddüt etmeksizin meclis hariclnde 
hUcumlardn bulunulmuştur. Hücumla- .ısaftdan soldan gelen seslere kulak v~ 
rın tam neticesini müşahede etmek meksizin takip etmeliyiz. Hilkümet btl 
mUmkUn olamamıştır. Gazalada ve D~ seslere kat'iyen elıemmiyet vermemde 
nede bombalar tam hedefe isabet etmış- azın tmi.ştir 

(;1"1'Tn1• ... T 1~ POCUM 
F <\ 1'"f1" ,..r.rrt 
J .... ~ 'l ~O (AA) - Hava ve dahil; 

ı n r t, r'nln ıı\:cr.,m tnl,l;l'il· 

.ft17 tn '1t ı e Ü.,. rinde dilc:m:ııı 
b~.,ı Jı f' f 1ivettc> bulıınrmıc:tur. Su(. 
folk ve ~ nt kol"th•i!u sahiJinde\i !!Phir
ler tiz >ine bombalar diic:miic:tür. ~ Ba7" 
tahrıb t c:10hM>ivrt veri1mic; is~ de in
ı<ın"a P!'1 AZ nıv· ı olmuc:hır 

---"'7---
ra"' 

ti"' o 

---.J:;.---
A vdın, Mantsa ve diğer 
Uc nıerlıezde parti 
lıonn,.PlPrJ_ 
Ankara. 30 (A.A) - Aydın. Balıkesir. 

Samsun, Rize. Manısa C. H. P. vilihet 
'<:onın-elcri diln toplanmış ve iki yıUık 
-:alısmnlann neticeleri ile başanlan e.!>er
'er hakkında idare heyetleri tarafından 
verilen izahab tasvip ederek bUyüklen
mize bağlılık ve raygı duvgulanrun ız
harı sureti:vl sona ermiştir. 

1 ar &a v d 
r·ci $- Dr~e e~-nB 
a, Pdecelı •• 

Sofva. 30 (AA) - Bulı:ar :Y.rah, baş· 
ekil Fılofu kabul etmıştir. 

TALTtF EDtl.EN YUNAN 
DENtZCfLERt 
Atina 30 (A.A) - HilkUmetçe neşr

l'dilen bir karnmnme iJe Papa Nikolis 
denizaltı gemisinin süvnrisi ve Korve 
kaptanı Yntrides bir derece terfi etmis
tir. Kendilerine aynı zamanda altın ~e
raat madalyası verilmiştir. Papa N;ko
lisin zal>itleri ikinci sınıf harp mndnlvn
sı, küc:Uk 7.nbit ve efradı üc>iincü s;nıf 
harp madal~asiyle taltif edilmisl!"'rdır. 
Bundan bir ny evvel bir dUşman deniz
altısını batımnş olan Aetros muhribi
nin sUvarisl F· onomo Gurasa birinci sı· 
"lıf harp mad:ılynsı vcri1miştir 

Bir çok tehlikclcri göze alarak en nğır 
vnzlfc1eri büyUk kahrrunanlıkln gören it
faiye takdirle y6d <'dilmektcdir. Bunlar 
nlevler içinde sidd.,tli bir sıcağa tahaw
mUJ edcrek calL-;mışlardır. Bazılan en
kaz altındn ölmi.l!i:fordir. ltfoive arab:ıla
rını nakleden kadın şoförler bilhassa te
mayi.iz etmişlerdir. 

Butı.in İzmirln heyecanla ve sabırs zlıkla beklcdıği ci lema harikası.. 

tir. Avcı tnyya~erlmiz keşif taarruzla- H:nciye ~bu llOn te}ınihl Bul
ruın d~vnm. etmi§lerse de ~Uşm~ tay. ~ar sol cenah t•nsurlannm Sovyetltt 
yarclenle hıç temas ctmerruş1erdır. birliği ile daha sıkı milnasebetler tesim 
Şarki İtalyan Afrikasmda Desınedeld lehindeki propagandalarını istihdaf etse 

dilşman n~ye vasıtnlan tanıirhancle- gerektir. Mczkt1r propaganda Sovyetlef 
rine karşı bır akın ynpılml§tır. hariciye komlserlijp umum kllübi SobO" 

--•- lofun kral Borisi ziyaretinden sonra bil-

i o l"ltern '!D apılan hassa geçen on beş gün içinde artını~· 
U U SovyetJerle Bulgaristan arasında karS"' 

du.. . t ruz lıklı yardım veya askeri birlik tavst~ a r eden beyannameler dağıtılmıştır. B" 
beynnnnmelerde Bulgaristanın Sovyt"' 

Londrn, 30 (A.A.) - Hava ve d 1\i- ler müznheretine dayanarak Balkaı:ıl~~ 
li emniyet nezaretlerinin tebliği: tehdit eden harpten kurtulması ısv 

Pazarte i gunü mlinfcrit uc;an düıman zam edilmektedir. 
tayyareleri lngiltcrcnin şarkında bir nok- Finlandiva JıafJinesid 
tayn ve Kent eyaletinde bir yere bomba- • · ._9 
lar atmışlardır. Hasar hafif olmuştur. Zn- ıı m ııuracaH. •• . 161-

B rhn 3(1 ( A Al - Berlındcm f?C'l· 

rrrkte olan mnr • ndız trenı bu c;ahah a· 
at ill't<' innlı k i ta van tl'('oı ı,,. car· 
pısmı~ır Mii ıiC'mC' vukua J:rl'ldiği 7ı:ı · 
man izinlıleri ta ıy n tren inı rhıt frenir 
kullanarak durmu a da son iki vagonu 
hasara ul!ramıştır. Hasara ~yan va
gonlarda hıılunan yolcular arasında beci 
ölü ve v ..ı· · a •ır o1'11ak üzere bfr çok 
varalı vardU'. 

B. Filofun yeni sene münasebetiyle 
1ul~ar milletine bir mesaj nutku söyli
verek gecmiş sene uırfındnki başlıca ve
kayii bildırcceği ve Bulgar harid sıya-
ctinin ana hatlar•nı anlatncağı öğrenıl-

· t iıyası 
TÜ'RKÇE SÖZLÜ ŞAHESERLER $AHESER1NDE .. 

TYRONE POVER MYRNA LOY 

yiat t bir kaç kı iden ibarettir. H lsfnki 30 (A.A) - Bundan bırağa 
--•- ta evvel Finlandiya kabinesini ku11nto 

MACARİS'f' AN mem~r c~ile~ B. Pckh~~en parl~iç.in 
ekscnycü müzaheret gostcrmedı va. 

ZiRAAT HAZJRJ kabineyi teşkildcn vazgeçmiştir. 

miştir. ı~ ............................................... ., 
Budapcıtc. 30 (A.A.) - Baron zifeye lömin memur edileceği 

Bonf fy ziraat ıuwrlıiına ta.vin edilmiatir. yor. 


