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Vatandaş 
Bu soğuk günlerde vatanın hudutlarını b ck

liyen Kahraman Askerlerimizi unutma ... 
Onlara ve geride bırakıp bize emanet ettık

leri ailelerine kışlık hediye ''er, elinden p,elen 
her yardımda bulun .... 

·------' ıl:ın mtınder catından gazetemiz mcsuliyet kabul ehıez Ciımhuriyctin ve Cüm1ıu.riyet. e11erlennin f>e~, mbalaWı ftlMT lfVUf ~cUr YENİ ASffi Matbnnsındn bnsılmı~tır 
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Yazan: Şa 
18 - -gı Amerikalı umpanyalara göre 

Y ni nizamı suy a 
düşür · tür 

._----~~~~---~.-~-..~~--~~--- - BAŞ TA ... \Fi 1 İNCİ SAUiFF..OE
csaret, felaket \•o ısbrabm en ~o şekli. .. 
Diğcr tarafta hürriyet ve istikliill muhn· 
fnza etmek &ereli <İ\:İnde mesut bir ha· 
yat giine.şt ... 

Kadı pençercnin ynnına yakla.-.:ırak nokta :ısıl burasıdır evlat... y · I J k 
ltağıdı zlyaya karşı tuttu ve yilksek Mestan bey ihtiyru- Kndının duyduğu eni an aşma Ün d • 

e okuma baıladı: teessUril yatıştırmak için dedi ki: • l d 
c S~ beyine hükümdilt k1 bu sene - Ordumuz.un. sizin gibi mübarek şam ımza an l 

vvel baharda Leh keferesi iherlne se- ihtiyarların duasına dn ihtiyocı var. Siz lngiliz ticaret birliğiyle karşılıklı 
fert zafer eserimiz mukarrer olmnkla bize bu işde kolaylıkla muvaffak olma- ticari mübadelelere ait yeni bir an-
malômun ohun kt bu fermanı hlimayu- mız için uzaktım dua edersiniz. Hem l · • · An'-- d b lı 
r:ıumuzun tarafına vusulü nnında hemen sizin muharebe dışında kalarak ~ ap:ı<"n- l'!..! ıınz:ası ıç.ın KUra a 8§ yan 
maiyetinde olan eli silah tutmaf[a muk- ~ınız çok mühim vazif ler de de ,_ar... ve istanbulda devrun etmekte olan 
tedir erleri ve dUuverfori cemedip man B<?n se.ferc gidiyorum. Buradan ayrıldı- müzakereler dün gece geç v cit ne
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esliha ve mühlmmnt orduyu hümayu- ğım vakit mcmlekC'tin işlerini kim göre- ticelcnmirtir. 
numuza iltihakta zinhar dakıka fevt et- cek? .• Kasab::ınm b::·y·ne ancak ornda Dün ğece ge<: vnkit tstanbuldan Bugün Kauunucvvelin beşi olduğu chenüz rnübnyaa emri nlrnndık. Piyo • 
mlyesin. Şöyle bilesin. Ve nişanı hUma- Kndı bulun~ ~t ~·cktıl t edebil!r. B:n~- telefonla a!dıi:~·ız r-ıevsuk cınlumn- hıılde tütün piyas sının açılması hakkın· ya i,tirnk etmiyeceğiz diyemeyiz. Bu 
:runumuza Jtimat kılasın.> ennleyh, işte gorUyorsunuz ya. S zın •• "h b' 'ikI • .. k"' do müsbet veya menfi hiç bir maliımatn emir belki de hemen verilir. Dedi. Bir 

l{nn · Uınizcc )'eni niznnıın hudutlan
m rcnisletıuesine mani olan da hudur. 
Şimdilik cenubu şarki A vrupada \'azi• 
yet birnz d:ılın sakindir. Yunanistan is· 
tildiıl sıwnşuım knhrnmnnlıkla dolu s:ı· 
hilelerini yamıakln mcşguldur. Yu~os· 
im·>- .mı istiklfilinc bağlılığı, Bulgarisfn· 
mn ihtiyatkar olmak lüzumunu duymuş 
bıüurunnsı hnrbın bütün balkanlarn yn· 
l ılmnsı tehlikesini yine şimdilik bcrfuraf 
etmiştir. Mestan bey: ~hemehal Sirozda kalmanız ve vekilim la gore, 1 racal •r rı umumı a- sahıp değilız. Müstahsil büyük üzüntü başka Amerikalı firmanın direktörü de 

- Padişahımızın fermanına icabet sıfatile devlet işlerlnl J(Örmeniz lnzım tibi B. Atıf lnan'ın t'İ~·asetindeki he- içinde piyasa gününün tcsbitine intizar ~unlnn söyledi: l.G! 
boyunca borçtur. Diye haykırdı. (Yeite- ~eliyor. Sonra kızım Gul ndamı burnda yet on bin ton üzüm «kat'i», bet bin eylemekte:Jir. Mıntaka tiaıret müdürlü· - cTütün piynsasının açılmasından 
nine hitaben) o~lum AlL •• Var git.. KAh- kim~ bıra~~yım? ~zilmdcn daha kıy: ton üzüm «obsyon1u» ve bq bin ton ?\ine bu hususta yapılan müracaatlara evvel eevkiyat meselesini halle meşgu- RA 1J 
yayı bul.. Ona padi~ahın fermanını ve 'l1ctli bildiğım blrlcik kızımı da evvel.ı incir cckat'i» ihtiva eden yeni mu· cevap alınamamaktadır. Piyasanın bu lüz. Amerikaya tütünlcrimizi sevk için Annfartalnr caddesinde sabıkalı Lf.tif 
benim emirlerimi anlaL Şlmdi kas:ıha- '\llalın, sonra da size emnnet edec~im. ka le • 0.. •-tanbulda . t kadar geçikmiş olmcun. milstahsilin ban- B 1 d ~ d dil uk ~o ve yı un n ımza e k 

1 
ana yo un an istiın e e · mesi m ar· o.ıı;lu Suphinin üzenn" de hır· -"·•~- h"rnr 

daki eli silah tutar erlere umumen teb- Bu suretle. gözüm nrknmda kalmaz. . • - ·a am mevcut borçlnnnın zamanında 0 ıııın...u """' 
t d 

rerdir. Devlet Demiryollan idaresi. lÜ· bulunarak nlmm•<> ve hakkında muarnc-
1" .. ,..t yapılmalıdır. Davul ve zurnalarla tlyas efendi burada Mestan beye bir mıs U'. ö enememesini intaç edebilecektir. --.... .- Atıf 1 d ki h tünlerimiz için vagon temin edecektir. le yapılm•cıtır. 
ve mün diler cıkar·ltp keyfiyet hemen sual sordu.. Dedi ki: B. nanın riyasetin e • eyet Dün bu hwıusta malumat almak Ü7.ere •• ...,. 
ohsaliye llAn edilmeli" · - Yeğeniniz Aliyi ne yapacaksınız?. bu sabah lzmire gelmek üzere İştan· müracaat ettiğimiz muhtelif firmalar, Bu vagonlar temin edilince mübayaato -~•....ww-

lşte duydun yn? •. Fermanda dakika Onu da be~berlnlzde götUrme.k niyetin- '>uldnn hareket edecektir. hükümet karanna intizar eylediklerini ~r~;mesi ve piyaşanın nçalması belde- /ngiltere ye yardım işi 
geçirmeden derhal harek timiz em1r bu- de mlslnlz. •• öylemi:;lerdir. Yerli firmalar hemen pi· • 
)'Uruluyor ... KMıya ile ikiniz elele verip tan bey• biraz düşUndükten sonra: - -- yasaya çıkncaklnrını "'e ihtiyaçları olan Bir bn~ka firma da: Piyasaya iştiraki- - DA$TARAF11 inci SAHIFFDE -
hiç va\ft geçlrmeden bu qin lcaplarmı - Ali daha çok ~enç .. Ayni zamanda • d malı sahn fllncnklnnnı söylemişlerdir. miz çok muhtemeldir. Piyasanın ayın tarnfıdır. En mUhim taraf İngiltercyc ne 
derhal yapmanız lhımdır. Hadi, durmn .. ODU götUrUrsc.m GUlendam büsbütün ır ay a yapı a jnhisarlar idaresine henliz tütün mü- ortasına doğru açılmasını bekliyebllir:z, kndnr tayyare vercbileccğimizdir. 
Koı; ~lum.. Bak daha duruyor!" vnlnız kalmış olacak .. Bunun için Alı. baynaıı hakkında bir emir ge1meıniş ol- demiştir. Gazete Amcriknda hizmette bulurunı-

Ali Koşar adımlarla derhal odadan nin benimle birlıkte gelmemesi daha • hr,acat makl beraber bu emrin hemen verile- Piyusada yaptığımız nrn~tırmalar sös- ran bilum.ınn ~cplcrin, torpito~ ve 
dışarıya fırladı. Siroz beyUe Kadı sedir- muvafık olacak.. Burada evin io:lerini ceği cnlaşılmaktadu. teriyor ki, piyasanın açılıruuı hwıusundn ~ayyarelcrın İngil~cye vcrilmesıne ta· 
lcrd<'kf yerlerin? yeniden işgal ettiler. ondan baska kime gürdürebilirim? Ali İkinci Tçşrin ayında İzmirden ınuhtc- Şimdi şayanı ehemmiyet olan Amc.- bugünlerde atılm11sı beklenen ecri ha~ rnltarlık ctmektcdır. • 

thtlyar Kadı o dnkllmdn çok dalgın lıuradn kalırsa sb:e de ynrdımda bulu- }if memlek~~cre )'npılnn 1hracat hakkın· riknlı alıcılann vaxiyetleridir. Bir Ame• vcJer vardır. Bu itibari biz aı: daha bek- _ Harbın başından beri İngıltcrcyc llO 
ve düşünceli bir tavır takın~crtı. nur. Sizden son bir dilekte daha bulu- da bl.z: istatistik ha2:ırlannuştır.. Bu ay rikalı fimıa. tdefonl vaki sualimize lemek icap edecektir şılep satılmıştır. Yakında dnha on şilep 
İhtiyar adamın nçUğinde geçirdJğt nncağım .• Ben seferden dönUnceye kn- lçlndc l~.550llia 'kı)'Dlctin<ie 5,520,116 .. _,.. ____ __. ____ "·--· • - _ .. _ ,_ , • • · ·- ·- ·- ·..:·- · - • • • - verilecektir. Ywden dört şilep AmerJ-

temlz, det dolu gtlnler , bUtUn tefer- -tar burada, konakta yntnr kalkarsınız. ton nllıhte~ maddeler ve )'rica 9{)643 ll- K k l ka tarafından İngiltereye satılınıştJr. 
l'Ulrentlle ~anda gözlnerlnefin ondl·nUnmadde birden ;,u 1~ususta da lntfUnüzU csirgemlyece· ~i~~de. ~4 b~ h~n ihraç arşıya a vapur arı 

can anmıştı. yas e cU Ale- ,ın""' umuyorwn_ . • Bir kısı.in madde.ter fstanQul ve Mer- Bu ayda dog"' an-
me kaqı g!Szlerlnl yumarak kııfasmın Kndı, Mestan OO}'ın bu son leklıfinl sin llaii 1 ibra. ~Udiği bir kssmı s.,x---------
lçtnde vncut bulan mınevt mımznratan ie kab u1 ettnnı J?Öste.rır bir surette ha- ın 10 

dn!c 'bi ~ ··- :u ~_,, _ _ .. Jft • larm sec·ıye ve 
temaşaya koyuldu, rıfre başını salladı mç c u.ı.uq gı. 8

UQ c ere ''==11 
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Knclınm blSyl USl mk d Unür gibi Bu sırada Ser~ kasabasının bütUn di&i luılde lilntınd~n çıkm~~~ ibra· are, arşıy a 8 1010 b 00 
örUnmest Mcstın beyin g5zUne çarptı 'IOknklannda şenlik gUn1erinl nndırıın cat raknmlanna ıthnl cdilmcmıştır. talileri 

v ihtiyara dedi ki: 1lir vaziyet peyda olmuştu. Her yerde - - - - J•l..·tı•yaçlarJD8 cevap verdı• 
-Ne o, efendi hazretleri!- DU lince- davullar gilm gUm ötüyor, zurna s<:!slcrl ~ZISSJha mecllsl il. - ·••- -

U, dalgın gl5rllnllrsilnnz. .• Gam. tasa si- '\rtatııu birbirine katıyordu. Ve müna- VıUlset uınuınt hılzıssıha meclisi a:ırlık x. x Birinci 1ıanunda do ... an 
Ee mI d~U? .. Halbuki bunlar bize ge- .:filer her köşe basında yüksek bir rnev- toplantısını Pazartesi günü yapacal..1.lr. Kargıyakn hnllcmın ihtiynçlannı nazarı Ay ba11ndan itib ren lzmirdcn Kar- :1 
rekmez." BugUn hasmımız olan Lebtile- 'de çı'karak boşlukta derin akisler hu- Sıtma mücadelesine devnm edilmekte- itibara alan Devlet deniz yollarının iz. 11yakı\yı:ı son vapur 21.30 da hareket lıadın ile e 'lıeJıler nasd 
re aittir. c:ule getlrecek derecede yUksek pew:-dt. .... dir. l\!Icvsim dolnyısiylc sıtma ıevakkuf mir Körfc% idaresi tnrifeleriııi yeniden etmiyc başlamıştır. Bu eefer devam ede- olıırlarntq?-
Kadı derin blr surette lçlnl çektikten den, makamlı blr se'llcı bar bar bağırı- halindedir. tanzim eylemiştir. Sur \'c Efes vapurla· cCktir. Konaktan saat on dokuza kı\dar Birinci kiinundn gilncş "Cedi• bür-

son.rn cevap verdi: yorlnrdı: - -·-- nnın muvakkat bir ı:aman İçin seferden hareket eden vnpurlar bütün Ka~kıı etindedir. Güneş bu b~ iken, ynni 
_ DUşUncell g'ôrUnüiilm muharebe - A~a1ar, beyler ... Hep susalım .. Beni Seierih·sar hakimliji knldırılması zarureti karşısında elde kn- yolcularını ta~ımaktadır. Son Uç gUn birinci kfuıunda doğanların hususifct 

cdçc~<imlzden 6türll değil.. Hakkın ina· bir dakika can kular.Ile clinlemellsini7_ Torbalı müddeiumumisi B. Cevdet lan ve biri ihtiyata nynlan üç '\'apurun içinde Konaktan saat 20.1 O da Karoı· ve tnlileri garbin bazı eserlerine göre 
yctile dllJmanı tammnlle eı.eceğimi:ıe t tnnbuldan Serez Mirlivıısınn g(inderl- M nteşc sall'ıhi~-etlc Scfe.rihlsar hakimli- Kıırşıynkayn gidiş ve dönü(flcrinde Ko- yakaya hareket eden vapur vasati 72 şöyledir : 
eminlm.. TUrk ordusunun Jtahramanlı· 1~n . fermanı hüm:ıyun ahkftmını size ğlne tayin edilmiştir. nıık ve Alsancak iskdd.erine uğrı:ımalıı.rı yolcu, 21.30 da hareket eden vapur da ERKEKLER - SayglS\1., hiddetli olur-
~ına karşı hangi a~an kuvveU mu. '1ıldıriyorum Devlet Lehistan hüküme- - --•-- inıkiınıı~ hale gelmişti. Sur ve F..fe1 va- vasati 40yolc.uyu Kaqıyakaya ta§ımıctn- lnr. milnıızaayı severler , milteredClit ve 
kavemet edebtllr? Türk gUcU l\'Ioha,.ta, tine karşı WC!r ılAn ettl Kasabamızın Islahı 11.ı.A( eden purlan tekrar idarenin elinde bulundu- Bu rnkamlaıa paşofular <Ja dahildir. eğer ~celeyin d~m~ iseler gayet 

V 
.,_ ~ •U slllih tutan bUtUn erkekleri vazife mahkinıaualar ğu bu ay başından itibaren vapurlar mUntekim olurlar En b"•..rtı .. "'"" kleri iynna uuUndc ve dl~l' savtl1Tardn Av· K k ı ._ l Kaqıyekadan dönü yolcusu ise yok si- kndın1 ___ 1 ,.,."_~-•~--U3B~ -~~la '1 run mn biri ik uvvetlcrind n dnlln '>3Sına çaihnhyor. Yarın sabah her kes ona ve A sancak isıı;:c elerine uğramı- b"d" genç ıuu wwıUIUlK&.ır. UUUU" a. 

UstUn o!duğunu bUtOn Alc:me anlat-'• oıiliihını alıp hUkOmet konağında hımr Ycnt ceza ~\·leıine günd"rilecek bazı ya başlamıştır. 
1 

ır. le mUnns beti tesisinden kaçınmak l • 

ld D 
"""'ıl lmluoma.lıdır. Din Vf" millet uoluncln en- mahkumlm· i"'n ron.,,0 "'vm· de ı,ı·r .,..,.un· Işıkl arın mashlenmesi İ!iİ ba ... laymca Bundan bnıka her sabah e:ıat 6. 1 S de zımdır. 

o u. Unya bir araya gelip te hep bir- " .... ~ " ..,_,,. K k h 1 b 1 · • b" K k d 
1pn Uzcrlmlze saldırsalar )ine bizi yıka- lısılaeak gUndlir. Sonra duym dık, Mt- yapılmıştır. I lahı hali görül n sanatkAr- arıııya a nlkı, eski itiy tlan hilnfına ta e cer ıçın rr \'apur ıırşıya 8 

an KADINLAR - Gösterişli fakat mah-
,,,ı ·acaklarına kanlim. Esasen biz Türk- mcdik J?ihl .sözler(" a'lll\ t-heınmiyf't veril- lardnn 27 mnhkQ.m ll)T.ılnuşlır. Bunlar pek erkenden Kn~ıyaknya dönmiye ve tahrik edilmekte ve talebeleri Alsan· dut i.ıkirli, hiddetli ve ge,:ezc olurlar, 

1 uh 
m·vecektlr, hn!.... Vckfilctin tensip cdccC""i t.•erJc.r"' uo .. nde· enııt 20 den sonmki \'apurl r üç, beş <:4Jkta bı.rakm~ktad:r· .B~ npurun hare- genç.liklerinde korkakbrlar. Aşıklarml 

r m arebe~i tıpkı bir şenlik günO h "' "' " 1 ı ·d ı b ı k t t bd l d 1 t A 1 Ve mUnadilerln ,ı:usmal"'p•nı ınu"te"- nleccklerdir. )·o cu i e gı ip ge miyc aş amıştır. e ıına_ı ~e 1 c 1 mıı ır. me e Vf1;PU- zevzeltliklerl. ile ~k ilzerlerse de evlen-
mahiyetlnde telakki ederiz. bilirsiniz. ... .. K ,__ f d ht k '- ld lcıp davul ve zurmılar or•-1ılt1 b·ı-b; .. 

1
·n"' -- -- rşıyalQl.yn ııon eri yapan vapurun ru a 1 ıyaca ce,. np vel'1'Ce §Cıı.1 e dikten sonra kocala.nna son derece mer-

Çoktanberl kınlan içinde mahpus tutu- ...., · • .- h ı~ ı 74 k k d d" ·· t · d"I · ti ı lcntan gUrültUlerinl vftvn1nktn d"'"nm Pa ca•h yü wn ıı.tJ uru il ar üşmüştur. anzıın e 1 ınış r. but ·ve sndık olurlnr. Yolculuğu Se\·er-
an kılmç1anmız, ku11anılmnmak t.•Uzün- " ... • y · ·d · - 1 

•• d- 1 S E' 1 b d l 
d 

., ediyorlardı. nı ı aremn yrunız uç. ort yo cunun ur ve ·.es \'apur arı un an sonra er, iyi yemeklere bnyılıılar. 
en oldukça paslandı. Onlan dU.mlanla- Torbalının Kayns köyü ve i las}·onu· hııtın için seferlerini eski i gibi temadi muntazam surette Karşıyaka hattındcı * 

rın kanile yıkayarak paslannı gidermek - 6 - nun adı •Kay~rı. ıle füıbasınn mani ol- ettinnesi bittabi imlc:Unsızdı. İ!lliyecektir. Sura ·mi hatırda lutmak ltızımdır ki 
ltızım. İşte bey o~Jum .. Şimdi anladın ANASI OCIJUNUN DA FAUNA ıruık üzere P.mcarlı olnrnk tebdil cdil-d~il mi? .• Beni dn~nndilren biç te bu B A K 1 YOR mi1! ve D hiliyc \•ekfiletincc tasdik edil- .... ---·---·--·--·--· ----·-- -·-----·--·--- --·---·•··-·-----·--·--·---·--"·---·---·---·--·--·---·--.--... -. yukarıda ka~dcdilen hilkümleri kfınu· 
sefer ilan olunması~ddesi değil!.. Genç Osmanın bu sefe.ri ilün etm€'si . l Basr a y o iy iltracat tom.obil lastikleri nuevvel.Pe doğan her kes için mukadder 

imparatorluğun ge.nl~ toprnklnnna da- mı r. İzmirdcki ihrrıcnt tüccarlannın Bnsro İzmirdc ve nnrb1 A.nndoluda otomobil \'e muhakkak saymnk asin doğru dcğil-
Mestan bey şaşırdığını anlatan bit ta· hll lan h _ __. d b d 

1 
W- k oı· 1 uh lif 1 c;.-· dir. Bu ciheti de yine garbin eserleri 

vırla: o er yt:nıe erin lr alaka ve urgun u~wtn sı ılmış bulunuyor, Ka- Y ıy c m te mem cketlerc sevkey- lAstiği ve yedek nksaını bultuıamanuık- bUh t b ·· ettir. cl te ·• eşte 
_ Şu hnlde, dedL .. Ne için d~ilnU- evinçle karşılanmıştı. Kanuni Sultan nuntden ~nrn gc-1en padişahlar.ın sefer- lcm~k .iste.dikleri malla_r. V:e~tin \-aki ta ve alakalılar bu ihtiyaçlarım nnc k \~Wlan e t=düller 

1'lle' ~~vi-
yomınud Sülenmanın ölUmUnU Uıkip eden uzun lerc gltmıyerek Topkapı scıraymda zevk I>~ ~~c tesblt edtlmektcdı,r. Basro i _._ h ldan 1 . tmckte""'...:l Ti t uetindeki bazı hususi , tl · . 1 hi· 

seneler zarfında 6mUrlerinl hep duı~un ve snfn içinde vakit gcçinneleri biiti.ln yolıyle ıncır, üzüm,_ tiltün, zeytinyağı, sı.un u emm c wc. er. care .,, le erm ~e er 
lıri;d~ ~d~:dı:e~~ 1;~ç~!~~ 1:ı: bir sulh havası içinde geçiren Türkler mnlıfilterdc daima tcl..-rar olunun bir de- mndcnle.r, palamut \'«." p.tlamııt hiilas sı odnsınn ~elen bir yazıda, bundan somıı )e ;fnrkları°J~ı:Uhlm roller ifa <:ylccll· 

d 
,;

1 
artık bu mcdit hatlık devresinden dikodu mcvzuunu tccıldl edivordu. st>vkt dücıUnUlmektedir. ıncmlckele gelecek otomobil Ye lastiği .roğlrulJ .. nazrırır, , .. ~-wıue'"~'eelvdn.ze ed)o'J;~ektbu'~::· ~~ 

um .• O!>'um.h Gençliğimde Tunn boy- b kın ı ~ "" ,ıuuı v. ~ ı.\ül. .,.-
lnrmdn düşmanlara az. mı kılınç salla. ı ış, mıanmış gibiydiler. Her ke.s bu - H i 'l' ı E () 1 _ • --tt-- ve yedek aksamı p:ırtisinden İzmirln ilı- sanların ayni hususiyet ve talle malik 
dun. Merhum Sultan SUleymnn devrin· ÜÇ hırsızhk iailleri tiyncma da bir nisbet n)'r1lacağı bildiril· olma1annı .meneden en milhim funildir. 
de tahsilim1 ikninl edip te medreseden İ Kahrnmanlnrda bir diikiınclıın 29 ad t miştir. t n. 
çıktır çıkmaz beni seriıaddeki küçük ngilterc clv:ınnda donanma - deniı:altı nrosnıda haı·p \•c iki kahraman mnkara çalan Jsmnil ve All, 4}saucaktn . 
~~~~~~~ı~~in ~~a~rb~ .. ~v~~ı~ ~w~~~~~~~~~ ~-m~-------~-•r••••••••••••••• 
ettiler. Bh; ynnl RumeU hudut boylann- ı ş• ı d • • d J ı.-alan Snlih ve Mc:hmC"t, Şehitlerde Züh· 
da vadte gören ulernn, tıpkı silahlı as- - ıma enızın e ca us r liinün b;ıhçe clnmınclıı hnzı C-Ş)·<!lar çalnn 
kerter gibi dUşmnnla uğraşmaktan bir HUseyin o~lu Murut tutu1nrak adliyeye 
en h!le haU laılma?dık. Budln Kndı.sı Muazaım_ 1Uthiş Türkçe Söilü şah r. Matineler: 2,15 - 4,45. 7,l:i-9.45 verilmişlerdir. 

TEŞEKKÜR 

Habil efendiyi elbette duymuşsundur. 
O da benim gibi ulema sınıfına mensup. V E 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

Matineler: :3,30 - 6 • 8,30 
İki filim birden: 5-12-940 Perşembe ITTtnünden iUbnreıı: 

tu. Fakat kalem tutan ell kılınç l-ullan
masını da pek iyl bilirdi. Onun gibi ben 
de bir çok gazalarda, askerimizin d* 
men memleketleri içinde yaptığı milte
addlt akınlarda hazır bulundum. O U • 

man gen~ lelim. GUcllm. kuvvet!m ye. 
rinde ldL Bugiln ise Jhtiyanm. B u titre
yen ellerimle arlık mlAlı tutrnağa muk
tedir olamnm. !şte bundan öttlrll derin 
bir hOzUn sezmekten kendimi alamıyo. 
rum. Benlm için, bu ihtiyar halimde ga. 
tayn gitmek biraz: g{l~ •• Beni d~Undilren 

Tayyare Sinema I Ti: 3646 

Çok ~tül \'e tehlikeli bir ccr
mht ameliye geçiren hemşiremin do· 
ğumunda hazakalini gö tererek iki 
hayatı kurtaran askcıi hnstanes1 do· 
f:um evi mUtcbassısı sayın doktor 
önyUzbaşı B. Vefik Ağar'a nilenıizio 
minnet '\'e şükrruılnrını alenen nttcfr 
ıneğl bir vecibe addederim. 

Anadolu njansı muharrirlerinden 

!"'- - -· --- - ~:.:_~:ı-~ 
=······· ··:······· · ·························································~·········~ 

~ ~ UYUK 1 İKA YE ~ ~ 
: ........• ~ ....... . ......................................................... : .....•.•. : 

Umulmıyan Saadet 

- YAZAN : CIÇ YILDIZ 
33-

ilinıntsızlıkla sordu: - .Hiç te boylcslııi hclclemiyordum, 
- Sizin ikametgrıhınız ~u mu acnha? di.>•c fısıldadı. &na evden balısettikleri 
- Evet <benim> iknmetgahım \)u! vakit, benim Fatihteki kuliibem ne\•in-
Rewuı bu cevabı '\'erirken mtilki~·et den bir baraka ile karsılaşnıağı bckle-

sı.fatı Uzerinde ısrar etmi5tl. rim. 
- Neden sordunuz? - Ben de bun:ıya geldiğim vat · bu-
- Ne bUeyim? Zira ... Böyle bir evde nu beklemiyordum. Fakat znnncttiginiz 

htç otunnnmıştım. Bu hakild bir saray! kadar müthiş bir ih~mın yükü altın-* da kalmıyacnksıruz, zlrn aile erkll."lı son 
Yüksek ve haşmctll parmaklığı geç· derece nazik ve sevimli kimselerdir. 

tikten sonra parka girdiler. Işıldak asır· Rezzan birinci olarak indi ve otomobilin 
dide ağaçlar altından ve grubun penbe- klaksonunu duynrnk döndükleıini nıllı-

tl nmDl mız, diyecekti, Rczzana bak· - Vaktiniz olacak! bUtUn istediğiniz leşUrdiği kUç\ik gölün yanındnn kayar yan ve btiyilk merdiven sahnnlığına çı-
annıı:: a. o da slzl görmek için b1Uyor. güzel yerleri de görebUecebiniz. gibi geçti. Gülen tcbcs.cıUmden kendini kan annesine doğru Uerledi. 
'Ozcrind müthiş "blr tesir yaptınız:.> Fa- Cemil silratle, hattA Gülenin fıkrince alamadı. Rasinı de hu 7.ahiri haşmetin - Anne, sana yeni bir davetli getir-
bt bu sözleri dudaklannın ucunda za~ pe.k fazla sUratle otomobili idare ediyor- te. iri nltında kalm~tı. dım. 
tctU. Bunu hissediyor, fakat elinde mQs. du. Fakat, boğw.nın kunıduğunu söyli- Fnkat bay Şardanın <'\'İni yağmurdan Anne hanım genç kızın ne dediğini 
bet bir delil bulunmıyordu. Rezzan • yor ve eve dönmeğe istical ediyordu. korumak lcin çiftliğhıl kiraya verdiğini duymamış olacaktı, zira elinde tuttuğu 
dece nazik davranmqtı.. V Rasim Uze- Neşeli değildl, zira Raslmln, diz örtUsU öğrendiğinden beri, kendisi bu histen gıızctenin koşu sütununu tetkike devam 
rine ttığı naznrlan belki de kendisi altında, Gülenin elini sıktığını hissedi- biraz kurtulmuştu. Bunun gerçekten ediyordu. Kaşlarını çatmıştı ve yerden 
}'anlış tefslr ediyordu. BiltUn bu düştın· yordu. Etrafındakilerden daima şüphe böyle olup olmadı~•ını bilmiyordu amma, göğe kadar hakkı vardı. Şu İzmir koşu
ccler kendi kıskançlığından başka bir eden bir delikanlı fdL Felaket bu ya, Cemil öyle .söylemişti. nnlıyan mütekait nlhnyın tn\•siyesilc ve 
§ Y d ildi. ekserfy şUphelerinde haklı da çıkıyor- Gülen cc\·c: ı:cldiklcrini> anlamak jçin farında komşusu bulunan ve sözde ottan 

Bir d kika sonra R.ısim on;ı fısıldadı: du. bir gnyret sarfıruı mecbur kalıyordu. elUe ck:ınndlı> ismindeki alın Uzerlnde, 
- Stiz veriyorum, gelecek hafta sizi IJıldnk, parlta hrlkim tı>nenin üzerine ÇUnkU bu koca bina onun lcin, başka başka yerde işe yarı)·abilecel. mühimce 

Karacabe)' harasına gotUrecPuim. çıktığı vakit Rezzan ferahla: zamanda olsa, pert mnsnllnrını andırır bir parayı oynamış ve kaybetmişti. An-
- Vul.-tiın olursa! çünkil b ka göre-- - Oh, geldik! dedl blr saray olabUlrdl. Ra.c;im onun kulağı- ne hanım bu zafere o kadar bel bnğla-

cıck ~ rlerim var - Rasinı muazzam binayı göstererek. na eğUcrek: m~tı ki :favorisinin acınacak bir ~ekilde 

Kalplere heyecan veren, göilcro bnyat, dudaklara tebessüm 
FİLİMLERİ Hiç ŞÜPHESİZ 

LALE ve TAN SİNEMALARINDA 
Göreceksiniz. İşte bu haftaııın programı~ 

LALEDE 
l - ÖLÜM MAKİNASI SON PEVREfil 
2 - DEMİR KAPI ARKASINDA Heyccnıı dehşet kııynnğı 
3 - EN SON GELEN HARP JURNAU TÜRKÇE 

aşılıynn 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TAM DA 

l - Yüzlerce dilber kızlan.n O.)'Ilfldığt senenin en bUyUk RcvU. fıllml 
RADYO SARAYI 

2···tİÇ HARBİYELİ 
~k. V azifo, Kahramnnlık ve Filimlerin pırlantruu 
3 - TÜRKÇE PARAMUNT HARP jlJR.."'{ALl , 

koşunun en geri:>inde kaldığını öğrenin- - At koşularına nlakadal" olur ınusu· 
ce az kalsın bayılacaktı. nuz? 

Henüz bu heyecandan kendini topla- - Biraz. 
ynmamıştı ve bekleruniycn bir konuk - lstanbulda yapılacak koşular içi.ıı 
gelmes.l onun dıkkatinl bu meseleden bana bir ip ucu verirseniz. sizi oğlum 
çevirecek kadar milhim bir hadise do- temkki edeceğim. Artık kime ln:ınacağı
ğildi. Gtilen fikren bu tavrı hareketi, nıi bilemiyorum. Şu bizim Albaya iti
daha mlitavıızi bir nlle ocağında yenl btr madun vardı. Halbuki verdiği fikir boş 
odn hnzırlaınak ve yemeği fazlalaştu- bit balQn gibi patladı. Bu şiddctll d:ır
mnk zanırtelinin doğuracağı şaşkınlık beden sonra bl.7.zat bir favori intihnbına 
ve heyecanla mukayese ettL kudretim kalmadı. 

Rezzana dikkat bile etmeden, nnne - cAltın yıldıu ismindeki atı tawr .. 
hanım ba.5ına gelenlerin tafsillllıru nn- sınız elbeltc. Bunun üzerine oynar:.anll' 
latmnğa koyuldu. Bu ckanadlı> olsa oi- na ıl olur?. 
sa bir siitçü beygiri olmağa yarardı. Ya- Anne hnnıın şimdiden blr haz sayhası 
but onu iUiçlamışlardı. Evet, rtınğlübl- kopardı: 
yetini başka surelle iznhn imkan yoktu. - Ben de onu dilşUnUyordum. Anka
Koşu tabirile cdope> etmişlerdi. Artık rada girdiği Uç koşuyu da kru:anmış
kimseye itimat caiz değildi ve koşu alnıı· tır. Her ümide imk.l'tn verecek bir at. 
lnrındn innnılınıyacak şeyler oluyordu. Bu tayla iş gürü1ebilir. • 
Hitabesinin tam bu kı mınn geldiği va- Cebinden bir kUçUk ııot defteri ve bır 
kit Rasiml gördü: kurşun kalemi çıkararak cAltın yıld~> 

- Oh, hoş geldiniz! d~dı Fakat k·m- ikin • koo:uda hirlncl geldiği takdirde ne 
siniz! kadar pa'ra kazanması ihtimali olduğu• 

Gazeteci, foto muhabiri Rasim. nu hesap rtıneı'fe koyuldu. 
Anne hanımın nklında bir tek fıkir Rezznn Rasime hitaben: 

vardı ve bunun haricinde onu alakadar 
eden bir ~ey yoktu. Sordu: - B İT 1\1 E D l -



$.lt~fC'E 1 
....... -~---....... -- '---...... ==--"m!-1!11!11~~™~~~~!"""'9-~~~~~~~~~ 

1 

Romanua halkı Türk - Bulgar BİR !'.ErKfK Askeri vaziyet ............ 
Karadağın ta_ ~- ltal yanların son ümi- Münasebetleri karşı· Silahlarını teılime 

hine kısa bir diDraç'tatutunmakhr lıklı dostluğa datet edilmiıtir 
- BAŞTARAFI 1 intl SAııtFEDE- J r Bükrcf. 4 (A.A) - J-laTM bildirl-

bakıc relcetleT da aynı .d>eplc alır inkipf ua yanı yo yor: 
~·•• ediyor. -BAŞ TARAFI l 1NCI SAHiFEDE- Hükümet nqrettiği bir beyanname ile 

Cazctclcr bir kaç tayyarenin Knrn- Dün yeniden \,~. ~ikdaT eaiT ~m- Barad~ ~. ba~ter tarafından te- halkı üç gün zarfında ailaldannı teslim 
dağın meşhur şehirlerinden olan Podgo- mış!ır. ~_!'afA". mcvzıının bat1!1nd~ki ~- ·~ e~ili sı"bi. Türk matbua~c1a etmeğc davet etmiştir. Bu emirname 
riçeye beyannameler attığını ve halkı rekat dı~e~nden dah~ ıagı~ tnkı~f ~ iyi lrolnfUIUk mf!nuebetlerimi- hilafına barelc:et edenler alb ay hapQ
:?ugoslnv idaresinden soğutarak ttalya- etınektc~ır. Şımal cephesındeki lıarcka: d aolgeleyeliilecdı mahıyctte yullar ten beş sene ağu cezaya kada'l' tecziye 
ya iltUıakn teşvik ettiğini yazôı1ar; Ye- tın iılk~afiyle ltzılyan kuvvetlen ~ doğrudur. edilecek ve bunlann mallan "da mUsa-
nl Asır bu münasebetle gazetenin ilk kendi1tğinden çekileceklerdri. Fakat iki hiildimet arasındaki müna- dere olunacakbr. 

nlfesine b z.ı reStmler d bastı. Permidi • E.rgiri hattındaki harekata ıebetlerin karııWdı hürmete ve dostlu- Lejyon! nn ıe6 Horia Sima bu emir• 
Bugünk\l blıı bir badire içlnde bu ha- g~lince: ~er iki. oehir bir iki ~ne kadar ğa a~8:?~ıi'?1! aöyt:ll!~le yalnız ~~!· namenin Demir muhafıilnr da dahil ol

l'ekctin manasını mılamak ist.iyen arl- d~ek uze~cdır. En cenupta. ltalyanlar g~ hükwnetmm fikrim ifade etmedtgı- mak üzere bütün Rumenlere §amil bu-
lerin önüne Karadaü tarihinin bu yaır çekılmektcdırler. . .. mı ~ruyonmı. • • landuğunu beynn etm~tir. 
rağını a çmak StL~tiyle k endilerini ten- Ayasaranda ıehrı de du3mck llzere · Türle T~dakı .. ~~ bamhk- Son taarruzlarda ali.kadar bulunan 
vir etmek istiyorum: .. bulunuyor. . lar baklanda .• Türk. hükumeti bunia:ın bir çok şahıslar tevkif edil~tir. Pro-

Asyndan bUyUk nmhncerette Arya .. Yunanlılnr bun~dakı .. muharebeler?e Y!11nız tedıüw ~ıyctt~ ?ldu.ğunu bızc Ecsör Yorgo ve eski B ~ekil Mogria
dmilm akvama mensup kabailin blr yuz:dcn fozla top. beş yuzden fazla e.gır bır çok defa temın etmi;tir. . nonun katılleri idam edilmi !erdir. 
kısmı Amnvulluğa ve Dain açyanın ce- mn.kin;li tü!;~· üç yfu.. krun~on. iki bin S!>n :wnanlarda yenid~ bu ~~a ldam edilenler ar ındn Plcsti polis 
nubuna· tabiatin en haşln mınta'kaların- motosıklet ıgtmam etmı!">lerdır. teminat aldık. Sundan kdiyyen emmtx müdürü de vardır. 
dan biri o1nn o yliksek da •lara sığınmış- • Amav~!luktaki ı;alyan _kuvve!leri- ki .aı:~ızdnki iyi kom.~uluk münasebet- -•-
tar ve orasını vatan ittihaz etmisler, nm .! 1 Tumen oldugu tnhmın edilıyor. 1eri inkişaf ebnddedı.r ve kuvvetlen- s· '" I'. ,r 
uzun zamanlar varlıklnrını koruyabil- Bugune kadar cereyan eden muharebe- mekte devam edecektır.» 1 " a iZ ~ın"ı 
mMcrdir. Eski zamanlarda, Hersek. Ka- !erde bu Tümenlerden be§inin çok ağır Popof nutkunu bitirirken hükümctin • • • 
rada~. ve Arnavut1uj.Tun şimal yarısını zayiata uğnıhldtğı. h~.sap. e?ilmelidir. Bulgaristaru harp felaketinden esirge- ÇI,, 1 mesDıesı· 
muhtevi olan kısma llleryen adı vM"il- Avlonya. «eeelı gundüzlii taarruzlar· o:nek hususunda gayretlere devam ede- U l IJ 
di~dt>n Arnavutluğa IDerya denildiği ~an ~rtı~ bıllıınılıı~~aca~ hale gelmiş- eeği .hakkınd~. teminat v~iş ve IAyı'k Be.rlin 4 (A.A) _ D.N.B. ajansının 
an1,..,ı1mnktadır. tır. _Şımdı ftaly~nlar ı~n. bır tek çıkıırmıı ol~u~u mevku bulması içın Bulgar mil- Tokyodan istihbanna göre Siyam ile 
Şu halde, Avarlar, ve Dalmnnlerm yen lkalmı~ırkı 0 da ~ra~n" letmın menfaa! vc:ı haklarının ~niyette Fransız Hindiçinisi arasındaki hudutla-

ço'k: sıkı bir münasebeti olan Karadağ .. Ma~mafih buraaı sureklt taarnızlara bwun~u!11lacagmı beyan etmıştir. nn kapalı olmnsın:ı rağmen hudut ihtt-
sclteneslnin 1slav, Arnavut ve Boşnak- ~~adıgınd~. ya~ında fdco uğraması .Harıcıy~ nazınnın bu nutkunu müte- laflarının sullıan halli imkAru MlA mev-
tann ihtllabm1an vücuda g laiği mu- ihtimal danılındcdır. akıp mcdıs Kralın nutkuna baz:ırlannn cut bulunmak-tadır. Hem uzak ,earkta 
b'kkaktır. Mevcudu 250 - 300 bin kif{yi şan cevabı kabul etmqtir. Bu ecvap bütün sulhun muhafazası. hem de ihtilM bUy{i-
Karadağ kabüe1c.ri~ le, Amavut kab1- ~~azz:am .. b!r o~d~nun iaıe. c~hanc v~ n_1e'bualann lıuzu~iyJe _yapılacak mera- dilğil takdirde İngiliz ve Amerlkaltların 

tı.-ım -arasmda ismen, nhlukan, cism<'tl dıger muhı~ .ihtiyaçlanmn. hır tele lı- mmde Krala venleeelctır. bu .fzrsattan istifadeye laılkışnnlan hn-
hic bir fark yoktur. man?an teınuu m~ddeten ımUnıızclır. - - •-·- kAm karşısında Japonya Siyam ile Fnn-

• Meselil: Koç 1mbilcs1 Arna\:utlukta ?811wa~ ta}'}'~ıyl.e yapılan nakliyat ElbasGna ''Ogrw u ~ Hindiçinisi arasındaki ihtilafın daha 
mümtaz hır kahile ismi .olduğu ,gibi K~ !.8~ ?11 ımUnsızlıgı gıderccck halde de- !! il zıyade bUyUmemesinl attu etmektedir. 
mn ciA .dn bu namı wan cfuıt r. gıld~~· _ . - BASTA:tA.FI 1 ind SAHİFEDE - ._ .... 
ı~kndra şehri ıniluttan çok zaman ev- Sozun kısnsı Arnavutlukta~. 1~1ya.n yoüle Sclaniğe bir taarruz ihtimali kal- MACAft BAŞVEKILINJN SOY· 

vel tlleıy.:ı hiikilmetiniıı merkc.d bulun- ordusu her bakımdan çok mu§kul bır mamıştır. Yunıuı ileri hareketinin ayni 
cluğu sırada en kuvvetli tstlnatgrıhı bu durumda bulımmalwıdır. tempoyu muhafou ıelmest ihtlmall az.. LEOICI NUTUK 
mtntaka saklnlcr1 tdl . • ----~-- dır. Eğer !ltalyanlann mfıneviyah yıkı- Budapeşte 4 (A.A) _Macar ekru 
tııerrenter mllA.ttnn evvel Maked<!f1Ya- l•vıçredelır Fransız h~ ~ temponun muhafaza ~me. Kont Tcleki söylediil bir nut~ Ma-

,Jt dan\ ldarelermo eç!rmlJler idi ise h . / . mlim"künse de :şimdlye kadar sarsıldığı caristanda iaşe maddclerlnhı azalma se-
de btıs·Uk lskenderin babnsı tanıfmdan arp earr erı :muhakkak olan İtalyan maııcvlyatı b~ bcplerinl izah ·1 • Alına 

l!liio cdilmiŞ!erdL ntız. bu derece bozu1mnmıştır ltalyan ih d'l :! ClllJfmadd-~. nyaya 
Hill"' : Kur •, Arnavut bbtlcle. V4'\ 3 (A.A) - Havf.S ajansı~ Lt- ordusunun hezimetine funtl ohn sebc raç e 1 en gı • eu:.rmin neden 

-ri}1e mcslcilndur ''e onlarla hemftbenk yondan btihbar e.ttığine göre, Fransız terden mlihlm bir kısmı bu ordun P- ~n zamanlarda arttığını hah eylem~ 
la k --·-'--- ad ktan Ro Harbiye nezaret! İsvlçrede cnterue edil- ~·-' ri1 ·--•-- ~----- un tir. o ra . ~~ ~ ı :sonra ma mlş bulunan 20 bin Fransız ha esiri· u.sıe e muvwsrua:sını = "·e banın Başvekil ezcUmle demi§tlr ki: 

devfotinln id.nresı altma giımeğe mecbur tün yakında Liyona geleceği ba~nda\i kıtal&nnı muhasara eden Yurmnhlnrı.n c Macari.rıtaıı bu ltnbll tahdidata al 
kalmıştır. haberleri te.kiip etmiştir. İsviçrede en· mUkemmel scvkUlceyş hnreke'tidlr. Bır malıdır. Macaristan, dOı!ltu ve mil~ 

Romalıt rın ~rk '\re garp imparator- teme cdilm1e olan 30 bin kisin.in avdeti· ~k noktatnrda ttalyant~ cesaretle h:ırp bulunan memleketlerin harp içinde bu
lu!u namiyle ikiye b51UnclQğli sırada n1 temin için daha b:m mllzakerclerin :~er ve a;lıktan ölecek dl:'receye lunduğu bu sırada bazı maddeleri zor-
Arnavutluk me~·anmda Knrnd_ağ dahi intiacı lhımdır. ,elm~en. teslım olmamışlardır. İtalyan lulda temin ettiklerini göz önünde bu-
prk imparatorluğunun idaresine geç- askerınin Alman askeri kndar çarpışma- lundurnrak kcndlsJ.nl bOl bol sarf etme-
ınfştl. Bu lmparatoiluft'un enku.ınd:t hllkilmet denecek bir vasf'ı da yoktu ya hevesli olmadım Aşlk!r ohuakla be- melidir > 
Karadağ Gotların· ve milAdın -yedinci Merlcezt olan Çetinenin 1300 tarıhıe- raber bir harp plAnmın mcVt:Ut olma- · _....._ 
asrı sıralarmda li biltiln Arnavutluk rinde bile Prensin sanıyı dahil olduğu mast dolnywle ·ba' göstcrett mtw.ıffakı- 1 1 1 1 1 

· De beraber Karadağ da1ı1 tslavların Sda- halde bUWn bina adedi yüzU tecavilz Y;~!T.Hkten 'bu asker mesul değUdil'. Va- G R T TAHK M ED l YOR 
· resbıe W:ibl ~- etmiyordu. BU.tün htıkilme.tln sahası uyeti olduğu gibt kam.yan Yunan ktı. Nevyork 4 { A. A. ) - < Asosyete 

ftte bu mOnuebetle mUatevlilerle bo- Osmanlı hUkilmetfılin ipek ancatı ka· 1'1'and!nlığını ve tak~ muvaffakıyetler! J\oes• ajansınııı Nevyorlttan verdill W.r 
nı.. onlarda ortodobluk ta yayıldı. dar blle delUdt. d~slnde cesaret göaterea Yunan or- habere göre İngilider ve Y unanblar c;ı. 
fınParat.or Hmk'IJyoa bu anilik Sırplan Prens ikta 1292 de Osınanldara kn~ dulannı tebrik etmek lhımdır. rit adasını hummalı bir ~etle tab-
kea Bo.sna Hersek 'bavalbine celp ve şı isyan etil be de ma:;ıap olduğu gibi kfm etmektedirler. Adaya, 1nlD1a barp 
lskln ~edili dhetla datlılar bunlarla 1293 te Rll.1 haroına tekaddilm eden is- Ankara ad Remilerinin muhafazası altında. miltema-aa imtizaç etmişlerdL Bu son hareket, yanında dahi perişan oldu. · r YOSU diyen vapurlarla oskcrt kıtaat ve mU· 

~~!k1 or!'~o~~ :,~;:ti~~- m~=n ~~~~t ;g:~~=~lı:ks~k c:ı: B U O CI N ~r:!Jtf~ıeib radyosu son 
huriyetl ve dağlılar arasında . mnesses mamış ve 328 EylülUnde diğer Balkan S.00 Program 8.03 • müzik hafi~ gUn.lcrde Arnavutlukta İtalyanlara ~ 
bulunan dın v dil birliği muhtelif te- devletleriyle milttefikan Osmnnhlnr.ı ilk ~r3fa~. ~Pl.) 8.15 Aınns hnherlen şı bir isyan çıktığı hnberlni tekrarla
zahilr göstermekle bernber ırktaşlan tecavüzü yapan yine bu hUkilmet ol- a'45 m9zıko programının devamı (Pi.) mal-tadır. Bu haber salAhiyettar İtalyan 
Arnavutlardan ayrılmak glbl bir ftkıbet muştu. · - .O iv k~?•.nı ko~u~ıı 12.30 ~illeri t..rafından kat'l surette tek· 
hazırladL Bil hara Hildavencllglh- dev- Nihayet htırbı tl..lnumiyi mUteakip bu ~2°f0am r.2.33 mıızık ~eçılmış şarkılar zıp edilmektedir. 
rindeki Kosva meydan muharebesi boz- milcadclccl ve eski bUkilnıetçlğln siya· · AJnns habcrlerı 13.0S müzik ------------ --
gunluğunda etrafa kaçıpn muhtelü ana- st hayatına h:ıtime verilerek ara%is1 Yu- >'eni ~rkılar 13.20 • 14.00 müzik knrı-
ırd.an Sırplann bir klSDll da Knrndağ- goslavya hUkümetine ilhak olunmuş u. şılc prıgyam {Pl.) 18.00 program ve 
~aki dindaşlanrun y~ gelip verleş- Usan. din ve kısın n ırklan arasında :;.emlekct 11 at nyım !8.03 ~.üz!k rad!o 
tiler. müşabehet olan Yugoslavya, Karadağ z orkcstTaaı <.lbralum Özgı.ır ıdareaın-

Borsa 
On birinci m.UacU asırda Macar kralı milletlerintn blrleşzncsl için Sırplar ~ok de? .18.40 mürık. karışık ~arkılar t 9.1 S OZOH 

· Ladlslas D.almaçy.ayı z.aptetıiği .sırada eski u.mandan beri çalışmakta ldl iseler m( üzık operetlennden seçme parc;.alar 1373 Riza ihracat şl. 
ICaradağı dahi .nüfuzu altına almŞı. On de Karada krallık hanedanı buna şid· _Pi.~ 19.30 Ajana haberleri 19.4S mü· 513 A. R. ilzümcU 
dötdfinclı asrın bidayct.inde Karadağ- detle muhalefet etmekte idi. zık ınce ~.z. fas!ı 20. 15 radyo gazet i 398 M. H. Nazlı 
arazlşt o vakıt büyük bir bahrl devlet Karadağuı varlığı esnasında yani bun- 20.-45 muzık keman ıololara - Necip 

896 
F. Solarl 

olan Venedikliler tarnfmdan %aptedildi dan takriben otuz beş sene evvel bu ara- ~ş~ın tar~fından 21.00 müzik dinleyi-. 
341 

Avni Meserretçl 
ise de dokuz sene sonra :Macar krnlı ziyf Sırbiyaya ilhaka çalışan Belgratta cı. ısteklen 2 ~:~O lconu§ma (sihhat sa- iii ~~da. 
Siksmondun eline geçti. Bu taıihten 35 bir cemiyette vardı. ~:> F~~4l,;:ı;u) ."22~0Y0Ac:>r'keııtrD.tt Crı:f 206 Ahmet Tnbak 
yıl :sonra Kanıdaa. Osmanlıların yardımı Bu cemiyetin Karadağ hudutlnnııa .. · ~ ıans h:ıberlcn. 129 Akscld Ba 
ile tekrar Venediklilere lnUkal eyledi propagandacılar, ihtilAlcılar gönderecek ~l.4S muzik cnzbıuıt (Pl.) 23.ıS-23.30 113 Abd~lah ;~sçi 
ise de yine henüz on sene geçmişti ki derecede fonliyet gösterdiğini biuat gör- apanı~ J 02 Vitcl 
Fntihin ordulan bu memleketi Osmanlı dilin. 32 sene ewel Brauede bu cemi· Clln 101 M. j. Taranlo 
Ulkesine .iadeten ilhak eylemişti. yete mensı.:p MilAnoviç namındaki şa- KARŞIYAKA 64 Ha}·dtır Dümdar 

1797 de Dalmnçynnın Venediğe tubi hıs ile görilştUm .. Bu zat, bugUnleri gö- Mel ok sı· rı .nıııa ] •ı (la 48 P. Paçi 
olan kısmı Venedikle beraber Awstur- rüyormuş gibi kral Niktamn aleyhinde ' ' 18 A. Pap.ı:gno 

· Yanın ~ptına uğradığı gibi daha sonra söylemedik şey bırak,nıyordu. Nihayet YILIN TURK FJLfMf 9 'Üınit fahri. 
Avusturya tarafından bUylik Napolyona Sırplar mu\"affak oldular ve Karadağı Şehvet kurbanı 4299 
t.erkoluıınrak ttalya krallığına ilhnk memleketlerine ilhak ile krallık hane· 136681 
olunmuş ve 1814 te Avusturyaya tekr:ıı· danını !tal.yaya kacırdılar. BAŞ ROLLERDE 140980 
iade olunduğu sırada Karadağ idari ser- 11tıı.Jyanlara gelince: Dl~~~~1;'\'C cahide No. 7 
b"stisini mevkünin sarplığına borçlu talyanlar, yalnız eski Romalılar dev• : K 8 
o) rnk muhafuza edebilml<>ti. cindeki hikimiyetlı:ıi sırDSinda Karada· Ferdi Tayfur, Senmavt \"e Sait ay. N "· 

~ da ,,..,. il 1m l d ı...."ı.. b nca gayet kuvvetli Amerikan fil.iınl 0
• 

9 
Demek ki ltalya çWrıesintn, Nepolyon ııa m~~ev o a ann an utQa& ir 5ea 1 H .. No. 10 

b yunduru m altında bulunduğu sırada hak. bir sebep ı;:östeı"Cinczlcr. CUnkU C ns ar: ;r gun 2,30~,30-8,50 No. l1 

1', 
16. 
16. 
14.50 
17.50 
12. 
13.50 
19. 
12. 
17. 
15. 
18. 
19. 
22. 
13. 
23. 

26.50 
21. 
28. 
lS.25 
21.50 
13.50 
27.50 
21. 
~7.50 
28.25 
15. 
18. 
19. 
24.50 
14.25 
26. 

15. 
17. 
20. 
23.50 
27. 

Karadnn ancak 9 sene Fransa imparn- ne ırkan ne de dlnen ve h:ıtt.<i ne de li- wnartcsi, nıar 11.30 lın\-e seansı. 1N<.1n 
lor bayrağı ~ltuıd:ı ttalya ile müşter:k sa.nen aralarında hiç bir münasebet ve Buiuci :ıwuf mütehassıs D oktor l.D5 Cu. Alb:ıı:rak 6.25 9.50 
bir mahkil.mıret hayatı ı·aşamıştı. BU- ~erlik Yo~ur.d T• • • Demir AU KANÇIOCLU 180 • A. R. Bnrki 7. 14. 
rnem. bu csnrot hayatı ltaıyaya ne de- . !Wt, ~ ı!ıa ağ kralı Nıkta tahsUı- C'lt Te W h 

1
.kfe 109 • R. j. Frnnko 8. 16. 

iL m m 

i LAN 
Maliye Vekaleti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Banka
sından: 
28/5 •• 15/12/1934 tarih ve 2463-2614 numarab kanunlar mucibince 

ibracma ulih.iyet verilen .. celiri t•l!1NQe> Sıvu • Erranmı Demir,olunun 
inJasma tahaia olunan o/o 7 pllili S&YU - Enurmn btilcnmıan 20 eenede 
itfan meınrt 5,5 milyon lirahk yedinci tertıoinin ka11t muamelesi 6-12-1940 
nkşanu nihnyct bulmak lizcre ?0/11/IMO snbnlundnn itibaren baş-!amışttr. 

T&hViller hnmilin mıdıarrcr otup beheri 20 ve SOO lira iboart kaymette 
birlik ve 25 lik olarak iki kupüre aynbnlfbr. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve müeaııe
aeselcrce, vilôyet bu:usi idareleri ve belediyelerce yapıtacak müzayede ve 
münaka ve mukavclelerd temiruıt olarak ve hazinece aatdllllf ve 8llhla
cak olan Milli Em1ik bedellerinin tediyesinde hıqaba, kabUl olunBcaklan 
gibi ere'k tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin tamamen itfasına 
kadar her türlü vergi ve resimden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç f'ıati O/o 95 olarak t bit edilmİ§tİr. Yani 20 liralık bir
i · tahril bedeli 19 v 500 liralık tahvil bedeli de 475 liradır. 

Kayıt muameleai Türkiye Cümhuriyet Merkez. Türkiye Cümburiyeti Zi
raat, TUrkiye İ§, Emlak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Be\ediye\er Banka
lan ile Sümer, Eti Banklar tarafından icra edilmektedir. Diler bankalar va
aıtasiyle de tahvil alımı temin olunabilir. 

Sennaye Te tasarruflannı -en emin ·.-e en çok gelir getiren sahalarda iı
letmek lsteyeri!ere keJfiJ'et ilin •e 15 günlük auskripsiyon miiddeti urFın
da bankalara müracaatlannm kendi menfaatleri iktizasmdan bulanduiu İfa• 
ret olunur. 19, 21, 23, 25, 27, 29, t, S, 5 5006 (233Z) 

tzMiR DEFTERDMU.ICINDAN : 

i 

Mustafa Mestan vereselerlnden km Adile, Ferlşte, oğullan Osman ve Yu
suftm Basmane şubesine otan 312 lira 90 kuruş veraset vergisi borçlarından 
dolayı haciz edilen Ahmetağa mah llesfnbı Kemeraltı caddesinde kfıln 
150/26,27 sayılı mağazanın borçlulara alt olan altıda 4 hissesi 533 l1rn 44 kuruJ 
kıymet ilzcrinden vilayet idare heyeti karnrı ile 21 giln mUddetle müzayede
ye çıkanlmıştır. Talijjlerin 12 blrincl KAnwı 940 Perşembe gttnU saat 15 te vf .. 
l&.yet idare heyetine milracaatlan nın olunur. 23-;28-5-10 5094 (2365) 

fZMiR DEFl'BRDAIU,IOIHDMf: 
Bötükbqı Ahmet olta Ciridi ~bmedin Batdutak oubeline o1an 144 füa 

20 kuruı MilR Emllk .atıt bedeli borcundan doları haoil edilen Birinci Sul
taniye ınahallnbun Hacı Atı caddeainde klln 2 72 o,dı ve 480 Ura :kvmo.
tindeki evi villyet idare ~ti brariyle 21 gUn müddetle mUzaycdeyc cıka• 
nlmıftir. Taliplerin t3 Birtndk.lnuıı 940 Cuma "°nll ıaat '15 de vilAyet idare 
heyetine müracaatlan ilb olunur. 22, ?9, S, 11 5093 (24.59) 

Ziraat vekAletl Aydın Erbeyll incir lslah is· 
tasyona ıntldürHletmden: 
S • 8 )'ftfınd& iri cüsseli uğlam n haıtalikllZ çift araba haynnı satın alı· 

oacalctır. Sahiplerinin müeAC9Cllliz mUdürlüğüne biz.ut veya yaziyle müraca• 
atlan. 5. 8, 11, U 5319 {2439) 

Ziraat Yekiletl Aydın Erbeyll incir hlah Is· 
tasyona mlldilrltlllnden: 
Meyn aWan bitı.a.. bu:ir itlerinden anlı.yaa bu.u.t mUeneaelerde 

Ye terciAan n.ml mu~. 1 o .... çahtm11 aQnde 1000 adet l\JI yapu 
u ~le okur )'Uar bir ~ftll UlllUJ'•r. 70 Uraya kadar Ocret nrilecelttlt. IQ 
endi el ,.amı,t. mektubu. .. teldlmeihaJ vealblann& mOdürltıiUmUt.e sa~ 
dermeleri. ' · 8. 11. 14 S'20 (2-440) 

Menemen Belediye riyasetinden: 
1 - Belediyerniz için 85 • 120 amperlik 1200 • 1500 devirli 220 volt

luk. mGtemadi ceıyanlı 700 lira muhammen kıymetli blr adet mGceddet 
elektrik dinamoau mübaya.aa 2/12/940 tan1ündcn itibaren IS g{ln mllddetle 
açık chlltmeyo konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 16/ 12/940 Pazartest günQ saat 1 S de bdediye dairesinde 
icra kılın cnktır. Bu hususa alt ,artnamcı muhıuıcbcden alınabilir. 

5315 (2442) 
cococcı cı cıc:ı cı cı cıc:ı cıcıcooc:ı ccı cıı:ı c ı:ıı:ıı:ıı:ı c cıoc cocc:ı c ı:ıc:ı cı c c cıcı ı:ı cı cı cıcıc cı c:ıc cı = c:ı c:ıc:ı c:ıcc:ı11 

Bronşiti ere KATRAN HAKKI EIREM 
-------------------------------------------------

Albn ruva IZMIR BELEDiYESiNDEN c 
..... KGltDrparlt •~ban tiyatro• et

rafındaki yollada Olmlıuriyet kap1S1 T• 

sergi sarayı litikametine giden yollann 
bctonlanma euretiyle tamiri fen ftlerf 
mUdürlüğilndeld ketif ve ıartnametl 
veÇhOe kapah zarflı eksiltmeye konul· 
muştur. Kcıif bedeli 1 0865 lira 'S ku
nııtur. Muvakkat teminab 814 lira 90 
kul'Ultur, lhale9i 1 1/12/940 Çarıamba 
günU saat 16 dadır 2490 sayılı kanunun 
tarif ab dahilkıde ham1anm11 teklif mek
tuplan ve p.rtnamede yanlı diler Teai• 
kalarla birlik~ saat 15 e kadar encümen 
riyuetine Yerilir. 

27, 1, 5, 9 5210 (2406) 
- 1028 nci adanın 1S26 metre 

muıabbaıııdaki 3 panelinden müfrex 
ananın Atıp. yuı iılerl mUdilrlüğünde 
kt prtnameal Yeçhile kapalı zarflı art
brmaya lconulmuıhır. Muhammen bede 
U f 6 786 lira muvakkat teminatı 1 Z8S 
lira 95 kunı,tur. ihalesi 30/ 12/940 Pa 
zarteai günü saat 16.30 dadır. 2490 111• 

yılı kanunun tarlfab dahilinde hazırlan 
mı..ş teklif mektuplan ihale günü azlmt 

~-c:~~~~%i:. haldmlyet hakkı tarı- :biti ;: şi~clik~\t:fy:n ı!.!:iı~:~,~~% . _'E~eKn:'t~ ~~a~tu':u ve : : ~ PH.nlaınNazllıoı G
7
.
2
so
5 

10. 
~ ·di. Bınncl Beyler S katı N 55 lzmfr 8.50 hmirin bu mqhur lcolonyumı Hi .. 

Frenkçe Mohten~ro, 1slovca Çlyena-
1 

Fab b k darcık b be EUıamra Sineması u arbsuıda -bab 54 • j. taranto malı. 7.50 9. liJ eczahanesinden alacaktınız. Çiln-

aaat 1S.30 a kadar encümen riyasetine 
verilir. S. 14, 24 ,28 5330 (2441) 

gora ruımı verile.n Karadağııı satht me- sihri tt •taıu a Ka irda~ünase _,!,:~ .... ~ .. -. kndar ha·"alan L b ,saed lan 38 • Tnnm 14.50 16.50 kü va'- ·- --cı Kemal K. AL.-- Kı·rahk Ma~v aza 
.tabası 8500 murabba kilometrey· geç- ye .ı yanın ra 6 topc<UU<lfl ~· 31 nı aa u er. '134 ~ckıln ,, mu; -- a l.la! 
mcz. 

1 Uzerind~e hnk i~diasına kifayet edip et- TELEFON : 3471 96055 Dilnkil yek\ın yapal'. 
Rüesadan (Yorgi Çcrnoviç) i.n 1513 mlyeceg~ dUşünme.ğe .blle lUzwn olmı- ................... ....................... ,. z. l'AÔI Türkiyenin bütiln zevkini kendi- Gazi bulvannda Ziraat Bankası ittiaa-

acncsindc mildUrlülden çekilerek idare-- ya;ğı nşik:A~ • B,,,;11 .. Kar daA OLIVIER YE 15,00 kilo 34. 34. ıinde t op lamlf bir pbeserdir. Takli· li?de depo o!mağ_a da dverişU mağaza 
Yi M irf;polidc bırakması üzerine ruha- kr annımızaed İ · "f>""4 n ili ZAHİRE d" ,.... Çil 1J! ılamu akta kiralılc:ta. Talıplonn Merkez Bankası ar-
nt ve cismanı .idare (Vladika) lar.a geç-

1
=1 ~~alyadi~=iş b';1- ' ŞVREKASJ 1,TD, 40 ton Buğday 9.25 1 J'O'"ur. n&u yap :n .. kasında 88 numarada Dil tabibi Hatice 

mis idi. Daha sonraları Vladiknlann Pct. bir • U taşıdığ 8%1 b ~n VAPUR ACENTASI 234 B. Pamuk 64.50 65.50 da. IU CZAHANESI Azra Demirelc müracaatlan. 

rt'sbuQ! S nsinod meclisinden ruhant oım::1~erck!.. 1 

z a ını uyan § 'ATATtlRK CADDESi Rees b ı .. 5•7•to• n- P•. Iİçe•kW•'-ciiğlllİll---•5•.------H--L•E------------•'•--•6-(•24•0•9•).._ ııl'atlarınn dnir ferman alınalannın Sdet Nlteki beyanna clcrde ~ l.na11 • · 
sırasına geçmesi üzerine Dağlılar Çar· . m m . Mlşelden TEL.EFON: 24'3 
lık idaresini himl tanımağa başlamıştır. bahsedilmcsl de bu sebeptendir. Londra ve LlverpoJ ballan ldı> 

'11.T•k • u'~' . d K d .. ~ı bt . Llldn bu ilmit te boştur~ çUnkü Yu· pfyasıuuo ihtiyacına göre vapurla· 
• 

4
'

1 ovıç s uuesın en ar~ ~ 1 rın- gosla\ry.a hU.kümeti bunu ltalynnlardan nmı7. •fn va caklardır 
cı Pelro ve buncla_n sonra ikıncl Petro çok evvel takdir ederek Karadağ ahali· ................... e: .................... .. 
ve 1850 de de Danılo Karadağı ıslah et- sini tam 8111> kanı taşıyan halle ile mU- -
rnh e~e muvaffnk oldular. Ve Danilo nı- badele ederek kfunilen Kosovaya naklet- Yazıhane nakıı· 
anı sıfatını terkcderek (Kenez. Prens) miştir. 

llQ\·~nını almıştı. Ve hemen Pet:esbur- Kosovaya yerleşen Dağ ahallsi ise 
81l g:~er:k Rus Çarına ubudlyetinl arz- verlmll bir toprağa kavuştuğundan \'e Belediye caddesinde Murabut 
ey1 'tnışh. Sırp idealleriyle terbiye edildl;tlndcn çarıısındald 2 numaradaki yazıha-

llicıi 1276 da idareyi eline alan Prens artık eski hUkilmdarlık cntrlkalarlyle nemiz Vali Khun pap Bulvannda 
Nikta her f ırsattıın istifade ederek uzun bir atikalan kalmnmı.ştır. 12 • 14 numaraya naldcdildifi ilin 
s11.ne1cr Pan.slavistlerin ~ör blr Aleti ol- Bu sebeple Podgorlçeye atılan beyan· olunur. 
du. nameler Mussolinfntn aletide blr mega- Mllltafa Srtla Betilcd oila 

0 
Ekseriya Rusların ve baıan da dll!er Iomanisinden başka bir ~ye atfedlle- I n1Kardet2 lerl(24 ~ 111 ). 
sınantı dilşmanlannın piştar Vt! kıla· mez.. u 

luıluğunu yapan bu kU~ Pre~~ Stl'LEYMAN KÖLCB ,, a..----------

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
n tOGENINE; en birinci kan, kuvvet. iştiha yaratan w tesirini derhal rastercn bulunmu bir devadır .. 
Grip, nezle, enlloema. 11tma (ibl bastalddan tutulmamak için sailıtmm BiOGENlNE kan ve derman haplarly1c 

si,.urtnlayuııı.. 
BIOGENİNF..; daiına kam tazeleyip kuvvetlendirir, ha1sh1ill giderir, hariçten gelecek her «lrlil mikroplan öldıi· 

rilr. Tatlı bir lştiha temin eder, Sinir ve adaleleri sajlamlapınr, seklyı yükseltir •• Bel pvşekUtl ve ademi iktidn· 
nn en blrlnd devasıdır .. 
BIOGENİNE; lmUananlar bt'tyyen kardan, kıştan, sofuktan ve bavalann detİ.$J11cslnden müteessir olmazlar .•• 

Ç(lnkil vücudu her aman renç ve dinç bulundurur ve bu sayede mllthlş lkibetlerle netkeleacn GRiP, nezle,~ 
ema, atma gibi lwtalıklatdan korur. Bu hastalıklardan konınmak için büyükler sabah. öğle, ~m, birer, sekis 
yaşından UstOn çocuklar yalnn sabah, akşam birer BIOGENİNE almahcbr. Hasta olanlann kurtulmuı için de bu bir 
mlkdar arttınlmalıdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. 
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Fransız inhida-
• •• •• 

mının ıcyuzu . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Y 1\ZAN : Amerikalı W. Somcrsct 
?\lnu::fınm-

TEltCÜl\fE IDEN : Halil Knrdiçalı 

-4-
Lchiı;tandan firar eden Lehli subay

lar Fransız erkunı harbiyesine. kendi 
ncı tecrübelerine dayanarak, Almanla
rın zırhlı fırkalarına knr(lı yapılacak ye
cane Sf') in, onJann geçmesine ehemmi
yet vermeden zırhı fırkaları arkadan 
takip eden piyadeyi vurmak olduğunu 
nnlaımn .ı çok çalı-ıtılar: Polonyalı au
h:ıylar Alman piyadesinin zayıf oldu
ğunu ve ciddi bir taarruza dnyanamı
yncnö-ıııı Varsova önlerinde geçte ol
an anlamı'llardL Fakat Fransız General
leri l t>hlileri istihkar etti. Onları dinle
mt- ~i kibir ve azemetlerine yedirmedi
ler. Bu sebeple paniğe uğramaları ve 
hi mukavt>mct t>dememt-leri garip gö
rü memdi. 

GENERAL V~YGA~D 
NE FiKiRDE ? 
Felaketin önüne gc.çmek ıçın Gene· 

ıal Vev and Başkum . .ındnnlığa getiril
clıği zaman vnziyet~ .tetkik edip Başve
kil Roynoya ümitsiz olduğunu söyledi. 
Röno clostlanrdan biıinc: bunu anlatmış 
ve cBaşkttmandanım bozguncu olursa 
ben ne yapayıın> diye iJave etmişti. 

Veygand garip bfr mesele teşkil 
~der. Mareşal Foş •Franıa tehlikeye 
ıtirersc Veygandı it haşına getirini) de
mi ti. Fransa onu it batına ııetirdi. Fa
kat o ne yap.ıbilirdi> Kendisi garip 
bir adamdır. Erkiinı harbiyede terna
yiiz elmiş, bü} iik bir töhrete sahip bir 
kumandandı. Buna toz kondurmamak 
için. çok tehlikr li işler~ üzerine almıyor
<lu. Kendiıi hariı, ateıli ve otoriteıdir. 
Mutaa"ıp bir kato~k olan Veygandın 
Franeadakl altliıki ıüUttan :büyük bir 
yeis duydufu ınuhallaltbr. :Yq dola
yısiyle (Halen 73 yaımdadır.) Başku
mandanlıktan çekildikten eonra devam 
ettiği Pariı salonlarını kaplayan komü
nizmin korkusuna o da kendini kaptır
rnı tı. F ranAanın bir muaibetten ders al
madıkça kurtıılamıyacağı gibi mistik 
bir itikada enplanmış ve felaket çök
tükt .. n sonra bu itikadı ıu §t>kle tahav
vül etrni tir: Fransa günahkardır. güna
~mı çekmelidir. Böyle bir düşünce doğ
ıu olabilir, faknt her halde zııferi elde 
edrbilecrk bir kumandanın zihniyeti 
bu olmasa gerektir. 7.afer ümidini kay
beclinc• içtimai nizamı müdafaa ve nsa
yi,ııi korumak irin büti.in knbiliyetinj <>r
dusu üzerindeki nüfuzunu ipka ctmeğe 
.arfetti. 
MAREŞAL PETEN 
HAKKINDA 
Peten hakkında bir oey söylemeye 

lüzum hissetmİ) orum. &kscnini aşmıg 
ihtiyar, ynrgun muannit, kibirli ve tn
biaten bedbin hir ndam. Her 7.aman 
Fa .. i:z,rrte tema~·iil etmİ!tİr. Mütarekr.dc 
~trafındakilere kararsızlık ~inde yüz
CJüğünü göstermiştir. 

MOHIMMAT VE TANKLAR 
NEREDE? 
E.rUnı harbiyenin kablliyetaiziğini 

ıösteren tafsilata ghifmeyi zait bulu
rum. Mücadele ~nıuında, mUbimmatın 
lilzumu olan yerlerde kUi drrecede bu-
1unmadığı göriilmüotür. 

Tank imal eden fabrikaları bizzııt zİ· 
yaret f'tmiştim. Alman taarruzunu kar
tılamak lazım geldiği zaman bu tank
lar ne oldu"> Mühim mikdarda tank fab
ıilcalarının yakınlan da alakonmuıtu. 
l İçin) Buna bir tek pyanı kabul cevap 
l>ulımabilir: isyan . etmeye tctebhüs 
~ 'ecele işçileri ezmek için. 

- BİTMEDİ -

B. l\lussolini 

YEHI ASIR 1940 

Mülkiyenin dünkü yıldönümünde 
---*"""""" 

Milli Şef'in gençliğe çok Türkiye - lngiltere 
iki memleket, aralarındaki ticaret h ·cmını 

ehemmiyetli aurette artıracak 
anlaşmalara varmışlardır 

kıymettar direktifleri 
Si~osnl bilgiler • l\liilkiycu okuhmun zin temas edeceğiniz işleri pek çoktur. 

84 iıncü ve 3"iiksck tedrisat müessesesi Memleket mevzularının hepsine teall(ık 
olu wum 63 ündi l ıldönümii bugün bil- eden bilgileri size burada en ince tefer
l iik törenle kutlulıınmıştır. Milli Şef is· ı·iiatma kadar l'em1ek hiç birimizin id
mct f nönii l u törene şeref '\'erdikleri gi- dinsı dc~ıildir. Bu sizin ihtiyaçlnr karşı· 
bi buşvckil, vekiller ~c ıncbuslardou bir sında tesadüf edeceğiniz mevz.ulnn öğ
çoklnn do törende hazır buhınmuslardır. rcııınck ve tnıuınnk için göstereceğiniz 

Bir nile snmimh cü icinde l\füll.il eli- gas rcte birinci derecede bağlıdır. 
terin kutlnladıkla~ı 1,ayrama talebenin Arkadaşlar, fJU mevzun temas edişimi-

Öl leclıgi istiW:\l mnrşi~Jc başlanmış ve Wı sebebi şudur: 
Si~ n al bilg' ler ohılu direktörii bir nçı- l\füesscseyi bitirmekle ilmin bitmcdi
lı hitabe:;i irat etmiştir. Mektebin en es- gini, ancak lazm1 olan bilgileri elde et
ki mc unforından Ordu mebusu B. Ah- mck için bunların size nnnhtar olarak 
met ihsan 1'oksöz de bir nutuk söyle- verildiğini göstermektir. Maliyede, iktı
mi tir. snttn, idarçde, siyn,.eUc sizin esas rolü-

Genc talebeden İsmail Soysal buna nüz, nldığınız ''mfeyi, bulduğunuz çnr
heyecanla ceYap vererek genç mülkiye- kı en iyi şcld,dc işletmek değildir. Bun
lilcrin Cümhuriyct için hayntlannı seve don daha ftı7'lu olarak yeni ihtiyaçları 
se' c f da edeceklerini söylemiştir. önlil eet::k n memleketi ilerletecek ted-

Uu genç talebeye iltifat buyuran Milla birleri bulup tatbik etmeniz asıl vnifc
Şcümiz İni.inii kürsüye gelerek gençliğe niz olacaktır. 
dir~tiC olacak kadar beliğ \'C değerli l\liitcmadiycn araştırmayı isliycn bir 
olan ~l:rıdaki hitnplardn bulnnmu far- mt'Sleğe gireceksiniz. Hu mcnılckette 
dır: teşkilatçı, kunıcu, ve bulucu bir mesle-

MiuJ SEFL ~ DiREKTiFLF..Rİ i:i scçüğinizi ilk günden hatrrL-ıyınız. 
Arkadaşlar! Kuruculuk lC bulaculuğu yalnız zeki 
Siyasal bilgiler okulu memleketbnwn yapaınaı.. 

idare hayatına her 5Clle seçme uzuvlar Bunlar büyUk mikya ta bilgiye, tctki
yetiştircn en kıymetli müesseselerimiz- kc 'e tecrübeye ihtiyaç gösterir. Onun 
den biridir. Diğer büyük ilim miiessese- için öğrendikleriniz ço'k kıymetlidir. Fa
lerlmi:ı mezım verirken \'C ta}L<iiUerini kat Öğrenecekleriniz geni'j mikyasta 
bitirenleri hayata (lkanrken onlara ser- önünüz(fe açıktır. Bu açığı vazife başın
best mesleklerde de çalı~mak inıkinla- da çalı! malannızla kapıyacak.4'~ 
ruu veriyor. Ad.adaşlar, memuriyet hayatında nef. 

Fakat bu miiesscıwyi bitirip çıkanlar sini7.e itimadınız ilk giinden itibaren 
daha ilk giinlerindc kendilerini devlete esaslı bir vasfııını olmalıdır. h·i öjtrcn
,·akfetıne.k karariylc ise başlıyorlar. mek ' 'C öğrenditinl emniyetle tatbik ct
Serbest hayatı en :ıaiC ihtimal olarak göz mek ruhu siı.e hakim ohnalıdır. Nefsini
önündc tutuyorlar. Ümiirlerini millet zc itinındınu.Ja hu ı.öylediğim biiyük ih
hizmetine bağışlıyorlar. tiyO('t daima hatırınızda tutarsanız ken-

1\lemlekete Cal dalı olanağı maksatları- dinizc itimadın taşkın hale geJme.~ine 
na uygun l.Ju~·orlar. Başlıca resmi ida- katiycn mani olursunuz. 
re makaııiznıD!ı, içinde \·azife olıyorL'lr. Amirk-riniz her 7tımnn size iyi yol gös
Bu bakıındnıı bu miicsscscnin hususi- tc.rcct•klcr ve İli nmnmcle edeceklerdir. 
l'Ctİ \'C kendi im• mahsus seref 'e im· Anıirlerinizdcn iyi muamele gömıeğe 
tiynzı vardır. emniyetle bakınız. Paknt hayatta biliniz 

Arftadaslar. blb lik bir milletin hiznıc- ki hazmı giiç olan umanıcJe iyi muomc
tine ~innek iizcrcsiniz. Un milJcti anane lcdir. 
olarnk, nilc olarak ~evmcktcn dalın fazla Bir insanı hep idare etmek kolal·dır. 
temiz hir ıı~kln hissetmelisiniz. Jdare ha· Sc\ ~i gören nieınurun mütemadiyen iyi 
yatın.ta iktısad 'c ma1il e sahasında ve muameleye hak. kazanması çok güçtiir. 
her sahadn milkıtimitlc temas ettiğiniz Sev~ ,.e iyi muaıraele l.-n~,sında insan 
'lnnınn onun kudret \C isteklerini .}akm- kendini ka~betrnemelidir. Bu da ilerile
dan göreceksiniz. mck \'c nıu\-affok olmak için ba Jıcn 

Size hu miit·'iScscdc ıııiiııı!diıı olduğu amildir. 
kador kuHetli bilıri H'rnıcğe -:alı!iıyu- Demek istb onmı ki, kendi nefsinize 
ruz. Kahnl etmelisiniz ki cize bumda olan itimadınızla amirlerinizi size kolııy
mUmkiin oldu~u kadar engin ufuklar n~- lık göstcrihcğc teşvik etmek sizin eliniz· 
ınnğn çnlısıyo .. ıız. Zirn hayntta tok gcnis dedir. Kendinize İn.'\nemız hiç sarsılma-
hir Jıilgiyc ihli~ acumz \'ardır. nınhdır. 

Antak hiitün bunlar, hundan sonraki Sizden çok ya~h muhitlerde bile Ui-
tetkik ve c;nlı~-nınlarıımz için nnahlnr yık olduğunuz l1lC'\ kii tutabilmenin şor-
nıahh·ctindedir. tı, ncf inize hiirmetinizdir. 

l\1enılekctin idare hayahnda miJletimi- Nefse hürmet, teıbiyeııi l'Criııde ve te-

Italyan asker
leri Korfuda ---·--

Fakat bu askerler ~im
di esir bulunuyorlar 
Atina 4 (A.A) - 3 Birinci Kfuıun ta

rihli resmi tebliji: 
Pograde<; mıntaknsında şiddetli mu

harebeden sonrn yeni tepeler işgal ettik, 
bir miktar esir aldık. Otomatik silahlar, 

Beyli Herald gazetesi· 
nin bazı mühim ilşaatı 

SOVYET . 
Hükümet reisi 

t D 1-1-ldl- - ••-:Qt x.x-------
miz ahlaklı olaa Jdmsclere en yaşlı ve en Ankara 4 (A.A) - Tebliğ: paritesi esası üzerinden icrası derpl' 
~tin bir mulıit içinde bile en sayılan bir Tilrkiye ve İngiltere hükümetleri iki edilmiştir. Türkiye ile Britanya impnrn· 
mevkii ka7.and.mr. memleket arnsındaki ticaret hacmini ti- torluğu arasındaki ticari ve diğer tcdi-

Arkada.şlar, si~ btıroya Sinısal bilgi- crui munhedelel'le i.imit ettikleri veçhi- y leri knlaylnştJrmtik mnksadiyle h'uStW 
Jer okuluna glrmcğc J,nıqr verdiğİJlİ:r. an- le ehemmiyetli surette arttıracak nnlnş- e • . . ,. 
dan itibaren millete hizmeti yüreldcri- malnra vnrmıslnrdır. Bu anlaşm~ların hesaplar .nçıJacnlct17. ~e\ zuubahs rınl~; 
nize yerlcştirmlş olnrnk kabul ccllyoruz. mcriyeti müddetince Türkiye ile Ingil- malar 3 Şubat 94_0 tarıhlndc Parıst . ıwn· 
Sizin ı:österisli vaziyetleri düşünmekten tere arasında yapılacak tediyelerin Türk uılaıınus olan ticaret \'e tE.-diye itilafırun 
ziyade kendi ,jednnıııızı tntınin edecel lırası ile İngıliz lirr-sının hali hazırdaki mlıtemmimidirler. 
surct:tc millete hizmet cdcceğinizC knni ..-...-a-• •11-•-a-.-....a-·-·-·-·--·- · ·-,-·-···'- D~ -....._~~~rrww ........ 
bulunuyoruz.. 
:rüım: inlll.-ti içinden yetiı-ıiyorsunuz. 

TlJRK milleti idare hnyatıııızda, göre
ceksiniz ki tn'snvvur edemiyeccğiniz kn
dnr ince gör~lüdür. Güç, yeğctir ve ku-

Tasarruf haftasılii Başvekilim ~z 
bir nutukla açacaktır 

sur anır dcğiJCIU. Elverir ki vazifede bu- x•x-------
lunanlann ciddi ve idealle çalıştıkl:inn'a A1*ara 4 (Husu.st) - On birinci ·yerli münakalat vekili Cevdet Kerim ·ınceda· 
kani olsun. mallar ve tasarruf haftası 12 Kanunu yı, 14 Kanunu evvel saat 21,30 ela ma· 

Arkada w, ;Şize eski :romanların bu evvel perşembe günü saat 15 de bnşvc-- arif vekili Hasan Ali Yücel, 15 Kt'ınunu 
memlekete bıraktığı bir çok fena huy- kil Dr. Refik Saydamın ı°tidyocla söyli- evvel saat 20,30 da inhisarlar vekiJi B. 
lardan bal1setnıiyeceğim, Eski kusurlar yeceğf bir nutukla açılacaktır. llafta Raif Karadenlı:,. 16 KAnunu evvel saat 
Cünıhuriyet ailesinde unutulmuştur. içinde söylenecek nutuk1ar ~unlardır: 20,30 da urnat vf'.kili B. Muhlis Erkmen, 
Doğnıluğu ,...tık uınnızda b~hca bir Perşembe giinU saat 21,30 da u1usal 17 Kftnunu evvel saat 21,30 da ticare1 
mcziyyct saymıy::ıcak kadar ileriyiz. İyi ekonomi ve arttırma cemiyeti umumi vekili B. MUmtaz Ökmen, 18 K.Wum> 
vasıflar dcdiğ~ zanıan ileri n istikbali relsl ve Balıkesir mebusu gcncı-al KA- evvelde de B. Sırrı Day birer konf errui! 
açık Tiirkiyenin istediği yüksek vasıfları zım özalp 13 ikioci kanun saat 21,30 da vereceklerdir. 
anbyorum. Onlara kendinizi hazırlama- ..... ~ , · · - · - ·-·· . , , ·-····---·-·---lısınız. Bunu istiyoruz. 

Sizin bu müesseseden yetişen geçmiş
leriniz bu memlekette iyi nam bıraka· 
cak şekilde çala:;nı~lard.tr. Şan ve şeref 
ka:ıanmışlardır, Sizin de bu bakımdan 

Adanada bir müessese hava kuru· 
muna on bin lira teberrü etti 

anane r·larak onlara n İ(İnde bulundu- :x•:ıı:---------
ğunuz müesseseye borçlannız vardır. Ankara -4 (A.A) - Adana mi}lt men- fabrlka· 1000 lira vennlşlerdir. 
~izin _ha?'atınm caki~ ederken e~- sucat Jturumu sahipleri tarafından 'bava Kayseri .f (A.A) - Asker ailelerble 
l etle mtıbann cMlur ki, buradan yetişen kurwnuna yeniden 10 000 liralık bir yardım için bugtiııe kadat 1000 paıymklu 
arkada$1ar bize iııükbal için daha fazla yardım yapılml§tır Bu s~retle bu mUeıı- vf 911 pa.,.,.. .. da yUnlü e.""a alAkadat 
ümit ,·encek vaziyettedirler. Sisi bu • . · • r- ~.1 it 
me ı k ti •stıkbal' ıah· ti .. k sesenın şimdıye kadar hava kurumuna makamlara teslim edilmı, ve aynca b 

S 
... k.m ~ e ? 1 taınc 58 ıye felay~ 

1
• yaptığı yardım yek!inu 60 bin lirayı çok·nattanlye 11atın alınmıştır. Satın alı• 

. , , uısaıu ve va npener vası ny e 1 Ad d isı • . k ı~ 0 '- kJ k ı ''k '-'.J•ı ek .ı ·e hakim olmağa hak kaz.anmış birinci de- bu ~lL~tur. :ınn a nını :verme.ı ~- nan 100 AaZa ı ıpu ucu m uzeı 
recede ümit ,.erici unsurlar olarak kar- temıycn bir vatnndaş (200) ]ıra ve yeni evlere dağıtılmıştır. 
şılıyoruz. Sizin muvaffakı;)'ctiniz millete • -·- • •• ı - • • - · ,_ ,_ , ••• - 1

••
0 --r-·-·-··· - -11-·-r-li - •• ' 

1 .~ 

geniş 01çiide hizmcWr. Sizden (Ok biz- Kocaı·ıı· vı·ıaA yetı·na~·r yol ve ko·· prİİ 
m~ bekliyonrı. Mühim hizmetler göre-
ceğinize emin bultmuyoruz. f ı• • d d• 

.l\lillctlcriıı çok miicadcJed '\'C çok )'ır· aa ıyetı evam e ıyor 
hcı oldukları bir uımanda yeni Türkiye-
ııin yüksek, pa.rfak Türkiyenin istikbali- s•x · . 
ne hiikmetnıck üze.re yt"tişccek arkadaş- Kocaili 3 (A.A) - Kocaill vilayetinde,dcn yapılmış, 7 büyilk köprU tamir ~ 
lıudan büyük hluııeder ve ~k vilksek yol inşa ve ikmali mesaisi bu sene gesen mi§ olup inşa halinde bulunan 29 ldlO
\'asıriar beklediğinıizi tekrar ederim. Bu seneden daha verimli olmuştur. Son 6 metre §OSCD.in ve 4 büyUk klSprllnUn :rnfl"' 
vasıOar siulc \•ardır. Kanınızda nrdrr. ny uufındaki çalışmalnrln 32 kilomet- li yıl sonundan evvel ikmali için ~ 
Zira hi7.im milletimiz, nıilletleriıı en bii- relik yeni şose inşa edilmişUr. Altı ki- gelen tertibat alınmıştır. Bu suretle ge
yü~ü, ~n ~crcflisidir,u lomelrdik yolun da topra1t tesviyesi bi-ı çan · seneden 11 'kilometre f.ailasile bll 

lfozır bulunanlnrm <:oşgun ve siirekli tırilmi~tir. sene Kocaili vilayetinde 21 kilometre-
nUoslnriylc ka~,lıuıan MiJli Şefimizin 25 menfez ve altı bllylik köpı{i yeni- liıt şose yolu yapılınış olacaktırı 
hu b~liğ hitabelerinden sonra davetliler · · 
okulun iç a'\•lusuılda hazırlan::ın biifcde 
i1.az. edilmi~lerdir. Bu sırada Cünihurre
isimiz direkför,lük odasında istirahatle 
ıııektep hakkında izahat nlmışlar ve bila
hara alkışlar arasında Okuldan nyrıbruş
lardır. 

Yuaosıaı. Alman mo. 
zakereıeri uapıııuor 

Makineye 
Verilirken 

Marsllga bombardımanı 
• 

meselesi 
Y d k Londra 4 (A.A) - Royter !liansındl onan or usu arıı- salihıyetli mahfillerden öğrendi~Jd 

göre lngiliz. hUkfunctinin MadridcleJd 

la'tla"" 1 blltİİR maniaları bUytik elçisi vnsıtaslle Vişi hükUmeüne 
U Marsilya bombardımanı haklonda ce-vaP 

dir. Bu haberin bu husustaki tahkikatın Uok BtmBktBd lr verolki. hakkındaki h;ıberler mevshnsJı· 

Y l l l l . . . .. devam ettiği ve tngüiı tayyarelerinin 
UgO• OV ar f O yan• Atina 4 (A.A) - Son ~ınm .dort saat mesul olduğu .sablt olursa icap eden tedp 

lorla da malıA 1
.f l•.• 

1
• zarfında Yunan ordusu şıdd~tlı hücum- birlerin alınacağı hakkında yapllsn telJ. 

~ Jai'd.an sonra yeni muvaffak.iyetler kay- Hiata •l§&ret etmekte <JimaSl nmhternel· 

l . detmiş ve düşmanın 1lç koldan yapılan dir 
g6tÜfÜ yor ar . Yunan ileri hareketini dtll'durmak için ' 

-•- havan toplan iğtinam etük. 

Almanyanın bütüı, 

taleplerini nazikane 
reddetti 

Belgrat 4 (A.A) - Avala ajatısuını yaptığı btıtiln teşebbüsleri akim blmlf" 
istihbaratına göre YugosJavya ile Al- tır. Muharebe kar ve çamur içinde ve 
nıruıya arasında hudut mUnakalfıtına da- bazen de ınuhareb~ meydanından 1500 
ir ihtilafü:ı kaçakçılıkla mücadeleye ait metre yUksekllkt~ı da~arın tepealnde 

ALMANYA' H
-U·O-UTTAKI SOV· bir anJ~ınumn akU lçin Yugoshwya ha- cereywan etmektedır. lki cephede rlcat 

ridye nezaretinde iki tarafın murahhas- etmege mecbur kalan İtalyanlar merku 

ıınçukı -Oklmıtinl 
tınıaanıar 1 1 1 Cephenin diğer noktalarında ehcınml-VE TAL YANIN Ç NOE BU· yetli Herlcmclcr kaydettik. Cephenin ge-

luNDulaU ÇIKMAZ YOL risinde d~an y\lrüyüş kollarım tayya-
b relerimiz şiddetle bombardıman ctmiş-

Londra 4 (A.A) - eİtaJyanın artan lerdir. Hava ınuhnrcbclcrinde avcılan
mlişkiiJAtı • başlığı altında yazdığı bir nm, 2 di.işman tnyyaresini düşürmüşler· 
makalede •Deyli Telgrafa gazetesi diyor dir. Bir tayyaremiz geri dönmemiştir: 
ki: Atina 4 (A.A) - Arnavutlukta esir 

B. Mussolininin İtalyayı duçar ettiği edilen İtalyanların bir losını Kor!u ada-
felaketler büyük endişeler cloğurmaİda• sına gönderilmişlerdir. İtalyanlann Kor
dır. Rakam göstermeksizin •ağır ı.aylah !u {\zerindeki emellerinden bahseden 
sözleriyle tekrarlanan itiraf gizlenemiye- Yunan gazeteleri hu münasebetle diyor
cek kadar büyüktilr. Mussolini Yunan~ lar ki: 
tana karşı bütün lnnvet'lerlni kullana- •Artık faşizm memnun ohnnlıdır. Zira 
cağını butün dünyaya ilin etmiştir. nihayet İtalyan askeri Korludiıdır. Bu 
Onun sözünden dörıUttl f~ yıkıl- s\ıreUe İtalyan emeli tahekkuk e~ 
masmı ve kendi mevlrllnden düşmesini buhmmaktadır.• 
intaç edebilir. Bu iübarla yeni bir ma- ----Q----
ceraya atılmak zarureti vardır. llGlllZ TAYYARELERi Müşterek düşmana karşı kazanılacak 
ufer kin Yunan kahramanlığının yar-
dımsız knlmamasın:ı C'hemmlyet vermek- SER( TOPLARLA TEÇHiZ 
teytz. - • - EDiLiYOR 
Amerikanın mldaf aası 
Boenos Aires. 4 (A.A) - Caz.ete· 

lerin vc-rdiği haberlere göre Arjantin 
ve Unıguvay hariciye naı.ırları önümüz.
dt"ki Pazar günü Uruguvayda biı ma
halde buluşarak Amerika tarafından 
ortaya atılan askeri üsler meselesini gö
rüşeceklercl' r. Nazırl:ıra mÜtt'.'hassıslar 
refokat cdt>ct>ktir. ·-DR. LÜTFi KIRDARIN 

YILDONOMO 

Londra 4 (A.A) - Deyli Heraldın 
bildirdiğine göre İngiliz tayyarelerinin 
gittikçe ilerlemektedir.Bu toplar Alman
iittıkçe ilerlemektedir. Bu topla Alman
lann tayyarelerde kullandıkları toplar
dan daha seridlrler ve dakikada 300 da
ne iki buçukluk menni ntmaktadırlar. 

Topların menzili ifşa edilmemişse de 
miltehassısl:ırm fikrine göre bu menzil 
tam süratte uçan bir ~yynreyi bin met
reden düşürecek derecededir. Bu tayya
re ve toplar diğer tayyareler gibi z.ırh
la himaye edilmektedir. 

Bidayette toplnrın tayyareye yerleş
tirilmesinde rastlanan başlıca maniayı 

İstanbul 4 (T ·lgrnf) - Bugün ikinci tnyyarelerln fevkalade sürat ve manevra 
mesni yılını do1duran \ .ılbniz Dr. LUtfii kııbiliyetlerinin feda edilmek istenme
K1rdar şerefine basın birliği tarafından mesi teşkil etmişse de bu mesele de hal 
bu nkşnm bir ziyafet verilmiştir. Ziya- edilmiştir. Bu suretle İngiliz hava kuv
fette örfi iclare konlUtanı korgeneral vetlerlnln üstUnlüği.inUn artacağı tahmin 
Ali Riza Artunkal'da bulunmuş, ziyafet edilmektedir. Bu tayyareler kıtada da 
samimi hasbihaller içinde ıeçmlftlr. hUcum etmeie elv~lidir. 

YET KITAAT'NIN DA ÇE. lan arasında mUzakereler devam elınek- cephesinde de şiddetli hücumlara maruz 
tedir. Bu göriişmelcnJe Almanyayı Ma- kalmaktadırlar. Merkez. bölge.sinde btri 

KILMESINI iSTEMiŞ !iye nezareti umum müdürlerinden Bu- bin, diğeri bin beşyUz metre yUksekllk
hcr ve Yugoslavyayı da hariciye naz.ır te olan iki mühim tepe Yunanlılar tara. 

Lonclrn 4 (A.A) - •DcyJi Herald• ga- muavini Pilyn, murahhas heyetlerhrln fından işgal edilmiştir. Blbokavo silsi
:u.-tesiııin diplomatik muhabiri Bitler - basında oJarak temsil etmektedir. lesnin kenannda bulunan bu tepeler Er-
Molotof görilijmesi hnkkında şu izahatı 13elgrat 4 (h.A) - Avala aj~ının ~iriye §Cll'ktan hAkim bulunmaktadırlar. 
v<.>rmektedir: bUdirdi~inc güre İtalya iJe Yugoslavya Bu iki mevki fcvkallde mUhim olacağı 

Bay Molotof Berlinoe yaptığı müzake- arasında aynı mUkelleften her iki bükü- için pek ziyade takviye edilmiş{j,r. Fa
reler esnasındıı B. fütlerin talep ettiği mctçe vergi almınaması hakkındaki an- kat İtalyanlar buradan ağır zayiatla tar
teahhUtlerden hiç birini Sovyetler bir- hışma ile mali meselelerde.. iki tarafın dedilm~lerdir. Cenup bölgesindeki Yu
llği hesabına kabul etmemiştir. Bu ha- mUtekabilen birbirine idari -ve hukuld nan ilerleyişi deniz kenarında alçalt ara-
bcr dün resınt Sovyet mahfillerlyle sıkı yardunda bulunmasına dair 'mukavele- zide YUhı bulma.'ı ve dil§manın da ilk 
mUnasebette bulunan bir makam tara- nin akti için Maliye neıaretiride İtalyan taarruzu burada motör1ü. lntalarla yapa. 
fındaıı verlhniştir. elçisiyle yapılan m~ereler mUsı>et ne- rak Yunan kıtaaltnı rlcate mecbur et-
Ru:--yanın ~yaya ~ar~ı tarzı ha- tice verdiğinden bu anlaşmalar Romada m~ olmalan .ııebebile dikkate lAyıktır. 

rcketi ve beynelmılel vazıyet kar~da imza edilecektir. -•-

n:ı.Ustakbel Sovyet ~yascti mütemadi ÇINE BAŞKA BiR DOSTU DA 
şuphe ve tereddUtlenn mevzuudur. Fa-
kat Hitlerle mUWtatı esnasında Mo~otc;>f KREDi AÇACAK .. ~ 
Sovyet Rusyayı istlkbalde her hangı hır t 
memleketle ihtilifa ı.ürUkliyebilecek ma- Çunking 4 (A.A) - Çungki.Qgln sa-
biyelte hiç bir teahhüt altma girmlyece- ICıhiyettar mabfilleıindcn bildirildiğine 
ğini sarih olarak söylemiştir. göre Amerika tarafından Ç~e açılan 

Finlandiya, Polonya ve Ronıanyaya krediden maada, yak::nda diğer dost bir 
~yapılan Sovyeı hareketleriyle Le- devlette Çine kredi açacaktır. 'Bu hu-

Aıam · ıamaraıında 
Harp g~.yretleri üze

rinde müzakereler 
olmaktadır 

tonya, Estonya ve Litvanynrun işgali an- susta henüz. tafsilfıt verilmemektedir. Londra 4 (A.A) - Avam kamarası 
cak bazı sevkulceyş sebepleriyle lüzum- · kralın nutkuna verılecek cevabın müza-
lu ndeddilmişi&r. Söylendiğine göre B. mesinden mcnuıun olacağıiıı söylemiş keresine başlamıştır. Müzakere bilhassa 
Molotof Sovyetler birliğinin biç bir nü- ise de buna cevaben B. Molotof Rusya- harp gayretleri üzerinde cereyan etmiş
fuz mıntakasiyle alakadar olmadı~nı ve nın bu hudutları t:ıhkim için gece gün- tir. Bu meselenin ehemmiyeti htik.Umet 
ancak kendi emniyet mıntaknsiyle ala- düz. çalıştığını Çalı.şmaJ;a devam edece- tarafından küçlikscrunemlştir. Bu mese-
kadnr olduğunu söyJcmiştir. ğini söylemiştir. le ve buna bağlı meseJeler başvekilin ri-

Sovyet hilki.imet xeisi harbın balkan- Sovyet Halk komıscrlcri reisi, Sovyet yasetindcki müdafaa komitesinin iştigal 
lara ve bilh:ıssa Tiirldyeye yapılmasına Rusy:ının Çine karşı yardımını sekteye ettiği başlıca meseleler arasındadır. Bu 
mani olmak arzusunu izhnr etmiştir. Bu uğratması vcyn tahdit etmesi hususun- meselelerde rakipsiz bir tecrübeye ma
ziyarctten az 7.runan sonra Almanyanın da müzakereye girışmektcn kat'i surette lik olan başvekil, kafileJeriınizc karşı de
Sofya ve Belgrat mümessillerinin Bul- imtina etmfştir. Ayn. haberlere göre nizaltı ve hava taarruzlan meselesini 
garistan ve Yugoslavyaya Almanyanın Moskova, Japon kıtnlnrımn şimali Çin bizzat mütemadi ihtimamına tabi tut
bu memleketlel'in fılobetini ihlnl etm~k ile dah'. "\fogolistandan çekilmeleri şar- maktadır. Geçen harpte olduğu gibi bu 
tasnvvlmında bulımınadığıru bildirrliş tiyle Japonya ile bir ademi tecavüz pak- sefer de hakh olarak itimat edebiliriz. 
olmaları bilhassa dıkk:ıte şayandır. Ay- tı aktlni müsait bir şekilde karşılamış- HükUmettn a1Akadar azası ile teknik mU
ru teminat Türklere de verilmiştir. tır. ÇUnkü uzak şarkta, So "yet Rusya- savirlerinin bu meseleye seri ve müessir 

B. Hitler söylendiğine göre Sovyet kı- askeri bir tehdit altında bulunma,lı arzu bir surette hal~ bulacaklanna eml-
taatının Almanya hudutlarından çekil· etmemektedir. n1L 

Tolcyo 4 (A.A) - Romanyadakl To1' .. 
yo mulahatgµtan, hUktlmetlnbı J4atl" 
çuko~ tanıdığını tbliğ etml§tir. Bu P
:retle Man~ulı:oyu 1anıyan devletlerin ,,,. 
yısı §imdi dokuza Qaliğ olmaktadir. 

ltal.vanlar Tancada 
Jngiliz poıtahane•in· 

de bir hadiıe 
çılıarilılar 

Londra 4 (A.A) - Bugün Lo~ 
ölre»ildlğirie göre TancadnJd tngilif 
konsolosu Gaııcoigne İtalyanlar tara!~ 
dan İngiliz postahanesinde yapı~-~ 
hareketleri mahalli hpanyol m&JCllD,_ _ 

nezdinde p:.ltesto etmlş ve~ 
al,nı.ştır. İtalyanlar İngili2 
ne girerek bazı fotografları ve ~ 
kaldırmışlardır. Bu fQto~ ve ~ 
İngiliz memurlan tarafından derhal tc1'• 
rar .,_)erine konmuştur. --·-Mısır Jtal ya ya harp 

ilan ed~cek 
Kahire 4 (A.A) - Diplomatik JJl 

11h: 
filleri, Mısır §ehirlerinin bombardı.rr. lllt
laı;ını ttnlyanlar nezdinde protesto ~ğı 
mesi, Mısırın harp ilanına doğru n1 
ilk adım olarak telftkki etmektedir. t 

1talya tarafından tntmln edici tenı1~JJ 
verildiği takdirde Kahire hUkümctinı 

auınetasavvurlarmın ne olacağı ifşa e 
meldedir. . )ııt-

Mısırın şimdiye kadar takip ettiğı 
reket, İtalyan hücumları yalnız lt{d:Iİ 
daki İngiliz kuvvetlerine tevcih !il 
müddetçe ve Mısır ~irlerine hUCU 
yapılmadıkça barba ,ınnemektır. 


