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ilan münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez Cilmhuriyetin tıe Ci!mhuriyet eaerinm beleı;iai, 1<1bıılılan çıkA,. ıi114SI ptl%etedir YENt ASffi matbaasında basılmıştır 

DünkiL Layra ı~ ıe=.aJıiirctındGn: Kahraman orcht11ııı:dıtn. iki güri.initr. Vali konuşuyor, Konsoi.osl.ar tribünde resıııi 
geçidi ta 'cip ediyorlar . 

Dün bayram bütün yurdu-
muzda heyecanla kutlandı 
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Şantaj ve tehdit 
Politikası 
Muvaffak 
Olamadı 

ızmirdeki merasim Ankaradaki merasim 
Resmi ~eçit 
ve Milli Şefe 
sev~i teza

hürleri 
Ankara 29 (A.A) - Cümhuriyetin 

17 inci yıl dönümü Ankarada emsalsiz 
tezahüratla kutlanmıştır. Merasimi sey
retmek için bütün halk erkenden yol
lara dökülmüş, ana yollan doldurmuş
tu. Reisi cümhur İsınct lnönünün teb
rikatı kabul edeceği büyük mill<'t moc-

"' 'Tfl ~ 1h<1'' <; ~ Hİ"'F:l>F. -
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Yunan kralı başku
mandanlığı ele aldı 

Yunan ordusu 
mevzilerini mu
hafaza ediyor 

İtalyan hava hücumları 
Yunan Jaaılıının azmini 
bir lıat daha arttırdı 
Ankara, 29 (A.A) - İtalyan - Yunan 

cephelerinden yeni haberler gelmemiş-
tir. Yunan kaynaklarından alınan ha
berler. halkın italyan tecavüzü önünde 
tam bir itimat ,.e !ev kalade bir sülctlnet 
gösterdiğini kaydetmektedir. 

Kıtaat vatnn topraklannı azimle mü- Tecavüze karşı kahramancıı mukavemet eden Yunan ordusunun boru-
dafaa etmektedir. Dava biicuınlanndan :ıanlan bir tören esnasında 
askeri hedefler biç müteessir olmamış- ------------------------·------· 
tır. Diin hava taarruzlan birbirini takip 
e~tir. Bu taarrıular ahalinin manevi
yatı üzerine tesir etmek şöyle dursun, 
bilakis azmini bir kat daha arttırmıştır. 

Bugün Atina mutat manzarasını al
mışttr. Dün, üniversite bölgesinde genç
liğin vatanperverane tezahürleri olmwı
tur. Kral ve general Metaksas şehrin 
muhtelif kısımlarını ziyaret etükleri 
zaman, halkın sevk ve heyecaniyle kar
şılanımı;lardır. 

Amme hizmetleri ve wnumi nakliyat 
servisleri normal şekilde işlemektedir .. 
Hava baskınlarından balkı koruınağa, 

Londra gazetelerinin Yago•lavyada heye
mühim ne1ri yatı can ve endişe b yük 

"ltalya yeni bir 
alçaklık yaph'' 

diyorlar 

eferberlik ha· 
herleri tekzip 

edildi 
iaşeyi ve diğer ihtiyaçları temine matuf ltal'-'an donanması Aslıerlerin JtaJ~nlOPa 
bütün tedbirler alınmıştır. " ,,_ 

YUNAN RESMi TEBL1öt meydana çılımağa göz 31ununalı istemedi• 
Atina, 29 (A.A) - Resmi tebliğ : Hu- mecbur oıacalı.. ği anıaıılıyor .. 

dutta muharebe devam etmektedir. Yu- Londrn, 29 (A.A) _ Layık olmadıit Londra 29 (A.A) - Yunan - ttalyan 
nan askerleri mevzilerini ınulıafam edi- bir tecavüze mnnı.z kalan Yunanistan harbinin Yugoslavyadald aldslerl bak-
yorlar. hakkında İngiliz matbuatında bir sem- kında Royter ajansı Belgraddan §U ba-

P ~TRASA HAVA TAARRUZU pati tufanı göze çerpmaktadır. İtalyan berleri almıştır: 
Atina, 29 (A.A) - Patrasa karşı İta!- taarruzu •İtalyanın yeni bir alçaklıP, Yunanlstıına karşı ttalyanın mubasa.

ydanları11. nk?~~~~-~v~_hü~du net!cealsin- yeni bir biyanet, karanlıkta yeni bir maya ~ğı haberi Belgradda dlla 
e e ı ışı ouııuş, yuz .....,ı e yar an- cinayet• diye tavsif edilmektedir hah ıldır sllratll ·•-·-+ 

mıştır. ı. Gazeteler, Yunanistanın Roma" hükU- sal ly ım ek , ~ yyay~..._.ır. 
KRAL BAŞKUJUANDANLICI ALDı meti taraf..ndan ic;ıt edilen zavallı ba- ta yan har etmın unan arazi. 
Atina, 29 (A.A) - Kral Jorj o~'.'· haneler ve gülünç ıthamlara rağmen bl- ıinde inkitaf etmesi imkinlan ve 

nun, Donıuım~ın ve hava kuvvetlenruıı taraflığını kusursuz bir şekilde idame ltalyan kıtalannın Arnavut hudu-
bru;kumandanlıgıııı ele almıştır. ettirmiş olduğunu kaydettikten sonra dunu geçerek Seliniği ve dolayıailo 
LONDRADAKİ YUNANLILAR Yunanistan& karşı verilen garantinin y la b Danru eh 
ASK.ER OL!llAK İSTİYOR yerine getirileceği hakkında İngiliz hü- ditugoa ~ 8li!albalkyo l ttıla• 
Lııdra, 29 (A.A) - Yıllardan beri kümetinin beyanatını alkışlarla karşıla. etmesı ıntima top an • 

Londrada yerleşmiş ola.'I Yunanlılar, maktadır. rmda heyecanla münakata edilmek-
- SO!l.ll 4 0NC0 SAHlFlillE - - SONU l ~NC~ SAHİFEDE - - SONU 1 '~ cı. SAHİFEDE -

Almanyada bir 
çok tesisat 
tahrip edildi 

Bulgaristan ce
nup hududunu 
takviye etti 

J,.gili:l..,·:n lii:ıım göriilecck ••h.....,., ı.rır c!iiiii"° e?J{[rilif&iiiiift Takın Ş<i"N V'"; getirdikl<ıri Avwııuralııalı oa
kı·rlerda biT kınıı ıalia ......,....ı., 
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Ed.rnede dünkü bayram ete ~dit 
ası 

fak 
~~~~~~~~~x~x·~~~~~~~~~-

Bulgar hudut 
da kahraman 

ve bayram 

a/ ay ve tabur kumandanları 
ordumuzun resmi geçidini 
tezahüratını seyrettiler 

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

E.dirne, 29 (Yeni Asır) - Cümhuri- Bu merasimde Bulg.ar hu.dut. alay. ve 
yet bayramı büyük tezahürat ile tesit tabuT Komutanları, cmır zabıtlerı ve aıle
olurunuıı, vali B. Ferit tarafından tebrik- !eri de seyirci olarak bulunmuşlar, öğle-
ler kab~l edilmiştir. yin kendilerine bir ziyafet verilmiştir. 

Umumi müfettiı Ge~eral Kizım Di- Y apllan merasim meyanuıda Atatür-
rik. Korkomutruı ve valı, Kahraman as- kün inıdına Vf' Şehitlildere çelenkler ko
kerlerimizin. hnlkın ve talebenin bayTa- ulm 

h_!ı_ ·-ı dir n uştur. 
mınt te Tuı> etmı~er . l 1 1 kl 

l.tüdil marşını müteakip ordumuz ta- Gece her taraf aydın atı mtŞ. şen ı ." e-
rafuıdan muau.am bir geçit r~mi yapıl- re devam edilmiştir. Hallı:evinde verılen 
mqtır. balo çok nc~li geçmiştir. -·-·-·-·-·-· - · -·-ıı- -· ... -· .. -il-·-

Eir çok kimse
siz çocuk se-

vindirildi --·-
Kızılayın 11e IJlr taciri• 

Cümhuriyet Bayramı münasebetile 
X.ıo:X 

llzmirden büyijklerimize 
çekilen telgraflar 

mizin yardımları ----·%8 s·-----

a 
Olamadı 
- HA$1'AP .\Fı 1 incı SAHh'EUF -

dir. Dünya efkarı llmunıiyesinde zoı·ha· 
lığa karş1 derin nehet duyguları hakim
dir. Ve bu duygubrm yer yer muknvo
met merkc-.dcri haline iııkilap edeceği 
günler uzak olsa bıle hakiki zafer ~·ine 
hürriyetin zaferi olacaktır. 

Yunanistan işte bu imanla nıukne
Cümhuri1·et bayramı münasebetiyle İzmfıtJlfer, rnllJefe daim G feref 11e fflJd yofUftU 

;;~e:ş~~ıi~;\:~ı:~17k:~;:=~~ı!: §(isteren MDll Şefin her endftlerlnl ifaya vW.anistanuı açık denizlerde bulunan 
muavenet yavrulanmızı geydinnek ve llGZIP llaJanayorJar- bilyük ticaret film.unu korumak i~iıi 

met ediyor. 

Londra gazetelerinin 
mühim nefri yatı 

sevindirmek hususunda büyük gayret- Cümhuriyet bayramı mün~betiyle le vazi(elerin her türlüsünü ifaya, gö- bütiln tedbirler almmıştır. Yunan ordu· 
ler sarfetmişlerdir. Yalnız Kızılay cemi- İzmirlilerin sevinç ve bağlılıkları Parti nül ve fikir kanaatiyle hazı.r bulunuy0<o su bir kaç gilndc scfcrbcrHğini ikmal Yugo•lav yada heye yeti 650 talebeyi geydirmiş, fakir ol- idare heyeti reisi B. Atıf İnan tarafın- ruz. edecektir. ftaJyanlar şimali Ywumistanı 
dukları anlaşılan beş yüz kişiye de gi- dan Reisicümhuruınuza anedilmiştir.. Ferdleri arasındaki tesanütle, büyük istila ederek Selaniğe sarkmak maksa-

can Ve endişe büyük yimlik kumaş tevzi ve <wakkabı temin Bu hususta çekilen telgraf şudur: varhğuuz etrafındaki toplanı.şla bUyUk· diyle bilhassa ınotörlü kuV1.·ctlerinlu le· 
- • - etmiştir. ismet İnönll lüğü saygı toplıyan milletimizin bıışında lovvukuna istinat etmekte iseler de Epi· 

_ BAŞTAKAFI ı iocl SAYFADA - BA$TARAF11 iNCİ SAHİFEDE İzmir tacirlerinden bir zat ta 280 Ia- Cümhurrcisimiz. Milli Şefimiz uzun yıUıır sağ kalmanızı thlın ile di- rin yalçın knyaWdan kuwetli bir mu• 
TAYMİSİN YAZDIKLARI tedir. Umumi efkir, Yunanistanın kir ve yoksulu geydirmck suretiyle 4oo ANKARA lerim. kavcmet tesisine müsait bulunmaktadır. 
JT'a.,....;.,. ,.,,..,.,.tesi diyor ki : İtalyanın mu··cadele kan.r•"'1 müttefikan tas- lira sarfetm4;tir. Bu güzel hareket mu- ak d b' mille · C. H. P. İzmır· villyet idare he- Yunanistan seferbcrlig~ini t.am zamanın· 
•.a., ,,.~ ... - bekle ... hitimizde derin bir tesir bırakmıştır. Dipdiri ay ta uran ır tin ço- n.~ af ak l ·t 

bu :ıa~anı takbih harek~ti . nmiyor vip ebnektedir. --•-- cuklan olmak gururu içinde, İzmirliler yeti reisi: ATIF ~AN' da ikın:ıJe muv l o unca yarım nıı • 
değildL Fakat bu tecavuz ?ilhassa fena Uçüncü Yugoslav ordusunun umumi cümhuriyctin on yedinci yılını büyük . * yonluk bir ordu \ticuda getirerek nıii:s· 
bir tesir yapmış ve Y~ umumi .karargahı olan 'O'sküpte aylardan beri Fenerler hasdatı hak• sevinçle tesit ediyorlar. Kendimize inan- B. Atıf inan, başvekile, mareşal Fev- tev1ileri yerlerinde mıhlamağa, hatta 
bir hUnnct kazımmışlır. Bıtaraflığını hazırlıklar yıpılmıstır. Yugoslavyada kında yeni proje makta en büyük gücü, milli iman tim- zi Çakmağa, Parti genel sekreteri dok- lıazı sürprizler yaratmağa belki nnkte
kıskan~ bir ~~ide mubafna etmiş 0~ en çok dikkat uyandıran Ohri gölü sa- Münakalaftt vckuleti. fenerler hasıl§tı sali olıın büyük varlığınızın başlığına tor A. Fikri Tüzere ve Büyük M. Mec- dir olacaktır. Temenni ettiğimiz bu :ıati· 
Yunanistan böyle bir taarruza vesile hillerinde Ohri ve Struga göllerine ci- hakkında yeni bir kanun projesi haz1r- bağlaruruıkta en kuvvetli hal ve istikbal 1isi reisi B. Abdülhalik Rcndaya çektiği mal tahakkuk etmese de muhakkaktır 
verocek hiç bir harekette bulunmamış- var arazide harekatın inkisafıdır. laınıc:tır. Proje bugünlerde Büyük Mil- tenıinntını buluyoruz. Millete dalına şe- telgraflıırla da İzmirlilerin ·sevinç ve ~i Yunanistam istiliı teşebbüsü Roma-
tır. J . B ç·· ilin' y kı·alı ttalyanlann tvyosi yolile Drartan Jet Meclisine sevkolunacaktır. ref ve itila yolu gösteren asil işaretiniz· tebriklerini bildirmiştir. nın tasavvur ettiği gibi kolay bir zafer 

1 - Y ::.:..::.:=::.::.::.:.::.:..:.:===.:.:..:..:.:. _________ ..:._._..,:_ ___________________________ yürüyii"Ü olrnıyacakhr. İtalyanlar her Kra orı ve . orç unan - Sel" ik .. . • v t ebb.. "' 
na ve general Metaksasa gönderdikleri .an _ U'?:rme ~lege b rabeeş ubus- 1 d ı • r.duuda cesur \'C fodnkfır bir nıilleth cr-
teminat ~erindedir: •Sizinle birlikte len mumkun ohnAKa e r zmı•r e yapı an meraC'ım kekçe muka'\'emctini göreceklerdir. 
düşmana karşı mücadele edeceğiz. Yu- dağlık arazide bili kar ve yağmur ~ 
nan davnst biz.im clAvamızdır .. • İngiliz yağmaktadır ve havaların düzelmes: -• Balkanlarda Bul~aristan ve Yugoslav-
hüküıneti vadini tamamiyle tutacaktır. ihtmı• alı' • .,dır. h t d b d f d h .. k. k yanın muhafaza edecekleri vaziyet me.. 

bar ilk G«.. - Hı\:S'J nki\FI 1 inri Sl\HİFF.DE - Türle milletinin şerefll hayatma, bü- aniy e ünyaya it e a a a. yu se rak edilınektedir. Bulgaristan şiındiJik Tayı~is ::unanistana en iz yar- Yüksek Yugoslav memurları, va- evler, umumi müesseseler bayraklarımız- y(jk tarihine yeni bir istikamet veren Kemalizmi gösterdik. Atatürk.den son- bitaraf kalacağmı ib.sas etmektedir. Yn· 
dınun lngiliz donanmasından ve hava • d 1 il · d' k d b" ~!._ l · · 1 d c· .. h · t ·d · ·tn l 7 nci yıldo''nu··mü- ra ismet lnönünü kendimize b,.,. seç-. - . tasrih ettik~ zıyet o ayıaı e şım ıye a ar uyım a, gece tenvıratıy e onanmtş:. .um urıye ı aresm .. .. .. . . -v ~osl:ıvyanın da bitaraf kalmak niyctin-
kuvvetlennden ~lece~ . bir ihtiyat göıteımif iseler de vahim Şehrin sokaklarında Cümhunyet mar- nti yaşıyoruz. Bu buyuk gun hepınuze cli1fa:R TIJRLO V AZtFEYE ılc olduğu söyleniyor. Fakat hidisele.rin 
ten sonra .şunu .. ~ or • . d' 1 be ledikl • uhakkaktır. ~mı söyleyen kalabalılc ~a.lk gruplarının kutlu olıun.. dakikada.-ı dakika)a başka ~killer al~ 

Yunaruatan küçük, fakat mü~ ~ 1fe et' ~ • en m • • • tezahürlerini heyecanla taltip ediyoruz; Kardeşlenm. H A Z 1 R 1 Z ması muhtemeldir. Vaziyetin daha geniş 
kuvveti bUyUk bir donanmaya maliktir. Bilhassa haricıye nezaretinın mih- Dün sabah tzmir halkı, büyük bayra- Cümhuriyetin banisi, Türk millctinirl Bugün de onun lıaretiyle vazifelerin inkisarlar ar..ı:etmesi halinde bunun tev-
Ge(en harp esnasında, Makedonya ~u- ver hakkındaki hislerini payla§mı- mını kutlamak Üzere pek erkenden so- Ebedi Şefi olan Atatürkün manevi _hu- her türlüsünü tereddütsü ifaya hazır lit edeceği tehlikeler elbette daha bU-
harebeJerinde, Yunan frrkalarınm bızım yan a•J,.,,. .. ;- malıfflerde 1ıey .. _,, bü- kaklara dökülmüttü. Ordu birliklerinin zurundayız. öJ_.n c\tatürkün ölmiyen ve bulunuyoruz. vük olacaktır Balkanları ı.M- ~-.hası 
kı"-1---·- Q •• t dikleri meta- • I' b k• B•• !>.I_ miO timiz' i kudreti .r • U.U.1" uu.ıa.n.ıuu Y~ gos er ·:• >"Fd trampet sesleri, genç izcilerin caddeler- ölmeyecek olan ıdea ıne ~rzaman tn- •• uy11&A .. e mA manev e- yapmak mcsuliyctini deruhte eden İtal-
net ve tahammül beyecan1:8 hatırlarda- yı l- 1 d~.n ger.işleri kadın, erkek. genç ihtiyar den daha fazla kuvvetle baglıyız. Mua- nnı, ezelı yüksek baslatlannı, kahraman- va her halde zaferini kolaylaştımuı ol-
dır Y --a.--ı /1. rd Ital --•-- • • · • - • ı:u _._, .ıa ya ve • d · · · · .. ·· ık k lık fec:lak" Jık du gularım merdane ve- • . • ~ _. ae en yaıı ~· . v d uh herlce~i coşturııvordu. 'ltr rne. eruye~ sevıyesın.ın u~tüne ~ .. ma • ar ,Y mayıp bir kat duba güçleştird!ğinin fnr· 
rıne faiktir. Dallık ve kayalı~. arazısııı. Yun~~15~. ~as"'!' ~ m uemah ViLA YF.TIE '!ayretıyle mucehhez htr mıllet gucu .. ta- kar ile Y&f8~ •• b~v~.rd!'°1ua .var: • kında değilse bunu \•ekayi kendisine :m-
de kuvvetli bir mukavemet gosterecek· teeuufle gördükleranı ve harbm Bal- Dün sabahleyin saat dokuzdan itiha- -;ıyoruz. Arkamızda kalan f 7 yı}Lk. Cum- Yurdun bütünlugunU, milletin utik- latacakhr. 
tir. Akdeniz İngiliı: donanmasıtıtD da. bu kanlara ıirayetinin onune geçmek ren vilayet makamında tertip edilen ka- huriyet idaresinin yurdu~uz~a yarattı~ l~l!ni• hürriyeti .?1~d~aa yolunda maddi 
işin bir lasmtnı kendi t'btüne alacağın- için tavuauta amade olduklarını bul resmine askeri ve mülki erkan, şeh- kudretlere güvenen, .lı:e~~ın~ maı:ıan, 8.ti- silahlann h;~ turlu51yle mücehhez bulu- ita1yanm harı• vaziyeti parlak dcğil-
dan emin olmabdır. Keza hava kuvvet- -~r tm kted' 1 rimi7.deki mebwılaT ve ecnebi devletler sinden emin olan dıpdm hır millet ha- nuyoruz. Bazım her millette kolay bu- dir. İta1yan donamımsı üsJerintle mLı!'ı-
leıinin rolü ehemmiyetli olacıık'ır. • ·yan e l e ır e:· . dikkati t konfloloslan istirak evlediler. \indeyiz. 16 nd Cümhuriyet yılına böyle lunınıyan, para ile, maddi kudretJerle pustur. Deniz licaı:eti mahrnlmust-·r. 

ugos avya vazıyeti e. a- CCMHURiYET MEYDANINDA gırıyoruz. elde edilemiyen bir silahımız daha var: İktısadiyah harp yüztinden sarsılnu~· r. 
DİGER GAZETELF .ip etmektedir. Yabanı::ı müplıitler, .Saat onu yirmi geçe Cümhuriyet mey- 17 yıldan beri C:imhuriyet devrinden Mllli İmanımız, milli ıuunmıuz, ezeli Akdeniz ve Kı;r.ıldcnizdeki deniz.allı fi. 
NEŞRiYATI Yugoılavya ve İtalya araıında mev- danma r,iden vali, yanındll kumandan ve :::vvelki felaketle·· harab ve perişan bı- mi~le~ terefimiz olan ve ebedi. ~t ıe- Joları iinıitsiz ~ek.ilde Ju:rpalaıunışla,.tlır. 
Deyli Telgraf şuoıan ;'UZ!~ 01• : Gene- cut ademi tecavüz paktı dolayı.sile, parti Tei!!i, halkevi reisi bulundu~u halde, raktığı mübarek bir yurtda refah ve refimız kalacak olan yurt sevgıtnız var. Libyada ve Habeşi&tandaki İtalyan or-

ral Metaksas, İtalyanın küstahça ültima- B M linirii ltal a tarafından meydanda yer alan askeri birlikleri ve rnamuriyet tesisine çalıııtık. Haksızlığın, BtZiM YURT SEVClMlZ duları açlığa mahkfündurlar. Ne iaşe vo 
tomuna insanca ve vatanperverane bir y· u.a:, n J ı taarruzd genç mekteplileri teftişe ba~ladı. adaletsizliğin, zulmün, taaı. ubun her Türk milletinin r~rt s~vg~nde, ~azi- ue de mühimınat stoklarını yenillyecek 

· f Yunan kralının beyan- unanıa na yapı ac • an Vali, Ordu birliklerinin ve genç mek- türliisünü sınırlarımızın dııı- ~ovduk. fe duyglUlunda tarıhın hıç hır devnnde veya ikmal educek vmyette değiJdirler. 
cev~:ennı.şd __,,ırl. uh, eski zamanlarda Yugoslavyayı haberdar edıp etme- teplilerin bayramlarını tebrik ederken Hürriyete A.şlk bir millet olarak maddi soysuzlanma görülmemiştir. Soysuzla- İ:ıgiltereden kalkan İngi& bombanlı· namı e se~ en ı ..c.=.. • im v •• •• h d A ·ı ill . . . . . b dbah t ılc l . . b 
medeniyetin Yunanlılar tarafından kur- uagmı aoru aga flayanb g~~or- aııkrrin ~ür sesi, izcilerin ırekur cevaplan . man.ev~ ~ a ak ~ı.dmd et.imızı zınbcıür-d nan .. e .. d tarı ç Tın~akomiln.alnt.ışı aşmd· man filolarmm binlerce kilometre me
tarılmasın · ed ruh 'dir lar. Yüksek memur ar u nıDUSta lı,.rkesi co,hıruvordn. Teftiş tam bir saat lıyen. zmcmenme isti a ını taşıy<.n ~ a, ışt ıçın e o sun ur e ı arasın a ~e katederek İtalyan sanayi merkezlc-
11.ır •• -llnin1. tc~tl e~ ılunboaynıd - ··· ihtı.yatkar"' harek"'t etrn-kte ~-e de rtev<'m etti. · tün tehlikeleri, müli şuurJmuzla berta- yasamak. hakkından mahrum etmiştir. rini ne kadar mmaffakıyetle bombardı-D'~ ın vnı erını nas z ugunu - '" • .. 'k B' d ·· ·· d ı ·d 
. · · · · 1.. k y 1 b · · 'ab'l ıp S:ıat tam 1 l .25 de mer ;me, Şeref raf ettı . ız yur umuzu, ustun e yanız mı e- man ettikleri dUşüiıülürse Yunan.is.tanın ızah ıçm kelimeler ısrafına uzum yo - ugos avyayı çen er zçme a.. 1 ece... ·ı - ·· ·· ·· d ı t· -· .. ·k M·· t k'I gururlu bir millet hayatın- mizi doldurabildi~miz içı'n aevmeyiz. harbe gll'J11· e.~n· ıden sonra vunan toprak· B' · }" ·· 'k 4 d . y · h h . b. edb. k A ahfil trı )Unu onun yer a an a• .e. ı muzı a- us a ı, ,.. ,,. ı 
tur. = ro wn~ aşı ar ır . unanıs- er angı ır t ıre as en m - nın çaldığı i tiklal marsiyle baıılandt. da lazım olan ber tUrlü varlık ~rtlarını Biz yurdumuza yalnız midemizle, yalnız lannda ve adalarında yerlesecek olan 
tana Y ım etme ·· . lerin göz yumahileceklerini zannet~ Bu sırada tribünlerde ~aliden ·baııka yarattık, 17 yıdan beri içde ve dışda maddiyatımızla bağlı değiliz. . İngilli: hava kuvvetlerinin İ~lyaya c;ok 
İ~on donanmast artık limanlarından mek mütküldür. kumandan. bf"lediye reisi, parti ba~ka- sulh ve sükun ha}.1.tınm milletler camia- Biz yurdumuz Üstünde ~erefle, tarih daha ağır günler y;lşatacaklarından şüp· 
ç~ mecbur olacaktır. Bundan &lgrad 29 (A.A) ..._ Avala ajansı su ·.anda en büyük nimet olduğunu kemali- boyunca kazanı1mı~ gururla ya~ayabildi- he edilemez. Hiilıha di.inyanın en aza· 
boyleinY~anhaada~n ve tl ha_v~ .mey~- tebliği neşretmislir: " 1 nı, subaylar, ecnebi devletler konsolos- le takdir eden bir millet olgunluğiyle ğimiz için acveriz. metli ticaret filosuna, nıağlUp edilmez 
Lan, ~ı ız . va ~_!'.,~e en ıçm Y· Bazı yabancı~ radyolar Yunoslav n lan, miilki ve m:keri erk·n yerlerini al- Tiirk milletine yakıııan ~erefli yolda yü- Yurt sevgisi hu kadar pilrüzsÜ7, mad- bir donanmaya \'e yine dünyanın en 
metli bırcr üs olartbuu. e. ··d"k d l · .. ·· d b' l · 1 · h~ kudr · zırlar meclisinin dilıı fevkatade olara mı~lardı. YU u . e erın ustun e ır ııatvet e ı~ erme a- etli havncılı~ma malik olan Ingil-

i\-

k Deyli Meyi süratlc ve kuvvetle Yu
nn.n.istan:ı ;rardwı etmek n~ifem.İ2dir, içtima etliği ve giı:li seferberlik kara B. ATlF tNANIN NUTKU Biribini seven, sayan, bil~t.!in•. çalıf· kim olan !'°il·l·e~~mizi.n ~lete~ a~sı mü- tere, diişnuuılarmın yeni lıarp sabalan 

verdiği haberini yaymışlardır. Ava lı;tiklRI marşınd'.ln sonra kürsüye ge- -nanın hakkını tanıyan, yekdıgen aley- nasebetlen hukumetunı2.:e milletın eme- yaratmak hususundaki gayretlerine rağ-
n 
la diyor. 

Deyli Herald şunları yazıyor : Mus
solininin üç saatlik ültimatomu bir ih
bar sayılamıyacağına göre İtalya Yu

ajansı nazırlar meclısinin dün ne ale1 len vilayet parti başkanı B. Atıf inan- lıinde imtiyazı reddeden bir millet gü- tine ve dileğine uygun olaru idare edil- men zaferden emin olarak uzun bir 
de ne fevkalade ictima etmedi<li::ıi v hüyük bir heyecan içinde, çok alkı~lanan ciyle yurdumuzun tamamlığını konıya- mektedir. harbe lıazırlanmış bul~nmaktadır .. Ka-

a-

seferberlik kararı ;erildiğine d~ir ola bir nutuk söyledi ve ezcümle dedi lı:i: '.:ak tedbirler almula 1 7 Cümhuriyet ORDUMUZ EMRE MUNTAZIRDIR ııaatiınlıcc bu ihtimal ltaJyanm uykula-
haberlerln uydurma old;ığunu beyan « - yurtdııslarım, ıılınt doldurduk. Bir 1ene ve iki aydan beri dünyayı fe- nnı haçırdığmdan harbi doğu cenup Av-

e 
n 
a 

nanistanı habersizce vurmuştur. 
Bütnn İngili7. gazeteleri İngiliz kralı 

ile B. Çörçilln Yunan kralına ve gene
ral Metaksasa mesajlannı, ve kral ikin
ci Jorj ile general Metaksasın beyanna
melerini ilk sahüelerlnde büyük baş

mezundur HAKKIMIZI T ANlMANL"l SfRRI caatler aahneai baline ptiren kanlı hi rupasına naklctınesine başlıca saik ol-
st Belgrad. 29 (A.A) - İtalyanın tw·i lif! h t • k Hakkımızı tanımanın en ıyı sırruu diseler karııamda veL:ur ve sakin ftZİye- muştur. 

idaresinin Belgrnd subesin•n camları diı l'=~e me cı ••• ':>aııka milletlerin hakkına riayetde bul- timizi muhafaza ediyonız. HüJdimetimj.. ŞEVKE'J' BİLGİN 
gece kırılmıştır. N~srcc:·v.n tebli~de b duk. Sınırlanmız içinde sulh hayatının zİlı her kararında, her metinde milletin - -·--

n 
ir 

gencin derhal tevkif edildi11i bilcl:n - Şevket Bilgin'e - - -ıimetlerinden istifade etmenin imkan- isteii bikimdir. KarC!ı..,alıa seferler· 
mektedir. b Bt•kliyor hududun dört bir yanım '.annı sınırlarımız dııında, milletler ara· Sımrlannuz içinde milli aelamet ve İl· "!! -' 1 

Strhm vererek yurdun dağına, ·ında, sulh sevgisinin devamında aradık. tikliJ.imizi beJcliyen kahraman ordmnuz yalnız Pasaporttan 
·ı-

lıklar altında neşretmişlerdir. 

YunanWann İtalyanlara güzel mukave· .o - .. ·-·- • • 
metmi tebarüz ettiren gazeteler biiyük HavaJarımızın zehir· 
puntularla, İngiliz harp- gemilerinin l"u- 1 • i i 
nanistana süratle yardım ettiğini yazı- enmernesı ç n-
yorlar. Teneffüs ettiğimiz saf \ ' C temiz ha· 

vamn günün birinde zchirlenmeme
Asked muharrirler, Yunan ordusuna .si içjn fitrelerimizi göklere annağaıı 

tahsis ettikleri makalelerde Yunan as- edece-ğiz. 
kerinin metanetini takdir ediyorlar. ---·--~·--·--·----· --·---------·---
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1 ürk sınemacılıtının 1940 .. 1941 
mevsimı için yarattığı ilk harika ... 

AKASYA PALAS 
.Şser bayramının biri 11ci gününden itibaren 

ELHAMRAJllllf Zaferi oıacalıtır •• 

l 
ı~ 
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~ i BUYÜK l_İKAYE ~ ~ 
• • • • . . . . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umulmıyan Saadet 

S
Gcnc iııanmı~tır1 TÜRK ~estanını Nüfus yekunu az ve}·a çok her mille- mili~ adana Milli Şefin emrine ımmta· yapılacalım 
üıı~iinUn ııcuy a ~·azacagına.. tin •eref duyguları içinde istiklaJ ile ya- zırdar. 

., Bugünden itibme:n Konak iskelesin-* 1amasını, her millete gururiyle yaşamak BiR GON HARP EDERSEK.., den vapur hareket etmiyecek, bu isk~ 
Gözleri Jrnktn, lclikfo eli, \akkının verilmesini milletler arası ah- Bir .nn. hükümdimis karar verine, 

1
•• -

1 1 kulak · t' •-· leye vapur da gc:lmiyecektir. Yalnız A ..... c~en ses eı·c \'Cnmş ır.. 'akının en esaslı kaidesi olarak tanıdtk.. Milli c:..-c:_~ i .... -t bu.,,, ... -..._ badisele-
G ·ı · di d" ili ')'V&Ull ~- ... ----, Karşıyaka - Pasaport arasında vapur eı;ı me:z sıpcr r, ıye teme • l lak 1:ımız olam isterken, hukı.mız rİn zo• .. müdafaa ve tesanüt tealıhütle-

~ . · c ·..., seferleri yapılacak, Alsancak iskelesine Sınır boylannda gögüs gclmıştır.. olanı alırken b-eri huzuru bozmakdı.n rimlıin icabı bizi .,eni bir -ref ve hiirri-
..,.. " r- de vapur uğraınıyacaktır. * •ızak kaldık. Çünkü; hakkı çiğnemenin yet müdafaast ile kaqı WflY& bırakırsa 

D~tuna kucağt al·ıktır amma, :ıcısını duyan bir milletiz. Biz ezilmiş ol- her ferdlmiz on sekiz milyonluk müda-~~ 
Diişmaruna kilit!i yaman yumruğu.. manın acısını, kurtulmuş olmanın haz faa ordusunun yen.ı1mez bir ,,i olarak 
Bilenler diyor ki : aSakın yanaşma, ve gururu içinde eriten bir milletiz. harp edecektir. 
MEIIr.lET'in dinl.·mez aman yumruğu.. Bir milletin niçin ezildiğini, bir mille- · Harp etmek bizim için insani ,eref ve 

* tin naııd ezilmekten kurtulduğunu kan milli namus davası olursa ıimdiden bili. 
Gökte dı:ılgalanır nazlı bayrağı, dökerek öğrt-ndik. roruz ki, her zerresinde bin bir milli ba-
fiaberler iletir köyünden rüzgar" 
Yolunu çizniliitir ATA pamıağı, BiZ VE. ŞEFiMlZ iıranm sevkini, sururunu ve beyec:a.nmı 
İNÖ:-.JÜ adında armağanı var!.. Kardeşlerim: _ duydu~uz yurdumuzun her k()ıesi ona 

!9/10/1946 Uzun yıllar harp havası içinde çelik- göz dikenlerin cehennemi olıu:akbr. 
FUAT EDİP BAKSI lenmi,, sulhun kıymetini harp içinde Yaınsın Türk Milleti ... 

öğrenmiş, gerekli olunca harbm de bir Yaşasın Türk Milletinin Kahraman 
atarak makinesini uzattı: millet için namus ve !!eref muktazası ol- Ordusu ... > 

duğunu şerefle ağaran saçlannın süsle- Bu nutkun bilhassa son kısımları şid-

B~yramlık 
Kolonya ve 
Eıansla•·ınızı 
Hep seneld gUri 

- Buyurunuz. dedi.. Az kalsın ° da ~;;;i mübarek başının içine yerleştirmi~ detle alb;ılanmı~ ve halkımız Kahraman 
sizin gfüi hazırlıksız bir banyo yapa- bır şefin. Milli Şef bmet inönünün em· Ordumuz hakkuıda büyük tezabürlerde __ , C'f'ACI t ı ı 
caktı.. rindeyiz. bulunmuştur. 

Hilil Eczanesi 
'J'EMIN EDECEK2'İR 

u 
Delikanlı gözlerini genç laza uzattı.. Bizim Şefimiz milletin irfan seviyeai- GEÇiT RE.SMi nasında halkımızın gösterdiği büyük ht:-

Bakış1annda teşekkürden daha canlı bir pi, milli iz'anı, milli imanı temsil eder. Bu nutku müteakip Ordu birliklerinin >·ecanı tarif etmek kabil değildir. Bu he-
ilade ;.ardı : l t kk.. ed w· • •b'l Bizim Şefimiz milli fUurun kendisidir. ve genç mekteplilerin bir saat devam yecan, haldı bir gururun, çok haklı bir 

- ~dinas~ ~dar ~egınutli ~: BCi} le olduğu İçin miUete şef olmu~, eden parlak geçit resmi bıışladığt sırada itimadın pek tabii neticesidir. 
---------Jı.,.x---------- ıneı:nk• rtae rdın.. 8 . d ı..~~kymde b ır böyle olduğu için §ef seçilişinde millet· hava filolarımız merasim tribünü üzerin- Daha sonra genç izciler ve mektepli-

., .şeyt u ız.. ız en ~ a a unu · t 'f ._ · · d ek d k ·· .. h b k l ~ b 1 d 1 Hel ._ ı·v Y A "AH .• r YJLDJZ d.. .. in dı çe tarn ıt ı a.ıtın ve ıtıma ın v ur ve en geçere gunun eyecanına aş a er geçrnege aş a ı ar. e asııı;;.er ıge 

-2 
1&.&1 V uşunen ° :ıa ... ·ı h" 1 · d · ıı "d"' b' k 1- ·d· L lık d · d t. -1 d 1 • aşı teza ur erı, yurt a mı et Lesanu u- ır mana atma.ıtta ı L nazır enıın e ye t~en, sag am a ım ı, 

Araya gıren kalabalık konu.şı~~~ ne .reni bir .kaynak olmuştur. Nihayet Ordu birlikleri göründü. İtte dik bakışlı delikanlıların merasim tribün-
- Eksık olsun böyle vazife! Davetsiz 

mi!':afir gibi ekmP-digin yerde biterler ... 
Fakat Gülen onu dinlemiyordu. Bu 

sırada bir çocuk, denize fazlaca eğilmis 
olacak. nıll\·azenesini kaybetmiş, denize 
yuvarlanmıştı. Seyirciler arasında bir 
kaynaşma oldu. Kumral saçlı delikanlı, 
fotograf makinesini boynundan çıkara
rak · ketenin keruırma bıraktı ve so
yunmağa bile !Uzum görmeden deni-ıe 
daldı. BUtün gözler ona dikilmişti. Su
lar içinde çırpman çocuğa doğru yüzii
vordu. 

Gülen heyecanlı bir sesle: 
Bravo! dedi. Cesur çocuk. 

-
Pertev, bu takdirde sinirlendi: 
- Ne cesurluğu var bunun! Çocuğun 

dilştüğU yere en yakın bulunan o idi! 
Kim olsa aynı şeyi yapardı ... 

Halle iskeleye asılmış, bu kurtarma 
sahnesini merakla seyrediyordu. Güle
nin gözleri yerdeki fotograC makinesine 
ilişti. Nerede ise, bir aynk darbesiyk 
o da denize yuvarlanacaktı. 

Genç kız oraya doğru seğirtti ve eği
lerek makineyi kaldırdı. Pertevin yanı· 
na döndUğU vakıt gazeteci de kurtardığı 
çocukla birlikte sahile çtkıyordu. Alkış.
f ,.rla kar<:ılandt. Elbiseleri sırsıklam ol
muştu. Gülen ona doğnı bir kaç adını 

devamıııa mAnl olmuştu. Pertev Gulenı Biz şefimize korku ile bağh değiliz. bir piyade alayı .. En önünde, bu alayın leri önünden geçişleri pek vezk veren 
çatık kaşla ka~ıla?.ı .'. .. .. . Bi:t şefimizcle millet iradesini en iyi kul- en kıymettar emaneti olan Sancağı.. bir manzara arzediyordu. Bu gençlerin 
.. - Her kcsıı! .gozu onundc hu Jeste fanına kabiliyetlerinin en üstünlerini top- Kumandanlar ve arkasından sert bakııılarında <yalnız öndekiler değil, b.iz 

}uzum var mı ıdı? lanmı~ bildiğimiz için ona inanıyoruz. adımlı, dik bakı~lı KahTaman askerler.. de varız. biz de birer Mehmet~ik, birer 
- Adamcağızın fotoğraf makinesini Biz şefimizde yurt sevgisinin, vazife Arkasmdan bir başka alay, biT alay E.Tin manası okunuyordu. 

denize düşürtmek daha mı iyi olurdu? aevgi4inin, milli ahlak salabetnin en yük- daha ... Ordu birlikleri ardı arkası kesil- DON GECE: 
Beniın yerime bu jesti sizin yapmanız sek kemalini budu~'llmuz için ona bağlı- meyen bir heybet içinde geçiyorlar. Dün gece şehrimizin muhtelif yerlerin-
1.wmdt zannederim. . yız. Artık bütün dünya biliyor ki büyük Yalnız bu geçit resmi Ordumuzun kud- de fener Alayları tertip edilmjş ve sehir 

- Bu akşam her nedense sinirlbiniı.. Türk milleti, kendini idarede söz götür- retini göstermeğe kafi gelir... soknklarında te%ahür yapJmıştır. Halkın 
Her s.özüm size bat.yor .. Dönelim mi? mez bir kemale aahipdir. Millet seçimiy- Hallcınuz Orduya emııalsiz sevgi teza- ve Ordunun nefesi tam bir itimad havası 

- !sterseniz.. le, gönül ve fikir temayüliyle kudretli hürleri yapıyor. Simdi ha,•acılarımız ge- içinde geçmiştir. 
Genç kız düşüm.eli adımlarla yürü- bir şefe aabip olmak, milletler hayatında çiyor, ııimdi bahriyelilerimiz geçiyor. Sehrin muhtelif yerlerinde gece ten-

yordu .. Yuk. Pertev hakik<.ıten ic;tedif:.ti bir kemal ölçüsüdür. Simdi ;üvari motörize kıta1nn geçİyoT, vir;tı fevhlade olduğundan sabaha ka· 
tip değildi.. $imdiden ne kadar kıskanç, Biz milli varlığımızın kudretini, Cüm- iste tayyare 'uafi toplan, tank dafi ba- dar eğlenilmi_ştir. · 
ya ileride mu:ı.zallah ne olacaktı! jhuriyetin 15 yıh içimle mükemmelleşen taryaları: l§tldaklar vesaire.. Bayram bugün akşama kadar devam 

-BJT~DJıwııı. baJ bulma kabiliyetimizin büyük imti- Kahraman ordumuzun resmi geçidi et-,edccektir. 



.ıesrbı «!arsamba 1940 YENi ASIR 

Ankarada yapılan merasim. 1"Mö;;;.:,e,. ;;;dı~ı;~ .... Aııkara ra yosu1 ~~~İ:r!h1~art~ h:~ ~~~aişb:d::~ ~;ntl~;t ı a- 1so 
1 mızın vatan hizmeti Tasfiyenin devnm ettiii müddet zarfın-

BASTARAFI l inM SAYFADA - Tiirk gençlik tc~kilfıtının ve izcilerin B rJ G V N da heyeti umumycyi tasfiye memurlan Jzmirde lnönü 

100 78000 

100 10000 

1isi binası önünde halk kalabalığı dik- geçit resmi esnasında, (50) den f:ızla 1 İzmirin muhterem kndmlan, 8.00 Proğram ve memleket saat aya- ve murakıplar lüzum gördüğü takdirde caddesinde 846 
lknti celbedecek kadar kesif idi. Mera- paraşütçünün tayyarelerden atlamasile İzmir !!kcri hastanesinde üçiiııcü rı 8.03 müzik (Pl.) 8.15 Ajans haber- ticaret vekaleti içtimaa davet ederler. numarada mu-
simin en heyecanlı ve coşkun sahnele- hnlkın coşkunluğu son dereceye varmış- aGönüllü vnrdımcı hemşire kursu• leri 8.30 müzik (Pi.) 8.50 ev kadını Bundan başka sermayei tyketin yüzde kim Zehra Ta-
rinden biri de bilyilk mlllet meclisi tır. Bu güzel ve muvaffakıyetli atlnyışlar t a~.ılmal~ ü~cre~ir. 1.leri~c uhdcnize yemek listesi 9.00 müzik halk havalan onunu temsil eden hisscdaran tarafından lat Erboy. 100 
önünde cereyan etmiştir. ve paraşütlerin havadaki nefis manzara-

1

. clu~ccck vatnnı \'llZ.lfcyı başarmak 9.30 konuşma Cümhuriyet maliyesinin talep vukuunda tasfiye memurları veya 
REtSt COMHURUMUZA larınuı uynndırdığı sevinç havru;ı için- için ~imdiden bu kursta yetişmeniz umumi karakteri 9.50 müzik (Pi.) 10.20 murakıplar heyeti umumiyeyi içtimaa lzmirde İnönü 
SEVGİ VE TEBRlKAT de (3000) izci alkı~larln gr>çit resmini ve hu kur:;a girmeniz lfızımdır. konu§ma Cümhuriyet devrinde maarif ve bunlar tarafından irac edilen husu- caddesinde 846 
AbıtUrk'ün kabrini 2iyaret ettikten yapmışlardır. Bunları, ha.;1arında san- .Müracaat edeceğini:ı yer İzmir As- 10.40 müzik Rumeli ve pehlivan hava- satı ruznameye ithal etmeye mecburdur- numarada mu-

sonra, reisi cümhur tcbrikatı kabul için caklarile, harp okulu alayının, piyade, kertik şubesidir. Kn)'ltlar kapanma- lan 1 1.00 konupna Cümhuriyet nafıası· lnr. Tasfiye muamellh bir seneden fu- kim Mehmet T~ 
ıneclise geldiği zaman, halk kütlelerinin süvari, topçu kıtalarının ve hava dafi dan evvel siz de gidip yazıhnız.. nın onyedi yıllık bqanlan 1 1.20 müzik la devam eylediği takdirde tasfiye he- lit Erboy. ı O 100 
tczaJalrleri en bUyüklcrlne karşı içten batarynlnrının intizam içinde geçlşleri aaz ~rleri, prb ve türküler 12.00 ko- yet firketn muamelat n hesababnı mü-
gelen sevgi ve bağlılığın en gUzel ifıtde- tııkip etmiş ve halk yığınlarının samimi nuıma Cünıhuriyet deninc:le haYa kuru- beyyiıı tanzim edeceği mevcudat ve mu- lzmirde lnönü 

1000 

si olmuştur. Halkın bu coşkun tezahü- duygularını gösterir tezahürlere vesile Bayilerin geri 'f'ere• munun yapbKı itler ve halknnma kun..- vazene defteriyle bilinÇO)'U tevdi etmek caddesinde 846 
rab arasında otomobillerinden inen Millt olmuştur. Merasim hu suretle gilzeJ bir cekleri pul bedelleri ma ka~ı gösterdiii yübek alika 12.20 ve tamyenia iknıaline mani tqkil eden numarada ma-
Şef hn11t saflarına dol:tru ilerlemiş ve bu hava içinde ~onn ermiştir. ödenecek... müzik radyo Svına> kuarteti 12.SO .babi arzetmek üzere ~eti umumiye- lcim Ahmet Ta-
sevgl hislerine mukabelede bulunm~ Reisi cllmhurunrnz, tribUndcn ayrılır- B .

1 
• . .1 ıllı f memleket aaat ayan 'Ye Ajana haberleri yi içtimaa davet edecelttir. Tasfiye eana- lat Erboy. 1 O 100 10000 

tur. kl'n, gcli§Icrlndc oldu•;u gibi .siirc-kli al- ayı cı·ın peşın .;~:ıa 1b~ 
1 

P ~c at, 13.05 müzik kanfak pıkı ve tiirkiiler Ye sında akit olunan heyeti umumiye içti-
Bmıu .rnütealap reisi cümhur, büy{lk laşlnr nrnsında uğurlnnmı~lardır. Ban- 0 • ~ere a!1nma, bay.lı _ c r eşm:sı. ka- oyun havalan 13.20 konUfma Cümlwri- malanna ait zahıtnamelerin auret -..eya lzmirde inönü 

millet meclisi önilnde ihtiram vazifesini do istikltıl marşını ç~lmıştır. ~i\.t~·u. .0~•ytıı bı~ ~~ı ~ıgale yet devrinde iktıaat vekaleti 13.40 mü- hülasalan muteber olmak üzere wfiye caddesinde 646 
im eden kıtaatı selAmlamış ve kendile- Ankara 29 (Husust) - Rei~i cümhu- aş .ıması: 7?1 ter ve~.~ . d na ev- zile radyo salon orkestrası J 4.-40 konıq- memurlarının iıiızaauu havi olma.st şart- numarada mu-
rlnJ karşılnyan blly{lk millet rnec1isl ri- rumuz Milli Şef İsmet İnönü büyük ~et.n,!ck gıbı haller ~Un en ::tmnğ~ ma Avrupa barbi prkılan içinde ticaret tır. kim Setvet 
Yaset dlvnnı erkanı ile vekiller heyeti millet meclisinde yapılacak tcbrikattan ımk·ak bul:ımadık~ttkl P v~d ıf.e~ vekaletinin meseleleri 15.00 müzik Madde 87 - Şirketin hali tasfiyede Ferruh Adula. 10 100 1000 
lltalarma iltifatta bulunduktan sonra rl- evvel saat 12,30 da Etnnğrnfya mlizesin<? ~da :d·ı m . kan I arın: e erın (Pi.) 15.30 konuşma Cümburiyet dev- bulunduğu zamanlarda firket namına ---
Y&setf cilmhur makamını teşrif etmişler- giderek Ebedi Şef Atatilrki.in muvakkat uı c c 1 nıcsı anır aşmış r. rinde ziraat hareketleri 15.SO müzik tanzim olunacak bilcümle evrak ve se- Yekun 1000 100000 
dlr. Kısa bir istirQhatten sonra, reisi kabirlerini ziyaret clın~lerdir. Milli Şef ~.Z7'2Y.7~Y.Y:7IL7~.7}.~ 16.00 konupna Cümhuriyette münakalat nedatın •irketi ilzam edebilmesi için hali YALNIZ BiN ADErnR • . . 
cfunhur, merasim salonunda mebus ve MUıcyc geldikleri uıman kendisini bü- sistemimiz 16.20 müzik (PL) 16. 30 tasfiyede bulunan Erler Türk anonim tzmirde (Erler Türk anonım tırketi) 
vekillerle erkanı harbiye ve milli mfi- yük millet meclL~i rcisl AbdUlluılik Ren- Ati t•k saat 18.00 de tekrar neşriyata bqlamak tirketinin tasfiye m-nurlan ibaresinin namı tahhnda ve :yirmi sene mü_dde~le 
dafaa vekaleti crkrtnmın ve vekaletler da ile Başvekil doktor Refik Saydam an 1 üzere kapanış 18.00 proğram ve mcmlc- ilavesiyle tasfiye memurlan tarafından aramızda tesisi tekarür eden anonım ~-
ileri ~elenlerile milli müesseseler mil- karşılamışlardır. Beraberce muvakkat ket saat ayan 18.03 müUk (Pi.) 18.20 imza edilmesi prttır. ketinin esa. mukavelenamesini tetkik 
mes.5nerinin tcbrikAtmı kabul buyur- kabıin bulunduğu salona girerek Ebedi GazİDOSU konu:Jma geçen yd içinde gümrük ve in· Madde 88 - Şirketi ınüı:fcsihenin ederek münderecatını k8.milen kabul ey-
nıuşlnr~ır. Bu esnada reisi cümhur haz- Scfin manevi huzurlarında eğilmişler hisarlar faaliyeti 18.40 çocuk saati mevcudu düyunu ta:ıfiye edildikten Te lediğimizi ve beheri l 00 yüz liralık bin 
retlerin;n yanlannda büyük millet mec- ve beş dakika ihtlram sükôtu ·ifa edil- 19.00 orta oyunu 19. 30 memleket a:ıat infis.-ıhın üçüncü ilanından itibaren bir adet hisse aenedinin tamamını baladaki 
lis! :reisi Abdülhalik Renda ile başvekil mlş ve At~tilrkün muvakkat kabirlerine .Mcv~iıııin en muhteşem galası bay- ayan ve Ajans haberleri 19.45 müUk sene mürur ettikten sonra lıissedaran cetvelde muharrer olduğu veçhile işti-
doktor Refik Saydam bulunuyorlardı. birer menekşe bükcti koymuşlardır. ram münasebetiyle önümüzdeki per- rndyo ince saz heyeti 20.15 radyo gaze- erasanda hmelerine göre taksim olunuT. ran eylediğimizi ve bankaya tevdi edi-

Devlct erkiinın'n tcbrikl\tını büyük Bundan sonra Cümhuriyet halk parti- şcmbe ... ünü get'e.. tcsi 20.45 temsil pısırıklar 21.15 müzik Defterlerden veya makbul sair vesttikten len yüzde 25 bedeld.!n mütebaki taksit· 
ve orta clçnerin ve elçilik erkanının si idare heyeti dzalan da Atatilrkün onbahar C_. irek galası memleket havalan 21.30 konUJllla harp dayin olduklan anl8Jllan qhas teahhütlü. lerin meclisi idarec., talep vulc:uunda te-
tcbrtklitı tnltlp etmiştir. kabrini ziyaret ederek çelenkler koy- 3" ekonomisi içinde vatandq 21.50 müzik mektuplarla istifayı hakka davet edilir- diye edeceğimizi ve :-ıehli muayyen zar-

MuayeCle sonunda, kısa bir müddet is- muşlardır. dır- Şlındiden nıasatannızı an:aje Riyaseticümhur bandosu 22.30 memlc- ler. icabet etmeyenlerin veya baklan F-.nda fit\et tetekkül etmediği takdirde 
Urahatl mtlteakıp MiJU $e!, yanlarında * ~diniz... ket saat ayan ve Ajans haberleri 22.50 henüz muhtelifünfı'h bulunanlann ala- işbu teahhüdün sakit olacaiını mübeyyin 
baŞ?ekil doktor Refik Saydam oldu~u A n a~a 2il (Yeni Asır) - Memleke- Ki 'l'ELEFON: 3467 müzik (Pi.) 23.25 - 23.30 yarınki proğ- caklan muteber bir bankaya tevdi olu- tealıhütnaınedir. 
halde, geçit resmi saha!!tnt teşrif etmiş- tin h r ki: esinden alınan haberler cüm- Ü;(iiG~AZN"~.A/7:e~~ ram ve kapanı§. nur. Umumi No. 1034 Hususi 1'ıo. 2/80 
ler, burada da mera.simi takip için top- huriyet h~ıyramının biitün yurtta cos- Madde 89 - Kanuna ve ifbu esu ftbu (Erler Tiirk anonim firketi) esaı 
lanan on binlerce halkın sllrekli alkış- kun bir sekilde teo;it edildiğini ve Milli U M D A L · tZMtR StCtLt TtCARET MEMUR- mukavelename ahkAmına mugayir ha- mukavelename9İy1e ii"iralt tcahhütna· 
lan, c yaşa. varol İnönü! :t ıivazel0rile ş,,.fe bağlılık \'e scv(!ilcrin tcz!lhiirüne U n LUCUNDAN: reket eden taafiye memuYlan türeklya mesi (Bülten Dö :u~kTİpıiyon) aluna 
alkrslnnmışlardır. Halkın bu coşkun yeni bir vesile tc~kil ettiğini gibter- - •- _ DONPEN MABAAT _ ve üçüncü plıısla.ra müteselsilen mesul kouUlan .imulann zat ve hüviyyetleri 
tC%ahOrlerl arasında ~cçit resmine l!ti- mcktedir. alakadar her p)ı18 mahkemeye müraca· olacaJclan gibi tayin ve istihdam ettik- marufum iz.mirde lnöna caddesinde 
:rnk eden kıtaatı ~fti.ş ettikten sonra * l 'MUl't11 UENİZ ACEN'(1<;1Jlii 1.n> atla oirketin fetih ve tasfiye.ini talep et- teri e,haaın bu kahil muamelelerinden 6•6 numaralı eTde malrimles Ahmet 
1'Cisl cilırihur şeref tribllnUnüne geçmiş- lstanbul 2g (Yeni Asır) - Cümhu- Hı-:J.Lr:t'41t: UNt.S LTil imek hakkını haizdir. Heyeti umumiye- dolayı kezallk. a:rnı veçhile mesul ola- Talat Erboy, Zehra Talll ~boy, Y~ 
lerdir. Gcçlt resmi derhal başlamıstır. riyet bayramı parlak bir §Ckilde kutlan·! iZMİR • l'liEVYORK ARASINDA ce ittihaz olunan mukarrerat alAkadarlar- caklardır. Te.llt Erboy, Mehmet Talat Erboy ile 

Bu sırada havalarda tavyarelerimi7, mıştır. Geçit re ·minde on binlere:>' h~lk H:ıftahk mwıtazam hareket ca maltlm olmak üzere ilan olunur. Madde 90 - Ticaret vekaleti tirke- Serv.et Ferruh Adulanın olduiunu tasdik 
İpodrom Uzerinden geçmı:"~C ve halkın bulunmwtur. Kahraman askerlerimizin Madde 83 - işbu csa• mukavelena- tin esas mukavelen~mesi~.den. mütevellit eder_im. .. 
şiddetli takdirlerini toplamağa başla- geçl§l bilhassa .!!Urckli bir şekilde ve HOLLANDfA vopuru 28 birinci teş- mede muharrer müddetin hitamında Ye- hususat hakkında şırket uzerınde mGra- ;J3ın dokuz :YUZ kırk l"'~~Ll_.(~~~ 
rnıılardır. şiddetle alkışlanm !Itır. rinde beklenilmekte olup dowu Nev- yahut her hangi bir ııebeple vaktinden kabe hakkını haizdir. ayrım yirmi altınca 'ıt4"~ tt._ 

york için hareket edecektir. evve §irketin fe!hine heyeti umumİyece Madde 91 - Şirket fesih ve wfiye 26/6/940. 

DEVLET DEHIZTOLLA.RI JZMIR ŞUBESİ MV· 
DtJRLVCVNDEN : 

8/ 11 /940 tarihine teaadüf eden Cuma günü tıaat 15 de şubemiz binasında 
4000 kilo mangal lc~mllrü pazarlalda satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli 220 lira muvakkat teminat akçası da 16.50 liradır. Şartna· 
rneaıi parasız olarak §Ubemiz körfez vapurlan ııefliğinde verilir. 

29, 3 4636 (2232 

P-angar inşaatı eksiltmesi 
1ZMaR INCill VE OZOM TARIM SATIŞ KOOPERATtFL~Rl BlRı.tt;.tN

DENı 
• 1 - Birliğimiz tarafından , Darağ~c; şehitler caddesinde bir hnn~r in~" t tti

ttlecelttir. Muhammen keşif bedeli 2485 liradır. 
2 - Açık elcailtrne S / l l /940 Salı günü saat 16 da birliğin i le yapılacaktır. 

F.bütmeye İ:Jtirak edeceklerin 18 7 lira teminnt yatırma lan •:ırttır. 
3 - Fenni evrakı görmek isteyenler her gün gümrük karwqında incir işl.-tme 
Riğine müracaat edebilirler. 4667 (2236) 
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• LEYLA HVRA2' 
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YUSUF VEHBİ 
\lt.lPÇA ~ARKILI 

LEKELİ KADIN 

l1ER G'OH: 

VE 

FİRAVU.NllN KJZI-
9 -1.30-SJS - 9 DA BAŞLAR .. 

TAYYARE SİNEMASil'JDA 
TEL : 3646 

BUGÜN 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

GUNGA Dl 
l\JATİNElJill ~ 11.30 - 2 - 4.30 - 7 - 9.30 DA.. 
Pt;JtŞfü\JRlı: G0N0 : SAADJo;T \:'U\'ASI - AH NE KADIN .. 

İZMJR DEFTER DARLl~INDAN: 
• Ubcsi Cilt V.arak Tarh Tarh Mükellefin ismi İşi 

sene-'li N o. 

ANGHYRA vapuru 1 ikinci teşrinde karar verildiği takdirde heyeti umumiye sine mütedair heyeti umumiye mukrare· Taraflar imzalan. 
beklenilmekte olup doğru Nevyork için de tasfiyenin sureti icrasını tesbit ve ratı ıicili ticarete t.esci1 ve ilan olunur. lzmirde ~~ne.il ~ Süreyya Olca7 
hareket edecektir. muamelatı ifa edecek fiirekidan ve fÜ- DOKUZUNCU FASIL MEV ADDI resmt ~uhur ve unzuı.. 
ATHİNAİ vapuru ikinci teşrin ıptida· rekinın gayrisinden bir veya bir kaç MOTEFERRlKA Umuma No. '··06) H~ıl ~<' .2/80 

ında İzmirden doğru Nevyorka hare- tasfye memuru ve bunların salahiyetle- Madde 92 - Şirketin gerek faaliyet lthu (Erler ~urk :'n.onım fırkc_!1) C9AI 

ket edecektir. rini tayin eder. Ve tasfiye memurlanmn ve gerek tasfiyesi eınasında ıirket umu- n;ukavel:n~mesıy~c ııtirak teahhutname-
NOI : Büliin vapurlaramıun onıbar münferiden veya müçtemian hareket runa müteallik olarak ~irkct ile hi53eda- 'i6ı6/9~oın ihdaıre, 0t4oıyasın~ ~ı içi elektrik 1.o·antiJfüör tesisatı ile mil· etmeleri bwıusunda ittihaza karar eyler. ran arasında tahaddüs edecek ihtı1U.fat ld·!~~ v:..ıik ::~ 1 a ma 

celılıezdir. Gerek \ kpurlarııı muva..alfit Bu hususa mütedar kararlar tescil ve ilan irk.-t merkezinin bulunduğu mahal ma- uyguna· do ._ uıs'"~u L L .~. 
Wrilıleri. ~erek vaı.ıur isimleri ve nav· olunur. Heyeti umumiyece tasfiye me- hakim.inde ahkamı kanuniyeye tevfikan 10 • oıı:uz :YUZ ... ~ .. senea ~ıran a.fl· 
!unları hakkında acentemiz harp dola- murlan intihap edilmeue tasfiye vazaifi hal ve fasıl olunur. Şirket umunına ait n2ı7n161Y9401 yedınca PCJ'fCmhe Kfinü 
vısivle hiç hır ..aat.hüt altına gırmez. meclisi dare tarafmdan ifaolunur. olarak hissedaran beyninde tahaddüs · . _ .. _ . 

Daha fazla La{ı;ill'a almak içm Bırincl Madde 64 - Taafiye memurları va- edip tirketin hukukuna müessir olacak T. C. lznur uç~n?'_ ao~ Sür~a 
Kordonda 152 tıunıart.cla •Ul\tUAL• zifelerini vekdiğerine devir edemezlerse ihtllafatm halli dahi kezalik ~irket ru•r-- · ~!lecay ~cskmi mu~uru. vke ~IDZML .__ 
.t•.ııuııı deniz. uccnt~liği 14 ld. nıüracaat de baz:ı umur ve muamelatı muayyeniıı kezinin bulunduiu mahal malıkemel•rıne ı:.ı: r 1 ur: anonım §ır etı esas mu-.a
edilınesi rica olumu TELEFOı~ : ıon ifası için içlerinde:! birini veya birkaçın. aittir. Bu kahil ihtllafatın zuhuru halin- vdenamelen ~2/7I19.ifO. tarih. Ye 

veyahut bir ııı,ahsı ahan tevkil edebilirler. de mahkemeye müracaat etm;.. olan his- 2/14007. sayılı 1Cra vekillerı heyeti b-• .. cı••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••r ay 1 ---'ik kd 
Madde 85 - Tasfiye memurlan şir- sedar şirket merkezinin bulunduğu mn- ramames.y. e t.ag ınnutl!r. •. _ 

OLIVIER VE 
SVREkASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
A'ıATUf{K 1..'AIHJl..:SI Hecs bırıası 

n:l.J~I«.>N : 244:i 
Londra \'e Lıverı.ıol hallan ıçın 

pıvusarıın ıhtivııcına ~öre \'l!Ptırla 
rı•1111 st frr vrıpm·1tklrtrdır 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IZMIR BELEDtYEStNDEN: 

ketin başlamış olan umur ve muamelatt- halde her gU?ta tebligatı kanuniyenin ifası TıDokuz luaklı.k1 . pul '\'C r~mı muhur. 
·k 1 · · ı·h' 1 · • b. "k "h k · · tt•h ıcnret ve ·ı ı namına ımza. nı ı mo ve ıntıc:ı sa a ıyett:ır o up tas- ıçın ır ı ametga ı anunı m ap ve U • N 
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fiyenin icab:ıtınd'1n olmayan yeni mua- iraesine mecburdur. mumı o. ususı 1 o. 
mdelere girismekten memnudurlar. Gi- Madde 93 - Her hanzi bir hissedar işbu (Erler Türk nnonim ~rketi' eaaı 
riştiklrri takdirde bu muamelattan tevel· rirketin umur ve muamclatından gördü- miıkaveler.amesiyle · tirak teahhiltna
lüt edecek mesuliyet müteselsilen ken- ğü bir yosuzluktan dolayı ~irket mümes- mesi suretinin daire doayuında iakb 
dilerinc aittir. silleri veya onlardan biri alehine doğ- 26/6/940 tarih ve ( 1 Ol4) umumi nu-

Madde 86 - Tasfiye memurlarını rudan doğruya ve ferden ikamei dava maralı aslına uygun olduğunu tasdik 
tayini ile beraber meclisi idarenin anla- edemez. Ancak 45 ci madde ahkamına ec!erim. Bin dokuz :rüz kırk aeneai ~ct
hiyetleri hitam bulur ise de murakıp ve tevfikan ikamei dava olunabilir. rinievvcl ayının on yeJinci Pcqembe 
vczaif nezareti tasfiye müddetince de- Madde 94 - Şirket işhu ,. J muka- günü. S. N. M. 
\am eder. Heyeti umumiye ıirketin mev- velenameyi tali ettirerek ~ 'ep edecek .. O~ yüz on kur.u~lult muhtelif pullar 

Karşıyaka - 1751, 1775, 1782 sayılı cudiyeti zamanlarında olduğu gibi tas· hisledarlara it1 eyliyeccği gibi ~lli nüs- uzer:ınd_e_17(fe~nnı~vvel/.1940 ta~'h n 
eokaklarda adi döşeme yaptırılması. fen fiye esnasında dahi iktidar ve salahiyeti hasını bir defaya mahsus olmak üzere izmır uc;uncu noten resmı mGhGru. 
İ leri miidürlüğündeki keşif ve şartna- tammesini istimalde devam eder. Tasfı- ticıneı Tekfıletine irsal dccektir. Esat.: 9-40/ 25.S 
mcsi veçhile açık eksiltmeye konulmuş- ye memurları ve heyet umumiye karan Madde 95 - • 1ükümet tarafından }( "nlr:940/ 255 
tur. Keşif bedeli 2858 lira 54 kuruş mu· ile ve hükümetin müsnodesiye şirketi kanunu mahsusWla tevftkan ~·~edecek fzmir ticaret mahkemesinin 6/ I 0/ 940 
vakkat teminatı 214 lira 40 kurustur mefsuhanın hukuk ve senedııt ve teah- talep üzerine §İrkcl istatistik idaresinin tnrihi~de v~iği h .. ükümler. • • • 
Taliplerin teıninatı C.M. bnnknsına~ ya- hüdııtının tamını veya bir k15mını bedeli vereceği numaraya göre he.r sene bir İs· Reıs Galıp Kınoıı:lu, S. S. Hll:ımı Naı-
tırarak ihale tarihi olan G-11-940 Çar· iştirak olarak aynen diğer bir şirkete de· tatistik l'dveli verecektir. "!_e Özevren. A. Muavini Piraye PiliY-
~amba günü saat 1G da encümen."" mi.i- vir edebilec~kleri gibi her hangi bir şirket Mnddc 96 - Şirketin bilumum mc- oglu. 
racantlan. veya şa:uada devriyle mukabilinde kllf- mı.; .,, müstahdimini Türklerden ve . Mü_sıedi: lzmirde Erler Türk anonim 

20, 25, 30, 5 (2lfı4) :esi veya bir kısmı için nakle veya be- anca. >JU.ı mütehasaıilar ticaret vekiıle- ı,ıırketi. 
deli tediye olunmuş hisse scnedab ve es- tinin mÜ!aadeaiyle şirketçe muvakkaten Erler Türk anonim rrketinin müessis-

DiKtLt SULH HAKtMLtGtNDEN: haın ve tahvilat veya her h ngi bir taviz iı;tihdam olunabilecektir.) !erinden Ahmet Talat Erboy, Zehra 
Dikilinin Bademli K.den lsmail kızı ve slabilirler. Madde 97 _ Kanuna ~e işbu esas Talut Erboy, Yusuf Talut Erboy, Meh-

Ali Riza karıııı Ayşe öz.kan tnrafındon Heyeti umumiye lıcr zaman lüzunı muka\•elename}'e mugayir ve feshi şir· met Talat Erboy ve Servet Ferruh ~du
lzmirde Baııdurakta hacı Sadullah oteli ~ördüğü takdirde memurlarını ve tasfiye keti mucip nhvnlin tahakkukunda tica- la namlarına velı:lileten avukat Nurı Sıt· 
kahvesinde altın diş Ömer .icaptan gemi- ve.7.aifini ifa eden meclisi idare a:ı:.asını ret vckiıleti tarafından fesih davası ik.n- kı Erboy imzasiyle \'erilen 5/I0/ 1940 
ciııi Rizeli Osman oğlu Ali Ri7.a aleyhine zail etmek ve yerlerine diğerlerini t11.yin me olunur. tarihli İstida ile şirketin teşekkülünün 
ikame olunan boşanma ve naCaknsının etmek saahyetini haizdir. Keza tasfiye (ERLER n>RK ANONiM ŞIRKETI) tasdiki takp edilmesi üzerine bu baptaki 
yapılmakta olan muhakemesinde. esnasında heyeti umumye tasfiye me- Semuı.yesine iftirak talebini müte- ibraz olunan vesaik tetkik edilerek. 

Davalının ikametgahının meçhul ol- murlarının teklifi üzerine feshi şirket hak- z.amının teahhütnamedir. Ceregi konUJUldu: Merkezi tzmirde 
masından tebligat yapılamamış mahke· kında evvelce ittihaz edilmiı olan karann isim ve iştirakini 1 füse Mevcut ve ani olarak te\ICkkül eden Erler Türk 
mece ilanen tebliğine karar verilmiş ol- iptaliyle tasfiye memurlarının salahiyet- adres teahhüt bedeli hi"e anonim şİrltetinin kanuni şartlan cami 
duğundan davetiye ve dııvn arzuhali ye· lerine nihayet vererek yeniden bir meclııi ettiği bedeli olan 26 6 6940 tarihli esas mukavele-
rine kaim olmak Üzere ve muhalr.emesi- idare ve murakıp intihap cdebilrler. Bu hisse namesi icra vekilleri heyetince kabul olu· 
nin de 12-11-940 tarihine rastlıyan Salı takdirde fesih kararından sonra hisseda· mikdarı nara'k Reisi Cümhurun yükııek tasdikine 
günu aat 1 O talilr. edildiği gelm~diğiniz ranın gayri eşhasa iktisab ettikleri hu- _ iktiran etmiş olduğu miibrez muknvele-
takdirde ll. U. M. K. 396, 399, 402 in· kuk mahfuz kalır. Tasfiye esnasında .şir- lanirdc inönü name alhndaki '2 / 9 / 1940 tan'hli tica-
ci maddelerinin tatbik edileceği ilanen ketin menkul ve gayri menkul emvali cnddcsinde a46 ret vdtaleti şerhinden ve yüı: bin Türk 
tebliğ olunur. 4659 (2233) yine firket şah iyeli maneviyes.ine ait numarada mu- liraSlndan ibaret olan &ennavesinin 4 de 

22! 

Mevkii ' " sokağı 
No. su 

Matrah 
LLK. 

İş mUddcti Ka7..anç Buhran Znrn C. Yekun 
L. K. L. K. L . K L. K. -- --Yenı ube l 47 938 3 Mustafa Çaylak Lokantacı K Hızır 1 inci kordon 64 400 43 67 8 73 

Veni şube 2 2 935/936 86 Alımct kızı Mesntre Bakkal 'Kasap Hızır 1 inci Kordon 154 250 J33 33 26 67 
52 40 

160 00 
48 00 ]15 20 

210 00 
210 00 
84 00 

2 inci ihbarname 
İkinci ihbarname 
İkıncl ihbarname 
İkiııci ihbarname 
İkınci ihbarname 
İkinci ih bamame 

hiri olan 25 bin liranın Türkiye ı, ban• 
'.a•ına 28 16/1940 tarjhinde tesviye cdil
mis olduğu 4/10/ 1940 tarihli mezkGr 
banlc11va ait ilmühftber miinderecabndan 
:ınlasılmasına binaen tasdikine kanunt 
bir mani göriilmeyeıı mezkör Erf,.r Türk 
nrıoniJtl ıirketinin ticaret kanununun 
299 ncu maddesin,. tevfikan trııekkii1ü
nün ta•dikine ve 300 cü madde muci
' ince akili tir•ITf•tc;e usulen tescil ve ila
nına 8'1O'I940 tarihinde ittifakta \:a
rar verildi. 

~ enı şube 2 25 937 201 Halil Kahveci Kasap Hızır 1 inci kordon 164 400 48 00 19 20 
yeni şube l 20 935 469 Jorj Kavuk .KömUrcU Kasap Hızı.r Tür keli 11 700 SENELİK ı 75 00 35 00 
"eni tube 1 21 935 479 Jorj Kavuk Kömürcü Kasap Hızır Yol 12 700 SEf\TELİl( 175 00 35 00 
y ~i şube 1 37 937 529 Mehmet Ala but Sümer birahanesi Kıısap Hızır 1 inci kordon 186/1 500 5/8/937 - 1/10/1937 70 00 14 00 

eni şube 2 1 933 76 Albcr İştengrat Kasket ve elbiseci Kil. H. 4. No. lu sokıık 200 SE?l.'ELİK TERKİN 
~etli şube 1 39 933 202 Şakir oğlu Hüseyin Kahveci K . H. H. Kemal pa. B. 40 SE!\~ 18 00 2 70 20 70 İkiaci ihbarname 
y <!.ni $ubc 2 14 936 257 Melunet oğlu Şaban Dökümhane K. H. H. 2 No. lu 12 150 ~ENELİK 45 00 9 00 54 00 İkinci ihbarname 
V «?ni şube 2 12 935 352 Emanuel Paltacı Dahili komisyoncu K. H. H. Vali KB.zıın 10/3 300 16/ 1/1935 - 31/12 !l35 101 50 20 30 121 80 İkinci ihbarname 
)': t.'tl~ ubc 2 1 936 390 Osman oğlu Hüseyin Eski elbiseci K. H. H. İsmetpaşa bul\'~ı 22 80 T E R K 1 N İklııci ihbarname 
Ven~ şube 1 25 935 596 Mehmet oğ. Ahmet Kahveci K. H. H. Tuhafiyec-iler S 100 18/2 9;}i - 12/ ll/935 26 15 5 23 4 71 36 09 İkinci ihbarname 
Ven! şube 1 24 935 595 Mehmet oğ. Ahmet Kahveci K. H. H. Tuhafiyeciler 4 100 JS/ 21.935 - 12/ll/!J35 26 15 S 2.' 4 71 36 09 İkinci ihbarname 
V ~~ şube 2 41 935 364 Moralı zade Hakkı Tuhafiyeci B. H. Hoca huroavatçılar 300 SENELİK 135 00 27 00 162 00 İkinci ihbarname 
yen~ şube 2 50 935 434 Morah zade H:ıkkı Tuhafiyeci B. H. Hoca 1 inci Sipahi 23 300 . 33 30 G GO 39 96 İkinci ihbarname 
'l ellıı şube 2 18 938 909 Hasan Calık T-0rnaCJ ve makineci Ahmet ağa Çelı:meocciler 6/l 400 Sli:NEUK lfıO 00 32 192 İkinci ihbnrname 
y enı sube 4 48 935 1549 Hayatı Nesip Avukat A. A. Kardiçalı han 68 140 1/ 1/ 936 - 30/ 4/ 936 33 32 6 66 39 93 31/ 5 - 10 - 987 2 \'e .• 
enı şube J 29 935 17 E. Hemsi ve J. Albağli Züccaciye A. A. Kernetaltı l!'l 600 111/935 - 13/ 41935 22 25 4 45 26 70 İkinci ihbarname 
rd~ukan.~ iİSiln ve wıvnn~ari~·le t~caret1Bh ~dresl~ yazllı mUkelleı:ter namına tarhedilen vergiler islffileri hizasında g·isterilmiştir. Bu ınilkellefJer terki ticnr"t edıp halen nerede bulunduk.lan tesbit 
•~ leınedığınde:n teblij tarıhlnı takip edın gilndcn ıtıbaren 15 gUn içinde itiraz hakları olduğu 3692 No. lu kanunun 5 ve onuncu maddeleri hiikümleriııe te\fikıın t bli~ makamın:t kalın olmak üzere 
ın oluaur. 4669 (4237) 

Reis 3340 Calip Kınoğlu, 5. S. Hiilci
rni 6604 N. özevren, A. Muavini 6'>37 
Pir"VI! Pilavoi?lu. Katip okunamadı. 

Kırk kun•o.luk nul ve re.smi mühür. 
Umumi No. 5372 Hususi No. 2130 
l bu karar uretinin görülen aslına 

dosvamız.dn nlıkonulıın \'e mübrizi tara· 
fından imuılı bulunan nü.,hnsına uygun 
olduğunu t:\"dik ederim. Bin dokuz yüz 
kırk senesi T ~rinievvel ayının on be~in-

Harç pulları ulına yapı!ltmlmıştır. 
ci ~ 1ı rrünü 15/ 10/940. M. G. 

Kıt'.k br:ş kuruşluk damga pulu üzerin
de 1S/Te~rinicvvel/1940 tarih ve reant 
mühür ile SUreyya Olcay lm.zaaı. 
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Şimali Mançuri- Bulgar mebusan 
de Veba sal- meclisi dün 

Yeni harp ve Amerika 
Amerika Bal
kan ahvalini 
dikkatle ta
kip ediyor 

Yunanıstanın emri 
Fransız ve Ja
pon limanla
rına uğratıl
mıyacak 
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~iDi çıktı açıldı -·-JAPON SIHHIYE NAZiRi BiR BULGAR KRALI MEMLEKETiN 
SIHHAT KONFERANS\ MOOAFAASI iÇiN HER BUL· 
TOPLIYOR · SOVYET· GARIN HAZIRLANDIGINDAN 
LERIN TEDBiRLERi BAHSETTi ----·- -·-BaJJıanlarda olup bl· Bu talimat açılı denizde 

Hariciye Vekilimiz in 
yeni beyanatı 

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

Moskova, 29 (A.A) - Tas Ajana1 Sofyo, 29 (A.A} - Bulgar mebwıan tenler Amerilıanın bulunan Yanan vapur-
oimali Mnnçuride vebn vak'aları çıktığını meclisinin 25 nci içtima devresi Kralın L-rı·~ si..ıasetine farına rad"O ile 

Bugiinün en tesirli müdafaa sııaııı soğuldıanı ... 
lılı, sinlrlenmemelı, telci$ etmemelıtir .... 

bildirmektedir. Japon sıhhiye nazırı nutkuyle açılmıştır. Kral nutkunda. ez- nu •• -' _., İstanbul 29 (Yeni Asll"} - Hariciye Jiyor. 
Blınması icap eden sıhhi tedbirleri karar- cümle şunları söylemiştir: tesir edecelı... bildir·ldi... vekilimiz B. Şükrü Saracoğlunun yeni Bugünkü Türk milleti hadiseler iç.in-
laştumak için bir konfcran' toplanmaya - Şimdiye kadar takip edilen harici Vaşington, 29 (A.A) - Yunanistaıım Londra, 29 (A.A) _ Dü.n gece İngiliz. ~yım.-. IMıkm?uğu A~ bildi- d? yetişmiş, olgunlaşnuş bir cemaat teş-
çnğırınıştır. Salgın bir çok eyaletlere geç- politikanın mesut neticelerini memnuni- çok foik kuvvetlere malik olan italyaya ve Yunan radyolCll'J, nçık denizde bulu- rilmektedır. Vekil demi~tır kt : kil etmektedir. 
mi~tir. Şimdiye kadar 850 vak'a kayde- yet1e müşahade ediyoruz. Cenubi Dob- karşı harbi kabul etmcst burada heye- nan Yunnn gemilerine Atina hükUmeti- - n.ıyanın geçirdiği tecrübelere gö- B. Saracoğlu diğeı· bir ı-uale de şöy-
dilmiştir. Vebanın japonyaya geçmesin- rica Bulgnr Kralı hudutları içine girmiş- canla karşılanmıştır. Amerikan radyoln- nin şu talimatını vermişlerdir : re bugünün en tesirli müdafaa silfılu le cevap vermiştir : , 
den korkulmaktadır. Japonyaya gidip tir. Bu hadise sevinçle karşılanmıştır. nnda kull:ınılan lisan tarzı manidardır. Hiç bir Yunan vapuru Japon veya s?~kkanlılık, içi daima ferah. tutmak, - Kendisi için istediğini başkaları 
gelen yolcuların karantinası Sing Kingte Dobrica meselesinin halline dostça mü- Bnnlardnn ba7Jları şu lisanı kullanmış- Fransız ve miistemlP.kt> limanlarına git- sınırlenmemek, telaş etmemektır. için de candan istiyen ve en yüksek ah· 
yapılacakhr. zaharctlcrinden dolayı iki büyük mihver lardır. Apas bir kom~ tarafından öldü· miyecektir. Amerıkcıvl gideı:ı Yunan Hariçten gelen blı ecneb1 burada tam Jfıklı kıymMleri harici siyasetinde tem4 

Sovyetler hükümeti aşağıdaki tedbir- devletine minnettarlığımızı bildirmişti- rülmeğe mahkUın küçük bir millet azim \'apurları yollarına ıiev::ırr.. edeceklerdir. bir uyanıklık iç.inde rahat sakin bir ha- sil ettiren bir milletin dünyanın bugün-
leri almıştır: niz. Bulgar milletinin sevinci Dobrica ve cesaretle kendini müdafaa ediyor. Asyaya gidenler İrıgiltcrt', Hollanda ve- va bulduğunu ve Tiirkiyedeki havanın kü halinde hariciye vekili ohnağı blr 

Hudut lııtasyonlan ile Viladivostok, meselesinin sulh yoluyle halledilmesin- Gazeteler l>üyük bqlıklarla ba:r.ı 1tal- ya Amerikayn ait veya Am~rikan kont- dünyanın bir ~ok yerlerindeki telAşlı, ınsanın hayatta bekliyebileceği şerefle-. 
Nikolao deniz limanlarına karantina koy- den dolayı daha büyüktür. yan lotalarmın hl•zimete uğratıldığını rolü albnda bulunıın limanlara girecek- sinirli bava ile tezat teşkil ettiğini a;öy- rin en büyüğü sayarım.• 
muştur. Mançuriden ve Koradan gelen Yugo5lavya ve Türkiye ile münasebet- yazmnktndırlar. lerdir. Eğer vapurlaı· Atlas okyanusu- • - ·-·-·- ·- ·- ·-·- · - - · - ·-·--·· ··-·- ·-·-·-·-,_-----·-----·----·•• 
herkes bu karantinaya tabidir. Mançuri- terimiz bu iki devlete bizi bağlayan mü- Mevcut knnaatr. göre Balkanlarda nun garbinc doğru gidiyorlarsa yolları- D •• A k ı A 
elen gelen CO'• da 111kı kontrola tabi tu- nasebetlerden mülhemdir. Sovyetlerle olup biten şeyler Amerikanın hattı ha- na devnm edc.ceklerdir. Şarkına doğru un gece n ar apa as
tulacaktır. Sovyet hükümeti aalihiyettar münasebetlerimiz mesut bir ımette inki- reketi üzerinde şiddetle müessir oln- geliyorlarsa lngiliz limanlarına gele-
mnkomatının hususi müsaadesi olmadan taf ebnektedir. Bulgar bükümeti mı'lletin caktır. ceklerdir. 
biç bir ferdin karantinadan istisna edil- huzurunu ve hayati menfaatlerini muha- Londra, 29 (A.A) - MoskoYa ra~yo- Ceman iki,milyon tonilatoluk 600 ge- ta verı·ıen 
memesi hakkında mnhalli makamata ta- faza için elinden geldiği kadar çalıpcak- su Yunanistnna verilen ültimatomu, Ital- miden miirckkep olan Yunan ticaret fi-
limat vermijtir. tır. Milli müdafQAJlJJ\ kuvvetlendirilme- yan tayyarelerinin hücumlarını ve Yu- losu müttefik kontrolü altında bulunan 

suvare 
--·-·'1::r ıi için ruman tedbirler ve memleketin nanistanın mukavemet kararını tefsir- ticaret filoları i~n kıymetli bir yardım-

y • t müdafaası için heı- Bulgarm hnzırlannu- siz bildirmiştir. CJ olacaktır. 
~~~~~-x.x·~~~~~~-

unanıs ana 11, istikbale ıükiınctle bakmamıza imkan --·-- ------------

Ingı·liz yardımı veriyor. --•-- E_ lenler .hi.r te .. k ~ı·Belçı·--;-;-dd--~-·dii;· 
Ankara, 29 (Hususi) - Cümhuriyet ye te~rif etmi~ler ve alkı~larla kal"§ılan

halk partisi tnraf ından bu ak~m Ankara mışlardır. Süvareye Ankara siyasi meha
Palaeda verilen aüvare çok parlak ol· filine mensup bütün güzidelerle ıehrin 
muştur. Milli Şefimiz lamel lnönü refi• yüksek sosyetesinden ·bine yakın davetli 
kalariyle birlikte saat 22.45 de eüvare- iştirak etmiştir. llabeşistana hücunı b d ~ 

başladı Nairobi, 29 (A.A) - 26 Teşriniev- IDSa••D ~I I O- 1 mühim müla- ··-·-·-·-· F • _l_l_t_Cl_ll_ -·-·-··-·-·-·-D-·- -~<!ô-t~-:c.-..~ 

Fransa ve Amerika velde cenubi Afrika tayyareleri Habe- kJ 
- BASTAfü. 

1 
iNCt SAHtn:nE - §istanda Mnjide bir askeri kampa hücum VUŞeCe er • katlar oldu Vevelin beganatı -· -· ıiya1i muhabirine göre .. ltalya.~ı- ederek bombn ve mitralyöz at~ine tut- B. Metalısas ve B. Cör- l_ ... Fransız fı·ıosu-ııra taarruzda tereddut ettigın- muşlardır. Büyük çaptaki bombalar, infi- • • ~ ! Türkiye mey-

den kendiıine daha kolay bir kur- laklar ve yangınlar çıkarmışlardır. Ce- çılın Yunanlılara rsüyülı elçimiz Prens " 
nubi Afrika tayyareleri salimen üslerine ·1 p 1 t f ndan d k v t k•b ti 

ban aramıttır. Yunan ordulan he· dönmüşlerdir. m~saı arı... .. .. . . t o ara 1 an 0 Umaga 8• DUO 8 l e De 
nüz tamamen seferber olmamakla 25/26 Tetırinievvelde de geni~ keşif Atına, 29 (A.~) :- l~ukwnet reısı 6 fıabUI edildi-

• • •• . • 1 1 d Metnksas Elen mılletıne hı ta ben neşret- r h ••} t " } k~ 
.,. • ~ıgı mesa3ını şu et: m e er e ı e e- i ka '·l d 'ldiv · 

bafaracağı beklenilmektedir. -·- -- dir : riyor : yi ynnlK. ar an öğrenı gı- _ •., 
beraber üzaıne du•en vazıfeyı uçuş arı yapmış ar ır. 4•V• • ·ı 11 l b'tinn" kt 1 Belgrad, 29 (A.A) - Royter bildi- ammu e mez o aca. t' 

Yunan askerleri büyük kahramanlık- Balkanların İstikba/t" Elenler, şimdi eccfo.dımıza ve esatirde- ne ~öre Tiirkb•t'nin Belgrad büyük '!'•-f b d A ifı F flf 
larn kadirdirler. Epirede yapılan ilk te- ki İlulılarım1Z1n bıze temin ettikleri elf\i i yanında Yugoslavya başv~kili u'l'ürlıiyenın ca ın a mer a, ransız O• 
maslar buralann müdafaaya kabiliyetli Yunan mukoddera- hürriyete l!'ıyık olduğumuz.u ispat ede- t ,.e harbiye nazın olduğu halde Del- lıürriyet ve şeref dCi· sunun ve müstemlelıe-
olduğunu göstermiştir. ceğiz. Bütün millet bir tek insan gibi ı grad yakmında Dcdijc sarn~,na gi- vası İ". ,,, silaha sarıla- ıe~inin vaziyetini 

tNClUZ YARDIMI tına bağf ı ayağa kalkacaktır. Vatan için, karıları- derck Prens Pol tanı!ından kabul '.'l' Fran$adan sordu. •• 
Yunaniıtanın lngiltereye müracaatına nız için, çocuklarınız için, mukaddes an- edilmiştir. Yunan elçisi de dün !ola- COğ:nı bifİ)lOruz •• u 

hayret etmemek lilzımdır. Bombay, 29 (AA} - italyanın Yu- ruıeleriniz için çarpışınız, hu biitün harp- balı Yugoslın·yn harici:re ııazınnı zi- Ankara, 29 (AA) _ Orta şark İngi- Londra, :9 (A.A) - Zürihten alınan 
nanistana tecnvüzii hayret edilecek şey 1 b d f yııret etmiş \C eciriişmiişfür. liz. kuvvetleri başkumandanı general malumata göre, Onkar hadisesinden 

lngı•tterenin hava ve deniz yar- erin en üyüğü ür. • .. - ---- -·-----·-·-·-~· v· · k b' · · t v t 1 t olmamakln bcrnber gazeteler bu en son Loııdra, 2!) (A.A) _ Çörçil Elen baş- Sir Aı·şibald Veve1, Anadolu ajansının sonra ı .. l a ınesmm ~ap agı op anı· 
dımları seri ve kuvvetli olacaktır. faşist taarruzunu müttehit bir surette tak- \ekili Mctnksasn şu mesajı göndermiştir: bJ ( Kahire muhabirine şu beyanatta bulun- da B. Laval Fransdnm lngiltere aleyhl-

HITLER1N HABERi bih etmektedirler.Tribünof Laho gnzctesi İtalya, snkin cesaretiniz karşısında f~esınİ te iğ er muştur: ne harbe i~tirakini teklif etmişti. BiLiha-
YOKMUYDU ? Balkanların istikbali Yunanistnnın mu- tehditlerinin tesirsiz kaldığını görmüş INGIUZ TEBLlCi ••Türkiye, 1918 de umumi harp bittiği re tekrar edilen hu teklife haridye na-

Hitlerin Mussolini ile FJoransa
·daki mülakabndan anlaşılıyor ki 
Yunanstana kartı taarruz keyfiye
tinde Mussolini kendi te4ebbüsiy
le hareket etmiftir. Buna da sebep 

kndderatma bağlıdır, diyor. ve bunun üzerine ı?sılsız ithamlarla yer- Londra 29 (A.A} _ Hava nezareti zaman, knlıraınanca nıUcadelelerinden zırı Bodunn ' 'e l>ahriyc nazın amin) 

Sı b h f d d · b" h'" · · k d · · L-1.1 • bı"tı'k bı"r '-.-Jde , .. knııştı "e mukadderatı Dıırlnn nıiizaherct cttil<lcri halde, W On l•r a ta a u" • SIZ lr UCUIU lÇln en JSını .llUA 1 ÇI- tebli;;i: Dil "<' w 

1 nk · t' k ml k tin' k " di'ı"""nnl"nnın elinde idi. Onwı sonra- seCeriude, bu teklifin kabnlii halinde 
tarın . ıs. ı~'.erc .me .e. c ızc . arş. ı Dün aece bombardıman tayyareleri- .,... .. F ·· 1 k l · • aJ D 

şen Alman ve lngiliz 
.. tayyareleri 

:Almanyanın Pctenle mülakatta Londra, 29 (AA} - Royter bildi
ltalyayı birtarafa bırakmış olma- riyor: 26 !cşrin~~vv~lde biten hafta zar-

• • • , ... fında !ngılıere uzerıne yapılan tanrru2-
ııdır. Ancak mıhverın ıkı ortagı larda Alman tayyare zayiatı• 39 zu bul-
araaındaki münasebetlerde bir ıo- muştur. Aynı hoftn zarfında i ngilizler 18 
iukluk mevcut olduğunu göster- tayyare ve 9 pilot kaybetmişlerdir. 

meğe çalı,ıldığı zannedilmekte- -~•---
ilir. Bulgaristan cenup hu-

H1TLER FLORANSAYA • 
NEDEN Koşro~ dudunu takvı ye ediyor 
.Nevyork 29 (A.A) - Nevyork T~y- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAllİFEl.>E 

m:s gazetesi baş makalesinde diyor kı: Ahval' y·· ki ed and ~ 
Mutattan d -L 'f bi sil il ın ur y e uy ıracagı 

una zaı r ve e e aki I -•~•- il beki kted" küçUk ıblr mlllete karşı bir hilcum dalın • er IWlK& e enme l?. 

yapılmış olması kimseyi hayrete düşür- Bulgar - Yunnn tclefo~ muha?cr~l~ri 
memlştir. Bitlerin Flornnsaya koşması- bu sabah sant 7 den berı kesılmiştır. 
nın sebebi belki de Mussolininin ortağı- Bu sebeple Yuann - Arnavut hududun
nı bir emri vaki k~ısında bulundur- da cereyan eden muharebeler luıkkında 
mak için evvelce tesbit edilmiş olan ta- Atinadan haber alınamamı.~ır. 
rihten evveı harekete geçm~ olma- Almanyada bir cok 
•Jdır. · • __ .,.,,,,,,,.._ 

Yunan kralı baf ku
mandanlığı ele aldı 

tesiaat tahrip edildi 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
Almanyanın Ham, Osnabur, Manhaym 

tevzi garlarına Kolonya garına bomba
lar atılmıştır. On tayyare meydanında 

- BA$TARAFI 11Nct SAHİF'EDE - yangınlar çıkarılmıştır. 
Yunan sefaretine mUracaat ederek SKODA FABRlKALARININ 
memleketleri için dövüşmek anu1arını BOMBARDIMANI TAFStLATI 
bildirmişlerdir. Sefir, bunlann Yunanl.s- Çek istiklalinin 22 inci yıl dönümünde 
tana nakli hususundaki zorlukları i:ıah İngiliz tayyarelerinin Pilsende Skoda 
C'trnekJc bcrnber, arzularının tahakku- fabrikalarına hücumları havanın gayri 
kunu temin için elinden geleni yapaca- müsait olmasına rağmen yapılmıştır. 
~ını beyan etmiştir. Araz.i karla örtUlü ·olduğundan pllot-

lTALY AN TEBI.Jôt 1ar hedefleri bulmakta müşkUlAt çeki-
Roma 29 (A.A} - İtalyan resmi teb- yorlardı. Atılan ağır bombaların hepsi 

liğl: hedeflere isabet etmiştir. Yangın bom-
Dün gündüz İtalyan kıtalan ileri ha:re- ba1anndan yangıntar çıkmıştır. Tayyare

ket1erine devam etmişlerdir. ttaıyan tay- eller Pilseni terk ederken yangınların 
yareleri de Korent, Patra.s lhnanlanna bilyümekte ve genişlemekte olduğunu 
hücumlar yapmışlardır. görmüşlerdir. 

b b · -'' t etm t ... dan, h"" sene irindc, tekrar hürrh·et ,.e raılS1z mustcm e c erının ~ener e-se epsız ır .ecavuze murncaa ış ır. mlı:in ba~lıca hedefi Aln".an deniz tez- ~ ... ,, il J • l ki · · ·ı · ·· ._..,.;,,.,., 
El ill t . · 1 ·ı· d d·-· · • bt·,·~·ı"ı'klt"ı"ö-u""ne kn\"'•" .. n1nsı a~deta bir mu· go e ur ~ece crını 1 erı suren mLU~ en m e ınm ~ • ı ıma ını ver ıgı sı- "'ahlnrı o!m• .. •h.'1'. Kiye) Bremen Kuks- ,, .. · • p · k · ı t kliC 
· "d · 1 d l eh1"' • -Y ' ' c·ı .. ·c olın .. ..+ur. o <tiin, l\lusta{a Kcmnl etl'nın mu -a\'cmct ''e ısrarıl' e e zın ı arenız atın a son ay arın t ıKe- bcfen Emden üzerine müessir hücmnlar wq• ~- k h" • '- · ,. t f d -.2de 

l · tahr'kl · k .,_ Y ' naşa, ... zimkiir ,.e i"i "Ören insanların ve a. u.1en. ın eıGerıye,• ara ın nn r .. ·u • 
em.ıe \'C • •1 • erme .aı:şı ıwyuşu ~ u- ycpılmı§tır. Buloğn liman:ndaki gemilere •· .. "' .. d J t 
nanıstana lngılız mıllctinın hayranlıgını de hücum edi!mictir. en başta bugfüıkii Milli Şefiniz İsmet 1 mış ır. 
kazandırmıştır. Elen mületini ayni has- -.: . . İnüniinün miizahcretile mazisinden ynl· I Son müzakcreJcr, Fraıısamn harbe 
letler bugünki.i tecı übc sahasında korn- Haınburg pe.t:ol t~sıs~tında yang

1
m nız iyi !ieyleri mullafaza eylediği Tiirki- keri i~tinıkini b.~rtaraf eden başka 

yacaktır. çık~rılmıştır. o~.ger bı~ fılom~z 1a yeyi yeni hayata ka'\'uşturmak vaıi(esi- esaslar dahilinde cereyan etmişse de, 
Size iktidarımızda bulunan bütün tesısntlarını. muteaddıt demıryo ni iizerine aldı. 29 birinci teşrin 1923 de Fransız filosunun ınih\"er de\'letıerine 

yardımı ~ıapacağız. Mfüştcrek dfü~mana kezlerini. 19 hava n:cydanını. Ciiınhuriyet ilan edildi. Her sene, istik- teslimini bertaraf etmemektedir. Mese· 
karşı muharebe ~deceğiz \'C zaferi pay- hava bat?ryol~rını . şıddetlc b. .- Lal ba:yrwnı olarak tesit edilen bu tarill, lenin nasıl halledilc<·eği nıalüm değildir, 
JtışacaO-ız. mnn ctmışlcrdır. Bır tayyaremı. ,;ine sonradan Atatiirk sayesinde ıniimkün Asosyctcd Presin Vaşingtonda iyi ha-
İta"J A .,.~ dönmemiştir • olmuştur. Bugün milletiniz, başında bu· ber alan mahfillerden <iğrendiğine gö-

yan Ve • t'Jı!t!Z'J:u' ALMAN .TEBLlôl lunanların ki)·asclli idareleriyle Türki- re, Amerika hükümeti Fransız filosunun 
orduları b!V'leşm~Ş Bcrlin. 29 (AA) _ Alman tebliği: yeye ı ttznndırdıklan sulh yolunda iler- ve müstemlekelerinin, ezcümle Dakann 
Roma, 29 (A.A) -Tiranddn verilen Alman tayyarelerinin dün Londra ve di- leıncklc iftihar edebilir. Milletinizin im- \•aziyetindc husule gelebilecek değişik· 

bir hnbere göre yüksek faşist meclisi bir ğer mıntak lnra hücumlarda bulunduk- rici emniyet ve dahili kalkınmaya lı:ıya· liklerin resmen tn~rih edilmesini Vişi 
heyeti umumiye içtimaı yaparak lınlya !arını ve lngiliz tayyarelerinin Almanya tını vnkfcdcbilmesi , .'e sullı araması bir hükümetindcn isleınjştir. Salahiyettar 
ile Arnavutluğun birleşmesi üzerine Ital- üz.erine hücum ettiklerini. bazı fabrika- tali eseridir. Pakat diinyn bilir ki sulh makamlar Fransız. hariciye nezaretine 
yan Ye Arnavut ordularının birleşmesi tarda has .. rat vuku bulduğunu bildirmek- milletinizin a!';kcrlik ruhımu '\'C ınuha· müracaatle mütarekeden evvel ve son-
hakkındaki kanunu ta!!vip etmiştir. tcdir. rip millet şiihretini, eesaretini haleldar ra filonun ve müsteınlekelerin vaziyeti 

-- - - --•- - etmcmi~tir. Türkiyt:nin istiklaline kar- hakkında malumat istemişler ve son za-

1 şı tevcih edilen her hangi bir tehdit ve- manlarda bu talepleri tekı-ar et.mişler-
S PB DyaDl\D o anyaya ya hareket serbcsüsinc karşı her han:i dir. Asosyctccl Presin zannettiğine göre 

bir meydan okuma, mazide hasımlarına reisicümhur Ruz.vclt mareşal Petene 

Vazı• yetı• ve • ı mukavemet İ~İn gösterdiği ayni ruhla gönderdiği bir mesajda Fransayı İngilteye ~e en karı:ıılan.acaktıı·. Bu bayram gününüzde, re ile harbe mcchuı· edecek ve Fransız-
rini yollarlar. Bit· ~ok defalar harp Amerikan menfaatlerini haleldar edebi-A m erİka Almanlar ortıı şark İngiliz kan-etleri Tiirk arkn- lecek mahiyette A1man taleplerine razı 
da ve müttefiklerine en iyi temennilc- olmamasını rica etmiştir. 

İspanya rnihverciiere 
boyun eğm·~eccfı 
olursa Amerilıadan 
yardım gö!"ecek ... 
Vaşington, 29 (A.A) - İ::.panyanın 

mihver devletlerine karşı vaziyeti ta
rassut altuıda tutulmaktadır. Mihverin 
metalibatına ve tazyiklerine İspanyanın 
boyun eğmiyeceğ.i ümit ediliyor. İspan
ya bitaraf kalırsa Amerikadan buğday 
ve pamuk gibi mühim ihtiyaçlarını te
darik hususunda banka kredileri bula
bilecek, Amerikanın manev1 müzahere
tlne güvenecektir. Aksi takdirde Ame
rikanın mnnevi düşmanlığı ile karşıla
sacaktır. 

İtal~anıar da Qalaç uıcl·danlannda kahramanca karşılaştığı- - -~·---
l!manmı Yunosfav"tta..ıa mız \'e muzafforiyetlerinde olduğu ka- Piyango dün c. ekildi 

:si "' "' dar mağlfıbiyctlerinde de cesaret "~ 
buğlıyGeh lıfr ~Of meziyetlerine lıürnıct etnıcği ve hayran _ 8AŞTARAPI ı t"'cı SAHİFEl>E -
yapac ::ıa~- olma~ı öğrendiğimiz '.l'ürkiyeyi modem 2i>O ŞER J.İRA KAZANANLAR 

J..ondra. 29 (A.A) - Bükreşten haber bir devlet haline ı~t'tiren kiyasetin hay- İki ytiz ellişer lirn teselli mükafatı ka-
alındığma göre hnfta tatili esnasında umılu.. znnan numaralar şunlardır : 
Romnnyaya GOOO Alman ~eri ve 2000 Tiirk milletinin hürriyetlerini mazide 124280 124281 124282 124283 124284 
at gelmiştir. Bunların Moldavyaya sev- oldui:u kadar metanetle müdafaa ede- 124285 124286 124288 124289 124207 
kedildiği z.annerliliyor. Diğer taraftan, ce~rini "'e icabında hürriyet ve şeref da- 124217 124227 12·1237 124247 124257 
Gafaç limanını Bükreş tarikiyle Tuna vası için ıiliha sanlacaiuu biliyorm. 124267 124277 124297 124087 124187 
nehri üzerine Turı•e Severin limanına ~ 124387 124487 124587 124687 124787 

ı BI b öldü 124887 1249s1 120281 1212s1 122281 bağ anacaK "'<' Yugoslavya yoliyle bir- r me USllmUZ 123287 125287 126287 127287 128287 
!eşecek 500 kilomf!trelik bir otostrad in- Ankara, 29 (Husı n - Çankm . ]29287 104287 114287 134287 144287 
~ası için İtalran yol mühendislerinden mebusu Ziya lsfendiyar oğlu dün Çankı- 154287 164287 174287 184287 194287 
bir grup Bükreşe ınÜ\·asa1al etmiştir. rıda kalp sektesinden vefat etmiştir. 24287 224287 324287 

if.ID -•••••••••••••••••••~cz;z.:.r..o""./.Y"..ö'.7~.;(~~ M s :.ıaıwwwLL MK?".J.Wl=mc .. un c iW!iit3Wdc w;srı:ı±RJlilOl!lt.~...,..; 
1 ... ••• ............................................. ................. Bütün bir tarih boyunca Şark dünyasının en büyük AŞK maceraı,, ve Klfnik TÖRK edebiyatına eşsiz bir RO-
• · l\.IEO VE JULYET hediye eden büyük Tiirk şfıiri •l''ÜZULI .. nin cilıa~ümul ölmez şaheseri ... 

.. . . . . . . . 

Mecnunun Feryadı ••• ! 
Yazan : VECDİ BİNGÖL 

J..cyla sevdnsiyle, Mecnun olalı 
Çekmedik kalmadı, beladan yann .. 
Hicranla, sitemle bağrım dolalı, 
f;urbctc eş oldum, sahradan yana .. 

Onun, bu hnlimdcn haberi var nu? 
Çektiğim ~ileden kederi \'ar mı? 
Kalbinde, aşknnın eseri var m1? 
Ah, nrabilseydim Lcylfıdan ynna. 

Allah için. söyle bana Lcyladan: 
O ı:once yaprağın açtı mı bensiz 
Var. ~eçnıeden söz nrdiği davadan 
Siteme ,öz yaşı !'açtı mı bensiz? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ı uuını• •n•H mı 

LEYLA . e ECNUN 
ŞARI<ISINl SÖYLİYEN ŞAı"ıKJSINJ SÖYLİYEN 

Müzeyyen Senar Münir Nureddin 
ŞARI<llARINI BESTELİYES 

SADETTi KAYH K 
RUBAR FARICJLARJ 

CEVDET SOY A 'SES 
SİİRLERİNİ YAZAN 

WECDi BiNCÖL 
BÜYÜK FASIL HEYETİ: NOBAR TEKYAl'.'. - SAİM ÖZSOY - MAKSUT SAZER - ŞÖKRÜ TUNAR - SALıUI 
CANDAN - F.DlP ERTEN - HASAN DRAI\IALI - YORGO BACANAPLO -İSl\IAIL ŞENÇALAR • HASAN TAH

SİN PARSADAN - LEYLA Şuu..ER - FEYzl ASLANGİL 
Kudretine p!ıyan olmıyan bir AŞK - Sonsuz HİCRAN ,.e ıörUhnemJş İHTiŞAM içinde yaratılıcn bu şa}ı<>serler 

ŞAHESERiNİ ELHAMRA SİNE.'\IASINDA eşsiz ınm·affakıyetler 
kazanmaktadır .. 

SEANSI ... AR : Her ıUn : 1 - S • 5.15 - 1 .30 • t.'5 te.. c-t..ı w ...._ 'N CI mlnaiJ•t ı.aynmmda 10.f5 te başlar •• 

t i _ Y!i 2 Z 
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İmtiya7 sahibi : ŞEVK.ET B11..GİN 

Basmuhan·ir ve umumi neşriyat müdürü : 
HAKKI OCAKOCLU ---

ABONE SERAİTi 

DEVAM MÜDDETİ Tiirkiye için Hariç için 
Senelik....... 1400 2900 
Altı avlık........ 750 1650 

Günii ~eçmiş nüshalar (25) kuruştur .. 

T E L E I<, O N : 2697 

ılfın münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez 

trıı ı ıııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı mı ı ı ıı ı ı ı ııı m 111111111111111111111111 

Yunanistanın 
Mukavemeti 

---·-
MüsteuJUerln bir ham· 
lede hedeflerine 
varmalı ümitlerini 
.sııya düıürmüştür ••• -SEVKE'r BİLGiN 

.lUulıtclif kayıuıklnrdaıı gelen haberle· 
re göre Yunanlılar bütiin cihanın takdir 
l'e hayranlığını ccllıcden bHyiik bir kah· 
l'amanlıkln düşmanlarına muka\·emct et
nıektedirler. Bu mukavemetin siirckJi 
elat'ağı ümit edilıucktedir. 

Bir deniz harbını gö:ııercn fe-tn$ili resmı 

n~ilizler Ko
rent kan lına 

mayo döktüler 
Yunanlılar iki kuvve~ 

li müdafaa hath 
hazırladılar 

ıtaıuanıar Filorina ve 
Kostorgagı bombardı

man ettiler 

FIA'J'I (5) KURUŞ'J'UR 

Ciimhuriyetin ~e Cümhuriyet eıerinm l>eJcrbi, MJbaAlon çıkar ~ pantaw 

ltalyan - Yunan harbı 
devam ediyor 

Konestole sahili 
boyunca 

Yapılan ltalyan taar
ruzu inkişaf edemiyor --·-ITALYANLAR HUDUTTAN 
YALNIZ SEKiZ KiLOMETRE 

iLERLEDiLER -·-Kor,oya İtalyan kav· 
vetleri ihraç 
edildiği yalanclıl' 

ııııııııtıııı!ııııııınııııııııııııııııııııııırııııııııııı!ııı te~=. 1~ı~A~~u:;~~~=s:! 
Amerıkanın Londra elçı. e:~:1=~~:.=::: 

sinin mühim beganatı 11 

t:~~;:::~e~~ahfillerine 
gelen son malUınata göre, şimdiye kadar 
İtalyanların Yunarllılara başlıca hUcum-

ço•• rçı•ı donanma. lan Konestoleden itibaren sahil boyun
ca yapılını.stır. Bu hücumda İtalyanla-
rın iki piyade fırkası kullandıkları un-

SIDl hitlere tes- nedihnektedir. Faknt sahildeki Yunan 
ileri karakolları daha evvelden geri çe-

11• m etmez! kilmiş bulunuyordu. DUn öğleye kadar 
İtalyanlar huduttan tahminen sekiz ki-
lometre kadar ilerliyerek Filastonlse gel
mişlerdir. Shndiye kadar İtalyanlar 

"lngiltereye yardım zırhlı fırka kullnnmamışlardır. ttaıyan 

h 
kuvvetlerinin evvelden hazıriannıı, Yu-

ed e b i / me k için arp nan müdafaa mevzileriyle henüz tema-
sa girmedikleri tahmin edilmektedir. 

dışında kalmalıyız,, Kakaviro gibi cephenin diğer kısım-
- • _ larmda yalnız münferit mUsademeler 

-·--- Münib anlaşması sıra- vukubulmuştur. 
HUDUT BOlUNCA TOPÇU sında çemberlaynın u!~~~at~yit1ı:1l~~~ıı~r:rf~ 
OÜELLOLARI DEVAM EDiYOR elinde 5 bin tayyare ol- ve Girit adalannda İngiliz kuvvellerl-

Londra 30 (A.A) - :Bahriye nczarc- Saydı, harp pattamazcb nin de bulu:-mndığı bcı::\!mı "dilc.'hilir. 

ti Korcnt knnalınuı şark ve gnrp kısım- Nevyork, 3~ .<A.A)- Bir~eı.~ Am~: 
larında geniş ,nıayn sahaları tesis edil- rika devl~tl~ .. Londr.a . büyük elçw 
eliğini ve bu suhillerin seyriscfofoc teh- B. Kenedı Reı:ucümbur mtihabatın<la B. 
likeli olduı::unu ilfın etmiştir. Ruzvdti tuttuiunu radyoda .sö;vlcmİf ~ 

Londra 30 (A.A) - Roytcrin salfiltl- tu beyanatta bulwunı.~tur: 

1940 
===-- -, 

RAMAZAN - 29 -
G'ON imsak Güıı Öğle İkindi Akşam Yatı.. 

S.D. S.D. S.D S.D. S.D. S.D. 

Pe11Cmbe 4.58 G.35 12.08 15.08 17.22 18. 

____ _J 
YENt ASIR matbaasında basılmıştır 

GENERAL PAPAGOS 
Yunan kara orduları 
Başkumandanı oldu --·-YUNAN BAŞVEKiLiNiN OR· 

DUYA EMRi YEVMISI -·-uYanan aslıerelel'I, Uel'L 
düşrnanıezlnlz,zafeP 
sizi belıliyol'..>> 
Atına 30 (A.A) - Resmi gazete gene

ral Aleksandr Papagosun kara ordulan 
bq kumandanlıtına tayin edildiğini bll
dlımelrtıedir. 
Atına SO (A.A) - Bafvekll Metaksas 

orouya emri ynmhlnde selAmJannı bil
dirmiştir. ~ekil diyor ki: 

c Çelik göğilslcrimlz.ln vatanı müda
faa ettiği bugilnün akşamında size en 
saınlm1 selamlarımı bildirirhn. Sizler de 
mUlt tarihlır.izdcki Maraton kahraman-
ları, 1820 kahramanları ve daha bir çok 
zaferler kahramanlarmın yanında adla
rm.17.J altın harflerle yasdınn.ak şerefini 
lnıvınmı2 hulunuyomınuz. Sizin muka
vemethıizden daha gllttl bir Yunanis
tan doğacaktır. Bütün dünya sizi hay-

Vataıı!annı kahramanca müdafaa 4'ffı 
harp haberini CO§kun tczahiiratla kM
,Uıyan Yuna.nlıla..rm me§hUT' Efzun 
cukerleri biT' milli oyun esnuında 

ı ııı 1111111111 ı ı: ı ı ı ı ı ıııımıı ı ı ı ııı nıımmmıı ıııın• 

Romadaki Yunan el-
çi•i paaaportunu İ•tecli 

Yunanıstanın Moskoıa 
alçısı Harictue ko

mısarllilnde 
YUNAN KRALI INGILIZ KRl· 
LINA BiR TEŞEKKÜR TEL· 

GRAFI ,GONDERDI 
Berlin SO (A.A) - D. N. B. AjaruılJUll 

blldlrd.iğine göre Romadaki Yunan U. 
çW İtalyan hllkümetinden ))B;SaportUJna 
i.steıni§tir. Bu vaziyet karşısında 1ta1yu 
hilkUnieti, diplomasi teamUllerine u,... 
gun olarak, iki taraf elçilik :ınemurlan
nın mübadelesine tevessUl edecektir. 

Moskova 30 (A.A) - Yunanlstanıa 
Mosko\'tl elçlsl diln öğleden sonra harf

- SONU 2 inci SAYFADA -
IWUllllllllllllUIUllHlllllllllNfllltllfflftlllltlffttU 

Amerlkada intihabat 

Roma Ywıanistnnın bir iiltinıatunı 
karşısında kaldığı gün mukavemete cc· 
l:lret edemiycrck t~limi)·et göstereceği. 
ili zannediyordu. Balkan dcvleOcrinin 
istiklal divasındaki ha sasiyetlc.>rini an
lamamış olm:ıktan ileri gelen bu zcba· 
buı ne kadar yanlış olduğu şimdi taay· 
.JUn etmiştir. Yunanistruı büyük konUiU· 
8\lnun şeref kınt'ı müddeiyntnn re<hlc
derkcn kuvvetinin kat kat fevkinde bir 
tfüşınanla Jrarşılaşacağmdau hiç şiiphe 
etmiyordu. Bununla bcrnber o, vntan 
tehlike)e dilştü{:tii zaman ~içinde bı•lun· 
duğu nziyetin imkan ''e şeraitini" ,.c 
•endisine terettüp eden vazifelerin ağır
bğını diişünmeden derhal mücadeleye 
•tılmak suretiyle şerefli bir milletin ynp
bıası liızım gelen şeyi yapmışbr.. Zira 
teslimiyetin esarete liyakatten başka 
hıanası oJanııyacağmn çoktan beri kani
dir. Yunanistan, ii7crine çöken tehlike· 

yettar mahafildcn öğrendiğine cörc, Geçen sefer memlekete gel~imde 
Korfoya kar_şı bir düşman hücumu yn- kaydettiğim gibi, yeni bir devlet reisinin 
pıldığı hakkında hi~ bir mıılfıınat yok- münasip bir tekilde idareyi ele alması 
tur. • için iki ıene geçmeşi luond11'. Bu, her 

. ran1ıkla aeyrediyor. lleri, Yunan asker
leri; d~anı azrnbıWe eziniz. Zafer 
ai.zlndir, sW bekliyor.~ 50 milyon mün· 

tehip rey 
verecek 

Amerika matbuatının 
yüzde altmıfı Ruzvel-

İngiliz kıtalarmın Kefalonyaya, Sela- ~dan :ıİ)·ade bugün için doğnıdcr 
niğı.> ,·eynhut Girlde ihraç edilmiş oJdu- ve ikı ıene bu anda pek çoktur. 
ğu da doğru değildir. B. Kenedi Birlqik Amerikanın harp 

Royler muhabiri, ingiliz deniz sözcü- d11mda kalmaması lüzumuna kani oldu-
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lerin azametine rnğınen ünütsizlik irin- • · - ·- ... ,._ -t-~--- ............... ~.--, ...... _..;._.... .. _,_. _ _._._.. _ -·- ··-·-·-·· 
de sayılamaz. l\fukaddcratiyJe yakından 
aliıkndnr olan bliyük dostları \'ardır. 
Bilhassa İngiltere "Yedi iktidarında• 
olan her yardımı gecikmeden yapacağı
ıu bildirmiştir. Bu~nkii vaziyette Yu· 
Danistanı istila etmenin kolay iş olnuya
C'ağı kuvvetle tahmin edilebilir.. İngiliz 
donanması Ege denizindeki Yunan ada· 
lannda, Girittc. Adriyatiğin kilidi ı-ayı
lan Korfoda üslcrıni kurduktan sonra 
bu ınüzahcretin claha tc.c;irli olacağı ta
~İidir .. llele Akdcııize hakim olan lngi
lız Cilosu kontraliinii Adriyatik denizine 
teşmil ederek 1talyadan Arnavutluğa 
C\•kiyahn dc\'amına mani olabilirse Sİ· 

lnh ::ömleklilerin Mr hamlede Selaniğe 
ıtarkınak limitleri hüsbiitün suya düşe
tektir. Bu takdirde müstevliler Yugos
La,·yı:yı harp saha-.ı i~ine alnıağı diişü
hcbiJirler. Fnkat Yugosla,·ya kendi top
l':tklanndan müstc' Jilcre geçit vere(:ck 
h1~nıleket değildir. Böyle bir tnlep kar· 
ısında kalırsa Yunanistan gibi hareket 

edl'ceği nmhaklmkhr. 
8alkanların ıniibim bir iı.1ifhaın mık

hı~ı da Bulgarist:mdır. Bu kilçük mem
~t:ket yabancı istilasına kapılanm aı;ma
~ll rui olacak mı? Bir istila ordu ·una 
?i tarlık 1.'BZitcsini deruhte edecek m;? 
0ıılru matbuatınıu lisanında mihver 
devletlerine karşı izhar edilen sempati 
~.alkanlar Balknnlılanndır mefkfırcsine 
ır suikast şeklini da"ak nu? 
Ru hususta ıniisbet ,·eya menfi bir 

hllitalaa serdetmek istemiyoru:ı:. Tahmi
Jtaiz Bulgarlann bu dt>recc büyük bir 
Raflete düşmemeleridir. Bize gelince 
natkanıar "ulhunu altüı.t eden en va· 
hiırı hadiseler karsısında dahi soğukkan· 
~~lı!tınm:ı, siikiınctimi:ıi muharaza etmcl<
ae he..rabcr ~·apı]an haksız taarruzları 
l'l('frf.'tlc• knrı.:ıladtğımı7. süphesbdir. 

Alman harp li
manları bomba

lar altında 
Hamburg tezgahla .. 
rında bii yük yan

gınlar çıktı 

EMDENDE YANGIN BOMBA· 
LARI iNŞAAT OZERINE DÜŞTÜ -· İngiliz tayyareleri 
t :~tün noktaları allak 
bullak ettiler .. 

Atinadan bir 1narızara 

SON DAKİKA, ............. 
B. Bitler 

Yunan - ltalyan har
bını durdurmak 

istiyor 
Londra, 30 (A.A) - Dün 2 7 düt

man tayyaresinin dü;..iirüldüğü ve 7 tn
gil.iz tayyaresinin de kaybolducu resmen 
bild.irilmektedfr. Dün gece laıgiliz tay• 
yareleri Almanyanın bir çok hedeflerine 

lAmdradaı~ bir {IÖı"ÜnÜ ~ taarruzlar yapm1olardır. Bu hedeflerin Berıın bu harbın m 111111ııuııııııııım1111111nııımıımı1111111111111111111 bir kıamı Berlin mıntakuındadır. t ev .. 
Alman taggarelerinin ;..ih:~.7· ~~.~~A! ... ıkiH·:k.::-At simsiz olduüulıa kanidir 
kar1ıla1tıkları sürpriz i:nan~::b:r~~a~:~atı:u~:d~a: ;:~= ·--

y Y ~b nrmektedır: Lo dx e 
Hamburg, Bremen n Kiyelde inşa . n a .:>O (A.A) - cNcvyork Tay-

'ngi/tererain Dolu ce- ec1i1?1~te oıan harp gemilerine karıı ,id- :k~ v~~evyor~~e~t ™1~u~ ga~e-detıı bır hficum yapılm11hr. Ablan ltuv- berl ' tf a ve ~ . an 8 1 arı a-
n Up sahi/inde batarya vetli infil&lt ve y~n~ın bombalanndan yan ~m: endB.dHitlennğ Yalun~ - tta1= 

çakan yan&'lnlar buyuk hasar yaprruftır. 1ar mı ur urma a ~ ıştıguu ya 
afefİ açıldı Hamburgda Blon Voet tezglblannda zıyor · 

çıkan büyük yangınlar 65 kilometreden <Nevyor.k IIcraldt gazetesinin Sofya 
\ "ir,iini Ga.}da Yunruıistana ta:ırruz· 1;-<>~dra 30 (A.A) -tnglliz hava neu- göıülmüıtUr. Kiyelde Doyçe Veake tez- ırtuhahlrinin bildirdiğine göre Bulgar si-

dan hir ka~ gün C\'\ el Jurna1a Ditalya- rt?~ı oğleden sonra fU teblJti neşret- Phlanna ve civarına müteaddit iaabet- ya.si mahfilleri şunu beyan etmişlerdir 
el~ nesretti~i hir m:ıkal.-de şu satırlan mıştir: . . . ler kaydedilmiıtir. Bremende taarruza ki: İtalyanın Yunanistanı istila niyetin
l.~nıstır : Kesif sıa ve dona müsait hava prtla- ufrayan baılıca hedef Doyc;e Maonenbav den B. Hitler haberdar edilmemlştir . 
. ".1ıı.,.'ltcrc tecrit (!) edilıni~ür. Kl'ndi- rına rağmen, çarpmba ıecesi İngiliz tezglhlan olmuttur. Vilhelmshafen de- Almanya Ymuınistanın İtalya tarafın

jutı diııli~·en ,-e kt>ndisine yardımda bu- hava kuvvetleri geniş harekatta bulun- nD: U..Une yapılan hücumda kuvvetli in· dan işgalini endişe ile karşılamaktadır. 
ıın~n de, Jetler ~ aıııız Tiirkiye ile Yu· muşlardır. &rline hücum ~. ve fillk bombalannın nhtımlar ve Bauha- cNevyork Ta~ is"» gazetesinin Bel-
hat\ıshmdır. Bilhassa İngiliz donanma- Hamburg, Magdeburg petrol tesisatında fen cenubundak.i luşJalar üzerinda patla- grad muhab}ri de şu haberi veriyor: 
:•~ın h-ılıri üslerin<'cn istifade ctnıc~ine yangınlar çıkarıl.mi§, Bremen, Vilhelms- dıiı gl>rülmüıtür. Emden harp limanın- Be.rl:in ~ mahfilleri Yunan • !fal
d "~de eden Y nnanistandır. Bu iki hafen, Helder, İmugen, Flesing ve O.. da bir çok yan&'ln bombalan inpat üze- yan ihtilMının mevsimsiz olduğu mtita
h~: h-.~ (Yani Tiirkil•e \C Yunanist.an) ~nd harp limanlarile burelaıdalr:i mev- rine d6pnilftür. Petrol depolan ya]ulmıt- l!smdadır. &rlinde Yuwıo mukaveme-

R ::Un. ht:~un hesı..hını ,·ereC'eklerdır .. • ı.ıler bombardıman edilmiftir. br. Hamburgda bir çolt petrol wfiyeha- tinden en~e edilmekte ve Türklyenin 
de u kiı~ta11nı ~c~rı:n~t k~~ı~ında şun~ B.aşka tayyare gruplan Alman.yada nelerine bombalar ieabet etmif ve büyük melhm tt"Ji!dnnalesincJen kor~.!lmaktn-
I rhal soylemelı~·"· lu Tiırkıye kcndı ve ı~g:ıl altında bulunan araz.ide demir yangınlar ~ıruıbr. Kölnde petrol taafi- dır. 
~·~~al \t' mukad<irr:ıt.ınm c•mrettiği de- yolJarmı, tayyare meydanlarmı, projek-~ ,.apılan lı6eumluda pkan İ 
l:~nıe:ı.,,,,:'\'ol İİ7.t•rinrlrdir. Siyasetimizde tör gruplannı ve tayyare daft batar;v. be7Gk 7ancmlAna lln-leri halatlara ka- 111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 ııı 
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Atlna SO (A.A) - Atlna ajan..~ bildi
riyor: 

Pazartesi gU.nU saat 14 den beri hiç bir 
tehlike işareti verllınemlştir. Emniyeti 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

! 

BALKANLARDAKİ ATEŞ 
BELKi DE HARBiN EN 

KAT'I SAFHASI 
OLACAKTIR 

Stokholm, 30 ( A.A) - Stolı
holm Tidende gazeten, Bal
kanlarda harbin ba,Iamaı 
miinaebetiyle yazdığı bir ma-
lcalede diyor ki: 

. cHarp fİmdi yeni bir .alha
! ya girmiıtir. Bu aalha belki de 
harbın en kat'i «Jhaı olacak
tır. Çünlıü diinyanın ~ mü
k~'Timel ordum, dünyanın 
en kuvvetli bahriye•iyle çarpı-
•acaktır. > a 
........ -..---------·---·---·--·-------..... ·--~ 

tin aleyhindedir -·-HERŞEYE RAGMEN RUZVEL • 
TIN KAZANMASI MUHAK· 

KAK GiBiDiR 
Amel'ilıa tngUtereye 
yeni 11e llüyülı yGPdllll-
1• için tedlJlr alıyop 
Vaşington 30 (A.A) - Bugünler .. 

Amerika cilmhur reisinin intihabı içla 
50 milyon mUntehip Vllki ve Ruzveht 
reyini verecektfr. 

Galap enstitilsüne göre Vilki en }ıa.. 
raretli taraftarlarının bile Umit etmec:ıı. 
l!i kadar yer kazanmıştır. 

- ,..,,.,,, · ., t •cj ~ 'HIFEDE -



J{aınazan Müsahaheleri 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e1imlıkta iftar 
Herkeste baska bir 

~ 

X.ıminin sarığı 

etmİf, kıminin fesi 

hal ve tavır vardı 
arkaya m yl 
yana eğrilmişfi 

~~~~~~.x.x·~~~~~~-

YAZAN: Salnhettin KANT AR 
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Bu 11a.zının bq tarafı 28 tık 

t~'frin P4Ztırtesi tarihli nıüh~ 
mızdc:ı çıkmqtar.) 

Sofrcdan kalkıldı. Her keste bir başka 
hal ve tavır var. Kiminin sarığı arkaya 
meyle~, kimlnln fesi yana eğrilmiş, 
bazısı hAlil geviş getiriyor, bazısı par
maklarile dişlerini karıştınyor. Hele 
geyirenler ve geyirdikçe ardından: 

- ElhamdülillAb, çok şükür! 
Duasını bastıranlar! 
Şimdi hepsinin elleri ilerde, uşakların 

tuttukları leğen ve ibriklere; hamam 
kurnalarmdan ('') kahve ocağının se
maverine kadar taharet hücumu oluyor, 
el ve <Yız yıkamak için, artık görmeli 
dişler Uzerinde baş ve şahadet parmak
lar nasıl cırtalayorlar. sarık ve beller
den çıknrılıı.n misvnklar iki dudak ara
sında ne usturloplu gidip geliyorlar' 

Sonrn her biri ayrı bir renkte pec;kir
le.r, h vhlnr, peçeteler, yağlıklar eld"n 
ele uçuyor, ~deta beylik gemi, varda 
bandıralarının filnmnlan gibi havada 
daire çiziyor. 

Sonra sakalları sıva.:tlaya sıvazlaya 
salonlara, odalara. Her kes yerli yerine 
yerleşti. Etrafa sepinmiş öd ağacı. an
ber, ad:ıçayı kokuları içinde her kafa 
midedeki yUkUn ağırlığını tartıyor; bu
lanık gözler durulmak için tütünle kah
veyi beklJ.yor. Nah 1§te mübarekler sö
kün etti! 

Taze e!Un taze kahve bayat keyfi 
tazeler 

Hü.p deyince buyi duhan akciğeri 
yelpazeler 

Kahve; zarflı zarfsız, tarif okkalı fin
canlar, tütün; paketler, kutular ve kı
sa, uzun yasemin veya kızılcık çubUk
lar1 tUmbelrl burma marpuçlu, renkli 
renksiz şişeli nargileler içinde gelir. 

Ortalılt bir sis ve dumandır kaplar. 
Bir kaç dakika lçlıı her keste derin bir 
silkiU. Kahveleri b5plirdeten ağızların 
şapırtısından. tiltünleri savuran dudak
ların pilfilrtüsünden, marpuç çeken gö
ğüslerin nargileye çıkarttıkları tokurtu
dan baŞka bir şey işitimlez. 

Ve mD.sahabe başlar. TUtün ve kah
ve keyifleri yerine getirmiştir. Çeneler 
açılır. 

Bu re!ahlı sohbetin zemin ve zamana 
göre olm851 gerek. Buna en uygun mev
,;u işte şu en miskinlerin bile keyiflerini 
kaf dağlarına yükselten tütün ve kah
veden başka ne olabilir'.' 

Evvelki milsahabemizde tütünün o 
vakit oynadığı muhtelif rollerden bah
setmiş, din noktai nazarından olan rolü
nii sonraya bırakmıştık. 

İşte bugün de ondan babsedıyoruz. 
Ba husus ramazanlardaki böyle i!tar 

meclislerinde bundan sık sık bah.c;edil
mese olmazdı. Acaba tesellii hatır için .,, 
mı .... 

si ve adamları da içer, hoş bulurl. r. Av
rupaya getirir. Orada dikerler. G "de 
garp ve şarkın her tarafına ynyılır. En 
iyi tütün de bizde çıkar. Net kim dün
yanın hiç bir reji:.i. memaliki sahane 
rejisi tütünlerile rekabet edememekte
dir. 

Bu zatın sözü bittikten sonra, demin 
iftar sofrasında bamyn ile nar şerbetinin 
kerametinden bahseden ulemadan zat 
aldı.dini hususta bittabi en -::Uahiyettar 
o idi: 

- Şürbü duhan cyanl tütün içmek> 
hakkında ulemayı kiram arasında ihti
laf vardır. Bir kısmı hurmiyetine cha
ram olmasına> bir kısmı kerahatine. bir 
kısmı mübah olmasına kaildi:rlcr. Bir 
kısmı da bunların tarafından hiç birisi
ni katetmiyerek içenlerin halLT'le nisbetle 
tafsil huyunırlar. 

- Mesela ne gibi, efendi hazretleri? 
- Şöyle ki sürhii duhr\n huc;usunda 

nasın mizacı muhteliftir. Bazılarına za
rardır, illet dav"t ed r. Vücuch zararı 
dokunan her şey harnm oldu!h.ından 
bunlara göre harnmdır. Bazılara dahi 
bilDkis ruıfi olup hntt!ı bazı illetlere de
va olduğunu ve tütünil terk etmekten 
n::ışi bv..ı kimselerin bazı hastalıklara 
tutuldukları naklolıınur. Bunlara rıöre 
bir nevi deva oldu~undan istimal Ptme
mek hata demek olur. Bazı nasa da za
rarı olmayıp bazı cüz'i !aydalar mülaha
za.sile içerler. İşte bunlnra göre tütün ic
mek mubahtır. Fakat bunlarda haddi 
tabiiyi tecavüz edip te israf derecesine 
vatdıklan halde yine haram olur. Bu 
bahislerin tafsilatı ve her birinin delil 
ve bürhanları cAbdül,.nni Nablll!'iı- nln 
tütün hakkında telif ettiği risalede ya
zılıdır. Elhasıl tütün ve tömbeki müc
tehitler asrından sonra zuhur etmekle 
ulema beyninde cmüna7.aun fih• bir 
mesele olmuştur. 

Tamam, güzel! haram mı, hda.I mı. 
miibah mı? .. De.ınck ki tiitün bu iiç ma
budun. yahut miiekkilin elinde!.. Her 
kimin keyfi han~isini isterse ona kul 
olabilir. Vahdaniyet d~vrinden evvelki 
insanlar gibi. Malfun ya, o vakit her şe
yin bir tanrısı vardı. Mesela içkiye me
raklı olanlar Baküse, ırüzele meraklı 
meraklı olanlar Venüse, denize mernkh 
olanlar Posidon.'\ kul olurlardı. 

Tütlin meraklıll\rı da buna b"nz·,·or. 
Ancak şu fark ile ki tütünün o üç tan
rısından charam> a kul olan ar nörülmi
yor, hep chelal ve mübah~ tarafına çc
kiyoı-lru·! 

Netekim en bi.iyük i1 batı da hoca 
efendinin bu mühim b yanatı üzcrıne 
hazır olaııl:ırdan li.it'ine pek yanac;mı
yanların bile çubukları ~t'ı7. ağıza dol
durmaları oldu! .. 

Ve yatsı ezanı h::ı Inın. ymca ncles1er 
kesilmek bilmedi'. 

Bu noktai nazardan kahve: ilk evvel (~) üçüncü Bevler s 1.:"{iındaki .. s,,da
Veysel Knrft.nt hazretleri tarafından is- yıhak~ ve cülkii• nır.tbaa!an Sa?epçi 
ti.mal buyurulm~tu. Bir gün Veysel zadeler konaüumı haTnamı idi. • 
Kari.nt hazretleri Yemende keçi otla
tırken keçilerinden birinin bir ağacın 
yapraklannı ve ldlçUk meyvelerini ye
yip ne elendiğini görünce merak eder. 
Fakat bu meyveleri keçi gibi ciy yiye
miycceğinden kaynatıp suyunu icer. 
Zihnine açıklık, vUcuduna kuvvet ver
diğini ve taamı hazmettirdi?Hni görür. 
İste knhve bunun üzerine Alem içre ya

ln~ilizler Kc
rent kanalına 
mayo döktüler 

yılır. Her hoca kahvenin miibahlığında _ DAŞTAKA1''1 ı md SAVFAUA -
hemen hemen müttefikti. Fakat tütün 
c.mUna7..aun fili> idi. 

iste blzim bu akşam'ki iftar sohbetin
de de bu bahis tekrar edildi. Biz kendi
mizden ne bir l!m ilave ne bir cim ten
zil etmiyerek bahsi işittiğimiz gibi yanı
lım: 

Evveli divetlı1erden, reji idaresi yük
sek memurlarından olan bir zat; tütü
nün kısaca tarihini ve intlşan suretini 
yaptı. Bu da malum. Kri.stof Kolomp 
Amerikaya ilk gidişinde yerlilerin tah
ta çubuklar içinde bir yapraiı yakarak 
dumanını savurduklarmı görür. Kendi-

sünden İngiliz ve ftalyan harp gemileri 
arasında büyük bir deniz muharebesinin 
vukun gelmiş olduğu hakkında Balkan 
menbalanndan gc1m tafsilath hab<>rle
rln teyit edilip edilmediğini sormuştur. 

İngiliz deniz sözcilsil bunun pek muh
temel bulunmadığım söylemiş Ye Nor-
"·cç istiliisı esnP.smda Alman propagan
da<>ının düşman olmıyan nıeııbalar va
sıta.siyle işae ettiği yanlış haberleri ha
tırlatmıştır. 

Bu haberler o zaman demz muvaffalo
yetleri yapıldığını ve İngilizlerin Trond-

············································································~·········· . . . . 
~ ~ BUYUK l . İKAYE ~ 
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Umulmıyan Saadet 
YAZAN : 'iJÇ Yll.DIZ 
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Hava birden bire kararmış, iri damla

lar dü!nll~e başlamıştı. Lokantaya gir
diler. Fakat nralarmda bir soğukluk. bir 
rıeşesiilik vardt. Pertev kızın gönlünü 
almağn <'alışıyordu : 

- Sizi bira danltbm sanıyorum. Bil-
mem ki alakamın sebebi sizi üı;üyor 
mu? 

- Üzülecek bi.r şey yok .• Sizi daima 
iyi bir arkadaş bilisorum_ 

- Arkadaştan daha yakın bir şey ol
mama müsaade etmez misiniz? 

Pertevin titreyen sesi genç kızı her 
,eye rağmen mütehasııis etti. Fakat bu 
dakikada böyle bir taahhüt altına gir
meğe hiç l:iir temayUJ hissetmiyordu: 

- Durun bakalım, tam seyahate çı
kacağım sırada bana böyle müşkül bir 
sual sormayınız. Yoksa arkadaslıt,'lmı
zın olduğu gibi devamı size kafi değil 
mi? 

- Biliyorsunuz ki bu benim için en 
kıymetli bir şeydir. Ancak, emeliınin 
bundan daha samimi bağlılık olduğunu 
artık giz.lcmeğe lü um görmiyorum. 
şimdiden bir cevap vermek istem:yoı-c-.. 
ruz, bu arzunuza, hürmet ederim. Yal
nız, hiç olmazsa bunu dü~üneceğinizi 
bana vad ediniz. 

- Böyle bir karar vermek içm hana 
yinni güniln klfi geleceğinden şüphe 
ediyonım da •.. lstanbulda, daha kaygı-

YENi ASIR ıı n 1940 
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Ucretli Mahkiim]ar arasında 
MüstcvH!ePin bir ~:am
lede hedeflerine 
varmalı ümitlerr.n' 
sıı)'a düşürmü.ştür ... --·-- -·-lU'; 1 f 'I" lk • d b• h t h • L - BASTAK/\FI l inci SAllll<'EL>E -lV!emur ar maa - ~ 8 e \7JD en Jr eye 8p1Si18De yabancı nüfuzunun hk bir te.c;iri yoktur 

ve olamaz. 

Şa geçecektir ile hastaneleri ziyaret eylemiştir Ti.irkiye ciimhuri)etİnİıt İÇ l)Olİtikası 
gibi dış politikası da ilhamım milli ,·ic-

- 8-- z..,:ıc danm en kuvvetli makesi olan Milli Şef-
Dairelerdeki bUUınum ücretli ıne- Hallıe11lnde temsU uePUdL Kclr$tycdıaldar Bn. le 8. 1\1. Meclisinden almaktatbr. 

murlaı-m maa.şawgeçme}eı-i için te~t z.a~•-"denln malıllereslnde tören ~·r!!!· İngilt~renin müttefiki oldağumuz hal-
yapılınakta oldugu malumdur. Şehrimız- IUICı . . • • . . . . . de harbm dışmda kalmak hususunda 
deki alakadarlara gelen malumata göre H~k~~ idar~ heye~le Sosyal .~ard~ dinle~ kitle.1 b1:' ta eyı. dinlenut ve sadcttiğimiz gayt'ctlerin aç.akbğmclan, 
muhtelif vek!lctlcr<leki üc.:-ctli memur- komıtesı uyelcm:den hır. grup Cümhun- hopar!orlerle telmn her yerı?e yayı}m~- samimiyetinden ve dürüstlüğünden 
larm maasa geçmeleri en yakın bir za- yet bayr~ı munaae~etıyle Me~eket tır. 1:fıta~eden aonra. ~uallım mektebı. kimse şüphe edemez. 
manda temin edilecektir. hastahaneaıyle Aakerı. ha.stahaneyı, ~ kı~ hsea~ ve erk«:k ~ı~esınden ~e~.eler Virjini Gayda şundan emin olmahdll', 

Ayni dairede ve aynl şartlar altında r~fpqa ve ~razı "':"!e haetahanele~nı Cumhunyete ve :nkıla~ımıza aıt şıırl:r Türkiye kuvvetinden ve hareketlerinin 
çalıı::an ücretli ve rnnnşlı memurlar ara- zıyaret eylemış~cr, bil~are Ceza evıne okumuşlar?•~· C~unyet bayra.m1 dun do~uluğundan 0 kadar emindir ki bu 
sında mevcut tezatlara son verilecektir .. giderek oradakı mahkum ve mevkuflaruı gece neşe ıçınde nihayet bulmuıtur. kabil tehditler daima yer~rde sUrünme· 
Ücretli m<.'ınurlar maac;lılardan bir mile- bayramlarını tebrik eylemişlerdir. K A R Ş 1 Y A. K A D A ie mnhkfundur. 
dar daha fuzla kazan~ temin etmesine Hastahanelerde hastaların hatırlarını Kaqıyaka haJkevinde Cümhuriyet ŞEVKE'J' BİLGiN 
ınukubil tekaütliiğü yoktur. Maaşh me- soran heyet hapishanede çok iyi bir te· bayramı parlak bir tek.ilde tesit edilmit- --·--
murlar senecfo bir ay ve ücretliler on kilde karşılanmıştır. Mahkum ve mev- tir, 
beş ,p,ün izin alahümektedirlcr. kuflarla bir arada oturularak konuşul- Büyük bir halk kütlesi ve mektep ço- Kız kaÇll'll'ken 
Bund~m başka hastalıklarında maaşlı- muş, hatırlan sorulmuş ve kendilerine cuklan törenden sonra Ebedi Şef Atatür- Dün Tire pazarından gelmekte olan 

lar uzun müddet mnaşım aldığı halde sigara, üzüm ve incir ikram eclilmiıtir. kün validelerinin makbereıine gitmişler- Bayındırın Derebaşt köyünden Ali kızı 
ü~~tliler bundnn mahrumdur. Ceza evindeki halkevi okuma kursu- dir. Orada nutuklar aöylenmiş, vilayet, İsmail 25 yaşında Ayşeyi zorla kaçı.rma-

Ucretlilcr ancak iki ny maaş alabilir- na devam eden mahkum ve mevkuflar parti, belediye 'Ye halk.evi tarafından ğa te~bb~ ctıni~tir. . . 
ier. Bu şekle b!r nihayet verilecek ve bilhassa büyük tezahürlerde bulunmuş- çelenkler konulmU§tur. . Aynı koydcıı Mehmet Yanar çifte ıle 
ücretliler maa'l:t gecince hem çalıştıkla- !ar ve ceza evinden kurtuldukları vakit. Halkevi Sosyal yardım komitesi ta- Ismaili yaralamıştır. 
n ayın ücretini ve hem de çalışacakları memlekete ve yurda nafi birer iyi vatan• rafından yüzü kız ve yüzü erkek iki yüz ----------------
ayın pe~in mauşını alacaklardır. daş olacaklarını teyid eylemişlerdir. mektep çocuğana birer kat yeni elbise Amerı·kada 1·nıı·habat -·-- Halkevi salonunda evvelki gece istik- ve birer çift ayakkabı dağıtılmı~tır. 

MAÇLAR lal adlı bir piyes temsil edilmiş, bilahare Gece bahriye Erleri ve mekt.ep ço.cu~· 

be likl 
bir komedi de davetlileri geç vakte kadar lan tarafından fener alayı tertip edılnlll 

. 27 110'. 940 pa~ günü ~era r : e ne- eğlendirnüştir. ve halkevinin müzik kolu tarafından 50 milyon mün
tehip rey 
verecek 

ticclcn~~ :AJ~ıno.rdu - Goztef?e. ş~d ~~ Dün saat 15 de halkevi üyelerinden halkevinde bir halk konseri verilmiştir. 
çının domı fınnlı bayramın bırınc~ ~u B. Mürteza Gürkayııak tarafından halk- Bugün saat 4 de halkevinin bir salo
saa~ 14.30 da hakem Esat Meı-terın ıda- evinde Cürnhuriyetin kuruluşu hakkında nunda tertip edilen resim sergisi açtl-
resınde yapılacaktır. bir hitabede bulunmuştur. Güzide biT mıştı.r. 

-~-~- •-• -·-a-•-·-•-a•ı-•-•-•-n-•-••-•• • -••T- • ·-·-·- -·-
TtJ'RKELLİ 
KÖYÖNDE YAKGIN 
Evvelki gece saat 19 da Menemenin 

Türkelli köyünde Veli oğlu Bekir Öz
türki.in iki katlı evınin orta katındaki 
odada ateş yanmakta ilten düşen ateş 
kuru otları tutuşturmuş ve evin alt katı 
ve bitişiğindeki ahın yanmıştır.. Halk 
gayret göstererek bu yanguu söndür
müştür. 

iz mir Tenisçileri - BASTA~. 1 INl'I SAHiFEDE -
Bununla beraber bir çok kimseler hl-

1& RuzvelUn büyük ekseriyet kazana~ 
-s..,s ğını söylemektedirler. 

A k d · ı •• hir •• Amerika matbuatının yüzde altmışı, 
0 ara a yapı an UÇ şe mu• büyük gazetelerin yüzde sekseni Ruz-• • Jd J velt aleyhinddeir. Bütün cenubi Amerl-

sabakalannda ıyı derece a 1 ar ka ile garbt birleşilt Ameri~anın büyiik 
kısmı, Ruzvelte kuvvetle milzaharet et

Ankarada devam etmekte olan üç yetinde idi. Aliotti fevkalade üatün bir mektedirler. ---·--
Muska yazmı$1ar 

2el:ür tenis müsabakalarında lzmirden gi- oyun çıkararak galebe etti. B. Ruzvelt intihabat müc<ıdelesinde 
den Kültürpark tenis kulubil ekıôinin lznürli. Lohner ile İstanbullu Taylan ağırlığı kendi lehine çevirmek için Nev
parlak muvaffakıyetler elde ettikleri an- arasındaki karşılaşmada Lohner çok fena york, Ohio ve Pansilv:myada büyük gay-
laşılmıştır. bir oyun çıkararak mağlfip oldu. retler sarletmcktedir. Gaziler caddesi Tahir sokağında otu

ran D,wi Pcrcz ve karısı Sarina Perez, 
ıntıhlclif zamanlardn para mukabilinde 
üfürükçülük yııpmnk ve muska yazmak 
ve hastalara ilaç vermek suçundan tu
tulmuşlardır. 

A k . F h . jJ l · , · Günün en son ve her haklmdan en Ncvyork 30 (AA) - Assos~·cted Pres n ara 14mp&yonu e nu e zmır Ol- .. b le. d k" · · "' 
Tjncisi Lohner arasındaki karıılaşma çok entreııan mSüusa la lası . aJeaC~ şadmpıyon gazetesinin Va~ington muhabirinin bil-

kl" · b" • · ti tzm• ikin · İstanbullu ~ ata zmı.r • ırau araeın- dirdiğine gört>, Amerikan ve İngiliz er-
ze~ Aı gkeçmıfl,d ırNınct~ aed L bır, _ ._~1 da yapıld1. Bu iki eski ve tecrübeli tenisçi kanı arasında iki hususi toplantı yapıl-
setı n ara a ı. e ıce e o oer rıuu- I l obul t · T"" ,__, 
b. · d" sene erce •ta • znur ve uııuye m•..+ır. Bunlardan birine milll müdafaa 
ını yen L • 1 b"" ·· -=--=• · °"'" --·-- . •. _ K . pmpıyonu o mUf ve utun teUMMfol.lenn programını tatbikle mükellef yüksek 
Cumarteaı gunu yarıda kalan enm gıpte ettikleri kadar ...:ı-el oynamT• ve ··-' h h · · tirak tm'· 

ESRAR BULUNDU F h · J ı· Al · ·ı ı · 5""'" '"Y memu.ı-ıann emen epsı ış e ı.S-
ve e .mı - · ıro ve yoti ~ t.~~. ara- halada oynayan oyunculardar. terdir. -

:M nar Kcnıalemn caddesinde sabıka
lı D1.:şiı: oğlu İbrithim Kartalın üzerinde 
t ı, r bulunarak. alınmış ve hakkında 

; ut su<: muamelesi ynpılmıştır. 

s.ındakı kar~ıla,maya Pazarteu gunu d~- Müaabalı:a çok çetin bqladı. Fa.kat Hararetle bahis mevzuu edilmekte 
vam edildi. Çok tecrübeli oynayan lzmır oyunlar ileriledikçe on beş. yirmi sene olan bu içtimalar tngiltereye yeni yar
ekihi Ankara ekibini mağlup etti. daha yaılı bulunan Jiın Süaduı fevkala- dun tedbirleri alı'nacağı fikrini d~ur-

Aliotti ile Vedat Ayut arasında maç de oyunu kafJllUlda partiyi ona hediye maktadır. Mnliye nazırı, Konferansl~nn 
izmirde yapılan maçın bir revanı m.a1hi_·--e1t_ti. -· ·-·-·-·-·-·-·-·-· •• _, ikisine de riyaset etmiştir. 
.. - · - - -·- • • - -· •••• -·- -·- - Londra 30 (A.A) - Nevyork Ta;ı.•mis GENERAi. PAPAGOS Rom: .iaki Yunan ~1- gazetesinin Vaşington muhabiri bildi-

--·--SİLAH ATMIŞ 
Kaı·afatma dağındıt Selim adında biri. 

bila sebep iki el silfıh attığından u:ıban
casiy le birlikte tutuiınuştur. --·--
Sarhoşluk saikasiyle 

BASTARAFl l ineı SAYFADA 
umumiye müdüril Patras bombardıma
nında 50 ölü ve 100 yaralı bulunması 
halkın talimata itba etıniyerek bombar
dımanı hariçten seyretmesinden ileri 
geldiğini söylemiştir. 

Atina 30 (A.A) - Atina ajansı bildi-
riyor: 

Gecikmiştir: Yunan ordulan baş ku

Gazi bulvarında Yıldırım ve kardeşi 
L.ckeıiya sarhoş ohmık 40 sayılı taksi 
soförü Sadıkın otomobiline hücumla 
caınlnrını kırmışlnr ve yekdiğcrini döv
müşlerdir. 

mandanlığının 2 numara ile 28 ilk tcşr.in 
iuıym \ e Bergenc asker ihraçları yapıl- nkc:amı DC§rettiği tebliğ: 
<lı~ını bildinnckte ıdi_ Bunların hedefi Pazartesi günü bütün gün muhtelif 
hnkikati öf;rPndıgi zaman İngiliz halkı- kuvvette İtalyan kıtaatı gerilerini ~id
nın ccsnı-ctmi kırmaktır. detle müdafaa eden kıtaatımıza taarruz 

etmekte devam etmişlerdir. Muharebe 
Yurnuıistanc.Iaki askeri vaziyet hak- hudut hatlı üzerine inhisar etmiştir. 

kmdu Roytcrin diplonuıtik muharrlı-i- Dili;ınan t.ayyareleri bazı askeri hedefle
nin salaltiyetli Londra mahfillerinden re hücum1ar yapmışlarsa da z:ı.rar Uta 
öğrendiğine göre, 1' .. lorina ve Kostorya edememişlerdir, 
bombardıman eclilnıiştir. Fakat dün ak- Patras şehri üzerine atılan bombnlar 
şamn kadar hudut boyımca yalnız hır sivil ahali arasında zayiata sebebiyet 
kaç topçu düellosu oLnuştur. vermiştir. 

Bir knç ileri Yunan karakolu geri çc- Atina :lO (A.A) - Pazartesi günü bu-
kilnu<; ve fakat bir kaç noktada bu ka- nıda veril<>n alarm halk arasında hiç en
rakol 'nr ileri müdafnn hatlarına dön- dişe uyandumamıştır. Her taraf bayrak
mü tür. Iarla donanmıştı. Bir çok nümayi~iler 

Bu hatlardan b· ~n Yunanlılar sahil- belli başlı caddelerde dolaşarak kralı ve 
den itibaren iki müdafaa mıntakası ha- basvekili hararetle alkışlamışlardır. 
zırlanuslardır. Bu mıntakalardan bir Tayyarelere karşı şehrin müdafaası 
tanesi Pargadan Yl>Ilyayn gelmekte ve ve şehrin iaşesini temin etmek için bü
oradan da Kosto11·aya ve Florinaya j ti.in ~~dbirler al:nına1dadır. Sen Sin~.d 
u::arıınaktcıdır. Daha geride olan ikinci 1 mcclısı yaptığı btr toplan~ıda .v~t~ı mu
müdafaa mınlakası Ko7.andan Edesaya dafaa eden orduya t.akdislennı gonder-
gitml'kicdir. miştir. 

!iZ bir \•akit geçirmek istiyorum. 
- Nasıl L'>lcrs •niz. .. 
Pertev israr elmedi. Fnkat kırıldığı 

belli idi. Onu her kes Gülenin aşnğı yu
karı nişanlı..,ı lıiliyor•lu. T .... m ayrılacak
ları dakikada, g nç kıl.m böyle muka
\'emet ve innt g'"stereeeğ:ni tahmin et
memişti. Aralarına giren gazetecinin 
bakı,.<;] n mıydı? 

Halbuki geçen hafla Gülen hep bunu 
düşünmüştü. Hatta, yeni bir ınnyo sa
'..... almak için, son dcrrece tasarruflar 
yapıyor, öğle yemeğini bir sütlü kahve 
ile gcçirmeğe blle katlanıyordu. Şimdi 
yolda idi, fakat içinde «ke!Jke gitmesey
dim!> gibi bir his vardı. Geçirdiği he-
yecanlı intiuır günlerini. aradan aylar 
geçmiş gibi, uzaklaşmış buluyordu. Bir * "-tin evvel bir aşk ilanını recidetıniştL 

Pertev \'apuı a onu geçirmt>ğe gelme- Yeni bir rop, çok zarif bir şapka,, gök 
misti. Gülen buna müteessir olmadı. mavisi güzel bir mayo eşya.!arı arasında 
Bilakis memnundu. Yine onun müziç hazırdı. İlanına göre tenini üç günde 
sıkıştırıcı suallcrile knrşılaşmaktan kur- c.<ı:merletecek, bronzlaı:;tıracak bir yağ 
tuluyo:-du. Bununla beraber, vapur kal- bile satın almıştı. Fakat işte... Artık 
kıncaya kadar gö~teye dayanmış, bek- bunların hiç birine alakası kalmamıştı. 
liyordu. Kimi? her halde Pcrtevi de~il. Her halde Pertevin kabahati ... Yoksa 
Bir güD evvdki gazeteciyi, hayalen ken- geceki fırtına mı neŞt>sini böyle kırmış
disine giiLel bir buket getirmi~ (']arak tı ... Yahut ta ncaba kendisi mi? 
göriiycırdu. 1"otoö-raf nıakin°sini iade et- Vapur salonunda, bir kadın tombul 
t!ı1i vakit, alnı i"zC'rine dib::nn kumral yavrusile olum10~tu. Daha ötecl~. her 
bukleleri hatırl mal.tan kendini :::lamı- halde çocuklardan hoı:brımadığı anla~ı
yordu. lan bir genç vardı. Ciınkü. yavru~un 

Nihayet ,·:ınur kalktı. 1şte 1stanbula nüvazislerind<>n kurttılmak isin. yüzünii 
gid.iyor. Aylardonbcri hasret çektiği İs-J aeık bir gazetenin aı k;ı.sında p,izl<>misti. 
tanbula. Fakat ne garip şey, şimdi bu Fakat çocuk bunu anlamak icrtemiyor. 
seyahatten ..baküd bir memnuniyet duy- yolcuya yaklaşarak nazarı dikkati çek
mıyor. . 1 mek için çırpınıyordu. Sokulgan bir ço-

. . . d. riyor: 
ÇlSl paıaportunU lSf~ l V~lngton mahfillerinde çok çabuk ya-
- BASTARAFI t tNCt SAHİFEDE _ yılan bir habere göre Amerika ve tn!!ll-
. k . ı•w• d ı...... . v· "ıns'·' tere mühiın bir anlaşma projesini tetkik 
eıye omıscr ıgın e ua.y muavın ıç l\.l k _.Jı..:1 . t ·ı · 
i1 ··r0 ll t"" etme lt:01r er. Bu proJe n!!ı terenm 

e go şm § ur. A ,,__ w • h dd 1 
Atina 30 (A.A) _ Kral, İngiliz kra- m~:ıı:uıya verc.ccgı am ına e er mu-

lın .. d ..:ı:lloı • ı..~ çekt"ği kabilındc Ainefıkadan tayvare ve harp 
a gon er~ı mesa1a cevau.:n ı 1 1 · "hd f- k d" 

telgrafta krala İngiliz milletine yardım evazımı a mas!nı ıstı a etme . te ı_r. 

t · tmd d la teş kkUr ._;.,tir Bu haberle alakadar olarak knbıner.ın 
emına an o yı e e .... ....., . ·zı· b" . tim 1 st t f da 

Kral telgrafına şöyle devam etmiştir. gı "lll U:.d~ a\!apı ~ı, ı~-. d ç 'h:z.ı 
c Sonuna kadar yanyana yürilyece- mı mu aa ıs ı~are eye ı e r 

v • Allah ina ti il illl k tl . bulunmuştur. Malıye nazın B. Morgen-
gız. m ye e m uvve en- ta il 1n "liz tın ı k · 
miz, mütecavizin hareketini yok edecek- uv_. e g1 d. k5:1 .. 8 .. ma ,_omısdzyondi~kker-t 
r GU l""kl -ı.- sulh ada1 t ıuııu arasın a ı goruşmen:r e a 
ır. . ç u ere • "'Ei ... en w ve e celbctmektedir. 
devnnı yeniden tesis edecegiz. Yaşasın B to ı t A ilcan p t · ·· 
İngiltere, yaşasın kral albncı Georges.> 'l up ?f.kan ıahilml er_ d 10

• 
1
azar esUı gu

YUNAN GAZE'J'ELE.. 
RtNE GöRE 

nt ası ı s enn en ge en c çan 
Knlc > tayyarelerinden 20 sini tngiltere
ye vermesi için kanuni imkan aranrnasile 
alakadardır. Fakat toplantıda hazır bu. 

Atina 30 (A.A) - Atina ajansı bildi- lunan şahısların ehemmiyeti. daha mü-
riuor: h l l fikr ., im mevzu arın da görüşü düğü · ini 

Gazeteler, yüksek bir tonla İtalyan te.. kuvvetlendirmektedir. 
cavlizüne brşı bütün nefretlerini bildi
rerek Yunanistanın harbı istemediğinl, 
bu hususta hiç bir milleti tahrik etme
diğini ve bu muharebenin İtalya tarafın
dan Yunanistıına cebren kabul ettiril
miş olduğunu yazmaktadırlar. 

Gazeteler ceğer İtalya Yunan tarihi
ni bilseydi; Yunanistanın· hiç bir vakit 
kendini müdafaa etmeden teslim olmadı
ğını ve hiç bir vakit son damlasile va
tanın toprctğını kana boyamadan yenil
memiş olduğunu da bilirdi> demektedir-

ler. 
Katimerini ga7.ctesi diyor ki: 
c Bu taarruz adalet hislerine ne ka

dar münaEi olursa olsun hepimiz vatan 
uğrundn öleceğiz. İtalya, ölmeğe karar 
veren bir milleti eze bilirse, bu ona asır
lardan beri kazanmadığı bir zaferi ka
zandırını~ olacalthr. Fakat bu olmıya
cnklır. İtalya muzaffer olamıyacaktır. 
Yunanistan düşmanını ezecek, zafere 
kavuşacaktır. 

cuk olacaktır. Yazık ki seyyah sokulgan, ne seviniyorum bilsen! 
değildi. Giilen bu cUmleyi içten doğarak söy-

Gülen salın alını.ş oldunğu bir romanı lemi.~ti. Birden bire eski ne§esi avdet et
ol..."Umağa daldı. Öğle vakti geldi. Melr ti. Tatile yeni başlıyan bir çocuk se
Dotel iki ynşlıca hanımla daha genç bir vincüe hayattan zevk duyuyordu. Demin 
babanın bulunduğu bir masaya onu da iskeleden çıkarken, kendisine dikilen 
yerleştirdi. Fakat Gülen yemekten de güzel bir siyah bakış h!s.5ctmemi.ş mi 
zevk duymadı. Salona döndü ve roma- idi? Tanır gibi olduğu bir bakış. 
nına d~dı. Vapurda kendi.sini alakadar Yolt.5a, teyzesinin evine gitmek üzere 
e?en kımse )'~kt~. İstan~>Ula ~ad~ tam bineceği bahriye otomobili mi neşesini 
hır yaln17Jık ıçrude vakit geçırdı. canlandırnuştı? Pek bilmiyordu. Zaten 

Galata iskcli?sinden Kadıköy vapuru- bunun ehemmiyeti de yoktu. 
na yetişmeğe nncak ~akit buldu. Cazibe - Ben de seni gördiiğtime çok mem
teyzesi genç kızı ~rada ~e~iyo~du. ve nwmm. Fakat Samsunda çok yorulmuş 
kolları arasına çektı. Sevgılı Cazıbe tey- olacaksın. Biraz solgun görünüyorsun. 
ze! ihtiyarlamıştı, fakat muhabbeti can- - üziHıne teyzeciğim, görürsün, üç 
lılığını muhafaza ediyordu. gün içinde bundun eser kalmaz. 

- Seni burada bekledim, kızım. fstan- Bir kaç koma sesi çınladı ve eski bir 
bula inmek beni pek yoruyor. Otomobil Ford otomobili gözüktü. Volanda genç 
de seni bekliyor. Bir bcltriye otomobili bir balniyeli vardı. 
olmasına rağmen karşıya geçemedi~ Onun cHh·etkar tebessümü ve siyah 

- Nasıl bahriye otomobili. gözleri derhal Gülenin nazarı dikkatini 
- Evet, daha doğrusu vaktile öyle ce betti. 

imicı. Sonra sana anlatır1m. Şimdilik seni Demek teyzesinin büdirdiği bahriye 
rcyalarınla birlikte eve nakletmek için otomobili bu idi? Genç kızın kulağında 
~ardan vapur saatinde gelme~i kati ola- eski bir şarkı çınlayordu. Ve io;keleden 
rak hana vad ettL Onu b!!kliyelim. Cazibe teyzenin evine kadar, ayni naka-

- Cazibe teyzeciğim. S~i gördüğüme 1 rat devam edip durdu: 
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11 

rprız 8.00 Progr! ~3 ~! :"ııafif prog-

K 1 • tt• d• v • 40 • - BASTAP "I<• 1 ınci SAHIHmE - verdiler. Birliğin idare heyeti ikinci teş- - BAŞTARAFI 1 INl I SAHİl"t:UI-; - ram pl. 8.15 Ajans haberleri 8.30 Müzik JZJ ayın 10Ş8 e lr lgJ pavı• ğun~ ~eyan ettikten aonra töyle devam rinin on dördünde seçilecektir. lan mevziler.ini bombalamışlardır. !ngi- programının d vamı pl. 8.50 - 9.00 Ev 
- ebnıftir: -- liz tayyarelerinden ikisi üslerine dön- kndını - Konuşma 12 30 Program 12.33 

Yon merasimle a~ılmıştır !'fili.etimiz harbe ~ arnu~'!~a B. K~edi ~~ enlapnau baldmıda memiştir. Müzik: Alaturka l2.50 Ajans haberleri 
~ değildır. Fakat ~~ekeli harbe sürük- fU11lan aoylemıplr: Diğer taraftan Royter ajansı ayrıca 13.05 Müzik 13.20 - 14.00 Müzik: K~ 

Ankara. 30 (A.A} _ Enincanda cüın- her gülüyorsunuz. Şefkatinizin panltı- lemeyecek her ~lü 1'~ lngilt~ B. ~Jll ~ ~iinya Mlnib a. fU haberi veriyor: şık program pl 18.00 Program ve ınem-
i.uriyelin 17 inci yıldönümU mUnuebe- lan gözlerinizde aksediyor. Fedakarlık ~ yapılmasmı m~tefikan ıslıyor. Reı11- la~~mm ~ br mütareke oldu~ 1nglltereye akın dilşman tay- leket saat ayarı 18.~3. Müzik : Radyo caz 
tiyle yapılan töreni müteakip Erzincan ölçüsü vererek bu yerde kurduğunuz bu ciimbur namzetlen arumda bu basuada bilıyonla. Keadı bayatJan kadar, diier yareleri d"" gece b!8~ rizl ka 1 orkestrası 18.40 Müzik : Alaturka 19.15 
zelzele feliketzedelerl için Kızılay tara- yuvalarda yurda sadık vatandaş olmağa ıöriit farla :roktur. milletin de .. ,.bm tehdit eclea leh- 1ardır ~ ~fa~~ "lkrş~j; Müzik : Çigan hav&lan pl 19.30 Mernle
fından yaptmlmı kırk pavyonun açıhşa çalışmakla biz de vazifemizi yapmağa ça- E•aaen lngili~ notlı.ai nazarın- 1ikeyi ıörmemedik yÜzÜnden hata:rı hi- mı!.u d- dolu ~ Uz.e- ket saat ayarı ve ajans haberleri 19.45 
Yape1m•'*1r. Ba mUnuebetle sös alaa lışacağıı.. dan da Ameriianın Jaarn w.nnuır.. le bile yapblar Ye s1Jiıhlan11Wk için nldt 

0.._.ıı_ ta dafi batarycenalannup "dd t- Müzik : Fasıl heyeti 20.15 Radyo gaze-
Kwlq hemşiresi. hallan eçen kış da , " ,-,, .. ...-- banmak istediler Eler ,,W- ...... ruıaa, yyare m ıı e tesi 20 45 Milzik · e~ parçalar 

-LL.a.. fellketin cıı!uu bını - ~ 30 (Husu.sl) - X:urdwı. ~ nen :ıaTarlı bir feyclir. Çiinldi fG tl3I E til&nd• ~ ..... -.,..._ ...... li UeşiDe maruz kalmqtır. Daha ileri çAI.JÜn.A.R: uİvi Cemal Erkin (Pia-
çar ~... 8 ~ u yennden gelen telgraflar cilmhurıyetin ı-LJ• .ı M "6 • • • L ____ , _._:. _.__._ L.:.. giremiJell tayyareler bombalarını tar- ) Halil O K ) .,.. __ _ 
hafınetmek için Kmlayın sarfettiii me- ·edinci ld"" _ Unü bü .. k tcza- ıuc ırrıe, onroe pren.ı ı mae&oo t..- ...,_ -• '5_...., waıaa ~ lalara tm··'·...ı- Ahalinin .. Jedıx.ı no , nayman ( eman ~~t 
aaiyi hatırlatmış ve açılışı yapılan kırk 0

1 
nü l'tJ kutlanyı dıo.numbildinn k1Y~.3· B bince, bası harp levazımı Amerika tuanw ecliliJor nm? g·· -~•ı.ıı~1~5 ~· _ _.__ _J~r,- L~~~~ Cemil (Çello) 2LOO Müzik: Dinleyici is

Pa onda 500 ~ baruıacaluu 1 ra a gını ne 1..-uı..r. u • edil k • I "l VAlaa, bisiaı gibi Demokrat ......ı.. ont l51UUJQf!ll &11o ..... ......, QIUUW 1U1Gar tekleri 21.30 Konuşma (Sıhhat saati..) 
bil~. münasebetle köylere kadar .her tarafta ordusuna t.ala•ı• ece .fır. ?'' - ketlenle, ümibiz bir vaziyet olmadlkça d~ tayyareleri, tayyare dafi atefi- 2L45 Müzik : Radyo orkestrası (Beet-

Bir mektepli kız Kwlay hemşiresine yapılan toplantılarda Ebedi Şef Atafilr.. tere Ammluıdan aslın ·~!em'~· birlik hmulii miifküldür. tnıiltere ele lna D1ll takl>inden kurtulamamıtlardır. hoven keman konçertosu (Solist : Prof. 
şu cevaba vermiştir : On ay evvel bera- kün aziz hatıraları şUkranla anılmış ve Bu harp, a•keı- ltarbı degıl, malıi- imtihanı ıeçirmitlir. Avrupacla hasale -·-- Liko Aınar) 22.30 Memleket saat ayan, 
her liidshniz yaşarmıştı. Bizi o zaman Milli Şele sonsuz. saygı ve muhabbette- ne laarbıda. ıelen elim defitildiiin bir ıla tarihini HARiÇTEKi YUNANLILAR ajans.haberleri, ziraat,~ tahvilAt, 
~ruza butm•~ BuJ!!b!.,b~ ~-.. ~~,2;:.tı ya~~~!;._,_-·-·---·-. Dteden beri lıanaatim tadar ki:==" ed!':illar~~~lr b~ kelime le ~~ı~=tu!,ı_lx>~ ~~.:{~ 

1 ..... ,, rısı·ı tı .. 1111 ıs••nıa 18 portı,.ız Miinih anlaım~ı e·~~ın~a B. Bw ~ sialice .:............. Dikta- TEZIHORIT YIPIYORLIR program ve kapanış.. 'UI • pa A Çemberlaynın elınde bırıncı sınıf t .. ler clii taraftan b)'blsbk k Lcmdra 30 (A.A) - Roytıerin tsken-
Roma 30 (A.A) - Resmi tebliğ: Llzbon. 30 (A.A) - Portekizin yıldö- bef bin tayyare meocat olsaydı, i;d~ ur:u. Demokraailer. çl; deriye m_uhablri bildiriyor: Dev tayyareler 
Kıtalarmm Yunan _topraklannda d~ nOmü şenliklerinde hazır bulunmak Uze.. dünya sulha ebediyete kadar te- kür ki, Amerika milleti bu~ eil: Yunanıstana yapılacak lııgDlz yardı- yapdlyor 

~~._anil ~üfrezelharekerinintl . mukad vemetinl re buraya gelen DUlt dö Sevil, hıldiae- min edilmiı olacakh. Şimdi biz de kinmİf, tamamen uyamk " teblib:rı ~m;1 ~~~\ vtumie ~et hareuhafkltı ~- Danyanın en kuvvetli tayyare mota-
~ en e erme evam et- lerln inkişafı ne olursa olsun Portekizin ·ı Ahi B ·ı Ahi • • anlamaktadır n a wz... e Y m aza - rQ .a --->'--.ll- N J hn'-'•- . nıişlerdir ' aı a anıyoruz. a Si a anma lfl D • t _ _._ ------•- baldund mesine rağmen lngilterenin Yunanista- ~ ev - ersey UAwneti 

. · . bu bldiselerden korkmaması icap etti- •• l ·ı l A •L h d onaıunayı ~ ~IDCll • a diıı.· ti . . .,....,_ . h dahilinde inal edilmektedir. Bu motör 
Şımal Afrikasında düşmanın Bardlya ğini İspan hi b" hald p rte- nırat e ı er eı-ae meruca tnp lfl lngilterenin verdiği kat'i karar IÇİll B. na ver &• garan yı yenne a..- ..... uesı a- 2000 beygir ku . d . di ka 

ve Tobruk ~yaptıktan hava bil- kizi ~ nt::'ae :ın:~ ; le- kalabilir. Sulh teminatuna bun- Kenedi fQ aözleri aöylemİftİrı berl, .ıs~enderl_yedekl Yunanlılar arasın- dar imal ediım;~~ ~~ m~:m,1; 
cumlan neticesinde hafif hasarlar vuku miştir ~ Y dan ibarettir. Amerika milletinin mncucli,eti na- da bUyük sevınç uyandırmıştır. rinden 400 beygir daha fazla kuvvetli 
bulmuştur. ·• Her hangi bir muharip devletin Ameri- mı.na tnailiz filoau birinci derecede bir Lefkopdan bildirildiğine göre, Yuna- olacaktır. Bu motör Douglu markah 

Dotu Afrikasmda dlişmanın Kassala -·---- kaya, taarruzu, Amerikanm bir taarnJZ ehemmiyeti haizdir. B. Çörçil ve arka- nistanm barba girmesi Kıbruta beye- Süper bombardımar.• tayyarelerine ko-
YQkininde bulunan yan motörlll kuvvet- DemlJespor talıanı harekeli kadar müfktildür. Kahraman d&Jlaruun nud azimkir olduldanm .. canlı tezahürata sebep olmUflur. nulacaktır. Bu cins motörlerin konuldu-
lerle yaptığı iki hUcOm teşebbllsll tarafı- Ordu, 30 (A.A) - Türkiye futbol bir tngiliz tayyare ıruba gördüm ki, lngili:ı bahriyesinin cesaretini ve hayatnu Ada. Yunan - İogili% bayra]darile do- iu tayyareler 9,600 kilometre mesafe 
rnızdan tardedilmiştir. DUşmanın Assap şampiyonu Demirspor takımı maç yap- adetce uağı olduğu halde, 20 mil genif- bilenler, lngi1ia filosunun Hitlere tealim natılmıştır. katedecekler, 18 ton bomba taşıyacaklar 
iizerine yaptıjı hava hücumlan hafif mnk üzere bugün şehrimize gelmiştir .. liğinde bir kanal üzerinde müatevlileri edilebileceiini akıllanndan bile aeçİre- Kıbrıslılar Y~ ltalyaıı d~ ve içlerinde mürettebat olarak 12 kqi 
hasarlara " hep olmuştur. Yarın Hı:ılkcvi takunı ile oynıyacaktır .. duı-durmağa muvaff&k obnaftar. mezler. mantığına tamamen i§tirak etmektedır. bulanacaktır. 

~ ...................................................................... ,.....,~. 
1 l ıtıantik Gızı:esı Bu Hakikati Herkes Bilmeli Bayramlık Fondan 

BIOOKNlNE; • biriad ba. anet, lştiba 1aratan " temini derhal ıiilteren bulunma ltir dendir. 
Gft9' ...... •"' E , ..... PiM bastalıldua tutuhmmek için sallıtmm BİOGENİNE kan ve dennaa haplari7le 

1 
Bu aqamki SONBAHAR ÇİÇEK 

! plau icia fevkallde Wr tMı"We lla
arhklannı ikmal etmiştir. l•tanbalun en meflaur labrilıalarının 

mamuldtıntlan bayramlık nef İ• oe taze 
Çikolata~ Fondan oe her türlü tckerle

-MENU-
liprtallı)'UI&. 

1 

' 
BIOOENİNE; dahna kam tneleyip kuvvetlendirir, haLıbJiği giderir, ~ewı gıelecek her türlü mikroplan öldil

rlr. T.tla Wr ._-.. temia eder. Sinir ve adaleleri lltjlemlepuv, ~ yükseltir_ Bel ıe•kliii ve Memi iktida
,. • Wıtad dewlllldır .. 

Florantui (Ol'buı .• 
Ali ,... pilavı 

D 
Ma1onedi levrek 
Tse yllih çipara 

m 
meler gelmiftir. BtOGENtNE; lmllanaol.v bfinea kanlan. kıştaa, aotuJdan ve t.valann deiişmesinden müteessir olmazlar. • • 

Çlnldl ricada her zamaD ıeaç ve dinç bulundurur ve bu aayede mil~ üibetlerle neticelenea GRİP, nezle, eflo
-. ..._ 1ibJ lmstaJaklanlaa korur Bu hutalıklardan korunmak lcln bflyükler •bab. öile. °'8m, birer • .ekiz 
,_.n' a.tiin ÇOC1lkJar yalım uh.h. akşam birer BIOGENiNE almalıdır. Basta olanların kurtulmasa içla ele bu ltir 
•• ..._ utbnlmahdar. BEB ECZANEDE BULUNUR.. 

Pille köylü usulü. 
Avcı (iletosu 

iV 
Meyveli pasta 

. ' 
' 
' 

s...... t=hleti IMiFiik 
Şul Sirey Maiaza& 

~ .................................................................. ımmı.I 
TELEFON : 43G7 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

inşaat eksiltmesi 
IZMIR tNCIR VE OZOM TARIM SATIŞ KOOPERATiFLERi 

8tRl.KllNDEN: 
1 - Birliiimis tarafmdan Darajaç Şehitler caddesinde kilrir bir 

depo İllfa ettirilecektir. Muhammen lretif bedeli 19052 lira 54 ku
"8ftur. 

2 - Ekailtme kapalı zarf usu1i ile 5/11/940 Salı günü saat 15 
de birlitlm&de yaptlacaktır. Ebiltmeye ittirak edeceklerin 1428 
li1'a 94 kunıtluk muvakkat teminat yatırmaları ,arttır. 

3 - Fenni enab ıörmek isteyenler her gün gümrük karf 11ında 
incir itletme tefliiine mGracaat edebilirler. 

4 - Mezklr eksiltmeye İ•tirak edeceklerin liakal 20.000 liralık 
hu İte benzer intaat yapbğına dair YesikA ibraz etmeA; lazımdır. 

29, 31, 1 4666 (2234) 

l LAN 
BERGAMA VAKIFLAR MEMURLUCUNOAN: 
Kazaııa veya köyü Me•kii 

c 
Alacalar 

c 
c 
c 

Camlr3y 

Ballar yolu 
Şeytan kın 
Celtik dere 
Sııraeyeri 
incirli 
Yayla 

o katlı 
-\raplı 
"•rl1e11 aruı 
Marclal 
Aba pman 

OikiJ; Kocabeylik 
Çandub Ilıca dere 
Kapa Kaya Kaya dibi 
Samanlık Nizalı 
Sindel Sinde! köyü cİYlln •. ds 

. Yakanda mevkileri aoı; <:l u mazbut zeytinliklerin 1940 mab.ulü a w ç üze-
rınde 2S/10/1940 gÜnünden 8-11-940 gilnüne kadar 15 gÜn müddetle açık 
·~.ttannaya konulmuttur. ihalesi 8-1 1-940 Cuma giinü ... t 16 dadıT. l•teldileria 
tUzde yedi buçuk pey akçalariyle o gÜn vakıflar idareeinde mütefekkil ihale 

0 rnia,.onuna müracaatlan ilan olunur. 29, 31, 7 4680 (2235) -
IZllfR DEFrERDAJIUCINDAN: 

h Yusuf oğlu Davut Şükrünün Başdurak ıubeaine olan milli emlak satış bedeli 
0 rcundan dola,.. haciz ~ilen ikinci Karatq mahallesinin 1693 ncü Mimar Si

nan ıoltağında kain 40 taj aayıh ve 1200 lira kıymetindeki evi vı1ayet idare he
>"eti karariyle 21 glin müddetle müzayedeye çıkanlm8'br. Taliplerin 20 lkinci-
1~rin Q40 Çarşamba günü saat 15 de vilayet idare heyetine müracaatlan ilin 
0 unur. 24. 31, 7. IS 4579 (219'>) 

---------------------------
-

TAYYARE SİNEMASINDA 
TEL: 3646 

"U/18/1940 perşembe ıünü Matinelerden itibaren.. 
BAYRAM HAPTASI MONASEBE'l'İYLE .. 

1 z 
T'ORKÇE SÖZLÜ FRANSIZCA SÖZLC 

Sa~: }f!~ı 2 ~i~~~· 
FATMA aCŞT(} viaGtNtA BBUC 

Gerek mevzu ve gerek 01- Bir kadın hem hum hem 
narış itibariyle FATMA BOYOK f ILM hafiye hem de seven, ma-
ltCşTON(}N kalplere hl- şuka olabilir mi?_ 
tap eden yakıcı '8J'lalan NF.ŞE • MACERA - ES-
leYirdJerini heyec:anlan- RAB DOLU FtLİM 

dınaktır .. 
BAYRAM GtiNLEB.l Matineler: SAADET YUVASI: ıuo. 3 - 6.30 -10 

AH NE KADIN : 1.30 - 5 - 8.30. 
DiOEB GtlNLEB : SAADET YUVASI : J - 1.31 - ıt. 

DOKTOR 
CELAL YARKIN 

tÇ HASTAUKLARJ 

hmir memleket hastaneıli dahill has
taJı klar serlrlyat şefi. 

Pazardan maada her giln hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

TELEFON: Evi: 2545 
.Muayenehane: 3958 
MUAYENEHANE adresi. !kincJ Be7-

lcr sokak numara 25 

ASABiYE MOT AHASSISJ 
DP. CARİ'J' 'J'UNER 

Her gün saat üçten aoara Şamlı 
c OçUndl Beyler » IObk No. 19 da 

buta lcahal eder. 
TELEFON : 3559. 

DOKTOR OPF.RAmR 
SAMI KVLAKÇI 

Kulak. burun. Bolu hastalıktan 
MUt.husua 

MuyelH!hanesi : Hirinri Bevler 
No. 4'? . TKUFON : 2311 

Evi : Gimepe Tnlalvay Cad. No. K84 
Ttı:1.1t;l''ON : 3611 

Dr. Süleyman ~ruh 
Conk bMtahlLlan milte...._. 

TELEFON: Z310 
Muayene hanesi 4Z Blrind bevier S.. 

Evi: GMtepe Karakol br$us 834/1 
Londrama (The HospitaJ fl'or Sid 

Children) hMtue!ısinde llumU tahsil el· 
•iıti.r. 

OPfi!RATÖR DOKTOR 
AB'IBT CEMiL ORAL 

Fransa H1111tanesi ()pentöril 
Der da öfleye kadar Fransn butane
llnde. atledeti 90ftra Birinci Beyler • 
katımla .. No. 4Z .. TELt:FoN : 2218 

Tt;l.t!YON : 3411 

• • 

ccVMDALn 

• • 
i Devlet Demir Y ollarındon i • • ...................................................................................... --·- (KtRAUK DEPO) 
D. D. YOLI.ARI 8 Net lŞLETME MODORU>CONDEN ı 

VMVMI Ut;NlZ Al'l!:NTEIJt.t L11> 
HELLD1t: UNICS L1U 

Al•DCak - Şehitler eacldaincle 11 No. lu depo binw açık artbrma ile üç ._. 
müddetle ~· .-erilecektir. lhalai 9/11/940 Cumartıeli sünfi eaat 10 da Al-

tzMIR • NEVYORK ARASIND& sancak ifletme billumcla komiqonumuca yaptlvakm. Muha•=n a...lel Z 16-
llaltalak •wıtaum 1aan1ııet lira olup taliplerin ( 16.20) liralık M. teminat makbuzlari)ole muanen vakitte 

HOILANDIA vapuru 28 birinci tet- komiqona •el= 'eri llmc:Lr. Şutmunmi itleblıle kaJeminde göriilebilir. 
rinde beklenilmek~ olup doğru Nev- 24, 27, 31, 2 4585 (2199) 

york için hareket edecektir. ~ •••••••••••••• 
ANGHYRA vapuru 1 ikinci teşrinde ; B eyof lunda 

~~:lm~~~P doğru Nevyork için : BRiSTQL T QELJ 
ATHİNAİ vapuru ikinci teşrin ıptida ~ 

sında lzmirden do~ru Nevyorka hare- · 
ket edecektir. 

NOT : HütUn vapurlanmwn ambar 
içi elektrik vantiUltör tesisab ile mü· 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

cehhezdir. Gerek "hpurların muvasalit Bu her ild otelin miWedri 45 eenelik otelcilik m6teha11•1 bay ömer 
tarihleri. gerek vapur isimleri ve uv· Lütfü Heugü'dir. 
lunlan hakkında acentemiz harp dola- Briatol oteli elli odU her od.da quk Ye llCak abr .WU.. t.n,.olan 
yısiy)e hiç bir .;aahhÜt altına ~ t--1-..!& • _ _._ n....L.!ff L-..!.-e -ıa.&-.1..l:t a~--L.- .-1.1 • ..=... • ..:&..: 

Daha fazla tafsilat aımak için 8ır&ncı 'Ye _ _. .. en .......-• .,..... Ye ~ -~· --. ..,..... .. •-
Kordonda 1~ uwna.n.da •Ul'UAL• -~: ft bUIUSİ lıokantaa ._., 
umumJ deniz aceo~h~ Ltd. milracaaı : Bütün uri konforu haiz olan bu otelin Haliç Ye Marmara denizine 
edilmesi rica olun·..ar TELEFn.'I : 4012 k btanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. 
........................................... Külün bu mükemrneliyetlere ili..aen fiyatlar rekabet kabul etmi-

OLJ•JER YE ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehuaı .. 
y ' ÖIDer lltfG Bentrün6a ~ Bir cWa ...... a..killati 
$VREkASI LTD. meydana koyu. Bunun için bitin Epliler, kendinin tabb isticarnla 

VAPUR ACENTASI , ....... '*' 'ltellerde buluplar. 
A1'ATORK CAJJU~I Reea bioua ) 

TELF..Jt'ON: 2443 
Londra ve Liverpol ballan lçk> 

piyUkrun ihtiyacına göre v11pUl'la
nm11 SPfH vaoat-aklarrlır. ............................ ~ ........... .. 

GouJandrls BPotllers 
(HEl~LAS) L1MtTED 

P t R E 

İS'J'ANBUL BELEDJYES1JIDEJI: 
Darülaceze müe11e.e.inin :rılhk ihtİylııca için almacak 17.500 kilo puuaç ve 

8000 kilo ..deyağı 40 sün zarfında defaten t.lim edilmek flU'tİ>'le kapab 
zarf u.uliyle açık ekailtmcye kon"1muttur. Talipler toptan veya pirinç ve .. de
yağma ayn ayn teldiAercle bulunabilirler. Pirincin beher kilo.unun muhammen 
bedeli 36 kunq. .. deyajmm 160 kurut ve ilk teminat mikdan 14 32 lira .5 O k .... 
ruttur . .Sartname zabıt ve muaraelit miidürlüiü kaleminde söriilecektir. ihale 
15/11 /940 Cuma cünü saat 15 de daimi eacümende yapalacakbr. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplan ft 940 yılma ait ticaret oda. veaikalari71e 
2490 numaralı kanunun tarifatı çeYrelİnde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı 
ihale günü ... t 14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. cl0326:. 

31 4. 8, t2 4662 (2239) 

PETROS GOULANDİRİS vapuru 
doğru Nevyork için mal yUldemek üze
re 15 teşrinisani 1940 tarih~ limanı
mıza geleeektir. 

U O K T O R Geliş tarihi hakkında hiç bir mesuli-
DemlJ' AD KAJIÇIOOLV yet deruhte edilmez. Navlun ve sair 

Cilt ve Te....UI hastahklan ve tafsillt için lütfen Cümhuriyet caddesi 
I' u;KTRh~ TEDAVtl.t:lll (İkinci kordon) 104 numarada SPEBCO 

Birtn('İ Revler Sokah Nn. 55 .. lzmlr KARDF.ŞLF..R acentesine müracaat edil
Elhamra Sineması arknmda uhahtllD mesi rica olunur. 
aksama kadar hastalnraru kabul eder. Telefoa : 2004/ZOOS 

D2~iet Denlzyolları lzmir ıulJesi müdiirlii· 
ğünöen: 

Vapurlanmız için aahn ahnacak 1260 kilo Spesiyal Dizel Oyl ve 2940 kilo 
Marine Enğin E:xtra 17/10/940 tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulmut
tur. ihale muamel~ S / 1 1 /940 tarihine teudüf eden Sah günü devlet denizyol
lan lzmir ıube.i bina11nda aaat 1 S de yapJacaktır. 

Mezkur malzemenin muhammen bedelleri ile muvakkat teminat akc;alan 
apğıda gösterilmiştir. Bu baptaki prtnameler ıubemiz Körfez vapurlan tefliiio· 
den paruız olarak verilir. 

Speaiyal Dizel Oil 
Marine Eniia Oil E.:xtra 

ıs. 30 

Muhammen 
bedeli 

529.20 Lira 
1.352.40 Lira 

4464 

Muvakkat teminat 
akça .. 

79.38 Lira 
202.86 Lira 

(220S) 

'l'opralı rnallsallerl Ofbl tzndr Şulleslnden: 
Subemiz namına olarak 1941 senesinde İzmire gelecek ve :lzmlrden başka 

yerlere gönderilecek hububatın tahmil ve tahliye işleriyle nakliye işleri açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

(Tahmil ve tahli)•e) eksiltmesi 25 ikinci teşrin 1940 tarihine rastlıyan pazar
tesi giinü sa:ıt onda ve (nakliye) eksiltmesi de ayni gün öğleden sonra saat 
on dörtte Atatürk caddesinde 220 numaralı Şubemiz binasında yapılacaktır. 
Bır şahıs \·eya 1nüessesenin her iki eksiltmeye de girmesi caizdir. 
Her iki eksiltmenin muvakkat depozito akçelt>ri 1000 er liradan ibaret olup 

burlların nakit veyı& banka mektubu olarak en geç eksiltme tarihinden bir gUıı 
evvel şubemiz veznesine tevdii şarttır. 

Sartnameler 11 ikinci teşrin 1940 tarihinden itibaren şubemiz binasında alA-
kadarlann nazarı tetkiklerine vazedilecektir.. 23 - 27 - 31 4568 (2182) 

lstanJJal Belediyesinden : 
Tahmin bed. İlk Tem. 

30240,00 2268,00 Pasif korunma Sıhhi teşekküllerinde kullanılmak üzere 
alınacak 16 adet servis kamyonetL 

18854,70 1414,10 Haseki. Cerrahı>a~ Beyoğlu, Zührevi bast•lıklar hastane
leriyle Zeynep Klmil Doium evinin yıllık ihtiyacı için alı
nacak: kuru erzak .. 

IZMIR DEFTERDARLICINDAN : 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikd<ırlan yukarıda yazılı işler ayrı ayn b

palı zarf usullyle eksiltmeye konulmuş~. Kamyonetlere ait şartname 76 ku
ruş mukabilinde belediye sıhhat işleri mUdürlüğiinclen verilecek ve diğer qe ait 
şartname zabıt ve muamelat mildUrlUğü kaleminde görülecektir. İhale 'l/11/940 
:perşembe giinil aaat 15 te Daimi encümende yapılacaktır. 

Muamelat memuru Behçetin yeni mal:ye 1Ubesine olan milli emlak satıf be
deli borcundan dola,.. Mciz eclı1en Al.ancak mahallesinin ikinci Kordon cad
deainde kain S 06 e.la 2 34 taj ~ ve 4000 lira kıymetindeki evi vilayet idare 
heyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye ~kanlmıftlT'. Taliplerin 20 ikin-

._ citepiıı 940 Çarpmba sünü eaat 1 S de vilayet idare h...'"etine münıcaatlan ilin 
~---..... --.. - ................. _ .... __ _,ol.-. 24, 31, 7. IS 4580 (2196) 

AH NE KADIN : S - 1.30. 

Taliplerin ilk teminat makbuz \'eya mektuplan ve 940 v>lına ait Ticaret oda
sı vesikalrıriyle 2400 numaralı kanunun tarilata çevresinde bazırlıyacaklan 
ır-klif mektuplanıu ihale ~ünü saat 14 de kadar Daimi Encilmene vennelert 
lizamdar. 23 - 27 - 31 - ' 4S46 (2181) 



r:::::::~!!.~:~!:!~~~~::::::::~ ıareıaı Patenin Huanatı 1~ürkiye ve Balkanlar ·- Timıs ıaz_atasi ··-Akdeniz Brici ---·- -
ıuıalf akıuatsiz bir em-
pas, Fransız kozu daha 
sağlam çıkacak mı? 

Şimdi sizinle şef Türkiye ne va- Türkiye 
••••••••••••••••••••• 

gibi konu- kıt silaha sanlır Yunanistanın 
şu yorum 

----·~-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lnglllz ıazıtılarl bu SU- Arkadan çemberlen-
Mareıaı Peten Fransız meıine müıaade 
esirlerine uBu cezaya 118 C8f aplar f8rİgOrlar etmi yecektir, diyor 

YAZAN : B. B. müstahak Olduğumuzu Londra, 30 (A.A) - İtalyan - Yunan - • -

Mihver devletlerinin, İugiltereyi isti-
1 zannetmez misiniz» ihtilMı karşısında Türkiyenin vaziyeti ITAL YA YUNANISTANA TAAR· 

la ümıtlcrini terkettikten sonra, kozla- ciecr hakk,uıda İngiliz matbuatı ~u mütalaayı 
,JWı Akdenizde oymımağa karar verdik- PARİS, 30 Dev~; reisi mareşal ile:~~~;~~~:ukan İtalvaıı tecavüzü- RUZLA SURIYEYE OQGRU BiR 
teri anlaşılıyor. Bu kozların birincisini Peten radyoda şu be~anatta bulunmuş- " YOL AÇMAK lSTl\H\R hiç bir mazereti mevcut olmıyan son tur: nü def'e yardım ebnekle mükellef de- ı u 
taarruz teşkil etmiştir. G l ğildir. Fakat Balkan paktı Bulgaristan İngiliz· gazetesi bu har e• Frnn.sa kendini toplıyor. a :nler ,.e ta f d "' · t b. ta Yunan milletinin kahramanca müda- ~ ra ın an .ı. unanıs ana ır arruz va-

s ·oN HABER 

içtimai sigorta 
iş yüzünden çıkan hastalıklarla 
doğum işleri si~orta edilecek 
lıtanbul 30 (Hususi) - lktııat vekaleti it yüzünden zuhW' eden 

butahklarla kadın amelenin doğum, analık vaziyetlerile alakadar olarak 
bir içtimai ıiğorta liyıhuı hazırlamııtır. içtimai ıiğorta cemiyetin tak
viyesine hizmet edecek ehemmiyeti haizdir. 

Bu liyıha meclise sevk olunmuıtur. En kısa zamanda meclisten çi
kanlacaktır. 

••- ·-·-·-•-rıı-•-11_.,~~~...,._.~t.ı~-~ı-cı-0--4~._._. .. u_ı_ı., ınai!llıplar arasınd.ı vuku bulan ilk mü- k. 1 TU k' · d ··dah 1 · · k tin k "şkül faası bu darbenin tesirini azaltabilir ve .. ı o ursa, r ıyenın e mu a esını e pe mu . 
lak.at memleketimizin ilk kalkınmasını · · k dd l uh dir 

:lngilterenin azimkaı· yardımiyle hesap- ıcap ettırece ma e eri m tevi . . oldu&una kanidir 1 t b J t ) • 8 •• 
,lan altüst edebilir. Briç oyuncularına teşkil e?er. Bu mü!akatta hiç b~ dikkat Türkiye şimdilik Bulgaristana kar~ı Londra 30 li(A.A) - İngiliz matbuatı S 80 ll aaze e erJ ayram gun-
)nahsus bir tabir kullanmak lhılD.5$:\, ve tazyıke maruz kalmadık. İki memle- bir bek~i vazifesini görmektedir. ~ 
'!t ke~~iz arasında b~r iş birliği teemmül Londra, 30 (A.A) _ Deyli Telgraf bütün dUdmt nazarlarını Yun.an.i.stana ) • d k v k diJ .... • 
~i:.n~~n~ir~~u:cı?:~~~~ e.dıldı. Bunu p~cnsıp .olar~ k?bul e~- gazetesi Yunanistan vaziyetine dair ya~- karşı vuku2 gelen taarruz ilzerinde top- erın e ÇJ mamaga arar ver er 
Miıt bulunduğunu, Yunanistanın mu- bm. Faka~ tatbı~ şekillcrı ilerıde nı~- dıği bir mnkalcdc, istikbalin şimdiden lamaktadır. x '"'iı.---------
}a nakaş.ı edılecektır. Fransruun selametı- kestirılemiyeceğini ve fakat Yunan-İtal- Taymiş gazetesi ezcümle şunl&rı ya-

vemet etmiyeceğini ümit etmişlerdir. ni bekli). c.nlere. de. riın k. i: Bu her şeyden van harbı·nın· Balkanlarda bu"yu"k tahav- zıyor: lıtanbul 30 (Telefonla) - Şeker hı intİ§ar etmeyip yabıız sabah qaze 
Su ümit şimdiden ııuya düşmüştür .. Bi- 1 d " B 1 • de •-tanb ld Kı ııacr.aleyh ~]d Akdeniz hllim.iyeti, ev,·e bızıın ehmızde ır.. vüller husule getirebileceğine işaret et- İtalya ve Yunanistan şimdiye kadar ayramı gün enn u u a • teleri Baynmın ilk sabahı çıkac9 
l:ıer :zamandan ziyade İngilterenin elin- Takdire şayan bir dürüstlük endişesi mcktedir. Gazete diyor ki : dostlukla birbirine bağ1ı idiler. Zaten zılay gazetesi İntİ§al edeceğinden lardır. Buna mukabil akJamcı ~ 
1.2edı·ı·. h. i.sseclenlerc, Fran:ızlnrın ilk va:zifesi.nin Egwer İtalya Yunanistanda k.at't bir ancak dört ay kadv bir-müddet evvel b"t" 1 k t -'---!:..-.J ııı 1 ld - b d ve u un meme e e ya,.~ıuuan t ) Ba .. .. '··-call-

Bu \aziyette, oyun n<:ı•·töneri kuvvetli ıtimat etme~ o ugunu eyan e erım .. netice elde etmek gayretini takip ederse Mussolini Venedik sarnyınm balkonun- I tanb l t l .. t' -a- ... e er yramın son gunu çauga 
.-- Süpheye dUşcnlcre ve inatçı olanlara da büfün ltalyan donanmasını kullanmag·a dan bağırarak: 1 u gaze e en ın qar ~uemege lardır C:.-L-L- 1 Ba 

Uğıdını oynamağa mecburdur .. Bu da ha ~ f d d karar · Jen:I' • .-..-.~ sazete er yramm tırıatacağım ki, i rat ereceye var ı- mecbur olacaktır.. -c Alenen be"an ederim ki 1talua ile vermlf ır. 
prbl Akdeniz olabilir. Garbi Akdeniz- 1ın 1e. har k tl h tk J " AL •• - 1 B aba .. •· - -'··-· __ ._1 __ ı._ de kullanılacak kart Fransa ve belltl 1s- n ca, en asi öne . e e er, i t~~ W-- Timesin diplomatik muharriri de şöy- karadan ve denizden komşu olan mem- ~cı gazete er ayram a - son gunu ~uyacaıuanıır. 

lıklar \•e gururlar bıle kuv,:etlermı kay- le diyor. leketleri barba silrilklemek nıy· etinde · ·- ·- ·-· - · • - .. - ·- ·- ·- · - ·- •- 11
__. _ . . .. •• - · · · - · - - · -

1
- · - · - · - · - , - · - · 

panyadır. Bu itibarla, Fransanın Alman- be k hl k d Fr · 
ya ile i.ş birlili kararının mahiyetini öğ- tme te i esin.e maı:uz ur.. ansız İngiliz harp kabinesi derhal toplana- değilim, İsviçre, Yugoslavya, Türkiye, 
renmck faideden httli değildir. mukadderatının vikay~ namına, mem- rak Yunanistana yardım için kararlar Mısır ve Yunanistan bu sözlerimi tehat-
Diğer bir sütunda mareşal Petenin le~eümi~n ~enfaatlerini korumağa hl.mış ve bu akşam tekrar toplanmıştır.. tür etsinler> demişti. 

radyo beyanatı okunacaktır. Eğer resmi müsait hır realite ~avası ~~atmak lA- İngiliz kuvvetleri yalnız Yunanistana Yunanistan sıkı bir surette kendi bi
l&ler hakikati ifade edebilirse, iş birliği zımdır .. ~ asırlık bır m.azı.sı olan Fran- değil, ayni zamanda İtalyaya karşı da taraflığını muhafaza ettL Ve 1talyanla
prensibi kabul edilmiş olmakla beraber, sız birlıgı Avrupada yem mzamın kurul- kullanılacaktır rın tehditlerine karşı bugün kendisine 
tekiJleri henilz tesbit edilmemJştir ve ma~~a. matuf yapıcı bir. faa_ll~·et çerçi- İtalyanın Y~anistana taarruzu yal- yapılan tecavüzü muhik gösterecek en 
Ueride yapılacak •Münakaşalarla» tayin v~sı ı~mde ınuhafa~ edılebilir .• y~ nız Yunanistanı ezmek için değildir. Bu küçük bir harekette bile bulunmadığı 
lllunacaktır. Bu hesaba ıöre, Fransa tes- btı: Atıde memle~etın. ı~tırapl~ı . tahfü taarruz, mihver devletlerinin hazırla- her k~sin bildiği bir şeydir. 
km olmam.ı.,ur. Temin edeceği yardım edilecek, harp esırlerının '\'azıyeti ıslah dık1an büyük planın eczasından ma- Muhtemeldir ki Türkiye de kendisinin 
mukabilinde tavizler isti._Yecektir. ol~a~ak, kaygı·l•a~mız ~ala~, işgal duttur. Maksat, Britanyanın ôrta Asya- Venedik sarayından Mussoliui tarafın-

Fransız n3111'1annın .ı, birliği• mese- edilmış Fransa ııe ı~gal edılme~ Fı·an- daki petrol menbalarına bir darbe in- dan yapılan vAdı içinde bulunduğuna 

Semplon treni Yunan - Italyan 
harbı yüzünden işlemiyor 

htanbul 30 (Hususi) - Yunan - İtalyan harbinin başladığı günden beri Av
rupa -tren münakalatı tamamlle durmu§tur. Semplon katarları bugün de tstan
buldan hal'eket etmemiştir. 
Yalnız Konvansiyonel Sirkeci ile uzuıı. köpı·ü aı-asında işlemektedir. 

••- •- ·- ·- •- - ••••- •- - ·- ·- •- - ·- •••- •- •- •- •- r_ 11 _ 1_ •- •- •- n- •- ....-. 

B. M. Meclisi 
lesinde müttefik olmadıkları söyleniyor. sa arasında fasıl .ha~ ~~ ~listiki ola- dirmektir. likkat etmiş bulunsun. Böyle .i§e şüphe-
~ Franscısının devlet reisi de az çok cak ve memleketın ıdares1 ıçın kolaylık- Yunanistana yapılan taarruzun Tür- siz ki Türkiye kendisine karşı yapılmış Cuma gu·· nu·· 
'bunu işra'b etmiştir. Çünkü : •Nazırlar ~. elde ~il~cektir. Bu. l~umlu iş bir- kiyede yapacağı aksülameller alaka ile olan taahhiltle ayni kıymette olduğunu 
)'alnız bana hr'1 mesuJdür. Karan ve- ligı her türl~. taarruz fıkrmden ~~e beklenmektedir. Tilrkiyenin Yunanista- gör~rek tedafüt bir vaziyet almıştır. 

ı Halk Partisi 
Grubu topla-

ren yalnız benim• diyor. Bu aözi1n bir o~lıdır. Mu~ke e:;asen ~ deg~- na yapacağı en müessir yardım Bulga- Bu taarruzun Türkiyede yapacağı ak- toplanıyor myor 
akadan ibaret olmaması, mareşal P ete- dir. Fr~sa galiple~e karşı · muteaddit ristanı göz önünde tutmaktan ibarettir. sülfunelleri şirndi<kn takdir etmek güç- Ankara, 30 (Hususi) - Cümhuriyet 
_ ._ karar ·-k mevkide o'--- her ~~c~urıye~er~e .baglıdır. Hiç olın~ Bulgaristan hududunda ve "3rki t" Fak t k · tl iddi 1 A-ı.. •o (AA) B·· ··k M·11 t Ha 
-.o .-~- UJWBı hükilmranil-'.e~ı1?'1 nıuhafaza e~ktedır.. Trakyada çok kuvvetli mevzilere ~alik ur. a az ço emnıye e a o u- 11Aara, ;, . - uyu ı e Ik partisi grubu yarın saat onda içti-
~e rağmen temenniye şayandır. Bu da arazıs~n~ .~~rumak, muste~ek~- olan Türklerin burasını kuvvetle mü- nabilir ki Bulgaristandaki harp partisi Meclisi Cuma günü ıaat 15 de toplana- maa davet olunnıustur. 
l Maalesef ffitler - Peten - Laval gö- l~r aras~nda .ikılıgı izal~ etmek vazifesı- dafaa edecekleri muhakkaktır. kral Borisin almış olduğu vaziyete rağ- caktır. Bu münasebetle Cümhurreiaimiz Bu içtimada reis: reis vekilleri kltiır 
~eleri hakkında daha az ümit verici nı tahmıl edıyor. Bu sıyaset ancak be- ~ men BuJgaristanı cenubi Makidonyaya ismet lnönil büyük bir alaka ile belde- ler, idare heyeti Azaları se<:i1eceklerdlr. 
=t,aretler de vardır. MUIAkatm, Fransız nim siyasctimdir. Nazırlar yalnız bana ve bilhassa Selaniğe karşı sürükliyecek .. . . Bundan sonra hariciye vekili Şükril Sa-
umuıni efldrmı avutmağa matuf olan karşı mesul?,iirl~~· .!ru:ih YaJ.ı:uı b_eniI? °"'wUDBDl•StBDID olursa Türkiye Yunanistam arkasından nen muhım nutkunu ırad edecek, mem- racoğlunun tatil müddeti esnasında vu-
7a}dızları kazıldıktan sonra, altında ka- hakkımda hukınunu verecektir. Şımdi- ,1 çemberlemesine mani olmak üzere hi- leketin iç ve dıı meseleleri hakkında ıe- kubulan siyasi hadiseler hakkında iza-
lmı hakikat müzakerenin istinat ettiği ye kadar sizinle baba gibi konuştum. l d f maye kanatlan altına alacaktır. nit beyanatta bulunacakbr. hat vermesi muhtemeldir. 
1U Uç mihver kaz.iyesine dayanıyor : Artık şef gibi konu~yorum. Beni takip On ra Se irin in tngiltere tarafından yapılmış olan bü- .. - · - · · · - •• •• •• - ·- · - -.--- .. - · - ·- · - - · - · - - ·- ·- ·- - --

Fransa harbi ilAn etmiştir, harbi kay- ediniz ve ebcdt Fransa:ra emniyetinizi • 'k / . tün teahhütler tamamen yerine getirile-
betmiştir, 1 Harp masraflannı.a ödemesi muhafaza ediniz .. ıı ener Jl SÖZ er t cek ve Yurumistana kabil olan her yar-
lbımdır. Diğer taraftan Anıbuvaz. esirler kam- Londrn, 30 (A.A) - Yunanistanın dun yapılacaktır. 
Mareşal Peteiıin nutku da aşağı yu- pında Fransız esirlerini ziyaret eden Londrn sefiri söylediği bir nutukta de- Yunarustana ilk ve en sarih .mdat 

brJ bu hissi veriyor. Hatt4 kendi mem- mareşal Petcıı onlara .şunlnrı söylemiş- miştir ki : bava ve deniz vasıtalarile olur. !talya-
leketlerinde bir kampta esir tutulmak tir : •Rasthyacağunız müşkülleri taınami- nın Otrant boğazı va-;ıtasile ve Arna
bedbahtlığına maruz kalan Fransız harp ılstırabınızda sizmlc beraberim .. Va- le müdrikiz. Bunlara sabırla, vakarla ta- vutlukla olan münakalatı seri münaka
t:Sirlcrine hitap edeı ken mareşal : .ıstı- ziyetinizi ıslah etmek vazifemizdir. Dü- hanunül edeceğiz. Tanrının yardımiyle !e!erden ve muhafaza altına alınması 
rabınız çok haşin bir cezadır. Fakat biz ld .ı...~ b k - ~·- F · b t k ,_ d çar o Ufi•·•.uuz u ceza pc aı,rır...,.... a- tarihin1izc yeni sahüeler ilave edeceğiz.. nıs e en ·o~y ır. 
bu cezaya istihkak kesbetmedik. mi? .. • kat buna müstahik olduğumuzu zannet- İtalya da tarihine yeni sahifeler ilave Böyle olmakla beraber bunlan taar-
Diyecek kadar lll!r kabahati Fransanın · · · ., hilrri' k d dd t w d 'mk"- k mez mısınız. yet azanmanızın ge- edecekse de onların yapacakları ilaveyi ruz an masun a. c m~ge e ı d.n yo -
üzerine alnuştır. cikmemesi lhımdır. Iuskanmıyoruz. İstiklfiliıniz için ve ya- tur. Sonra Ege denizi göz önüne gelir. 

Su halde Fransa ıHarp masraflarını• T •• •• •• d şaınak için mücadele edeceğimiz zaman Eger İtalya Yunanistanı şarki Akdeniz-
IUWl ödiyecektir. Burada mevzuubahis ecavuz 0000 e gelmiştir. de 1ngiliz kuvvetlerine karşı kendi mev-
Dlan para tediyesi değildir. Ondan daha · _,, · · k l d' k · · b' 
L...- YUNAN MiLLETiNiN ou· tıaVADA Nihai zafer için Ingilterenin yanı ba- z.uerın.: uvvet en ınne ıçın ır vasıta 
... ,-metli olan şeyler tediyeye esas ola- n ı sında mücadele etmekle müftehir olaca- add<>diyorsa ve bu surette hem Türkiye 
~~· ki tahmin edildiğine göre ~ar- YARATTl"I HAYRANLIK ğız. Divalarımız birdir.n ve hem Suriyeyt' karşı yeni bir tazyik 

l1 çareleri arıyorsa onun bütün alflkası 
1 - Alsas Lorenin Almanyaya terki. HiSLERi Roma, 30 (A.A) - Selanik, Korfo ve E~e denizindeki Yunan a<lalarınn tevcih 
2 - Harbin devamı müddetince Al-trıan ve İtalyanların ı.gaı altında bulun- N . k 30 (AA) B'"t·· Am . sair Uslerine İngiliz kuvvetleri ihraç eder. 

"'1 k e':_°.: 'ı • y · -d u un !rı- edildiğine ve bu kuvvetlerin Arnavut- Eğer İtalya bu adalarda dikiş tutmağa 
IWllan Fransız arazisindeki bütiln deniz k~ ga-=uka•e erı üni~nan İnor .usunlte ~ azıbmü- lukta ilerlediklerine ,.e Arnavutlukta muvaffak olursa kendi elinde bulunan 
tislerini ve hava mel•danlanm kullana- yükilC m ---l~~~ ı~~---begıti renın1 ha - ihtilal çıktığı.na dair dolaşan haberler Dodekanes (Oniki ada) adalarile bir ir-
bilmcleri, yıu~ı m~ y e yran- ı.e.ı.· tt Ital . ahfill · tek ·b d k s · d ğ 3 _ Fransız filosunun mihver devlet- lıklannı izhar etmektedirler. ~ •uıye ar . ;yan m erınce - ti at pey a etme ve unyeye o ru 
terinin emrine veriJmesi, Bununla beraber, bir çok defa mev- zıp edilmektedir. kendine bir yel açmak çaresini temin 

4 _ Hind.içininin Japonyaya bırakıl· zuubahis olan kış harbi münasebetiyle - -·-- edebilir. Fakat adaların i~gali hava bom-
pıası.. endieeler gizlenmiyor. Hltler -Potan moıa .. ka- bardımanı ve bunlara karşı elde kMi 

5 - Fasın yansından fazlasının Is- Lo dra 30 (A.A) c;t..,.;1 A L- derecede hava müdafaa vasıtalarının 
n • - ~-wu vam -- fikdanı dolayısile müşkUl bir ameliyedir. 

~yay~~!nın Alp Maritim villyeti :::.~ ç-~1:y~ta :.~ tının tafsirlır•ı Deniz hakimiyetini elde tut.an lngil-
ile Tunusun ve Cnayirin milhlm bir taarruzdan da bahsedecek ve iniPite~ tere için vaziyet bunun aksinedir. 
kısmının İtalyaya terki, Din Yunaniıtana yardımı hakkında ifşa Londrn, 30 (A.A ) - Royter ajansının Yunanistanın zayif noktası hava kuv-

7 - Diğer milstemlekelerin harp IO- edilmesinde ımhzur olmıyan kısımlar- Madritteıı istihbarına göre Hitler _ Pe- vetlerinin fikdanından ileri geliyor. 
nuna kadar Alman - İtalyan - Fransız dan babMdecektir. ten milltıkatı hakkında Madritte sarih İtalyan bombardıman tayyareleri daha 
müıtcrck idaresi albna VH·ı, yani filen Londra, IO (A.A) - İskendeıiyede malilmat mevcut olmamakla beraber, B. şimdiden Mora yarını adasını asıl Yu
Fransa tarahndan mihver menfaatine Avustunlya ve Yeni 7.eland kıtaatı el- Hitlerin bütün istediklerini elde edeme- nanistandan ayıran Korent kanalı ilze
idarc~i.. terinde Yunan bayrakları salJıyarak llO- eliği zannedilmektedir. - rindeki köpriiyü berhava etmeğe teşeb-
~ğer mareşal Petenin ileride yapılaca- kaklardan geçmişlerdir. Halk askerleri B. Boduvanm kabinede kalması bu büs ebn!ş~rdir. Yunan donanması kü-

iını bildirdiği münakaşa mevzuları ger- alkışlamıt ft ellerini aıkmıştır. fikri tahiye edecek mahiyettedir.. Bu- ~üktilr' · Fakat mükemmel bir mUdafaa 
cekt('n bunlarsa ve Fransa Almanya ile Sofya, 30 (A.A) - Alman ajansı bil- nunla beraber Lavtılin hariciye nezare- ııilahı teşkil eder. Yunan bahriyelileri
is birliğini bu bahaya kabul edecekse, diriyor : Ticaret nazırı, nilfusu beş bin- tine getirilmesi Almanyaya hoş görün- nin meziyetleri de her kesin takdirini 
filen İngiltereye karşı muharip vaziye- den fazla olan şehirlerde icap ettiği tak- mek için yapılmıştır. Mareşal Peten celbetmistir. Yunan askerleri ise bilhas
tine düşeceği şüphesizdir. dirde vesika uaulU ile iaşe tarzının tat- müstakbel barışın tesisi için Almanya sa kendilerinin dağlık ve müşkül ana-

Bunun kendisine ilerisi için ne fayda bikl hususunda bir kararname hazırla- ile te$riki mesai etmeği veya buna ben- vatanlarmı müdafaa etttikleri vakit cid-
temin edeceği yalnız ona alt bir iştir. mıştır. zer bir formülil kabule muvafakat et- den mükemmel askerlerdir. 
Garbi Akdeniz vaz.iyeti üzerinde bunun Berlin 30 (A.A) - D. N. B. ajansınm miştir. Fakat mareşal Petenin bu hu- Her halde Akdenizdek.i İngiltere fi
tesirlerine gelince, İngiltere için alır Sofya muhabiri bildiriyor: susta B. Bitlerin tik.irleriyle tamamen losu Ywıan müdaf&Mınm ıik.letinden 
bir yük olacağı muhakkak ohııakla be- Bulgar pzeteleri kralın nutku mUna- mütabık olmadığı b ildirilebilir. Bununla kendine düşen hisseyi ,Uphesiz Ustüne 
raber partiyi terke sevkettlreeek bir sebetiyle, Bulgaristanın mihver devlet- beraber müstemlekelerde bazı toprak alacak ve fngiliz tayyareler inin belki 
Clarbe olmıyacağı ümit edilebilir. Eaaaen ]eriyle iş blrlilini hararetli bir lisanla tahvilleri ihtimalinin hakikate yakın ol- bundan daha hayatı bir ehemmiyet kes-
:lngilterenin şimdiye kadar partiyi terk mevzuubahis etmektedirler. du~ tahmin edilmektedir. bedecektir. 
ettiği görülmemi.ştir. 
Fransız defayansı karşısında İngilte

reye Amerikan yardımının ~k: büyük 
mikyasta artacağına ait haberler alın
maktadır. Bu onu telifi edebilir ve te
lifi etmesi lazımdır. 
- ----

Ameri-a ınulltarıuı ._._ 
35 "Uçan kale" 

tayyaresi veriyor 

, .. 
EL H AMR A Sinemasında 

YARIN NATiNELERDEN rrmAREN 
Şeker BaJl'UDI Şerefine, Şeker gibi Şaheser 

SElfElftlf iLK r 'U R K F İ ı. M i 

YAZAN: MAHMUT YESARi 
Londra, 30 (A.A) - Jurnal Of Ku

mersin Vaşington muhabiri bildiriyor'! 
İtalyan - Yunan muharebesi ve İngilte
reye şimdiye kadar yapılan yardımın 
azlığına karşı yükselen tenkitler dolayı
sivle yüksek memurlann İngiltereye 

AKASYA PALAS 
n- ••emmim bir yardım teminine karar 
ve. dikleri tahmin edilmektedir. Cere
·ıa·ı eden müı.aken•ler 35 ten fazla uçan 
kale tayyaresinin Ingiltereye gönderil
mesine matuftur. Buna mukabil İngiliı- i 
}erin Aınerlkaya ltaucuk ve kalay ver- ı '! 
mekii JllC\"2.Uubnhi~tir. ı _ 

Kuvvetine dayanılmaz bir kahkaha tufanı .. 

OYNIYAMLAR : llAZDI • VASl1 • CAIODE • PERDIAJI • SAit 
DET• RBl1K • ~ • BRl1N. NBLi 
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Mskineye 
Verilirken 

Yunanistan 
Arnavutlhk 
hi.adudunda --·---

Askeri harekat cok 
' 

ağır bir surette 
inkif af etmektedir 

Leskofça 
latikametinden top 

sealeri ışidildi 

Haıaıar uaömurıu oldu. 
iundan harekat pak 

ma1kOH11ti 
Belgrad :rn (A.A) - D. N. B. Ajansın

dan: 
Belgradda çıkan Vı·eıne ve Politika 

gazeteleri Yw1an ve Arnavutluk hudu
dundan aldıkları haberlel'i neşrediyor
lar. Vrcme gazeU>si Yugoslavyadan Yu-

Londra, 30 (A.A) - Royterin diplo- nanistana giden demir yolu üzerindeki 
matik muhabiri 'bildiriyor : Yunanistan Florina ve Leskofça istikametinden top 
Arnavutluk hududunda askerl inkişaf- sesleri işitilmekte olduğunu ve fakat ba
lar çok yavaş b!r surette ilerlemektedir. vaların sisli ve yağmurlu olmasından 
Henüz hiç bir yıldırım harbi taktiği ema.. rUyete ve bUyUk harekata mani olduiu
resi mevcut değildir. Yunan mukaveme- nu yazmaktadır. Manastırla Görice ara
ti mükemmeldir. Muhtemeldir ki, Yu- sında otobüs münakalatı devanı ctmek
nanistanın hAIA asker! tehditle miltera- tedir. 
fik manevi tazyike nıütaveat edeceğini Yunan - Yugoslav hududunda, Dra
ttalya funit etmektedir. Alman elçisinin gostan politika gazetesine bildirildiğine 
Atinada kalması mihver şeriklerinin göre yağmurlar orada da devam etmek
h&IA ucuza bir .zafer elde etmek il.midini tedir. Yunanlılar Presta gölünde olduk
güttUlderini teyit eder gibidir. Ça mühim düşman kıtaatile karşılaşınış-

Belgrad, 30 (A.A) - Bugün Yunanis- tır. Marşandiz trenleri ve Yugoslavaya
tan - Yugo.W.vya ve Arnavutluk hudut.- ya mal yükliyen trenler SelAnikte tev
larının iltisak noktasını ıe,kil eden kif edil.miştir. 
Prespa gölil mmtaka.sında Görce istika- Yunaistanla Yugoslavya arasında p. 
metinden gelen top sesleri işitilmiştir.. mendUfer münakalatı bir müddet için 
Görcede tahqştit etmiş bulunan 1ta1- kesllmiş ve butiln trenler seferberlltin 
yanlann Florineye doğru dağlardan bir ikmaline tahsis edilmiştir. 

ilerleme yapmai!a teşe~bus. ettikleri sa- Abadan petrol mrnta
nı1maktadır. Hava vazıyeti burada ta-
arruzi ha~~kAta. engel olm~:· Ha- lıaıı bombardıman 
vanın d~gl§eceğı muhtemel gozdkme-
mek kdlr. 

a#W.~ 

ElU~i batıran torpil 
At:.na, 30 (A.A) - Atina ajansı bil

diriyor : B1.1giln gazeteler Elliyi batıran 
ltalyan torpilinin bir parçasının fotoğ
rafını ne§retmektedir. Torpilin numara
sı ve İtalyanca yazılar bu torpillemenin 
faillerini mUnakaşa götürmez b ir tarz.. 
da tayin eylemektedir. Gueteler ttal
yanm kurdutu menfur oyundan bahsey
lemekte tt.alyanlarm bu ciJ).ayete iştira
kini lnkArdan ve t.orpillemenin 1ngilizler 
tarafından yapıldığını ileri süren Ste
fani haberlerini ileri sürmektedirler. 

O zaman b ütün Yunaniatanda bir tek 
nida yilkaelnıl§ti: ttaıyanlar, İtalyanlar .. 
Fakat Yunanİltan o zaman aiyaıi esbap 
d~ııiyle reamen ausmut ise bugün 
söylemek zamanı gelmiştir. Yunanistan 
reddedilmez biirhanlaı-la ittiham ediyor. 
lılenen, gerek tarz icrasl gerek şeraiti 
balumından her iki cihetten de alçak bir 
cinayettir, 

Fener, Galataaarayla 
Berabere 

edilirse 

IRAN 
sunu haamane bir teca. 
ıoz sauarak harekete 

gaçecektlr 
Tahran, 30 (A.A) - Tas ajansı bildi

riyor : Bahreyn adalarının bombardıma
nı münasebetiyle, İngiliz deniz kuvvet
leri İran petrolü kullandıklan bahanesi
le İran petrol kaynaklarının bulwıduğu 
Abadan mıntaka-;ınm da bombardıman 
edileceği hakkında çıkan haberler üze
rine Tahranda çıkan Ulaat gazetesi şöy
le diyor: 

•Abadan İran an.zisinden bir parça· 
dır. Buradaki petrol ile tesisatı lrana 
&ittir. Anglo - İraniyen petrol sirketi, 
i.şletme imtiyazı kendisine verilmiş olan 
bir şirketten başka bir şey değildir. Bi
nnenaleyh bu tarafa yapılacak her hfi
cum, doğrudan doğı·uya İrana karşı has
mane bir hareket olarak telikld oluna
cak ve mUdafaa kuvvetJerinıizin cevabı 
ile kar.şıla.şacaktır. 

1atanbul 30 (Hususi) - Büyiik bir Bitaraflığını büyük diirilstlükle m g. 

kalabalık hmurunda yapılan dostane nafaza eden İran hakkında böyle yersiz 
lt1r ~ Fenıerbah~ ve. Galatasaray düşüneeler ileri sürillmesl eayanı t~ 
takımlm 1-3 be.rabeıe lralmıpmhr. süftUr .. • 


