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Ba~mt.harrir \'e umumi neşriyat mUdürü : 
HAKKI OCAKOCiLU 

ABONf. SERAİTİ 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için 
St-nclık . . . 1400 2900 
Altı u·hk........ 750 1650 

Gü·ni e:eçmis nilshalar (25) kuruştuı· .. 

.- T E L 1: I" O N : 2697 '-----· 

11A2't (5) KURUŞTUR 

• Vatandaş 
Bu wğuk günlerde vatanın hudutlarını bek

Jiven kahraman askerlerimizi unutma .. 
Onlara ve geride bırakıp hize emanet ettik

leri aifolerine kışlık hediyt' ver, elind(ln gelen 
her yardımda bulun .. 

1 

·---------' 
t1:\n ınlind rC'c mdan g .. zetC'miz. mcsuliyt>t kabul etmc.z Ciimhuriyeıin tıe Ciimhuriyet eaerlerinin bekçisi, Mtbahlan ~·ıkar aiyan ga.zetcdir YENl ASIR Matbaasında basılmıştır 

Şiddetli t.ara rağmen 
Yunanlılar llerlluorıar 

Manasbr civa
nudaki kara· 

kollar da 
zapteclilcli 

EllHuana dôjru • JtaJ· 
yanların yeni meDZile· 
H yerleşmelerine 

ası 

Ytman b<ı§ktımandanı gımeral Papago& 11aralıltın ziyaret edi11or - Yunan başvekfü 
]IOmlanmıf bfr ukem Jronu"ıyor 

17eneral .Metak.sas, Pıt dı.sta 

meydan uel'ilmlyor it ) ) 80 T · · b · ıltal d Atina, 2 (A.A) - Pograde<;in zaptı 8 yan ar aymıaın ır yazıaı: ya 500 ere• 
~~~~~ b 
teleri, cumartesi gecesi Atina radyosun- kilometrelik s d 1 cede ümitsiz ir 
da söylenen şu söıleri tebarüz ettirmek- " en e eyen 

ıg~lav lrnsabalarından biri ve Bomalı bir gelin 

"if ;j;;;=:"d;;i;''.'\ YUGOSLAV !ILDÖIÜIÜ tedirler : b• hed • tt b 
Bu cephede .1ıiicadelenin şiddeti ve Jr Cep e ltalyaya dar. °\t azJye e U• 

kıtaatunmn ~österdiği kahramanhklar 

Harpten kendi- .hakkında tam tafsilat vermek umam n·cat edı·yor be • d. k lunuyor 
ıeldiii vakit Pogrııdcc; zaferinin bilyilk· m ırDl e 

lerini koruya- ~ ~.;:~ı:~c:i~~:.d~k=~ SAHiL BOLGESINDE DE lazımdır" çoı MARUF ASKERi BiR 

J-1_ezimetleri 
.,.,.,,,. Wön seyıei ue 
talll özel'lnde fıencllnl 
Jdsseıılrecelıtlr .. caklanna ina- .. ~AsAN•N zAPTJNA o00Ru iT lL YAN MUKAVEMETi MONEKKIT BU 111·1 

Londra, 2 (A.A) - Royter ajansının ,.. _ __,_ j'....-..epe-a- O O 
1 Arnavutluk - Yugoslavya hududun~ KIRILMAKTA ... ..,.., ... , • ._ ... r Mil H iM VERMEKTE 

s1-:VKET BİLGİN_ nıyor ar husust muhabiri şu haberi vermiştir: Atina, 2 (A.A) _Dün akşam nesre- adalaPında l1e fal'fda Nevyork., 2 (A.A) - Çok maruf as-
-·-

İtahanın YuaanÜitanı istili teşebbii- -·- .. Ditn .q.nıa ~dar. alınan haberlere dilen 36 numaralı Yunan tebliği: dalla,,,,,,.,,,,,..,,....., brl münekldtlerden binbaşı Elya\ 
aü. Amnuilok topraklarında İtalyan YUGOSLAV KRAL NAiBi BiR ı:~~ ~dd l"gilka~klt:~ ve~~~ Dün cep~c üzerinde bü~Ut .ilerleme- de ldlyop.. Nevyork Herald Tribun gazetesinde 
el'dusunu hnimetten hezimete sürükli- ONUi şı et ı ra raı;-:•en cep enın 'la&:"' ler kaydettik ve harekatın mlnş.h l(in Lond 2 ( A A) _ Ha • şunlan yaz.maktadır : 
yen harikah bir mücadele şekline inlri- NUTUK IRAT ETTi kısmın~ Yunanlılar ılerlemekte ve n· hususi ehemmiyeti hiiz noktalan işgal . ra · ~. ~.azi itaJya 10n derece milJkül n belki de 
Ji etmiştir. Komanın siyasi ''C askeri cat hah!'de bulunan !taly~rı Y~- eyledik, Pennedi mıntakasında 150 den yeti ha~nda mü.ta1ealar yuruten il.mitsiz bir vaziyet kaıtıaında bulun-
p!stiJ.ini bu kadar miithiş bir sukutla bilBd~~grat, 

8
2. (~~A) - Aldvala yAjanaı dan takip ede~ 3enı tedafüı mender futa esir aldık ve büyük ınikdarda harp cTaymıs» gazctesı tunlari yazıyor: maktadır. İtalya hata işlemiştir. Bu ha· 

• . ınyor: ar .:anunuevve e ugoa- almalarına nkit ,..e nıcydan vermemek· 1 · 'ğti ttik Yunanhlann askeri zaf • ı,, iliz tal . ıa ima b' barba girdiw• • 
~aştı~an bu t\aııy.etı 1;~ıl olu: t~ lav milli birJiğinin yıldönümü bütiln tedirlcr. Alır Yunan toplan Pogradeç- mı;:;:~~ ;kArt BERDEVAM ..ı __ !_ 1 ___ __..1_-!~L birb~ ... !ı.:.. oe:eki:e saniyen arhava kuvve~-:: 

nt : •es;P. e ~emı~ 0 
E ~~:ı ~ • dini ayinlerle ve diğer merasimle kut· ten Deride, Ohri gölüniln garp sahı11 bo- Atina 2 (AA) _ Pr;pagancla neza· ucnaz llUIYY~ • ~ uuup ye8İnde in;u~reııin elinden şarki Ak-

rt:ece c badem.::, ·~lin~t~;~l>~~a~nm:: )anmıştı~ .. Milli hayra~. münasebet~e yunca şimale dolru fiden y~llan şiddet· retinin 'söz IÖ~lemeğe salahiyettar bir eden ~Siy~ ~ bava denizdeki hüimiyetini a1acaiuu timlt 
:un vıi'kuunct!: evvel Ba1kanları ivi ta- Kral Naıbı Preıuı P~I dun akta~ bUtii!' le bombardıman etmektedir. ~,·ut- memurunun ifadesine ıöre timdi İtal-~ AlalenıBdeld mUTaf- etmekle JtJenmie b.,Junııuktadlr. 

__ 1_ i .. kL'tl b ta • Yugoslav radyolarıyle ne§rediJen bır luk. Yugoslav hududunda kim olup yanlar Amnutlukta Obri ıöl'"-den de- L.L-al--1 A1manJum cenulMı .-Lt ttal- Y....U.tana '-- 1tir ufer ka· 
~an -er mune .. ı er u arruzun k .. 1 . . p p 1 -'- · u· k'• M • d b 1 Ama t llll ·--~ ,.._. ,,_ -.. 
t.Cutere e bü ük ehenınüyeti haiz !'ira- nutu aoy emtt~"·. ıenıı 0 ocmı~ 1 

•· anastır cn·arın a u nnan. . vu nİ%ıe kadar lmtidat eden 80 kilometrelilr Anupa illerine ala taattmJ.nııu .--w. preatljiD1 ~ ümit 
te"~ Y ta~ temin tmekt başka - Manen bırlık bulunan ve azız va- hudut karalwllan yelpaze halinde şimal bir cephe tberindt: ricat halinde Jnıhm.. ::ı. L-•-~- -ıt...l-a:...J:::.: • etmekle 41e bir bata PJlllUŞtır. Almaa-
..:tkeavaıı . . ı: . . ~n tanlarının etrafında sıkı surette toplan- ve şimali ıarhiden Elbasan üzerine iler- _ SONU 4 ündl SAHİFEDE_ ~te,.. uıı:ırımrw_n •~· P 78DID ukmt bbHiyetl her ne oluna ol-
-.1sı.!m~.:f~uk cilijtalonanması mış olan bütün Yugoılavlann 1 Klnu-. liyen Yunanlılar tarafından zaptedilmiş· UllllllllllllllllllHIHlllllllHlllllHlllllllHtllllllllll bı harbe IDiileD''f huJumm fMDran 8UD diktatiirltlkte naziri olan İtalyama 
WyUk ~ ~k~ j;.;n·~:~ nuevvel ı ,918 yı)~&nümünü '·akarla tir. . . Yı r • • deTletleri ammnl eflıinnda da ide- !Mı v..u.te ide bbiliyetl ohnaıhiJ ıktill-
cıetlnl bydctmi lerdi. Jladiscler hu se- - so, u 4 flncd SAHiFEDE - - SONU 2 ın('I SAHİFEDE - unun ~arerının ver- - SONU ı bıd SAlllFBDB - - SONU 'üacti SAHlFEDE -

kildeki tahminlerin hiç tc batalı olma- -- -- - diği biiyiik neticeler 
clığını ispat etmqtir. Jtah an ordusu Ar
aavutlakta llUlğlOp edilirken İngilterc
nin deniz ve hava kuV\·etleri İtal) anın 
.blbigitlunn sokulmak cesaretini bul
muşlardır. Yakın uunan1ara kadar ital· 
)an sana~ i merkezlerini bombalamak 
lein, İngilteredm kalkarak binlerce ki
lometre mesafeyj katetıneğc mecbur 
elan Royal Air Force şimdi italyadan 
lair kaç yib kilometre mesafeye yaklaş
mıştır. Diğer taraftan İtalyan donanma
mna ölitnı darbesini indirmek için fırsat 
kollıynn İngifü: harı> gemileri ~ine bu 
sa} ede aradJkları fırsatı ellerine geçir
mişlerdir. Gint adasının hir İngiliz üs
sil haline korunası şarki Akdcnizde va-

-·-
Son haftalarda 
harbın veçhesi 

değişti · --BiP İngiliz nazırına göre 
Alrnanyaya arlıadan öl· 
dürUcil darbeler indir· 
rnefı mümlıün olabUecell 

siyeti baştanbaşa değ~tinniştir. Bir İn- Londra, 2 (A.A) - Hindistan nll!rl 
ıiliz milnekkidinin hakh olarak s-Oyledi- Emeri radyodaki nutkunda Yunan as-
il ıibi Girit, İngiltere için. ikinci bir Ce. kerlcrini methü s~na ederek "'1Dlan 
laelüttank olmU$tur. İtaha, harbin bir söylemiştir: 
l8ka olmadıiuu, fedakirlıJmz zaferler - Bu askerler kahramanca harbet-
Mvrinin bir daha a('llmamak üzere ka- mişlerdir. ÇünkU kendi divalanna iman- ltallfCln ukerleri YWl4"1m tarafından t7erilttek ~ alma6a h4z;ırlanı11o"4r 
pandığıru, Yunanistana taarruzun tamir lan vardır. ÇünkU maruz kaldıklan aul llRlllHlllllllllllllllllllllllllHHlllllllllllllUHlllllll 
'bbul etmez bir hata olduğunu anlamak- lngilterecle •ıDmok MliM getirilen 11.,.zerden birinde halk Alman hava kastten nefret duymuşlardır. Çünkü 
ı. ıeç kalnuştır. . . hücı&mumı• bitmetitıi bekliyor memleketlerini sevıyorlar. Rımanuadakl ıın ııuaıi Yunan ıazıtııarının hO-
aalş defildir. Kotü macera barba ıır· ıniştir. Diler Balkan memleketlerinde 
-.ekle başlamı,tar. Ondan evvel italya- ve 'l'llrkiyede vui)'etin tnldpfl dosf. ıı kınlı ıııaııtıer klııttıı -lr tall-i ttaıy~ b~ ha~?yı ılk defa olarak aş!e-

1 

HAYA HARPLERi Son JıaftaJanla harbın vechesi delil· 

1UD nüfuz u itibara mi,temadiyen yiik- 1111111 mmmımn11111111111111111ııın11111111111111 • • - 1-unm teşvik etmiş ve ~-
llebnekte idi. itaJyan endüstrisi dünya (n •liz) • d• ma yanında yer almak istiyenleri tle de- •• • • 
lli)'ll5alanncla Alman endüstrisinin boş SON DAKiKA al er Şlm J• rin derin d~ttştür. 9 O'llD ıçmde ÇO• 
'-aktıiı yeri işıal ediyordu. İtalyan ._ • İtalyaya ındirllen darbeler büdla har- ;J ~ - "Biz de açık 

Ital3,,a şehi.-le-.uıteti Habeş harhından beri tanımadı- •••••• - • - • • • ye kadar 3006 bm milstakbel seyri üıerinde fevkalide v • 1 
iJ bir refah st"Vİ\esine kavuşmak ÜU'Te 'Ve •tta kafi hir tesir yapabilecektir. gu musevı o a• 
idı. Karadem·zde ta d.. Eter ım. Mısırda ıtaı,.an1arm bakkm· 

et!':1~~d~~ i:~~ı:~!:o:.~~::~ m~~ yyar~ u- ::.::.lin= .:=.ı== ~ rak iki bin kişi 
delenin dışında kalarak bir hakem rolü CJ• ddetıı• bı•r •• dül• bOinek AbnaJıyaya arkadan iWtiriidl d rini bombalıya

hm" diyorlar eynanıak hnatını kaçırdı? y şur er ~arbeler indirmek imkinmı da bulaca· katlolun u 
Bu suallerin cevabı Jo'aşizmin do) mak fırbna var -. - ıız.. 

Wbniyen ihtiramıd11 gizlemiştir.. ital- Sldalnıttona ~pdan 
:ra, F.ramaıım yıkılmak üze.re olduğunu ,,,_ 
aörünce rüyaalarını tahakkuk ettirmek 1 flddelU ldlcmndan 
•amaınnm huıiıı ettiğine zahip oımuş, VAPURLAR L MANLARDAI aonra Alman .,,...,,.,.. 
11an d<ikmeden. rednkarhk kabuı l'tme- OIŞARI ÇIKA•IYOR !MdlfledL 
den ak1llara ha)rct veren bir zaferin m ·-· 
laadsız hesap:uz gnnitnetlerini pa) laşma- ~nd~ 2 (AA) - İngiltere ve aahil-
ia hakkı tılaca~ıın ümit etmişti. Fran· Bilkreş, 2 (A.A) _ cumartesid'enbe- lerı il.zer.mde harbm başlangıcından be
sanın l ılulmasına rağnıcn İiıgilterenin rl Karadeniz.de çok Şddetli fırtmalar rt d~§ü~lmüt olan dUJman tayyare ade
'8rikalı bir mıw' emet kudreti göste- hUkilm sürmektedir. Sahil aeyrilsefaln dl şundi 3006 ya baliğ olmaktadır. Bun-
ft!tttini snmis olsaydı tarihinin en bü- balık tamami 1 d ......... larm 2986 .sı Alman 'V'e 20 si ltalyan tay-

ve avı Y • urm-·-· yaresidir Jtik b.ta."lmı i$lemekten belki çekinir· Köstenceden yakın prka gitmek ibıe- · 
ıii.. Filhakika Fqist impa.ratorluiunun .re 200 yahudi yolcuyu alınış olan bir tNGll..tZ HA VA NEZARET.tNlN 
tali ve mukadderatım deği~.en hu inis- Fransız vapuru fırtına yQztiJM1en hare- TEBLtOt . 
Jal hata işlendikten sonra bir jkincisi- ket edememiştir. Londra 2 (A.A) - Hava ve dahil! 
ilin, bir iiçüncıisüniin tevali etmesine ---x- emniyet nezaretlerinin tebllti: DOn ge-
ltayret etm~.nek lazımdır. Bilhassa in- ce hava hücumlan bilhassa cenubi İn-
ıiltere, havalarda müdafaadan taarruza Bir /ngiliz bombaaı giltere Uzerine teksif edihni§tir. Bazı bi
ft(mek kudretini iktisap edince, İtalya- b b nalar hasara ulramı§, bir kaç kffi yara
lllll bütün hesaplan altüst olmuştur. Bu Torinoda Ü yiJk ir lanmış ve almUştür. Londradan baJka 
•adyette mihver İngiltereyi imparator- ka.zaya ··bep oldu civar kontluldara ve sair bazı mahaller 
"1k yollan Userinde yaralamaktan baş- .::. üzerine de bombalar etılınl§ lse de ıtm-
l .t (an kalmaclıtım aörmüştür.. Mısır diye kadar gelmiş olan raporlardan an-
t.eferi ••. deniz kapalaruu ele ceçirerek MUAno, 2 (A.A) - İnlllls ~ la§ıldığına göre hasarat Ye lmanea u.
ı..wz filosunu bu denizden kaçırtmak rinin Torlnoya tevdh ettilderi bir bil- yiat azdır. 
.... vvuru l:;öyle bir ham hayalin mah- cum esnasında JmJara dOı,erek patlaım- tnglltere tızerlne dOn yaı»lan hiıcum
... 4ür. Fakat biltün bu tasavvurlar ne yan bir bomba bl.clanlırba 1:ııt\vOk bir lar esnasında IÜiz dtlfrnan tayyaresi .._vutlukta İtalyanın ordusuna boz- kaza ohrnqtur. dUşGrU]mtıştGr. 
.._ ainımabm ~ ne dıe la- 'Oç İnlflls tl1)'U'Ml DJl o1mut ile 
.. • MfD• ve luna lmnetleri- de pllotlarm heJISl JNrtuhnattm. Y-. o .. kmeri ltal114n •drltriM 

- MNU % inci SAllİPEDE - - SONU l lıııd l&Hli .. - ................ 

Eald ,,,,. Rumen •eflrlne ıdtaJya Jdtlıümett ınU· 
göre llıttan Rumenler letlne Jıarşı muazzam 
lngUlz zafePlne duacı lllr hata qlemiftll' .. n 
Londra, z (A.A) - Bomanyadan ıe- Atina 2 (A.A) - Yunan adliye nazırı 

len haberlerin aneftlli manzara Yuna- bay Pambakopulos Atina ı ddyosunda 
nistanuı şerefti zaferleriyle bir tezat teş- §11 beyanatta bulunmuştur: 
kil etmektedir. Romany• mihverin ye- - Hiç bir seb .. ple izah edilemiyea 
ai nizaırnnm aoklı bir misalini tanlan· İtalyan tecavüzü hukukan hüsnü niye
clınm bir memlekritir. Romanya krab tini ispat etnıiş olan Yunan milletine 
Mibailin aaraymcJ.a kaçtığı laakkındaki karşı manevi bir c:na~ t olduğu g'bi 
şayialar ınilnasebetiyle Deyli Berald P· İtalyan hükiıınntınin lt·.l..-nn r.ıiJl"tine 
:ıetesi diyor Jd : karsı da ıın.ıaz .. ım b'r !;IYd"'-' hala:.ını 

Demir Muhafızlar isyan ederek umu· teşkil etmektt'dir. 
mt binaları işgal etmişlerdir. Müskillltı BATIRILAN tTALYAN 
yatıştımıala çalışan başvekil Antonesko T AHTELBAHtRt HANGtS1? 
dün bütiln gUn Rumen ordusu erkfuu Al' 2 (A A) 1' y t 

fi ı ·rn l d b ııuı . - « «>S't unon or-
ve Faşist şe eriye gö şme er e u- ·ıo uh 'b' taraf d b' 1t 1 d 
lunmuşlur. p~ ltm n. ı. . bın1 an

1 
ır ıı ;.an be-e-

Taym' • Bel d uhab" · Bilkre nıza ı gemısının a ın ması ımıase 

ten ı ısınh ..__ grl 8 mtfe Rom dş- tiyle neşredilen Yunan resmi tebliği ge en aveır ere a n, manya a 
&iyad cinayetlerin Demir muhafızların hakkında gazeteler, bu muvaffakıyetin 
mUfrttler hizbi tarafından hazırlandığı- tarihi olan 21 tkinciteşrln gününün dl
m bildirmektedir. Partiden çıkarılan nl bir bayram günUne tesadiif ettiğini 
Korogaranm mUfrltleri bir hillrllmet tebarüz. Pttirerek belki de 15 Ağustoa 
darbem yaınala ~. yorlwnl esna5ındn Yunan cHellb kru-

Braeova ve Turn8nerde ~ \'UÖrUnii batıran ttalyan denlzaltlSlllın 
~. Rumen w AJmm ubrt milf- bu batınlan dft'lizaltı olduğunu işaret 
ı ..ı.ı Btlbet 80bkJannda devri)'• ediyorlar. 

- IONU 1 iMI SAidnD&- - SOHlJ 2 .inci SAJdnDE -
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CELLAT 
·ARA ALI 

YEltt ASIJt 

ŞERİR DABBRLERİ 
Yazan : $aflln Alld•mtm k ıd hir pa-

16 -
yardım 

Kesik kafaları yıkarlardı miık kon2 resi Y · J k t b 
---·-s·x·-..---.-- toplanıyor apı aca eşya e er-

1040 
:w:c 

Italyanın deniz 
Eezimetleri -·- -Harllfn bütün seyri 11e 
ıam üzerinde fıendfnl 
liüseıııreceldlr-.... -

- BA~°TARAn ı iod SAull't:ı»i -

nin Tnr:ıntoda ,.. Sardonyada balyan 
doaanm.asuıa miith.iı dllfbclet iıulinnesi
ne mnni obiluılur. Şimdi Almanya Ual· 
,.aıım askeri bidtetlne dayamnanm 
1>e7hade bir şey caiını anlamıştır. ~ ~~~~e ~ahdab~~~ek 

cevap vererek dedi ki: AnJıarada ıctJıHG 1"-'va. .... _ L-ba r.Mwmam• doruaa• n ıcapılcbğı meydanda fisileriD 
1 yı(Plakalmııtı ... Her tarafta par
ı:.al:anmış cesetler, lcopuk. başlar dunı· 
yol'". l>unlann anısında ~kiya reisi Kara 
-.ı.RKu· kcslk lamlı kafası d görilnüyor· 

•. 41 ş ··-------- uu,.,, uu ~ - Birdenbire çok haztn. çok korkunç edec:elı ve binlerce ta,,.r.rcsi,.te nllW za.. 
bir ınanzara gözümUn önüne. gcldi de 23 kfuıunuc~ tnrihinc tesoulüf eden Belediye, aslıel' allele..lne. yardan feri tacil edecek bib't\k Lir harp~ 
bundan müteessir oldum. Madem ki MU- pnzru1csi günü Anlaırada bir pamuk taluUI için haciz lıOR"'afa meclnır olıQ1GP- olarak ıirntişU. Bedin ldcol.oji ~ld~ 
rat ~c;adan bahis açıldı, bunu. ela nnlat- kongresi toplanması Uıkarriir e~tir.. .. . . . . mn mühiınce bir Q gUrebil~bu zan· 
mak lhım... Şimdi hatınma gelerek Zirnnt vekrılctinin L.;nhctli bir karan ne- Dun l dJ,ycd,ı . nı.Uhi.m bir 1 para m~ ~~ca cevap veremiye- cdiyardu.. 

DeVl.etln en anlı, en bcrl> t düşmanln· ben! müteessir eden ncıklı hadise icara ticcsl olarak toplanacak bulunan pamuk toplantıda ~ker aüelcrl~e yardun ınev· tek ~yette g~dlr. Bu harbın tarihi yuıhrbn İtalyan 
rmdan birlnl daha yere seıms, o daki- Saitle yapılan kavga sırnsındn vul..·mı kongresi Zirruıt vekili B. MUhlis Erk· zuu eh ~ tl gör~Uş ·9 bıw Belediye,~ ailelerine yardım pa. donannmmın birbiri üzerine uğ"ra~ 
kada Murat yı pek ziyade sevindir- '!clmişti. Savaşı km:annn Murat paşa o men tarafından irat edilecek bir nutuk· kararlar ıttihıız edil~. . r:ıtannm tahsilınde maalesef tnbsUl em- iki büyllk hezimetin harbm bil~ seyr_t 
mişt1. Rııldb= sırtını yere getiren bir ~ün ML'ti vcçhlle meydanda sinsi sinsi la açılacak ve Uç gün devam edecclttir. Para yardunlanna Uivetcn İz~e ~ n1 kanununa mllracaa~ etmek mechurt. \"e talil Uı:erindo en büyüle t m l"llP" 

wn n-esiyle ceset yığınları ara- dolaşıyordu. Yerde serilmiş yatan ölü- Ko. ........ ruznamesi şöyledir : ayrıca 7-:Y ~ bcrtU eyl k urctile de .s.·etinde. ~ vo bu 1$ •1~ Dahlllye ~ o1dıığu C'hemmiyetlc 'k vdcdilccek· 
-:ır , __ ,_ -t- \ • d , __ ufak b" k k ·-- . . '----·•- ask~ ailelcrıne vukubulacak muavenet· t'ekfiletme mlirncaat etmiştir. t1r 

n&ı. adet!. vcçhlle yay~ 0~ gt:Z.lll"' erın arasın a gezer:11..\:ll • ır er e 1 - B:n11 haı.ır şeraiti A~ıua J>U· lc.rin kabul edilmesi muvafık ~örUlmnş. EzcUmlc Devlet Deınlryollan idaresi, • 
m~ koyuldu. tşte o cunkil nuınzara, çocuğuna rastladı. O dakikada ben de muk ze.rıyatının ve istibsalnbnın arttı- f"r A k allcle . den bir çoklarının Devlet Demiryollnn İzmir işletmesinde . . • . •. 
aradım blr çok yıllar geçip gitmesine Kuyucunun ynnmda duruyordum. İn· nlması.. '!- : 5 er ruı . urinrın _ .. A~1 .. _.ı.. tevJd f'rnm:uıın hczımctım takip .. cdm guu· 
raınnen hroA gözUmUn önUnden gitmez. ı;an leşleri arasında hiç çekinmeden otu. 2 -Türle pamuklarının kalitesinin ıs· gıyile~ek şeylere ihtıyacı olduf:'Undan ccalı$an mem ~~n • lerde Fransız donanmasmın onsızın or· 
Kadı bir 1 k _, __ ,_ i . b da b v •• ek "'"' t l!'."- uh f belediyece toplanacak eşya bunlara tev· fat yapamıyncağmı bildirmiştir. Bu va- tadan ,.ekilmesi iizerlno iııgiliz doıuw-az so u w.u~ çın ura rnn u çocugu gorm .nıuı-n pa~ayı wıı ve ıu n azası.. zi edil ktir ziyet üzerine belediye mczkilr memur- "' • i · , 

dn llifını yine kesmişti. Eski hatırnlnnnı birdenbire şaşırttığı için ona elik dik 3 - Yurt şeraitine en uygun pamuk A: ailcl in , rd "çin belediye ·1.arın her biriııin maaşlarına haciz koy• ~ Akdeıuzde, talyan ~kını:· 
bu suretle anlatırken ömrUnün bu çok '>akm.ağa ko~lmuştu. cinsl:rinin ~!" n~e mütevakkıf teşkilah ta~~~ \ı;,pbt1:~ paraların dumıağa karar vennişti:r. Keyfiyet ayn- lennın adetç~ duuunda" tL ~ 
gerlde bıraktığı yollarında yeniden ge- Jhti)•ar vczırlc çocuk arnsında şu su- oldugunun tcsbıti ve diğer esaslı P~· bül•ük bir :-ektlna balr• olacağı anlaşıl· ca Müruıknl!t vekfllethıe de arzedilecclt· yonlnnn denizlcTd~ Dır ~ 
üyonn~ gibi o zaman gördfiğü şeyler retle bir konuşm.-ı_. cereyan e~ti:. muk ıncvzulannın tetkiki ve karara bag- maktadır. Jınıunla bc~l>E'.r toplanacak tir.. ıcçmelcrl. bcldcner· in :. ~:!tı tıvı 
•özUnlln önUndc tekrar c:ınlanıyordu. - Knlk bire ogul.. Sen kunsın? Bu lanmnsı.. 1• ··-·-·---.. - ·-· -·-·--- .... -·-· - ·- --·-·-·-·-·-- btahb~~~kr h1arpt~ unisill odn ed ecdi .: 

GazlinUn pekliğine ve devlete kop- ')ltilerln arasında ned"n böyle olurur Bu kongn•) e paıııuk ınevzuuylc a a· u. ırm . ı~sa .n .a c em ı c ·· 
naz bir sadakat rabrtasiYle bağlı bulun· -furursun? ~ knlı başlıca mütehassıslar, pamuk istas: s • • b k t l\füstalıkcm u lermde gwcnmcktcn baş· 
rnasma rağmen ihtiyar Kuyucuda. tari- Q•lan boynunu biikerek haz.in bir ifa- yontup '\'C Üretme çiftlikleri mütehasSl;S: um er an nıens uca ı Jaı bi~ Ş<r ?'B~~Jar. ita~ znfcr r• 

· d ..ı_, __ •• u d .. r..:· b". ··k b' de ı·ı ded' ki· lnn ·1···n·ır "'traat odasının bir münw ıh hoşlugu ıtınde bufün Akdcnız havzası· 
hın e uaıııw ona g r u~u uyu ır e ı . ' . UoL .. ' • w .rr. .. 1a • a-şllnc.rek snrr 
zfuıf, b!r kmıur vardı: Kan dökmekten - Şurada yatan adaın benim öz ba- \'e hazı ziraat mlidJ.rlerl istirnk edecek- b ld ı k na sahip olacagı s~n b"~ni b. d · . 1 

ve pençesine geçen insanlar.ı eziyyet et- hanıdır. Fakir düstüğümilz için biz de lcrdir. . ı·r e en satı aca harp zırhlılann~ I~ ont':-.. n:= 
mckten btr tUdU kendbinl alamazdı. bu cenıiyete katlldık. Babam saz çalnı:, ~u iın!ta 1.ıraat odasuıın ınurahhnsı ~nrbında !ı ~ c fa" etine ~en kcy• 
Bu noktada Murat paşanın tabinti, tıpkı eşkiynyı eğlcndirirdL Bugilnkü k:l\'ga. tayın cdıleccktlr. • fi~~~~ ~ kat faik olnn İn· 
bir knplanµı huyunu andırırdı. "la vurularnk öldü. Bilmem bundan ~o!: - - - - • :s.,x ~ donanma'§i le 007 ölç~ğc ttsa• 

Sa\<a$1 kımnır kmtnmaz o~da ~erili ra. art.ık ~ kim bakar? ~mın yuzu. Tevzi edilecek lldanlar Yünlü ve pamıılıJu mens ucaı toptan satqlarır1;1n ~t edemiyont~ wııa beraber, yin• 
duran mllı: başlan toplatır, ıçlen~~e nU hıç. gom~de.n onu kü7~k Y? ı_mda Bu sene vilayet fidanlı&ındnn 4855 bfr elden yapdntaSıftG fılll'llP uerlJdJ.. kendi hatası yüzünden, Tarantodn ,·cı 
kopmamış olanlar varsa onlan da gov· 1-caybettım. ~ımdt hayntUı bırıcı1t istmat- . . fld t zi Sardocı ada ftalyaa •011anmas•ın bü· 
delertndeıı ayırtırdı. Ve hepsinin sa~"lsı <~filum olan babamı da elimden kaçırmış ";ı~r~~ ~·e ıooo meyvcsız ı an ev Silmerbank yü.olü ve·~ fabd• leketin muhtelif yerlerine d~ olaıı yi.lk öl:Ude imhası seklini alan rclA'ketle 
binleri aşan hu. ~l_ı. ~:ı.n~ sanki dü!- bulunu~o~. . .. . c 

1 
e .tu-. _ -•--· kıı.lnn man1~lttmm toptan sa~~ bir yerli mallar pazarları fU.be ve mağaza· karştl8$1D&ktnn kurtulamadı. tngilizJcro 

srerfere duvar ördüruJ·or gib1. nskerlen· Çocul,'Wl söylediği bu sozlcı-ı. arndan elden ve müşterek esnsiar dnhilındc ida· lariyle Nnzı1llde mevcut bulunan ve göre. ftaıynn donanmasının ağır hasara 
ne emrederek b~~in ü.çtilne yıadır- bir_çok .s:ncl.erin geçmesine :ra~~en. bir KUl'U meyuecilef' heyeti re etmcl_c. suretiyle ~ ~am.u~tı Kayseri ile EreğU fabıiknlan neullnde uğnynn dürt ana zırtıım en az s. ay· 
Lırdı. Btr kaç saat.in ıçınde, orada, Mısır· kelımesını bı1e kaçırmadan hula hatır- 1. t bııJda müzallerele• mevcut imkfmlar dahılınde b:ıldld müs· d küşadı derdest olan tış bOrolıın \'a· tık bir tamire nıuhtnçtırlar. Tarnntoda 
dakt clırrunlan andıran bir tepe, yüksek larım .• Fakir çocuk ihtiyar vezirden me- S an tehlike knclar göLUrmck gayesiyle, pcra· ~· ·Ll vnparoktır bu gemileri tamir edecek büyftk ha\'lll· 

kanlı bir kul meyda.nn f'Ctirilmlş olur- det umarak halini ona bildiıirken Murat re devam edi''Or.. kentle satışlara iUlve.ten bu mamulrıtm Sl İkt~ .. t.ft} ti b. ok•-'-- . t lar ""Oktar Ynrnlanan zırhhfon yedek· 
d M k d" · mahsu! ta .. • . ~t. "' mtek t dahlli d tc, :ısat Vt:li.4:1 e u ıı ı.cmu:ı viliyc e .T • • ~ k u. urat ~ en ısınc o • mışanın dudaklarmdn muthrş bır tt.."UCS- Ankarada temnsl&rda bulunmuş olan t??~n? satışı ve me e . n e "· bildirmi Sümerba k İmılr bes" te ol:mık Poln ,·eya Trıyesteyc çekme 
fm önOne bir seccade serdirtlr, onun süm belinnişti. Yanındaki askcrl~rin kuru meyve ihracatçıfon birliği heyeti zıı ~ı de .. SUmcr?ank y~rll. mallar pa- ~ \'C ı. n şu 1 Inmndır. Siimtlerini knyhettiklt>.r.indeo 
üstilne oturarak ve çubuğunu ~·akarak yfüo:.üne bakıp her iki clini birden yavas el:, cvm lstruıbulda 1ngiliz Ticaret kor- zarları 1!1ucsscscsmc vcnlmiştlr. dilnden ıtibaren yu.tarıda bildfrllen lop. gayet :ra\'aş seyredttek olan bu mu~· 
karşmııda ytlbclen bu kanlı abideyi va\•as kapaym açtı ve bu hareketini bir porn }Onunun Türkiye mümessililc mü- Mc.7.kur milesscse bu satışları mem· lan satışlara başlamıştır. zam gemiler yedekte cvkcdilirkeıı in• 
n rln bir ilgi ile ve hiç gfü:Unil kırpma. kaç defa birbiri arkasına tekrar etti .•. ı.:ıkcrdcrc dc\•aın etmektedir. Konuş- " • • 0

- - • · - · - · -·-·-· ' ·-·-·- · - _,. '' · - ·-·-· - · - · -·-·- giliz hnva kuv,·etlcrine miikcmn l lıc-
dan eyretm$ koyulurdu. Ve o dnki- Ben bu işarette saklı olan korkunç ma- ınalnnn perscmbc g\lnüne kndar ikmal C i L b ·ı K k defler teşkil edeceklerdir. Bu .sebeple 
knda duyduğu neşeden Kuyucunun ağ- nayı derhal kavramış olduiium ic'n o da- edileceği ,.c heyetin hafta sonunda İ7.mi- , Qıl§OCQJlf otama l - 1 arşı ya aya gece ftnlyanlann böyle tehlikeli bir kararı 
'l ku1aklanna vanrdı. kikadn hissettiğim dclı.<:t'tt'e.n olduğum re döneceği haber alınmLslır. lerın numaraları vapur ia. leyecek \'ermeleri k~Iay de~ildir. Hiililsn (inii-

Kuyucu tam mannsiyle keyfini getir- }'C.rdl' don.aknlmıştım. Murat pas:ının _ _ - - mil7.deJd alh ay içinde İtalyanlar Akde-
dikten somu bir ar.llık yerinden kal. vanındaki askerler al' benim ~ibi bir •··ıtür ktaki müze -•- -•- nime in~liz mosunun koutro1ünii ,o 
kar v o dakikada ndamlarına aı·tık ku- korku buhranına tutulmaktan kendile- U par · Benzin mazot ve nı~ckatıuın tasar- Kaı-şıyaka halkının ihtiyacı nazan itiı- fo.atiyctini hiç bir suretle işkfil cdeıni: 

na hzılmnsı emrini v~irdi. Binlef- rini alamadılar .. ~ Çünkü onlar da paşa- zenglnle$iYOr- rufu maksadiyle :tuksi otomobillerinin bara alınarak geatleri sant 21.35 te Pa- yecekle.rdir. Bunun en mühim akWcri 
cc elam Jaızrnalan, kürekleri kapıp ha- nın ne demek istcdil;" 1i sar.ih bir ~ckü- Küllü~, .. ktnki •DüukU. bugünkü \'e münavebe ile çalışmağa baŞladıklan ma. saporttan Karşıyakaya bir vapur seferi Lt"bynda, llnbeşistanda ve oıı iki adalnr
rd hani toprağı lcazmağa koyulurlardı. de sc-an~c;lerdi. Başka 7.:>ınanlarda Ku· • anııki hıPir• nıfü:psi bazı ilıkelerle J(ımdur. Bu hususb yeniden bazı ted· ilavesi mUmısip görUlmil.ştfir. daki itnJyan ktr":t'~lerl~ tarafı~nn du· 

Az vakıtta bu iş tc ikmal edilirdL yucunun vC'rdiği cmirleTi yerin ... gf'' ·r· tP\'Sİ C'dilecektır. F.ski İzmirc ait bir birler ittihazına jhliyn1C görülmüştür. Liuınn idaresi de Şehit gazinosu yulacakttr. t sel n ı~n.caz hır bale 
Sonra leşleri bacaklarından tutup ku. mek için hepsi birden ileri',•e atılan Ye- cok tarihi (.'SC'rlcr -.-enidcn elde <'dilmiş- Mesela İunirdc tek numaralı otomobil- önUndcld knzadan sonrn Belediyen.in ı:elcn bu kuwetler bır yıpran~ hnrb.ı· 
yulann a~·1lanna getirirler, bellerinden nic-eriler, şimdi paşaya kafa t r. lcrinin çalıştığı gün Menemende veya ynpbğı müracaatı ~U ~ ederek nın ınulmd~r neticesini _hf;klemegc mcc: 
k:Oreklerlc ılıp aşağıya yu\•arlarl:ı.rdı. _ B f T l\1 E [) f _ dii:er yakın bir k::ızndn cilt numaralı kordonun bazı vırnı yerlerme duvar l~ılJ'durlnr:. n ewel on ı_kı adnlnnn .'~ 
Beş yüzden, hatUi binden artık leşi GlE taksiler çalışmakta ve bunlar İzmirc yaptırmoğı kabul eyl~mi~ w çalışmala- li-?1 bayı~gınt re~clcrı heklcneb~Ur .. 

blrblrfnln üstüne yığarlar ve onları o Yunan ,.zete, rı·,. 
1
.
0 

.. ~oıcu gctinncktcdir. ra başlanmıştır. Lihynd:ıkı ~raçynr;ı•. ordu:una gelınce 
vazJyette bırakırlardı. fi Jwr U m U geçen ViUı~ct. İzmirde tatbik edilen günde- M.ısır s~fen luıyalmı henuz ~:'Yhc;.tme; 

Kuyucu her savaşı kaz.anışın :ı kur- ay~a!ti yardım 3i'J lik numara usulünün knuılarda da ay- mı b~~ . bun.ı knybcdc<-egı gunle 
durduğu bu kesik başlardan yapılma ku" metten bı'r tal ., İkind te • in 940 ayı içinde İzmir Ço- nen tatbikini lüwmlu gönnUş ve keyfi· nmk d~ıldır. 
M>ldelerini bozdurtmııdığı gibi açtırdığı !I cuk bakıı' \•ine miiraca t t•<len 135 ç~ yet kn7.alara ve mıhiyelcrc bildirilmiştir -·. EVKE2' BiLGi 
kuyuların ağzını da knpatbrtmazdı ... _ BA TA • n ı j ., t SAHİFEDE_ cuk ınuc.}('11(' \'C ted·ı,•i edilmiş. ıl.ıçları • - BA TARAFI 1 İNCJ SAIIİFlillt: - --------------
Gallba, savaşlarda kazandığı zaferlerin Gazeteler. tor• ıo ·hi kapt nının meccanen \l'rilmiştir. -, - Londra 2 (A.A) - Roytcr ajansı bil- ş d t v 

luttırası, kendi i oradan kalkıp gittik- beyanatına nazaran, d n z bombalarının Yine geçen ay 450 cocu~a günde üç şıyaka rıhtımı diriyor: Sutamptonun bombardımanı İ e İ ara rag en 
ten sonra da, arkasında uzun müddet :nfiH\kını müteakip ha\'a habbecilerinin d fo olmak üzere s.cak yl'nıek '~rilmiş, hakkında aşağıdaki tafsilllt \•en1mekte-

1 b !- k k" Belediye encümeni dün öğleden son-
y ın diye böyle yapardı. Eğer Ku- Vl' vag~ tab:ıknlnrının torpito muhribinin on a tı çocuğun i umum me tı•p ıtap- dir: Cumartesini Pazara bıığlıyan gece- Yunanlılar ı·ıerıı·gorıar. r a 1 " 1 1 edil · · r yap~ t.oplnntıda K~-ıyaka rihhnu-yucunun maksadı bu ise. Ana o uyu •bu .. tün subay \'e efradı •·arafından görül- an \'C C\'azımı tcmm l ınıstır. de Sutampton en şiddeUi hava taarruzu-

.. "'• f ı ı 2"8 ı· kı d · nın \"Upur iskelesinden banyolara bdar 
bllerden temlz.lediğl gibi, bu arzusuna iüğünil hatırlatmaktadırlar. ., .. k a ır <ti :<. c -,:l '~ 1 .Ym~ltın e gıd- olan lnsmının inşasını ihal etmiştir. na ui:rramıştır. Hücum sabah santlerine - BAŞTARAFI l inci SAHfı."El>K -
bvutttu~·~.. da hükmedilebilir. YUNAN GAZETELERlNtN T ~l ."'"'IBt ~ ect L·ş~ a tcvzı co: 1111 , )lr m eye e kadar de\'am e•-:stir. . 

· ~ 6
1.&UG , ··~ -~ ~ Dün öğleden soııra, şimale doğru gt· 

Aradan uzun seneler geçmesine rağ- Londra 2 (A.A) - Yunanistanda açık iı<; Jilraks·u !parası, 15 fakir rıileyc otuz - -·- Pres Asosyeşin muhııbiri bu tnarrıı- den \•ru:lidc toplamı şiddetli boınbardı· 
men, bu kıınlı gösteriler, ihtiyar Kadı· chirlcrin İtalyan ha\•a ku\-vetlcri tara- <;ocu' ·un 'ı.:ı .. ·eriımiştir. zu şöyle anlatıyor: mmıı işitilmiştir. ttaıynnlıır Pogradeçİ 
nın gözleri önünde en ince çizgileriyle fmdan bo:nbardımanı, Epirde ivıl hnl- - - - Bir beraet fuırar8- Pauır sabahı şehirde dolaştığım za. znmnnında tahliye e:.tmiş olduldan cihet• 
.imdi birer birer cnnlanmağa başlamıştı. lem ltalynn tnyyareleri tarafından katli l'OLİS'I E Bir kilo çiviyi ı:;o ktınl$l sattıi:'l id· nınn bombaların infi!Akmdan mütevellit le bu top ntcsine tt.\"ap ,·ercmemislcr· 
tlyas efendi bu arada çok ha1Jn, bir in- Yuruınistanda gittikçe nrtan bir infitil dw iyle hnkkındn ihtikiır suçundan bir gaz kokusu her tarafta htc;sedlimek- a· 
san kalbini ahilst edecek d ·rcc de acık- uyandırmıştır. Gazeteler hükümetten Tabanası ~ere düştü ve .. muamele yapılan B. Ni:ınmctlinin ihti· te idi. Sehrin mc-rkezlnde bir çok bina- l~ilcn Pogrndeçin Yunanlılar tarnfnı-
Jı blr Mcliseyi daha hatır) 'llıştı. Birden· ~crhal mukabele bUmisi1de bulunmasını Kemerde K:i{:ıtham• cacld" ·inde Şa· k:ir ynptı~ı sn bit olm:ıdal:ırından mnhkc· lar yıkılmış bulunmaktadır. Sahil bölge- dan isgalinden çok evvel itnlyanlnr bu 
bire glizlcri nemlendi ... Ve eV\·eln belli istemektedirler. ban o~lu İb~abiın krıll\·ehancde sandal- nıccc hcractinc knnır \'eritmiştir. sinde hasarat yapılmıştır. Bombalar ti- ltiısabayı terkctmiş bulunuyordu.. Yu-
bclJrslz bir şekilde olan bu nem hirrı - *- yeler üzerindn uyuduğu sırada bc:JindL"- c-are-thanclcri, evleri, kiliseleri tahrip et- nanlılıırın eline bunıda az mikdarcla 
sonra bUyUycrek ikJ iri damla hahndc Taymı.stn bı"r yazısı.· . ~i tabanca yere düşerek ateş almıştır.. - m~ir. Almanlar Koventri taarruzunda- harp malzemesi düşmesinin sebebi bu 
Kndının ak snkalına doğru yuvnrlandı lhrnhim bac.'l~ndan hafifçe yaralanmış- } yİ bir mu has İp kit< t"~i t k r tmM rdk. Evv la y n- olsa gerektir. 
ve bt'lllbeyaz kılların arasında koybo1- - CAŞTAl'.\FI ı jNt:i SAHİFEDE - lır. gın bombalariyle yangınlar çıkardıktan ---------------
du. lile doğru hafif, fakat hissedilir bir BİR KIZ KAÇIRMA lŞ OTf yor sonrn bu ateşin ışığı altında yüksek in." dan birisi harbı kat'ı şekilde kaz.ıınacak-

Mestan beyle Ali. her jkisi de İlyas meyı"I uyandınnıttll'. B d filftklı bombalar atm1c:.lnrdır. tır. İngiltere znforc kadar harbe dcvnın 
f d. · ·· .. {i d b" b kk :- uca a Ziy 1 paşa sokağında oturan KıınunJarımızın tarifalı ve maliye- ..,.. 

e en mın gorun r e ır sc cp yo en G l ek b. kaç f d H" 1 Fehim o~lu Hüseyın, öte-den beri nlaka Olobtis kullanan 'kadınlar bombalar etmek mecburiyetindedir. Teslim olursn 
birdenbire ağlndığını sc-zlp derin h:r su· e ec ll' ay zar m a ıt er gösterdiği 17 yaşında Şaziye adında bir nin knbul cltij:!i bir şekilde usulü altında fütursuzca vazifelerine de\·am bu, azametli bir imparntorluj!un sonu 
rctt~ "aşırdılar. Mestan bey dauanamı· 1nfiltereye ka111 hücumlarını fazla- k .ı.....1 111ii1.aaf üzerine defter tutmak ve ederek h"r k..nn takdı"n"ni uyandırmıs- olacaktır. 

~ . " m ka,.uuığı jddiru-iylt• tutulmu.'jtur. hl" k ' 1 " "'"'' · • yıırak Kadıdan sordu: lqhrmağa karar verecek olursa bu- .mço çı armaıt için namus u ve lardır. Almanynyn gelince, cı da son hadde 
- Ne o, efendi hazretleri?.. Hayır- na kartı hazır bulunmalıyız. Sende- JJ be~f,lir ...ıaralandı tecriibcli bir muhnsip her giin mu- Bir ı vcç gnzetesiniıı ınuluıhiri ele şun- kadar harbe devam etmek mecburiyeti-

d i 11 1 A ···- • 1 .y ,,, avycn saatlerde vevnhut ta temelli n d d __ ,,_ ld ~ ...t; ır nşaa a ı.. nsızın muı.cessır 0 muş liyen balyaya darbe indirmek lazım· Gaziler caddesinde ():.-,nan oi!lu Mch- J fo.rı bı diriyor: ni uymalctn ır. Zira tı..-::uiıu o u6 u ,; .. n 
örlln .. rslinil 9 •· olarak çalışmak üzere iş arıyor. tl b 1 u 2

••• dır. 1941 ilkbaharından ev,·el orta mcdiıı isticar ettiği hay\•ru1 damının ça- İhtiyaCl olmılurın Bn ınahnne 12!)4 Kovcntriden :mnra Sııtamptona yapı- işgal altmdnki memlcke erde u unan 
llyas efendi çubuğu elinden bırakıp k aki ıı___ ha k l tısı ço1'Jnüş, altında kalnn 13 beygir ya· lan bombardıman hür milletlerle dikta· Almanlardan bir teki kurtuhımıyacak-

ko.\•nundan çıknrdığı bir yazma ile göz. şar t • KAi'& v~ va uvvet erimi- 1 H l } ı Nl•. h sokak 7 numaralı e\•dc: Ç. z. to"rliikl""r arasındaki hıırbın hakiki man- tır. Çünkü V:nrşova ve Koventrinin ah-
i . d ki 'ld" So M b • k tak • etm • 1~ -- ..ı ra nnruıştır. n~·var. arın mynt arı kur- adresine yazmalan rica olunur. " 
enn · yaşı ı ı. nra estan eye zı 90 vıye emız aZUilUtr. tarılınL$lır. • u~~~..z; zıırasını veriyor. lngil~re ile Almanya- nacak intikamı vardır . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
~ ~ BUYUK ı:iKAYE ~ ~ . . . . 
~ ......••. ~ ................................................................. : ......... : 

Umulmıyan Saadet 
YAZAN : VÇ Yll.DIZ 
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- Butün bu s6ylediklcrinizin hiç bir 

<'lıemmiyeti olmadığını pek iyi billrsi· 
ni1. 

- Evet, evet, biliyorum. Bana yine 
Pcrtcvden bahsedeceksiniz. Sırası gel· 
mic;ken sorayım, sizin bu herife karşı 
gfıstercliğinlz tutgunluğa Pertev ne der 
acnba? 

Derhal cevap vermedi, ıtira nefsine 
htıkim olmağa ve hissiyatmı gizlemeğe 
ç.almyordu. Fakat muvaffak olamıyor
du. 

- Rasim ıbenlm için hiç bir şey değil
dir. 

- Fakat >·akında bir !ley olabilt>ceğt. 
ni hi sedivorum. 

- Siz kendi kendin.ize bir ı·oman ku
ruyorsunuz. 

- ZannetUğiniz kadar değil 
Piposunu çıkarmış, içine tütün dol· 

duruyordu. Tekrar koşu hareket zili 
çaldı. GUlen Rczzanın omuzu üzerinden 
seri bir göz attı ve Raslınle Rezuının 
kendisini bihuzur eden muhaverelerine 
devam ettiklerini gördU. Her şey fona 
gidiyordu. Bugün, en ufnk bir hareket 
bile onun aleyhine dönüyordu. Buraya 
hiç gelmemdi idi. 

Bu trlbUn sırası üzerinde, Cemille 
Rezuın arasında ne işi vardı. Koskoca
man yol emrine Jhnade dunırlcen. Ne 
ise. yakında volana tamamen hakim ola· 

caktı. Bu sabııh, park içlnde, ilk tcş~b· ı kendisini şimdilik korkutan şey üeride 
büsü o kadar mm·afiakıyetsiz olınanı• . b!r çocuk oyunu kadar basit gelecekti. 
tı. •raksim meydanının hayali gö:ıleri 

Ccınil ~ıldak'ın idaresi biraz nazik önünde rakscdiyordu. Bir gün bu m~·
olduğu fikrinde idi. Babasının nuh yı- dnnd:ın geçmek. Her istikametten gelen 
lından knlına otomobilini gönniiş olsay- ot?mobill~rle .. karı;nlaşmak i~p edeC:CkU. 
dı ne derdi? Her hareket ediş~ manive- İçmden hır urperme duydu. Haydi ca
lüsını çe ... irmek lazımdı. Motörii bir de- nını, başka Ş<'Y düşiiumek mürcccnhtı. 
fa dunnıya dursun, bu arıwnın sebebi· Yeniden atların göziikt\}ği.i piste doğru 
ni bulmak artık talie bağlı kalırdı. İşte eğildi. Rezzanın sesi kulaklarına geli
bu köbne makineyi Gülen tam Hti sene yordu: 
hiçbir badiseye uğramadan yüriltrnü~tü. - Ah, Rasim!.. Gelecek hafla Çeşme
Bununln mukayese edilince, 1Şıldak uy- de Ege sahilinin en gilzc.>l banyo kadın
sal bir çocuk kadar her emre itaatkftrdı. larının resmini çekersiniz! Taliiniz var· 
Bu sebeple Gülen yalnız başına onu kul- mış. Bu L5 değil, sitln için nd~ta bir zevk 
lanabileceğine tamamen emindi. Ynlnız olacak, değil mi? 
cebinde nıhsatnamesinin bulunmaması Dl'tnC'k artık onu sndecc Rnsim diye 
b.lr no~nlık tcşk~ e_diyordu. Yarın hiç çağırnbiliyordu! 
şilphcsız bu da gelirdı ve derhal hare\et Giilen de söze karı tı: 
etmesi mümkün olacal..-tı. - Mevsimin en ch·civli zn'llanıdır \'e 

İşin en esaslı ciheti yavn~ gitmek, köy. gilu·l ıııod<'1lrr l'ksik olmaz. Ben de bü. 
lcrden geçerken iyi dikkat etmek ve Sİ· tün sahili gezmek istiyorum. 
nirlcrine hakim olmaktı. lstanbula dö- Ra<:im ona dörıl'.'rek gü)m('f:e hnşladı: 
nüş endişeli olacaktı. Knlabalık yollar- -- Bana da otomobilinizdı.- bir yer ayı-
dan gcçmc-k ınilşküldü. Fakat bu imti- rır mısınız? diye sordu: 
han tatilin en .sonuna knlncaktı. Buna - Sahi mi söylivorsunuz. yoksa şakn 
intizaren her giln volanda bulunacak, mı? Sizinle hiç belli olmaz kı ... 
her giln yeni ternkkiler kaydedecek ve - Hayatımda daha ciddi bir söz; söy· 

lediğiıui bilmiyorum. Otomobile bayıtı. 
rım. Sizin gazinodaki tfıliiniz.in bana na
sip olmadığına bilseniz ne kadar acın
dım. 

- Öyle ise sizi se\·c seve otomobili
me- kabul ederim. 

Dün yoldnşı Cemildi. Yarın Rasim 
olsun. Bir kaç s:ı.attenbc-ri hafiflemiş 
olan rilyada yaşıyoımuş intibaı tekrar 
kU\r\'ellcndi. Hnyır, bütün bu şeyler bn· 
sit ve g{indelik hakikntlcr cerçeveslne 
giremezdi. 

Bir un, diğer insanlardan biıılerce ki
lometre mesafeye süriilmü5 iki menfa· 
zede gibi bakıştılar. Rasimin gözlerinde 
Gülen bir nevi sitc-m okur gibi oldu. 
Bununla beraber. hir siteme hak vere
cek ne yapmıstı? 
Rl'zıanm sesi birdenbire yükseldi: 
- Böyle ta..<:aV\·urlarınız vnrsa hafta 

sonunu bizde ge<;irmefC" gelst>n"ze Pa
zartesi beraber hareket edersiniz 

Rıısiın hiç rt"1lanm.ıdıın: 
Kabul! Dedi. 

Anık ondan kll\'lulınnk iınk \nı yQk
tu. Bir dalg y knpılmıs. Urükl...,nl\aor
du. Gazetech•i bu sekildl.' da\'et etmek
le, Rezzap Güleni ~nun koUan arasına 

atıyordu. Meğer ki Rasimi kendi kolları 
arasına çekmek niyeti olmasın. Zira, dq
nuk mavi gözlerini ona dikerek ısrarla 
bakmağa devam ediyordu. 

Cemil, hu davet karşısında hiç bir 
mülahazada bulunmamu tı. Gülone biraz 
yürümek teklifinde but.:-ındu ve onu at
lann 11öcrclerinc doğru sürükledi. Bir 
kaç adım ilerledikten sonrn genç k1zın 
koluna geçti. Gülen Rasimle Rc7.1 ... ın1 

yalnız bıraktığına mütcc-ssifti. Fakat bu
nu belli edemezdi. Bu sebeple Ceınili~ 
tekli{lni reddetmedi. Bahriyeli !;·ındı 
ona açılı\•erdi: 

- Rezzan bu delikanlıyı davet etrnck
le ııe saçma bir fikre knpıldı! 

- Neden? . 
- Yok, siz de anlamamazlık ctnıeyı· 

niz! Demin size öyle bir b:ıkışı vnrdı ld 
b"'ni hasta ('decC'kti! 

Alıwlı bir !;]e cevan v rdi: 
- Yer lxiı•<>Ynin vıldı:ı:ları !H.•yr<'tnıe· 

si ~ı>~nu de "iil yn!. n 
_ B Ih onı n. bilivorunı . Kndın h f!

t;jJ m"siniz hN' n•'Ylı!'lınıır.. TnkdirlPr 0

1
-

• J h ·ın (' 
Şl"nt'2'1l ~jdnr t:lP" ı;:zJrt r:llnız 'Ol ·t ı 
ve benim kin hı:'••nmıını71 istemek ~ı) 

- niT!\1Ellİ -
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Okullaı· ~rası voleybol ae~r=:ü- ~~k-diifi;;~~ Posta,";;';af:~:::ic:~umumi 
ı d.. b l d len:,~ ,;~ müdürlüğünden: ma.ç arına UD 3Ş an l ASKERi IEllURLIR llNUNU JAWl••~A. 1-fdu...mın11n,.,,.,.on.mektepmm.ww~......-.ww-

' 

.. nlal olmK CbMe Nar.acak mutlı nra tlcm!t~urt.r icill mttsabab 

M. özan natlı• • ıwtür j;_;esı .. w.ad E,.lıeJı lise~ VE Mili F IEIURURllHN biri ~~-w~: -~M=--.;..~ oı.ıum ......_ teklif edecelf yederde me-
_......_. verc11.-ı ftet1ce- ,,. ~ ~ IAA$1 1$1. · diploa.._ ...._ .......... nUN. murlyet kabul Mlaes.& ...-.. 
---,..~ •• Ankara ı (AA) - ~ Millet ~ de ••taa ...... ...... s - •••• t •• _.... 1 ·- 31151 .... kwaa lıllırıaGM &fa 

Şclırhnis gençlerini slne.9inde toph-ı Ne çiridn py! Bunlan her halde ~ lıllectili bq(.ta (dQa) nll wJdll doktor ....ı.... fibW y...,....ı.. Bu tedWi U Mra .._ wp • ....... ....V. ıı' llr. 
. vaa hmlr resmi " hU&Wl 1beleıi. Te- blyeııi ~ noıa.n. kaldu-ım insaMn 7 Mnlnır GenDenbı ıf\J- altıbda top. ._ '*' •• daha aisr ~-- ' - .fdar9 Aehlli,,,,_ mil..,..,._. ilttlırk ..._ MI .._ ......... .... mn,. 

cim .e :draat. sanat. okullan; dün sene- par. Çünkü Tilrk; kaqısıockki. aym ee-- lannnpr. c.ı_.,ı • ...,_. miiıeaıaa. ........ fwa ~ Wr IUa.a .a... nal._ t.lra ft .. & tlwle N p ... d• evwl W..,.e :iatilap etmiı eıl
nin heyccan1ı maçı.rma ikinci lise be. ... dadının d ve berrak kanını ~yan tababet " pab.tı mMffH-iıl tam io- cl.a ~~ ~ ......_ •• y.;.ı.. ın.ı.n .-un-. 
dea terbiyesi öğretmeni ve müdür mu- Türk b.rd~e incitecek ue blr yu~ TU1 bakbed•ki baua 1iJibasumı _. r. • ceu{JI tailııik etwık. ~ Wc 1 - f.dare ı...•ı• mi: ı"*tf" lltwel ~ a..ı. W.. +•em. 
avinl M. ö-L'Un nlkışlan:ın nut1dyle ~ ve ne da bir. tekme atamaz. Y,an göde cüm~dm __. almmuı haklrnyba4j ~ ile taakm olmaz. .. ~ lllUYlılcbt u..aur, _......., lllıllm • .aıw .,w'ıa 711 -rıh 
lıtn"'ll§llr. bakamaz. Hele sporcu, ~cktep\erde ~ vekalet ~ okunmuş, Ankara imar Garip bir teadüf: Çocuk dü,üren· me•uria Jamununua ~ mdf t whkf _.. Wlıs eh.lan va elet 

Uk maç ikinci erkek lisesiyle Kültiir okuduğu ıncktepten feyız nlıyorsa, b müdürlüğü ile inbiailar umnm mfi.dilr- fere ceza vermek mulü ille defa 1.tan- menmri,-etıae dk.,._~•,..._ 911: il h* dm J&nmm. 
lise8l talebesi arasında olmuş, tam saat iğrenç kö~ l~li ınıı.ll~~'l ~pamaz!i"em lüğünün l939 bUtçelerl heabl b.t'lslııe bwda, Bi7.ans de~Cle. :nıilldan 69.2 in- C - Halen ldana. mtlstlıWea folede da a'nb' sa svlk Wl)'elller 
16 da istikTAl matşiyle ba lanmıştır. Çünkü 4 Ür gencı 1 ır · spor e-- ait kanun layihaları kabul edilmiştir. c.i yılanda, meydana çıknu,m: Ondan 20/U/1940 c:uma l(lnU ........ .._. bir dilelı'OI" a. .Y8 .illln lıııaridHen 

Maçta bütün mektep müdürleri. ida· len çalışmanın. teme~ tnşı ar~:ı~aş~, fi- Ask.eri memurlar lcanwııımm 4 ncll önce çocUk diqürmeeini yuak edaı an• giımelc istiyenler de .... m.lc6r ~ MprM•ı bıi. dilelı:ıoe "evnkı 
reel ve muallimleri. maarif erkiııı ile dakarlık, ccntilmcnlık ve durustluk g llMtddeainin tadiline ve de\•let memurla- cak lpoluat hekim olınuJtm. O da. he· m~Je wrHlde ~ l~ olt1Uıeljı P. T. T, mmke& m\iciijr..; 
bir1lkte hazır bulunm~. gençlerin hl kıynıctlerdir. ka r;ı aylıklarının tevhit ve teadill~ dair ltim1iie icazet verdiği talebe.ine ~ocuk lUlderine müracaat edeml:ierdlr. 
coşkun heyecanlarına onlar da katıl- Arkadaşlar, sporun gayesi mutl~b' 1 numaralı cebelde Maarif veküeti dlifürmeye '\"Utla olmıyacaklanna ye-- T-110.büa .a&,,et P. T. T. wkel ~ •n hrbıreden 
mı.slardır. ve her ne pahasına olursa olsun galı ~- ba'ltkında tashlhat yapılmasına dair olan nün ettirmekle kalırdı ve hir heltimia 25/12/lMt ~- ... wt 1 da J•pdamk mubablN WJab1ıU ilıllllt cden-

M. öZ'ON NUTKU yet değildir. Sporun gayesi tanışmanı e' kanun liyihnlarının birlncl müzakerele. meşlck diplomasını alırken ettiii yenüai lw WDWltll ~ ele 21/lJ/Mt l*IIıUe allall wt 9 M ~&r. 
M. öz nutkunda; gençliğin yapa~ı sıhhatlı, mütehammil olmanwlır. V ı0ttradan tannnıyabileceği hatmna hile 1 - 8 - U - H - U SIU (HM) 

porun gayesini maba.t ''e heclefini çok spor bunlar için bir vasıtadır. Spor- ri yapılmıştır. Çarşamba ırelmediiindeıı aynca bir de ccu tcrti· 
açık vn öuü oiarak anlatmtJ. sözlerine ~ mqgul olurken elde cdile:ı diğer ne- Meclis 1!00!k içUmaıru bini düfiinmemifU. Yahut. lüzumsuz 
şöyle dc\'am etmiştir: tıccler neıe kazanmak, adedi her şün ,unu yapa tır. ,.ere çocuk düıüren lıekimlerin marifeti.. ( Telgraf rnalaabere bilgW ola11 il6 mektep 

_ Sayın bi.iyültlcrim; değerli Türk biıu daha attan nikotin dumanlarıyle ---•..-- 1 • ni !ftetlelc arkadqlan et' ~ seç dU)'a• 
gençliği! dolu pls kahvelerden uukl~k ~~~ 111an••d• "i nn s 1111 c:aldanadan meslekda~ar arasmda na- me.zıına ınenaar 
Şu Anda bütiin dünya minetlerl büyük sahalarda meşgul olma~, ~çlenmm lf'I U musa mul\alif it görmilf olmakla tanın- p T T 

bir huz\ll"Suuuk içerisinde karanlık sı- vatan mUdafaa!t için dinç, gUrbUz ola- • 18 •anlı oına11at1er manın ltafi ceza olacağını düıünmüft\i. • • • Umumi 
alınacalıJ 

miidürlüğiin-ğınakhıra kaçarlarken mesut Türk gene- rak hazırlamakt~r: . 1 U •I Eski Yunan ve Roma kanunlan ço-
liiti Türk gibi kuvvetli dilsturuna örnek Arkadaşhr. bıllrsi.niz kl spor yapmı- cuk dU,ürmeyi fena J,;r it .. ymadıkla. den: 
olacak bir şekilde her yerde ısıldı, gü- yan bir zava~lının ihliy:1rl.ık Y8J1 5~ i.~ _ BAŞTı\RAFl l inci SAHlJlt:DE _ rından dü~rtenlerin icrine de kanfll\az• 
n~forl aydın sahalarda dalına hazırlan- spor ) • ı.>."lU bır adamın ihtıyarhgı (lOO)- tll lardı. O zamanlarda filozoflardan t>aa- 1 - İdaremiz mttnlıaDerlna lllt me:ktılp mezunu w lı8lgraf muhabere bilgl
ınakludır üncii yıldır. Normal, programlı spor in- geunekl.cdirler. Profesör Yorganın ka lan da, ruh insanın vücucfona doid.Itta• sine vakıf olmak üzere a!ınacalc muti& veya Ucredt mmauriar t• müsabaka 

F,n dnr. ve müşkül zarnanlarmızcln ela- sana yaı·ı iimür kaznndınr. Balkan mcmleketk·rinde '\'e Romanya- eonn. ilk ne:feaini ald•iı vakit girdiii .... imtibmıı .71lp11acaktır. • 
hi kuwctlcşen fikir kültO.rünUz yanında Arkad~"1ar, ~ her nerede 01~:sak da istikrah uyaııdırııu.ştır. z.a.rlycsini icat etmit oldu1ı:lanndan ea 2 - Jımnbakada.muvaffak obn1arm. idanlıla tekıif eclNlli ~lerde ~ 
fizik kültürünü de ihmal etmeyişiniz olalım, mekteplerd~, kıslada, kulupte, Niyuz Kr..aik.l ıuotesinm isübbara· llZ •Yılaa bir '\'Ücudu yok etmek ele bir muriyet kabul etmeleri ~. 
karsısında bugün olduiu gibi yarmlar fabrikalarda, ~ evlerinde, her yerde tua.a &in IOll üç r:ün zarimda Bomaı:a; •uç tutulmazdı. Eflatun filO&of bUa an- 3 - Ui!...,.kada. m\lvaffak o1&lara Ji56 _... bawa ~ıiikmUne göte 
da Tu.tk gençliğinden tabüdir ki lcorka- spor yapa~ ih be olan t::-~=:. ebaak üzere ~ neaiaia karnmdaki çocuiua biri eanaz. {lJt lira mut ~ 41 • il ika tk:re& ftd1nı' tir, 
cak ve çekinecektir. . Sporu bider ~ ten ~mevcut. . . :INGILlz ?lıl!: tMri U,•tla iki deYir aedrdiiial aöyJ~ 4-fdar.e d8hWacJen mh'~ tfdnk...,. W bet llU-. • •Ü· 

Her yerde bir ve bernber olan, bir- yaratlcı kudretiınld, ~ lcuvv~ aUMDll.Ea ZAJ'EIU. 8i.iMadea catt11Z devrindeki eocuk dG vezd w ı.ba n aıil~ (Si) rı ,_ evwıl .....,. --.. .-q .ol· 
birlerini seven ve Bal'an Tür1c mUletinio k~lama'k. aallıtnnw artııimak ıçin ?>:!:~~2 (A.A) Esiri Rumca elçisi ıünaenia hie e1ıemmiyeti lral•••llh mma .-.m. 

· bahtl k1a u Sizler her yapacatız' MUuus-. - • Lrail.MUfları araamda Löyle DazllTI.. 5- ldara batfııindm mffehakv• liamM ......-ı. Mleaı iUn delijlb-
:~~_;-: otun!':z ~nuz~j;;n ... okulda Dünya da hUlr k1 dilııyıuun en ~çlli Tilea biltün Romanya .balkının 'f11lltte- yeler tanınml§ olmakla beraLer. onlarda de '9ahman mnakbt memur. muvakb& bUa w milvea:ileria ıal AJıh 

n."UC "" ku--..... •• ı._ı.._ milleti liklerin zaferine clua ettiklerini. zira d _L L_ • L.-- .a~.... ..... • J-L.ı ___.. __ 
bulunursanız bulununu% TUrbllıiUz! ~rld.J,~ ~r. v,_e_ -.ıcaınan ancak muxa!feı-iyel sayesinde :ıtomanya. a ancıut xil\'ga ederken bir kdtnın ço- ~~.~-m(MI 'I 11w-.. .--•lali& ol= ' ı ve deriet 
Blrblrinizl dahna sevecek. dost olacak- TU . ~' aml!l'Slll~ . • _ ild rint cuğuou dil,Onncye sebep olaa1ara cen un.__ UJL ~ 1UU1A~-ıu 30) ~ 119'*"'1 O.,ıb._Jen lhamchr, 
sınn' Tilrkiln içten kopan temiz ve her- Tüdc edebiyatı. Türk musikisi, butiln ,nuı istiklAHııe kavuşacağını blld' e . tertip ounurdu. Kocal. bir :kadının co- 1 - Halen idarede mtlstahdem olmJılrclu mileeb,kap pmek JstiJıenleı 
rak kanındakl bu coskun nah, g6nUlterı. tarilı boyunca T<irkün vtlcut güz.ell~i ::w:~-r:a ~~ ":! ~ cuk dütüreceiinl onların aldı bW et· 30/U/Mt ~-akıawna kadar :7Um bir dilekçe ile ve idare haricinden 
nlzd@kl derln sevgi, ıomllll bat, ılık lam- ve kahramanlığını mtqtereken öğmU,. deruyeti seven Rumen milleti hakkında mediiinden, kocuız biT im yahut ita· lirmek ~ de PM ~ tarih ak:pnnma kadar dilek(ıe "'e ewakı 
1armııda dalına kard~iJc e&tirecektir. lerdir. .. ri1meınesin1 qur dm çocuk dü§iirdüğü haber alırunca dü- mwteleri)'le birlikte tn:tifumlara icra olt"M'Olil P. T. T. msbz aüidür-

BUtO.n varlıfmı ortaya 1coyara1c cep- Tilrlc gencinin esas yapısını son sozle-~~: ~ir avuç ~~ ten çocuğun babası çocuğun annesiyle lfllderine münıcaat edemldeıdi:. 
helertie vuruşan, yurt ve Utitdllimizin rimle bir kerre daha hatıdatqım: lam işlecllldıerl bu cinayetler Himlerln tah- e.tenmiye mecbm tutulırrdu. Doğrusu. .J ,. .... ~'--~fl P. T.'(Tt'~ damerbz mıidQrlülderimlıl mWıabeftdeo 
·kurtarılması CUmhurfyetlmfzla kurul- Uyanık fikir, temiz karakter, sağ rikltt neticesidir. b.ıı cezadan dııha halclı bir leJ' de tan.,.. .,.., ....... pao.;pıl'&UUS a1a&& sut , w umuı:D1 ~ l/l/1N1 .cuma 
mut ufrunda bin bir fedalcirlı1ctan. çe- bedenf du Mumaileyh şöyle demiştir : TUr editemez... IOnG Aat (t) da yapleaJdlr. S-8-D-1Jhl8-ı21 3' 28 (ZGS) 5UZ 
ldnmlyen Tnrk mllletinin fedaklr yav- Atatürk .siuerilen bunları istiyor · _ ÇılgmlıJdan Rumen milletinin bü- lstanbulda 692 ydmda toplanan ra· 
rulan! Sizler buglln ve yarın her han- Milli Şef tnönU de bu?ları b.7kler. ç1 yük ekseriyetle takbih ettiğini saWıi- hlpler kongreai ç~ _dütilrmenin anne- YU"n' Dal ... 8-1 Der'-'-.• 
il ltir t~hlike ..brşı.mıda o mukaddes Yqum Tilrk mUletı ve Turk gen 1- yetle söyllyebilirl.m. Rumen milleti AY· lere" memleketin nufu.una bü,tlt n- UJ6 ._ç-ku ..Pllıf • d r . ._ . ~&u.._. 
tlllalletler1 bütan varbğiyle muhafaza ği! ran .daiuu takd' ttiiind ı.. 1111...nl' llfW hr ıntJ JÇiD _. mwi itla edilmif olaa 
-._ madafu edecek, her zaman şefieıi· MAÇIN NETtCFSt rup.....n. bu köşesinde iki b~~= çocuk dütürmeyi ::.h.u. .~~d6 u. idar.a L ılı..,. lill. W sli d ti UM•'°'• 108 • 110 • l IJ :ve 1 ı4 
nmıa emrtn1 yeriu pdrecek bir~· . Bundan .anr~ istildll marp &~etle beri yapmıfbr. Yiae yaş17a melde bir t1ltmat n ~ Wr lllt ~ ..,,... ...._ ' hl!v .._.. O' •dıir™I• tWbwi 25/11/940 lllrihiadea 
4e çıılapCllk ft 7etlşecebiniz. dinlenilmıf, Saat 16 da b~lıyan tna~. Sı• htır'Ye sakin ha)'atma b~. ,..ı.IUl hepeine Cililm cezw tertq, et- ililtı•r •:, ... _,, iSi • lı'ılsl!ıria ~ ......... ~ •• birlikte 

Dnnya kurUlupyle hayat bulan en fıra brıı 15:ve8ekarşı15 .ile KUltilr mJtd. Tabiatta taadııl olmaz dedikl 12 8', n. t40Pnıa ....... wııt il .. ~ cWml •• - ..... baf. 
... ve en ilstila Türk mllletiıiin ~ li5ealne karp tzmir ikinci erkek li.lesi Ankara radyosu cloina .. ı.t.nbal aazet .. s. ılk d •• ı•. ' c2J8s> 
ooetıldan! Ecdadmız varlığını asırlarca tarafmdan bzan.ılmıştır. oluak dUf(iadüifl ve bir iDaan için 
Asya, Avrupa, Afrlkaya, bütün kıtalara 8 u a a " ötümdea daha ağır olan vatan haini lzmlr Kalla mlkllrltllMndın: 
tanıttıran, kabul ettiren, cenglver, yıl- MAÇLARIN PROGRAMI 8.00 Program ve memleket saat dampaı cezasını Jatanbul ikliminia teai· Bornova Ziraat okulu tamirab 71Sliıa JO kunt kesif ~4/ l l /940 
mu, sportmen, centilmen bir millettir. Okullar araaı maç programı ~ağıda ayan &.03 m\Wk (Pi.) 6. IS Ajans ha rine atfetmek IUım gelir. tanıw.dea itib&NıD IS sün müddetle puarlap ko.ılld~ iatcldileria 

Dedelcrlıniz TUrklcr öyle centilmen göstcrllmJştlr: berleri 8.30 müzı"lt (Pi.) 6 .45 • 9.0Ö Eski lstanbulda j}k defa meydana 2490 u7Jh yaa bü)dlmlerina aöre J.amla7K&ldan teminatlariyle birlikte 
bJr mlllettlr kl en zorlu, azıh dilşman1a- 4-12-940 Çarpmba Erkek lJ. Z. okulu eY kadım 

7
cmek !atesi l 2.30 program çıkan ecza usulü sonradan Avrupa 10/Birioci klıuua/940 Sah aüaU Mat 11 de uı. mlidGrlüiüadeki komisyOD11 

l'UU esaretinde, emrinde, pençesinde kul. 9-12-940 Pa7.arlesl Sanat okulu E.lises! Ye memleket aat ayan ı 2.3l müzik memleketlet'ine de girmit olduğundan bqnırmalan. 27. 3 S2S2 (2398) 
Janırken dahi yaptığı muamele tc_-k ke- 11-12-940 Çarşamba T. lisesi Küt lises~ (Pi.) l2.SO Ajanı haberleri l3.0.S mü oralarda ~a - Fransada çıkan büyük 
1bne ile insan! idL. 15-12.940 Pazartesi Er.lisesi - Ege Jıse0sı zik (Pi.) l8.00 program ve memlek.e; inbliba kadar - çocuk düıürenlere 

Bizim de parolamız ıudur: Kardeş 18-12-940 Çarşamba 2 el lise-Sanat 18 03 .. ·1c (Pi) 18 30 ölüm cez~ıı hükmolu~u~du. Yalnız pa· 
mı-ktepliler; her nerede olursa olsun, 23-12-940 Pazartesi T. lisesi-Ege lise1~ h::uıı:-Cçi~inin 1::~) ıs.4.s mÜzik paledar, ~b~ı~'rüşark_ 1~1mtıyanlarını taklit 
her ne gı'bl müsabaka yatt!lı,._. o:•apsm- 25·12-940 Çarşamba KUl. li.sesi-Z. oku u O 1 d --' er gı ı go nmeıt istemediklerinden. 

_._. .;r 
1 

çiftçinin saati 19. O temsi eyıet kon· oculc d" ~ 1 ı_ _ d h 
lar; dalma knrcll'"See ve fnsant olnr3k vn- 30-12-940 Pazartesl 2 el lis~ ·Ege lises. serntuan tiyatro tu'be.i talebeleri ta ç uşuren ere ~rşı in aini dıırn .. 
ı>acaklardır! ~ 6-1- 941 Pazartesi Er. lisesi. Kül lisesı rafından J 9 . .30 memleket saat ayan "; Pli demek olan aforoz cezannı tertip 

Herhangi blrmaçtabrpmdaki Türk 8-1-941 Çarpın.ha T. lisesl·Z. okulu Ajaaa haberleıi 19.4S müzik fud b~ ederlerdi .. 

ız~ •alullar mldtarlqlnden: 
Karantina, Etrefpap. Ymuf Dede. Tepecik, Jlüçepnelilı:. Oayıemir YCl

deiirmeni c:innnda evkafa mit Htdık analar mevcut olup bunJann mülki
yeti aatılıia çılcanlDUftı1'. Banlanıı mahalle. aolcak ve kıymetlerini havi cet• 
veli idarede uılıdır. T a&illt almak ilteyenlerin ve talip olanlann iter ıün 
vabflu miidiıiptine mOnımad•a lüzumu iJ&n olunur. 

27. 29, J. 9 5209 (2400) arkada~nı, TUrk kardeşini yumruğiyle, 15-1 • 94l~ırşamba San.at 0.-Kül liscsi
1 

yeti 20.1 S radyo gazeteai 20.4S müzik 
1 
Bir;.~?~ alOndıcı.ı bulunu

1
nca satıcın çok 

tekmesiyle yaralamakta hıncı olan bir 2G-1· 941 Paz.artesi Er. lisesi-T. cises. klasik program (radyo küme heyeti 0 ur. c:nc:r. an do a11 olacak ki, 
insanı lwu temiz olan Türkün soylu bir 22-1- 941 Çar§amba Kül Ji.cıesi-1!!. liscs~ kOl'o, 2 l. 30 ıtonUJma (hukuk ilmin çoeulc düıürmek ilteyen kadınlar bu- tZMUt tKtNO iCRA MEMtJRW.. Kaqı k 
evtUı. sporlmen bir genel olarak kabul 27-1- 941 Puartesi Sanat O .• Z. liscsı ya)-ma kurumu adına ZühtU Vdib* lundultça, dücyanm her tarafında tertip CUNDANr JıL8 
-~-....'Y'· .__.y,.m.ınr•• u... ... .... eler 29·1- 941 Ça~amba 2 cı· lise • Er. lisesi ) edil~ ağır cezalara rağmen, o kadınla- Bir alacaitn temini i.tifuı İçİa paraya 
...,........,. "" .-u ~.....,.... .uau _..... ·~ • Ailede hayıiyet ve namus 2 1.4 5 mü i1m • k __ _!, u_ -- H 81~ D·...,..• 
Ye mecmualarda görilraünUz. altı f()yle 3-2. 941 Pazartesi Sanat O. - T. lisesı zik radyo orkestrıw 22.30 memleke nn arzuarını yerine getirmeye nsrta ç~ esUle arar ~ea naca üe- y-..• •-..P YE ıSAPKA 
1atı1ıdır: 5-2. 941 Çarşamba Ege lisesi-Z. okulu saat ayarı, Ajanı haberleri borwala t olacak kimseler dünyanın hiç bir )'erin- yınlerde tapunun 1 1 /9/934 tarih ve ~BIC ffRDll 

cMaçta, tekme tokat atarak, arkada- 10·2-941 Pazartesi 2 ci lise • T. lisesi (fia 1 2 5 ilt d r de. hiç bir vakit ebik olmamıştır. 35 uyumda ve 8 aahife ve 8 cilt nu· ~~ 
tını yaraladığından dolayJ sahadan polis 12·2- 941 Çarşamba F..r. lisesi-Sanat O . teri) 2'

4 
müz ra yo saloO Vaııta olanların cüreti en ağır ceza- mara..da ka)'Jtlt ve "8lea içinde 5 MüeaW Ye ınüdüriiı Makbule Kcbare 

tarafından çıkarıldıg"ınm resmidir.• 17-2 -941 Pa1.artP.ııl 2 el !ise • Z.okuıı; ork~ramP1pr)ogram23 ı2nıSn 2d;v3a0mı 23·~-! lara layilc olmakla beraber, bazı kimse- zeytia. S aar .,. 4 inrtr ağaa ve kuyu Buaüadea itı'barea yeni dene tedriaa-
mürıK; ( · · • '· yarınLı ler için namuatan ve hayattan daha tat· ve dolabı bulunan v• umumuna 400 tına baflanacakbr. Kayıt bpanmadua ili•••••••••••••••••••••••••••- program Ye kapanı~. lı gelen para kazanmak hevesine atfe- lira b,.met takdir olunan 8 dömlm sel>- istekliler mGncaat et.inler, bq ayda 

l
' dilebilir. fakat çocuk düıürmek istiyen ze baAcainin 1 lü.edo bir lü8lelİ acak modaıua hiıtii• .inulikleri Ye yenililderl 

İLAN B bir annenin kendi hayatını tehlikeye arttırma euretİyte lzmir ikiaci icra da;. öiretlerek maarif müdürlüiündea mu• orsa ko71QUlns mağdur göıtercbaecek ma- resinde 27/12/940 tadlıinıa ra.day- aaddak diplomalar verilecektir. Yal· 
kul hiç bir acbcp olamaz. Bu qte fakir- Cuma paii .. ,t 14 de a,aiada ,.ah ruz bu devre İCİlı derı Gereli yijzde elli 

M li V kil ti T•• k• ÜZÜM lik hile haldı bir sebep olarak gösterile- tartlar daireainde ıatııı ppılacakbr. t.cnzilatlıdır. 8 ye e e Ve ur ıye 463 İnhisar idaresi 12 13 50 mez. Çünkü bir memleketin refahı ora- 1 - Jtl>u ı~ri menlı:UI bha 
4

ftin ADRES: Karfl)'aka Ra;reai.n .Obk 
271 M. R Nazlı 13 50 26 50 da nüfusun ço1ı:luiuna bailı olduio gibi arttırma prtııanaesi l 6/ 12/940 tarihi.- No. 39. ı _ 2 Cümhuriyet Merkez Banka- 268 s. SOleymanoviç 17 '50 22 bir Aile içinde de refah çoculdann çoğa· den İtibaren icra daireainde her keain'iiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii• 
230 $. Remzi 12 .23 larü lıepsinin çalıtmaaiyle gelir. Aile görehilmai is.in eçık buJUDduruJacakbr'.11 

d 133 ruza ihracat 16 2S 25 nailletia küçük bir örneii dernektir. Bi- Uinda yaalı olanlardan faZla malUmaı rar zo uğu, mesane ı b ı 
SiD an: 158 M.. 1zınir oğlu 12 12 25 rine faydalı olan 1caıabalıiın ötekine atmak iateyealer itbu tartname)'e eski ve yeni bclsoiukıuiu ve böb-
uıs ve 15/12/1934 tarih ve 2463-2614 numaralı kanunlar mucibince 118 A. Papagno 13 75 15 zararlı olabileceğini akal kabul etmeL 939/IOl46 doeya numaruiyle memu- rek Jıasta1ılcianna kar". 

İlarllCIDa ulibİ)'et verilen ve pliri tamamen s.. ... &zmum Demiryolanun 82 M. j. Tarantu 16 50 21 50 Aile içinde çolc çocuk kısa bir umanda riyetimize müracaat ctmdadir. B J •t 1 
inpama taluis olunan % 7 gelirli Sıvaı _ &nnım istilauaun 20 aenede 57 N. Uzilmcii 12 13 sıkıntı vene de aonunda refah getirir. 2 - Arttırmaya iştirak için yukancla e~&mJ 0 
itEaaı mefl'Ul 5,5 milyon liralllıı: yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5·12-1940 28 Albayrak 23 50 24 50 Çocuk dü,ürmeye vasıta olanlar auç· YuW kıymetin yüzde yedi h~uiu ni... Kaşeleri lcuUanuuz. 

25 M. Be.şikci 22 23 fan meydana çıkarsa ceza görürler, fa· lc.ıının teminat mdctubu tevdi edilecek· :lil•••••••••••••ll akşamı nihayet bulmak üzere 20/11/lMO sabahmdan itibaren bqlanuştır. 24 P. Paci 26 50 26 50 kat çocuk düıüren annenin suçu gizli ur. 
Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibari kıymette 4 TalAt Taner 16 25 16 25 k.alaa bile tabiat onun cezaamı verir Ni- .3 - fpotek aahibi alacaldılarla diğer 

birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayralırutbr. 28 j. Taranw 24 50 27 25 tekim. maydanoz kökü kullanarak ç~uk alakadarların ve irtifak hakkı aahipl~ 
Bu tahvaler umumi va mülhak bütçelerle idare olanan daire •e mi11H 1886 Yek(ln düfiiren kadınarın cezası hf'.rnen daima rinin gayri menkul üzerindeki baldan-

sexlerce, vilayet hmusi idareleri ve belediyelsce yapdaca müayede v.e 132912 Eski yckfuı tetanoı hastalığından en acıklı ölümler- nı. hu.uaiyle faiz ve masrafa dair olan 
münakasa ve mukavelelerde teminat olarak Ye hasineee a.tıbmt Ye aatıla- No. 7 15 den biri olur. Baııka türlü tedbirlerle ço- iddialarını iıbu illn tarihinden itibaren 
calc olan Mılli Emlilr bedeDerinin tediyesinde bapbaf kabul olunacaklan No. 8 17 cuk düşürenlerden de sakat lcaJmıyan, 1 S cün içinde evrab müabitcleriyle bir-
RlDİ gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin t1lmame:n itfuma No. 9 20 çocuk dü§ürdükten sonra felah bulan likte mmuriyctinıize badirnıeleri ieap 
kadar ber türlü vergi ve resimden muaf bulunacald.nbr. No. 10 23 50 kadın pek azdır. G. A. eder. Aksi halde hakları tapu -6ci.lliylc 

Tahvillerin ihraç fiati o/o 95 olarak teabit edilmİftİr'. Yani 20 lirabk bir- No. ll 27 ......... ,,,,,,,.,.,, ........ ,,., • .,.,,,.,.. sabit olmadtlcça aatıf bedelinin payla,. 
liic tahvil bedeli 19 ve 500 linlak tab.il bedeli de 471 lirada-. İNCiR OUYfER VB masandan lıariç kalırlar, 

Ka>·ıt muameleli !urkiye Cümburiyet Mfta, Tiirkİye Clmla.iyeti Zi- 457 J. Taranto malı. 6 8 4 - Gö1terilen günde arttırmaya 
raat, Türkiye it, Emlilr ve Eytam, Halk, Türk TJCant, Belediyeler Banka- 286 M. Il Nult 8 50 1' ŞVREKASI 1.,TD. iıtirak edenler arttırma prtnamesini 
ları ile Sümer, Eti Banklar tarafmdan İcra edilmektedir. Diler Uııkalar va- 181 M. j. Tannto 1 25 3 VAPUR ACENT ASI okwnut ve lüzumlu malıinıab aUıu, ve 
•ıtaıiyle de talıYil alana temin olunabilir. 77 Rlza ihracat T. 7 16 ATATORK CAD f bunları tamamen kabul etmiı ad ve iti-

Sermaye ve luamlflanm en emin •e en çok selir setİrm aalaalarda it- 13 R. j. Frankı> G 6 DES Rees binam bar olunurlar. 
letmek İlteyenlere keyfiyet ilin ve 15 sünlik tulkripıiyon müddeti urfıa- 1020 Yekdn T'ELJl'..FON: 2"3 S - Tayin edaen zamanda gayri 
da bankalara müracaatlarmm kendi menfaatleri ildiuanclan bulunduia ip- 94247 Eski yekfuı . Londra '" LlverpoJ hallan için menkul üç de.fa hağn)dıktan ıonra en 

ZAut&E fm•a!:Rnın ihtlvacma ~öre vapurla- çok erttnana ihale edilir. Ancak artbr· ~ ret olunur. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 1, 3, & 5006 (2332) 49S30 kilo Buğ..ı... 11 50 rımn ~r..,r vapa~aklardır Ld-" h '-- • 

~~-------------------------··'------~--------- ·K····:··a1ı·······k··············~········-~~~;~::~: Birinci IUlıf mUtelıasm Doktor ır. Maaaza iıteyerüra alacağına rüçha~ olan diier 
V Dendr Ali KAJIÇJOCJ.U ... alacaklalar bulunup ta teklıf olunan be-

flCiyet Dafrni Encümeninden : Cilt " l'mMll ._,_h.,.. ,. Cazi bUlnnnda Ziraat Bankua ittiaa- del bunlaran bu ıayri menkul ile temin 
Urla - Bademler yolu üzerindeki Kazancı kl>prüsü tamiratı 2205 lira 26 ku· ELEK'l'BİK TBDAvtuml liodo depo olmaia da el:veritli maiaza edilmit alacaklılıın mecmu ile panya 

r~ keşif bedeliyle 29 / l l /940 tarihinden itibaren 1 S gün müddetle açlk ek· Birind BeıJs Sobla No. SL fan1r kiraLJcm. T alipleria Merkez Bankası ar- çevirmdı: n payİaftırma muraflannı 
~· tmeye konulduğundan isteklitcrin 2490 sayılı 7ua brıktimlerine e&re hazır- Elh11111·a ~ arknmelı abab'- kasanda 88 :numarada Diı tabibi Hatice tecavüz etmezae en çok arttuamn g. 
tYacakl rı tcminatlariyle birlikte 16/Biiinclklnun/940 Pazarteai sfiaU uat ....... kNM' ........... U.111 ed& Azn. Demirde müracaatları. aldaüdü baki kalmak pr~le artbrma 
· 1 de 'ilayct daimi encümenine baı vurmalan. '· 8 S2J8 _(ZU6)~ fo • , TBLUON ı lal ,..-. _ 1 - 6 (2409). oa p. daAa ıeıadit edilir. Y• ...,. .. 

gün aynı saatte yapılacak arttırmada sa
tış bedeli sııtıo isteyenin alacağına TÜ~ 
hanı olan diğer aJacakldıınn o gayri 
menkul iJe temin edilmiş alacakları 
mecmuundan fazla olmak ve bundan 
baolca paraya çevirme ve paylaştırma 
mauaflanru tecavüz etmek prtiyle en 
çok arttırana ihale edilir. Böyle fazla 
bedelle alıcı çılcmazsa satıo talebi dü· 
OM· 

6 - Gııyri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal ''eya verilen müh
let içinde parayı vermezse ihale karan 
feShedilir. Ve kendisinden evvel en 
yüksek tckli~e buunan kimse arzetmit 
olduğu bede11e almıığa razı olursa ona 
ihale edilir. O da razı olmaz veya hu
lnnmazaa icra dairesince hemen yedi 
gün müddetle arttırmaya çakanlır. Her 
ilü Tha1e aTasındaki fark ve geçen gün
lerin yüzde beıt~n hesap ounacak fniz 
Ye di!şen zararar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizee alacıdan 
tahsil olaour. 

J§hu eayri menkul hiaeıainin yukarı· 
da eösterilcn tarihte iliıı ve arttırma 
ıartnanıeai dairesinde utılacaiı iliua 
olunur. 5292 (2437) 
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Fransız inhida-
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mının ıcyuzu 
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YAZAN : Amerikalı W. Somcrset 
1\laughaın .. 

TERCÜI\'fü EDEN : Halil Kardiçalı 

Aslıeri vaziyet 
•••••••••••• 

Italyanların 
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LORYANT o-Ertiz-ossoNE gelmiyor Gece~eyin havadan da 
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memnun deg-ildi, zen- ~ .'F :11ar ı en z yıce 
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. • fi . s d hııt etmesi muhtemel süne taarnu.larda bulunmuşlardır • temizfemeJıle meşgul lstanbul, 2 (Yeni Aıır) - l§ıklann vatanda§ların ışıklan maskeleme i ini 
gıtber §G et IÇıft e Radyo gazete ine göre Yunanlılar s;; Brestte elektrik santralı, rıhtım ve ha- Londra 2 (A.A) - Akdenız· açıklann- maskelenmesi ;.i bu 0 ece ele muvaffa- k d kk l b d kl ... ı " rd 'i l d lı vuzlar ibombalanmıs ve mühim hnsl\l" k tl d '"Y .. ço i at e aşnr 1 arını, neticenin uU unuJl'o u.. gt n er e yaptıkları şiddetli \C devam # da dolaşan İngiliz filosundaki Royter ıye e evam etmiştir. Yalnız bir kısım pek memnuniyet verici olduğunu ufak 

Kabinede makam jçin çirkın bir mü- taarruzlar sa)esinde şimal cephesinde yapıl~hr. Norveçte Kristiyansanda as- ajansının muhabiri şunları bildiriyor: halkın siyah bez ve kağıt bulamadığı, tefek kusurlann da önleneceğini ıöyle-
c:adele vardı. Herkesin gayreti Fransa- İtalyanların ~eniden kunnnk istedikleri keri bir kampa taarruz edilmiş, kışlalar Limana girerken, nçık denizde yedi bu yüzden de maskeleme işlerinde zor- miştir. 
nm açılan miıcadl"lede muvaffakıyetini mukavemet hattını lnmmğa mu,'nfink ve diğer nskeıi hedefler arasına bomba- giln uırfmdn, Yunan sularındaki kı~ luklar çekildiği anla~ıldığı için eehrimize Bu gecelerde tayyarelerimiz de is
temin için çalışmaı.: olacağı ~erde nazır· olmuşlardır. Geniş bir cephede İtalynn lar dil,,cmniştlır. Rıhtım üzerindeki depo- bir bombardıman istlsna edilirse, hiç bir İzmit kağıt fabrikasından on yedi ton tanbul havalarında uçarak ısıklan mıır 
hır biribirlcrini arkadan vurmağa çnlışı- lar Elbasan \e Berat şehirleri istikamc- lar ha.sara uğramıştır. mukavemetle lmrşıfaşmadığımız söyle- siyah kUğıt getirtilmi tir. keleme i inde aksaklık olup olmadı~rını 
yorlardı. Daladye Rönonun kendisini tinde ı;ckilmcktedirle.r. Ohrinin batısın- Sahil müdafaa tayyareleri Danimar- ncbilir. Donanmanın havn kuvvetleri Valimiz B. Lutfli Kırdar heyı:ınatında, havadan kontrol edcc ı.-klerdir. 
dti urmeye ı.:e istihlaf etmeye çalı tıijını da Yunan ordusu l\iokra dağını de ge- knda E.c;tcezin gaz fabrikalarını muvaf- Trablusu bombardıman fırs<ıtını bulduk- "'-·-·-·· .. -·-·-·-·--·-· .. -·-·-·· "" •-·-·-·-·-· • --·-·-·-"--
lıili)ordu. Röno başa geçince oda Rö- çirmi tir. fakıyeU ... bombalnmışlardır. Bombnrdı- lnn gibi deniz kuvvetlerimize daimt ola- o· k ld b. M·ıı,A. .. d t v k ı· 
nonun ku;:ı.usunu kıu.mağa baıılndı. Bu dngm zaptedilmesiJle Elbasan isti- mnnı infilfiltlar takip etmiş ve yükselen rak refakat etmişlerdir. lr eV yı 1 J, IF l l mu 3 83 e j. J 
Gam.len. ehliyetsiz oldu u heı kesçe ka netindcki harekat oldukÇa kolaylaş- alevler biltün mıntakayı nydınlatmısbr. Trablus hücumu 26 lkinciteşrin gü- k d l d 
mnlum olmakla beraber. siyasi dizgin- mı tır. Bu mmtnkadaki muharebede Yu- Bu 1aarruz.1arda hiç bir tnyyaremix ZU)i nünün ilk s::ıatleri zarfında, şarki ve a 10 yara an ı lstanbulda 
leri kullanmasını bildiği için başkuman- nnnlılnr 50 ağır makineli tü!enk, milhim olmam~tır. merkezi Akdenlr.de 7.aman zaman yapı- htıınbul, 2 (Yeni Aıor) - Arnavut lstanbul, 2 (Yeni Asır) - Mil" 
dıınlıkta bır. kılıyordu. Komünist ve iş· mikdardn cephane ve esir almışlardır. lan temWcme hareketlerinden biri es-çilerin üzerinde yapacağı t~ir hiç nazarı CEPllE.:.~İN MERKEZİNDE .e.,_, ' ·---·--·-·-·-·-·--" nasında "\'Uku bulmn.,,tur. Burada rıh- köyünde Çamlı bahçe gazinosu blti§i- Müdafaa Vekili B. SaHet Arıkan şehri-' - C h · ~- kıs da 1 al nl -.ı ... d ki ğ ] _ı • 1 luJ.. mize gelmi0

, örfi idare Komutanı. di;:ef' dikıtalt- alınmadan partiye mensup meb- ep enın merl\.eZ mm t ya al' s••k t e • tunlar, depolar ve ge:ınilerde mu .. teaddit gın e ev, ya mur ann tesıny e )'I ~ v k ·· k d U reş e yıne Generaller, vali ve parti reisi tarafından 
uslar t<"vkü ('dilmiş veya firara mecbur mu avemet gosterme tc evam etmekte yangmlı:ır müşahede edilmiştir. Bu esna- llU§br. Mari adında 70 ya§ında bir ka- k ı1 ('dılrni~ti. Hakikat halde bu hal onlann iseler de Timoriça dağlan istikamcilnde da ağır yüklU bom'bardıman tayuarele- dın enkaz albnda kalarak yaralanmıı. arı anmt1tır. Yunan ilerı· harek tının· d hal" d"' ) ) Jd J Vekilin bir ka" ... nn Eehrimi7.c1e kala• 
huzurunu ka . rmı "(.' onlnn münfail bı- e evamı ın c ze ze e o u rinin bir tayyare gemisinden havalana- a . -1 

l .. ~~ , rakmı tı. buradaki kuvvetler kendiliklerinden ~ rak kara lıkl te avı a.ıtma a ınmı§br. cağı zannedilmektedir. 
BiR HATA DAHA... kilc-ceklerdir. Bunun için Yunanlılar -.- müştür. n arda kaybolduğu görül- ------------------------------

,." lihat n. arı Daütry teşkilat meha- merkez ceph~sindeki taarruzlarındn faz.- Bükre§, 2 (A.A) - Dün akşam Bundan sonra gereken tarassut dev- sı·yam Hı·ndı· 8. Metaksasın 
re ti olan, nam uslu, ehliyetli bir adamdı. la ısrar etmıyorlar. Halen asker! vazi- aaat 19 da BBükreşte yeni bir zel- resi başlamıştır. Çünkil düşman hava • • 
Müsaadesiyle bir çok fabrikaları gez· yef:in siklet merkezi şimn1dcki kuvvet- zele kaydedilmiıtir. k t1 rlnin 
dim. 1 çilerle görü~üp görüşcmiyeceğimi lerm harck~~yle Permedi - Ergiri. nun- ::: ;aruz ~~~~ı;<I1~ t~ı~e~~:- çini ı·yı·ce bozu- Amen·kalılara 
•orduğumda nmimi bir müsaadeye nail takası?dn duşmanın mukavem~ kır- Berlin, 2 (A.A) - D. N. B. ufuktn 
oldum. Fakat sıkı bir ıurette bir auba- mağı ı~hdaf eden hareklta istinat et- Ajanıı Bükrqten bildiriyor: Dün patJıyan bir ooUsün tevlit ettiği yın nezareti nltınd~ idim. Böylece işçi- mcktedır. . . . akpm aaat 19.30 da Bükrenş.ıtne ny:ı.eenr~ ~~ ~eankl~_;:~le aydınltayaynmareıştlemnır·. Yizlükn- CSIC&Jd&r gı•bİ t~ekkürJerİ 
ler ihtiyatklrane cevap veriyorlar ve Yunanlılar Permedi - Ergi

0 

n mıntak.a- bir ~elzele olmu~tur. Zelzele ,. '".uJ' y- -y 

d ki 
smda İtalyan muka\•en etini kı --L sil- kez.i lO Tqrinisanide vuku bulan selen alevlerden bir petrol dl'TW"lsunun :Bl!rlbı 2 (A.A) - D.N.B. ajansmm Atına 2 (A.A) - Yunan b .. cueldl. 

va i eri cevabın bir neticeye varama· 1 rtu<&A -r~ -.ı • y.c:aimı bilerek -3ylüyorlardı. Bir iki r~.tle ilerlemektedirler. Yeni haberlere ve büyÜk tahribat yapan mıntaka-- ateş aldığı anlaşilmakta idi. BiitUn bom- Tokyo muhabiri bildiriyor: Ameriltada teşekkUI eden YunanistaJlll 
fabrika l~nln -·'-'-tı bozuk ld ""'· g?re Yunan kumandanlığının•takip etti· nm aynıdır. Mütahasaıslara göre bu bardı:YUm tayyarelerimiz zayiata uğra- Domei ajansının verdiği bir habere yardım cemlyetinin :reisi olan Vandef 

A "" .. J'. 0 Uau ği maksat tahakkuk etmek Uzeredir. yeni zelzele her hahgi bir şiddetli madan dönmUşlerdir. Trablus nhtımı göre Siyam başvekili radyoda söyledili Büde aşağıdaki teşelr'kllr telgrafım g81l"' 
~ln kon~an.1~nın daha lyl olaceiı ba- CENUP CEPHESİNDE zelzeleden sonra tabakalar oturun- üzerine büyUk bombalar at·1-... , bir bir nutukla Fransız Hindittlnisfndeıı ge- de--

1
..+ir: 

na açllcça bildırlldl. Her §CY• ku1a1t ver- . u.u~ 
11 

"~· dJğimdcn, burada on, şurada otuz lti§i- Cenupta Monılla dağı Yunanlılar . eli- eaya kadar tehaddüs eden arsıntı- depo tamamiy)e yakılmıştır. Bir gemiye len tayyarelerin Perşembe gUntı Siyam Büyilk ve hUr Amerikanın bir evlA .. 
sün sabotaj faaliyetlerinden <lalayı ha- ne g~ştir. Buna nazaran Permedi lardan biridir. Uç bomba isabet etmiştir. Yangınlar arazisi Uz.erinde uçtuklarını ve mitral- dından da beklenen bu idi Ameıika ki 
pis edildiklerini öğreniyordum. Bu hal şehrlnicdiı_ıl dah

1 
a faBzla mhrinu~av~eı edeceği •• -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-., (8.0) kilometre mesafeden göriilmekte yöz ateşiyle bir çok ldmselerln yara1~ biz onu yalnız maddi ve ~nevi fazilet .. 

ban b" 
1 

ki~ i .. d eh • z.ann m yor. u şe bir kaç gUne idi. ma.sına sebep olduklannı . bildirml§ttr. teri için değil aynı tam.anda kendiJlt? 
elz =ö~u;:du. c;ıerısın e emmlyet- hkail?ard-~~limEro.~amde bil.yük ihtimal da- İsviçreWer reyi am Sir Ceyms Lovervel kumandasındaki Bu hadise üzerine ikarşılıld:a bulunmak hUnnet eden ~illetlerin bugün bile gu• 

K ti D U damların ın t'Uır. gırı mukavemet etmek- garbi Akdeniz kuvvetleri İtalyan filosu- için. Siyam. hava kuvvetlerine emir ve- rurunu 4..,, .. kil eden ve ecdadımız ıara• 
anaa mce a try a ı had- t ' d Y nlıl Er · · · b neticesinde mecbur"'ı k 1 k rildiğ ö 1 ekt dir A \...., Si ...., Clinden fula çalıştınrclı. Onları hafta- c ıse .e un:ı ar gırmın cenu un- nu ova ıyara muharcbt-yi ikabule ic- i s Y enm e · ynı a~m - fından bırakılan 25 asırlık prensiplerin 

:nın yedi günU. günde on bir, on iki saat d.~ Ma~ka dlıaglarakmı dıraşa1rnk bu şehri diı- askerliii reddettiler bar etmiş ve garb'i Akdeniı.i temizlemiş- yam tayyareleri Laüs mmtakasına bom- en sadık muhnf1z1arınclan biri olduğıı 
, .. Jı•brdıkta le d ... . . ş-urınege <:a şm la nr. Bazı Yunan B 2 (A.A) +~-• ahnli · tir. Dücımanı muharebeye icbar etmek balarla hücum etmişler ve askeri tesi- 1·,.;0 takdı"r _.:ı•yor ve 6 .,...,1·yoruz. A--..ı... 
r- ., n .~n. ra anca egıştmyor.- kıt.,ları Mnlı"kn da1n ... ,da mu'"hlın noktala crn, - ısvıçre sı mcc- r·· ~ euı "'" , .. u•-•__ı Et k - b 

1 
d b .. ı:.u• - b J! ask-J! hizm t 1 t 1 h k isUyen şarki Akdeniz lrnvvetlerl de mcr- satla petrol depolarına büyük zararlar '·-lı1ar ve Yunanlılar : ... ı.klııllen· i°"'" 

uu. ve emıgın una nası ayana 1• n . t t 'şl d. B h be Uı:.ı 1.:1:.ı. e e a ışın ması a - JU1 ..,,. <1 '1 .. : lec~iön! mdui<um da: dayan.m•~ !&!"~ ede':~:,.; e{.;{; ınuk..v..:eı'..J:;r:' kmdakl knnun J!lyiha"1nı pleb!s;t neti- kezi.~:• şarki Akdenizde icap eden te- verdinnlşlerdlr- LAU.. ve Kambuo m'?" yaptıkları hat"Plerde fikir hürriyctıol 
aelır dıye cevap verdı. Bu bır. hata ıdı; cektir. Zira Malika dağı Ergirl . .,ehrfn; cesinde :reddctmiştiı. mizligı yapmaktadır. takalarına genlş hücumlar yapmak içia maddi hayatın fevkinde tuttuklarını "e ln~n bu ta~da ancak kısa_ bır zaman hlikimdir. Bu dağ elde edilince ~ ehrin 4 ;;;. haı.ırlıklarda bulunulmuştur. mukaddes haklannın müdafaası için hlf 
için çalışabilir. Aylarca boylecc çalış- müdafaası maddet . k~ d .ş ı·tal çı·n Mı•nAı şefı· Sovyetler-Ame- Ge---· v-.::ı..--A bdılrğıtnehı ~ .. ;::_~.eh~le~rn. onları durdurl1l"" 
ma~ mcc:~ur edildiği takdird~. normal yanlar ~irinin tc~k~e ~lef:- ~u bil: ~.-... -ısUDU 6~-.~~~ ruı te?ıt dahılı~de; daha az mesaı saati ~e dikl<'r"ndcıı :sahil mıntakasmd~ kuv- d •k d RalHltta.. MUcadeJemiz.de bize yaptığınız ya:rd>-
letirahat venlt-rek çalışmanın scmeresın- vetlerini .. t1 . l clo k·-..l· l evletlere bı•r rl a arasın 8• Cenevre, 2 (A.A) - D. N. B. muha- ma minnettarız.. Y. akın bir mazinin h_. ..:ı d h ,_ - b" . . "h 1 d sura c şımn e ç ne Lt;Utr er b V d di t ] Am k d bi •Jıl «1en. a a noıuıan ır netice ıstı sa e i- En cenupta ahilc , akın mıntakad 

1 
_ irinin işi en öğren "ğine göre Rabat- ır anması en a yar ımının zı 

lir. Fakat insanı böyle çekilmez bir me- rekat ynııan ·una~ kuwctleri Del~.:- nota verd· 1 • .. k tan Portliyanteye gelmiş olan general için nC' Jcndnr mUspet ve bUyük olduğıJ .. ıa~~at; sokmanın. CD fena nt"tİcesi bu Ayasarandn hattımı vnnm lardır. ı ttl muza ere Ve:vgand, Fas kuvvetleri lnnnandanı gc- JlU gösterir. İyi gUnler geldiği zamaJI tl~ğildır. Vaootça ınsanı tüketince man - PC>rnwd _ Ergiri hattındakı Italynn General Çan KG" B. Mo!otofun BerPn neral Vcric ve Kauıblanka tayyare ka- AmerUralıların bu yardımları nmethniıa Yıya~ d~ bu~dan muztarip olur. Bu i .. metinm asıl hcd<"fi ccnuptnki JI' ŞeJı, ıs rargnhı kumandanı Veren ile görilşmUş- knlbinde bir güne~ gibi parlıyacaktı
1

• 
r1~rd hır ç?~ıu ~ransa'?ın ~uhtelif yer- "'"'°)'. •ı nııı çekilmcsini temindir. İtnl- hain ve Jıulıla hüJıüme- ziyareti Sovyet • Ame· tUr. General Veygand tekrar Rahata lve bu iyi günler muhakkak Sltrl'ttC gtu 
eıın en ge~ırı "!, ~e aılelerınd~~ ayni- yanıar bıı suretle ordunun heyeti umu- tin tanınmamasını rllıa münasebatına d·o-·n~u.şı_u,_r.,_ C'C<'kfir. , ._. b\lf~ı. Gayn tabu hır hayat geçınyorlar, miyesıni takviye ku\'Vctleri gelince da- ı • d. -·- - ·-·-·-·-·-·- .,,_, - _,. _,_,_ ..... , ..... --

geni§ yatakhanelı:_rde yatıyor ve loken- ha geriler<.' Himaraya çckccekler, orada isti)'or.,. esır etme ••• M k. Bir ay süren cetin ~arda ~em"k yıyorlardı. ~~ansız pek tutunmağa çalışaakıardır. Çungking 2 (A.A) - Hariciye nazırı Londra, 2 (A.A) - Taymisin Ncv- 8 ıneye ~ 
myade aıle ndamıdır. Kendısıne tahmil KAT'İ NETİCl-..'YE DOCRU Vangşuving bütün devletlere göndermiş york muhabiri bildiriyor : Amerika ha- harplerden sonra 
edı1en bu manastır hayatı sinitlerlni boz- Yunan ordusu cok scrl bir netice ol- olduğu bir nota ile hain Vangşungvei- riciye milstcş:ın Sumner Vels ile Sov- Verilirken 
muıtu. Alman propagandası onlara ser- mak mecburiyetind~ oldu[,'Undan her n nin tnnınmnsının Çangş Y hükUmetine yet elçisi nrnsıudnki konuşmalar dostn- SS'" 1 Yunan - lta)y&JI mayeda~farın hesahma harp edildiğini pahasına olursa olsun zayiata bakma~ karşı gnyrl dostane bir·hareket te]ftkki ne ve kurucu \1ir mahiyet arzetrtıckte 1 

J 
1

1 il 1
1 

...., 
v,., _har~ın sonundu .en az !ayda görecek- dan knt'i neticeyi bir fuı evvel almak is- clileceğini bildinniştir. Bu Japonya ile olup bilhnssn iktJsodi meselelere temas Arnavutlukta 
l('nn ;:ı.ın(' hndil rı oldugunu neşrettik- tcmdrtedır. korkuluk Nankin hükıimeti arasında etmektedir. rolleri• tama• 
ç(' buna kulak verenler bulunuyordu. Londra racl}osuuun bır haberine gö- imzalanmış olan muwde}•e verilen ılk Molotofun Berline ziyaretinin Sovyet t~çt~iN IS'rıRAPLARI re Elbasan ve havalisindc İtalyan aleyh- resmi cevabı 1-e§kil etmektcdır. A.ınedrika nniııasebctlcrinc tesir edip et- mu••hı•m bı•r yol d v • t• 

Blum kabinesinin getirdiği bazı ısla- tan Arnavut çeteleri isynn hnreketinc -•- mr iği hakkındaki suale cevabında B. men egJ'1': J 
hatn ~.a~a!,. Fransada i;,çi~erin vaziyeti b~şlaınıslardır. Ricat esnasında böyle ZİRAAT BANKASI Smnner Vels. •Bu münasebetlerin dos- h • d• d - ~ 
çok kon. ıdı. Çare bulmaga çalıştıkları muhim isyanların birden zuhur etmesi lkr. mı tane mahiyetinde devam ettiğini söyle- ta rıp e ı) İ YUNAN HÜCUMLARI ÇOK 
bir çok suiistlmaller diğer memleket- bilvük gUçhiklcr <:ıkarır, ynkın tarihler· a yesi kazananlar m~k. suale en iyi cevabı teşkil eder• de- MUVAFFAK OLUYOR 
)ercle çok seneler evvel izale edilmişti. de bu vaziyete düşen orduların neler Ankara 2 (A.A) - Türkiye ıil'.llat mıştır.. Bir fıtipl'Ü llasCll'G Patronların büyük bir ekseriyeti i~le- çektikl<'ri hcn.üz unutulm .. mıştır. bankasının asgaıi elli liraya kadar • sar- • • -·-- A atdd Londra 2 (A.A) - Londranın satAbl'" ıinin vaziyetleriyle hiç alakadar olmu- --*- ruf mudileri arasında tevzi ettiği ilcra- B. Çorçilin yıldönümit ~if! 2 (A.A~ _ YunaniAtandakl İn- yetli mahfillerinde bugün şu cihet tebr 
:Jordu. Ne kadar ağır şerait içinde ça- .. .. .. roiye kur'ası çekilmiştir. Niğdede Nuri- ve Yunanhlar- giliı. hava kuvvetleri umumt karargA- rUz ettirilmektedir ki l>ir aylık vuıı"; 
lıttıklannı anlatabilmek için size ad~ bir YUGOSLAV YILOOllUMU ye Ynğız bin, 1stanbulda Rahmi 500, Atinn, 2 (A.A) _ İngilız" başvekili" B. hından bildlrilm:..tir: lt.alyan. harbından so. nra mütearrizl:_ 
•ak•a arzedeyim. Pariata bu··,_"-:k bı"r dev- U Konyada Nezlhe250 lirn kazanmışlardır. ~· d h f h mJ ., .. ""' Çörçilin 66 ıncı yıldönilmil münasebeti- DUn gündüz düşmanın hava faaliyeti şun 1 er tara ta Ucu ar.a manız . 1.1 

Jet teçhi7.at deposunda T.Çl"ler taleplen"nin YUL lira ikramiye kazananlar arasında l -• ttedir '-..:biy t I ed vBJV .,, BAŞTAnAFI J · • SAHi E • __ e_.:ı Ah ""l e gazeteler Yunan milletinin hissı"yatına havanın müsait olmaması dolayıslyle z.ıye ve seuc e ven m en •-"• ba~da kadın ve erkekler için ayrı ayak - mcı ft' DE - =ıllll'1e met u klltekin vardır. 95 bir tstll"' il b 1 h A tı··~-
k ti d kl b b dl ll 

tercüman olarak B. Çör,.ile uzun ömilr hafif ohnu..tur. · a e aş ıyan arp mavu .. , 
yolu yepJmasını istemi~lerdi. Çalı•ma u a ı arı u üyük anda Kralımızın mu e 25-50 ·ra arasındn ikramiyeler " -ır• kahtı bl taarru h ll el ı....ıt: 
aaatleri çok fazla idi. Ve gayrı" ka· fi "de- mesut istikbaline derin bir imanla kani diişmüştür. temenniyabnda bulunmuşlardır. Bu ga- İngiliz bombardıman tayyareleri Ar- mu r z 

8 

n; g. m 'cf;, 
1 

ı zetelcr, Cö~m- uzun ömürlü olma«ının nawtluX..•n batı cenubunda dn ............ ta- Yunanistanın halen sahfi bölgesınde 
Tecede ücret alıyorlardı. o ara~ bütün Sırpları, Hırvatları ve Slo- Kah••am""·- askerlerı·. ..~ ~--- &... ...,,..._ hl f ... 1.. k u ı· ) B ... _.. Avrupa milletlerinin ı.afer ve hUrriyetl- rafından takviye kıtalan sevki ı...ı- tati- OQAJ'an yo tur. . iŞÇiYE REFAHI ÇOK vaıuan ae am anm. ugün kutladığımız miz 1,,.1.., bir teberrÜ 1 k kıy al d d f 'lr.u& Yunan plA bld tt b lhassa 6r GöROYORLARDI yıldönümü ciddi ve vahim bir zamana ~· e sı ı sı a • filca ar ol uğwıu da ili- ade edilen bir yolu bombardıman et.. • . nının ay~ e 

1 

• ol-
d

.. .. o·· b Ankara (AA) M k Bankası ve etmektc.-dirler. miı::lerdir. !ngillz tayyareleri dafi ba- lamğı korumak. maksadıyle tedafUt •" 
Paralı "ınıfların haleti ruhiyelerinl ei- utuyor. unyanın üyük bir kısmı si- • · - er ez 11' d ğ z1y .. • 

:r:e anlatmak j ... in çok müstekım ve terbı"- lilılı ihtilaf halindedir. Ve harp bir çok askerlerimiz için Kızılayn 50 bin lirn &' t JdJI • d taryalarmın şiddetli mukabelesine rağ- u u nazarı itıbara alınırsa bu va d~ "' k d b d t be-" tm"..: .,.ouye Sa erın e men bu bombardımanı alçaktan uçar ... k çok enteresandır. Bugün bu cephe _,, 
yeli bir bankat"ı dostumla yaptımm bir no ta a ütün şi detiyle devam etmek· c nu e lfur. •• ff~ •. t d" M m1 ._ • h b • Japon baJıJırdığı.. yapma"'- ve milhlm bfr kt:prU-~' hasara mukabil hücumlar pek ziyade muvıı .. 
mülcalemeyi anlatayım. e ır. e e&etı arp adirealnden - - ~ 641 

u J'U lm k d ı k dah liJ"" k k · · b- · k lf / l 80 L ·ı Moskova, 2 ·(A.A) _ Japon bUyUk uğratmağa muvaffak olmuşlardır. 0 
a ta ve. üşrnan A.mavut u fıe 1 

- B f T l\f E D i - ~k:~ı~rı:ı m~~~fa:u~t:ekunlii:ı::ı:;:· G )'On ar Rl Omef .. elçisinin g~n hafta hariciye komiseri Daha evvel Tepedelen bölgesinde as- d.e Podgorıc;ten 40 kilometre '?e~d:lil 

ltal yonlar son derece
de ümitsiz bir vazi

yette bulunu yor 
- BAŞTJ\ltAJt,I J inci SAHiFEDE -

((" açık bir urcttc görülmektedir. 
Va ingtoıı, 2 (A.A) - İtalyanın ha

rici tit'nrcti hakkında bir rapor ncsrc
dcn Amt•riknn ziraat nezareti İngiliz nh· 
Jc.ı:...:ı ının itnl)'an ithnlahnm yii7.dc se!;
&eniı · d:ırdurdu~ımı bildirmektedir. 

Ayni rııporn ırörc ltalya son de.rece 
nmhhı~ olduğu gıda maddelerini tedarik 
edt· emek imkan ı1lığı içindedir. İtalya 
hnrha ı:irf'lidcn beri -v iyecek maddelerin 
fiatlC'rİ 'ii:ı:de lmlt yüksehnistfr .. italya 
h•ı harlın e c;lı zirai maddelerden hiç 
'-.pini stok etmt.'tlen girmiştir. Hububat, 
nf'hati ~-~~hır. et, J..nuçuk, jüt, yün, pa
muk ;::ıbı maddelere şiddetle ihtiyacı 
vardır. Bngünkii şnrtlar dahilinde bun
lan tedarik edebilmesi imkansızdır. 

İtalvan millet. hrJtada altı günü etsiz 
geçinneği göw cıimalıdır. 

---·~-
irALYADA YENi 
HARP MASRAFLARI 
Roma, 2 (A.A) - Resm! gazetede çı-

bn bir kararname ile, harp ihtiyaçlan 
için 14 milyar liret .sarfına mezuniyet ve
rilmektedir. 

Memleketimiz sulbçudur. Bir aiyuet Telik bir cephede ve muaviniyle yapbğı mUlAkatlarda Sa- kert binalar bombardıman ve ban bina- ~Uş b;ılunmalrtadır .. Şı°?a :tıeıll 
takip etmekte ve iab'klüine, tamamiye- halin adası açıklarındaki Sovyetler bir- lar tahrip edilmlftir. muvaf a'kıyetm anahtarı hıç şUJ?. ·er 
tine hürmet eden bütün komşaluiyle rİcaf ediyor liği kara sularında Japon balık a c biı BUtUn bu hareltlttan tayyarelerlmh üç yolun birleşme noktası olan Gotı 
d-..... 'Uk • b" ı· · meselesi gö-'1..:11-n .... Ur. v ı salimen Uslerine dlinmrt~lerdir. nln zaptıdır .. Bu yo. lla. r şunlardır: .J•• 

u.u ve lf ır ığı arzuıunda bulun- - BAŞTARAFI 1 inci SAHiFEDE - :eu~UJ.U•uq• - • - ""11' 1 - Florına lızenndm Yunanıs--
maktadU'. maktadır Şark mınta'·--nda "V'unan· --..-. y•• k• • t d yolu. 2 Elbasan üzerinden orta Ama"'~ 

Memleketimiz yeşil bir masa başın- . ıutl>I ... s 1 1 h ur ıye 1
"' da yaratılmış değildir, bir çok nesillerin War ltalyanları bombardımandan sonra on ngı iZ ava nın e • luk yolu. 3 - Manastır üzerinden 

büyük f edakanlcımnın ve gayretlerinin nunartcsi ıflnü işgal edilmiş olan n Oh- b• ) • y goslavya yolu. 

h l
"d- M I k rt göli1 Uze.rinde bulunan Pogradeç şeb- h •• h k Jr en Unan ------

ma su u ur. em e etimizin asilleri ha- • ucumu a - , N t ·· 
yat. hilrriyet ve istiklal hakkım lı:anla- rınin ilerisine dofnı kovalamaktadır. orveç e mu-
riyle elde eden en İyi evlatlarının ke- Garp yani sahil bölgesinde ise Yunanlı- kında alınan . zafen· ve Su-
mikleri üzerine kurulmuştur. Büvük lar düşman mukanmetini kırarak stra- h• k ki k"' 
milli idealin vücut bulmasına kadar bir tejik mevziler zaptetmektedir. ım ancı 1 

le Son zamanlarda l'ephe {!zerinde bü- e t f •ıA rı·yelı·ıer '6 
ço nesiller milli hürriyet meşalesini yük hava faaliyetleri olmuş ise de hava- yenı a Si at ) kb 
babadan oğuta emanet etmişler. mira• nın muhalefeti do1ııyısiyle bu faaliyet SURIYEDE F AN ES 1 ar çı bırakmı~lardır. Milletimiz bu toprağa şimdi <:Ok azalmış bulunmaktadır Kar Londra, 2 (A.A) - Dlln 6Cce Vil- R SIZ R M fld-~ıkı surette bağlıdır. Çünkü millerimiz yağmağa baş]amıştır. .. hehnshaven deniz ın.şaat tezgahlan üze- MAKAMLARI MOŞKIL Alman taraftarı itti 
bu toprak üzerinde ve bu toprağın sahi- S& 8öylemeğe salfthiyettar rine yapılan hava hücumları hakkında met reisi SuJlıasde 
bi olmak hakkını ne büyük fedakarlık- Yunanlıların erzak nakliyatında=~':_ hav~ nezaretinin 1:rtil1barat bUrosu şu VAZiYETTE •.Aradı.. 
lan bahasına elde etmiş olduğunu bili- Ut çektiklerine dair İtalyan haberlerini tafsilatı vermektedir : . M9 'f'. 
yor., tekzip etmiş ve bu bakımdan vaı.l etin Vilhclmshavende bUyük bir havuz ae- Kahire, 2 (A.A) - Beyruttan gelen Stokholm 2 (A.A) - Bugün burtJU 

• ~emleketimiz anlatmazlık k8J1ısmda- memnuniyet verici olduğunu ilave ~ylc- narından denize uzanan kanalda her ne- haberlere göre İngilizler ve Yu~l8J' gelen haberlere göre Alman Jt<?nl ~ıı-kı bitaraflığma rağmen harici hadiseler- mlstir. vi ve sınıftan gemi inşa edilıriektedir. tarafından ltaly~lara ka~ ~lde edilen altındaki Norveç hilkUmetinin reısl ~ot• 
den dolan bir çok mahzurlarla kartı Burada bir çok denhaltılann ayni za- muvaffakıyetlerm hasıl ettiği şevk ve lsllnge yapılan bir suikast Uzeı·inc 
brtıya bulunmaktadır. Böyle zaman- diririm. manda inşa edilebllecetl altı havuz da heyecan resmi makamlar milşkUl vazı- veçte karışıklıklar vuku bu]muştuı _., 
larda bütün milletimizi Kralm etrahnda Memlelletimadn kartı koyacaiı mfit- mevcuttur. ~te sokmaktadır. Suriyedeki Fransız 
yelnoücut olarak önüne 1~ feda- ldilJeri ildilaam ecleceii, harp ala- Bombardıman ta elerimiz Vl1- fevkaJAd~ komiser Puaux ~ Peten gız..• ~ kirlıklara vakarla tabammll eder 

1
ar- bndan kendW draye edeceti hUlun- helmsha Uzerine yyar akit hUkilmeüne sadık kalmasını istiyen ye- Türkiye tarafından alınan ınU f,etP 

mek çok cesaret verici bir maman .,._ ela ldmMmm ftl'Clır. Milletimidn baya- mıslar v:entaarruz =e~ ~ nl bir beyanname nep-etmiştir. Bu be- tedbirleri de Suriyede derin bir ~ ~lemekteclir. • tiyed l.tlrl.ele idınada h+m-lr hhlmw- nihaye& li~ z ymınamede ezctimle f(Syle denilmekte- bl&l etmiş görünmektedir. 1ta1yan JP ıt-
Bu münuebetle bugünkü vahim za- 1tDe •• Wıteclr. 8'mdllD dola,..t.td, 

0 

clir: tareke komisyonunun protestosll oze ı1 
manluda aalıip olduklamu iabat ettik- lwh_.' • ıt. " w.. ulan ..m "--~-~ hasarab tubite lmUn •l'raıuıız kanını akıtan taarruzun ba- ne Fransız makamlarının 18 ile f8 _r., 
leri -ıı.L--L milli -'~--1-n z..:- LB...._ y = ... :t..L...L. ._

11
• y .......... ~...-da yUbek ..nfllAk kucJret.. tırasmı kalbim1zde dalma -'-'-·orm. arasındaki U .. bin YımanlıY• ııe~ .-:~ h671k ~0;::1~ ı.!9 ·--- .,.._ == = - ~ )l bir~ 'bcnbMırm hedeflere llUet Fakat bugUn de diln o1duju ;hl~ mOswlesi ~ermediklerl bildirilmea-

, ... ~ .... •• 1 1 .... ,.,... '"* .. 11-11111r. --" ......... ...,.. lıgin ....... dir. 


