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A • ve e ıyor' 

c,Türk Milletinin, Aziz Milli Sefimiz etrafında azm 

ve: mani~ b • rleşmiş olmasının 2ö2-üs kabarhcı man· 

zarasına dikkat ~özüvle bakmanızı rica ederim" 
--
Başvekilin 

1 

Scıldtuk limanından güzel Mr glhilnil.§ 

dünkü nutku 

Ankarn, 23 (Telefonla) - Halkevlerı 
kurulusunun yıldönilmU yurdun her ye
rinde olduğu gibi Ankara Halkevinde de 
çok Zen.Rin bir törenle kutlanmıştır. An-
kara Halkevini dolduran güzide zevat --------------·------------- Balkanlarda vazi et 

Halkevlerinde asıl muvaffa
kıyet amilini halkın yetişme-
8İ davasına inanmış ve bu
nun heyecanını duymuş bir 
zümrenin işi ele alması teş
k;l eder. -----DR. REFİK SAYDAM 

nrasındn Meclis reisi B. Abdülhalik Ren. 
da, Başvekll Dr. Refik Saydam. Vekil· 
ler, Parti Genel sekreteri B. Fikri 'l'il
zc>r, mUstnkil grup reisi B. RAna Tarhan. 
Genel kurmay ikinci reisi orgeneral 
Asım CUndUz hazır bulunmuşlardır. 

Törene İstikllil marşile başlanmış, bu
ı.u Basvekilin açılı nutku takip etmiş
tir. 

Sürekli alkışlarla karşılanan bu nu
tuktan sonra Parti umumi ldare heye
tinden B. Nafi Atuf Kansu bir konfe-

Sn~ ~\Art.ta: laı un, rans vermis ve geneler muhtelif oyun-
B n ı 14 halkPvini kurduğumuz ~ii- lar O\'llamı.-Jardır. 

nlın d ıkuzuncu vıldönUmUdilr. Simdi) E.' İZl\1İRDE 
kadnı :mı halkf:'vi ve 141 halk l"da<;ı aç- Halkevlerinin kuruluşunun yıldönU· 
:mıstık Buglin yc.niden dört halkevi VP mü dün saat 15 te İzmir ve Karsıyaka 
57 halk odru ı açıyorum. Bu rnre>tl 383 Hnlkevlc>ri .;nlonlnnnda. hususi surette 
hnlkE.'\ i ,. ı> 198 halk odası kültür"~ ı:oı;- hazırlanan programlarla ve merasimle 
:vnl çalışmn alanında Tür'; '~ 1anrla 1 rı- kutJnnmı~tır. İzmir Halkevini güz.ide bir 
rın kılavuzluk edecektir. kalabalık doldunnuş bulunuyordu. Vnlı 

A'.\?)ı zamnnd Ankara halk \ ı ılon- B. Fund Tuksnl, Parti müfettişi B. Gn-
lırında luılkE'\ lc>timlz i.iyclM"inin i tıda+- lip Bahtiyar Gökcr, Parti başkanımız 

·-iNGilii'iiENiiALTiLAiii' I 
Akdenlzde bir çok 
İtalyan vapuru 
batırdılar •• 
Londra 23 (A.A) - 1ngülı. aml

rnllık dairesinin tebliği: 
Akdenb.de denizaltı gemilerlnm 

1talyanların deniz aşırı mUıınkalatı
na karşı hattketlerinde mUhim mu
vnffakıyetler ldc cl.mlşlerdir. 

Bir denizaltımız biri 8000, diğeri 
5000 umluk iki lt<ılyan iaşe gemisini 
bntınnı.ştır. 

Bir başka denizaltımız. dUşmnnın 
bir sahrınç gemisini batırmıştır. Bir 
bn!>knsı yine bir iaşe gemisi bntır
mıştır. 

DördUncU biı· dc>ni:uUb gemimiz 
[ Sonu 4. l'ii. Sahifede l 

-.-•-n-•-•-•-•-•-o-•-ıwr-•••0 lnnna v hnmlelerinc hız veren rl<>r- Ba*vekilunı: Dr. Saydam [ Sonu 2. C'i .<icıJı;f Prfo l 
den mür-ekkt'p bir de .-amatör re ı n ve ---·-------------------·---------------------foto:"!t'af E'r istnb de acıyorum Birin-
ci ini g ccn sene açtığımız bu SE'~i ~U
~el ır:anatll'r calı~alarını f& livetl 'nin 
ba ında tutan ""Bhn vp fotograf baş.ıı.r -
Jannı gösteren ve aynı zamand.:ı n audf 
ve manc_>vi toplu kıvmetlcr ifad r.d n 
bir erdir. 

Aziz arkadaşlarım, 

KIYEL 
ANALI -·-
ametıne n
tayyare eri 

ma3·ndöktü 

Yunan harbı 

Yunanlılar bir 
miktar esir 

aldılar ___ ....._._.._ 

Preveze civarında üç 

.. _. 

elani~i Alman
l~ra kaptırma

mak ~ok ı··-
zumludur 

• 
tayyare dü$ilrillmüştür . 

Atinn 23 (A.A) - ll!l nurnarnlı Yu- T rak vada ı Türk or .. 
nan resınt tebliği: 

Mahdut devriye ve topçu fnaliyeti ol
duğunu ve bir knç esir alındığım bildir
mektedir. 

dusı ndan itima la 

b h dı orlcu --Emniyet ne.uıretlnin dün ve bu sabah 
neşrettiği tebliğlere gi:Sre, düşman tay-
yareleri dUn Ege denizinde btr adaya Bulgaristandaki İngiliz 
neticesiz bomba atmışlar ve bugiln cle 
Prev<>zeyi boirl1ardıman l'tmi.c;lerdir. tebaası geri çağırılıyor .. 

tt,. ivil n • l:ınmır.1a1'dır Nı opolicı Londra, 23 (AA) - En al~hlyetl\ 
f Soı u 4. cil Salıiff'dc 1 deniz mutclıa ı lurmdnn binbaşı Pur

SC} İn ilkrcnin denırler hfıkimt:-retı ıle 
A\.rupanın munzznr.ı Alman ru:1 eri kuv .. 
V<'tinı ver<.> sereccı:dni yazmakta ve İt;ıl
yanm clindC' d niz hakimiveh olmndan 
Akdrnizde harbi ldamevc çalı ı~m 
kavdcdl.'ı ek oy le dt>mcktedır 

istila başlan ıcı --
AlmanlarT raa 

Üzer·11de k··p ~ü

ler azır adı. 
-· 

Dti mun kücük Asyanın kap l.u-.na 
k. dar dahı gel e bu harp İngiliz top. 
raklaı mdıın vınf' on binlere<' kilonıet,.e 
mf' fcde ve •ı iırklC'ı in havret \.l' hnv
rf'nlı ı mucıp d rel'f'dC' tnnıdıkl..ırı dun-
~· nı <' nuşkul arazı iQcit'n birin<l 

f Sonu 4. ~ ı ~ah "f <fo 1 

Yıldönümlinü kutlamakta oldu· 
ğumuz bugün yalnız halkevlerinin 
değil, bütün Türk camiasını araam
da toplıynn halk partisinin kültür 
ve devrim bayramıdır. Bu kutlu da
kikamızda yalnız hall<evlerinde top
lanmış olan yurttaşların değil. bütün 
Türk milletinin aziz Milli Şefimiz 
etrafında azmü imanla birleşmi~ ol
ınasının göğüs kabarhcı manzarası
na dikkat göziyle bakmanızı rica 
ederim. Bu birliği yaratan ami11er 
arasında hnkevlerinin bulunduğu
nu söylemekle bir hakikati ifade et

Breıte kadar bütün 

sahil fehirleri bom

bardıman edildi 

Afrikadaki lngilfz kıtalarından biri Bulı::aris ana ltulUI ha· 
reketi basladı, diyorlar 

AVUSTURALYA ASKERLERi 

tiğime kani bulunuyorum. 
Sekiz yıllık tecrübelere dayilnarak 

ve beliren yeni ihtiyaçları göz önünde 
tutarak hazırlanmış ve geçeQ yıl parti 
umumi divanınca tasvip edilmiş olan 
Yeni ç.-ılışmn proP,ramlarında halkcvleri, 
çnlı'ima sahal~nnı, kapalı yE'rlerden ge
niş mevdnnlnra, bUyük toplulukl&rn nak
ledebilmc.>k, y:ıymak ve derfnler.tirmek 
lmld'ınına knvu<mmlardır. 
Nizamlı bir hürriyetin havası icindc 

çalışma iınktmlnrını bulan Türk mf11eti
nin yaşamak şevki bu odalardan Uışıp 
meydanlara, köylere. tarlalara vc sınır
lıırn kndar gidecPktir. 

Mahalli ve milli rakıslar ve türküler, 
yeni ve ~Uzel terennümler ve inşatlarla 
birlesPrPk Türk bnşlannı llerlemeğe, 
tönUU..Dl kayna~ğa kadar götUN
cektl r 

Aziz ark d IJ.rım 
Bu hilvilk birlik v~ birlik havası için

de partiden istedikleri yardım1 ~örme
lerine rai'imen, !;ıri bir takım kliriik en
ge11Pr yilzlinden bocalıyan halhvlı>ri ve 
odalan bultııvhı runu, cnlı~mazlars:ı size 
haber ver<'ce0 imi ~eçe:n sene sövlc>mic;.. 
t m. Savılan otuzdan faıla olan bu ev
ler ve odnlnr imdı il P kada ir i tir. 
Bunların kuruk yl'rl rd olduklarını 
bildir 1·,-.1 • ; nl rı"ı lıaılcl ba< • • nızı 
Ji a ed r '11. 

tt ıt dC'rım • n'll da ( it n nr-
k" 1 l nın hi.uıl rına gel<>ct '. v bo 
kal '' v r' rini d ))dur. Nıkl"'"C r. 

T r i t MmPk ü tivorum ki. 
halknv) rind<> v orl larında bır~l, r<l;:ın 
VE' htitcPlnJYl"'l c-vvc>l nsıl muvaf' lm;t>t 
f nıilini J,al'nq yeıic:;me ,i davasına mım
nıı Vf' bunun h veernını dn) muc; hır 
ziimrenin i i f lt' • l~aı;ı tec:;kıl rl r Bu 
:t?m:c ile> v nı lıılha arala ınd iıbr.._
c l r!, mu 'lımi, doktoru, mtihC'lldı i ve 
:e1?1ı.<;y.Pnı ılf' ha\ atlarını esas n b ı ·nıl-
detın hınn tin• \, kf Ptmiş biit.in ,. t:ı'l

ac;lan kastedivoru:'lı. 
R~kevlerinden bazılnrının hrıJu b'it

fıt~l'ni tanzim ctm jL:lerini gör.nekle 
:ı: rnckteyim. Bu miın~betlc cle halk

[ Sonu 2. cl Sahifede ] 

Almanlar da ingUtereye 
taarruz etmiştir .. 

Berlin 23 (A.A) - Bir hususi muha
bir bildiriyor: ' 
Ynrı resmt Alman mahfillerinde İn

giliz tayynrelerinin evvelki gece Kiel ci
vannda uçtuklan bildirilmekte, bunla
rın Alrruın sulanna mayn döktükleri 
tahmin olunmnktadır. 

Londra 23 (A.A) - İngiliz tay
yareleri Cuma gecesi Vilhelmshafen 
ile Vilhelmıhafenden Breıte kadar 
Almanya ve Alman İfgali altındaki 
aahitlerin muhtelif noktalarına mu
vaffakıyetle taarruz ebnİ§lerdir. 

Vilhelnuhafene büyük ~apta bom
balar atılmıı, müthit bir yangın çık
mı§br. Bu tehre yapılan aon taarruz 
43 üncüdilr. 

r Sonu 4. cü Sahifede ] 

HABES HA~BI 
-· 

Zı ma'da şiddet· 
li bir muhare

be oldu 
Habeş vatanperverleri 

ltal yanlara karfı iyi 
neticeler almıflardır ------ttalyan zayiatı oldukça 

ehenunlyetll görtllllYor 
Hartum, 23 CA.A) - Son "a1ınaD ma

ldmata ~CSre düşman Zuma mıntakasın
da ıiddetli bir muharebede y\1% ylnnt 
kadar alu verdikten sonra .ıerl çekil-

[ Sonu 4. cü Sahife~ 1 

.. la on 
•••••••••••••••••• 

Filosu 
•••••••••••••••••• 

F ran•ız Hindicin;ıi • 
sahillerinde göründü .... 
Fransız heyeti Japon 
hükümetine bir pro· 
testo notası vereli.. 
Bangkok 23 (A.A) - tngilterenln Si-

yam elçisi, Fransız Hindiçinislnin Sin
gapurdan 600 tayyare almak ili.ere ol
duğu hakkındaki haberi kat'i olarak 
tekzip etmlştir. Bu haberin asıl ve esa
sı po'ktur. 

[ Sonu 4. ea Sahifede ] 

-·-•- _.._..._.Al9 - _a_•_,._...___._..":\ 
~J.r/J"..cocır-~J"~~ ?Ol"...C ,.....__ -!!-·---.._. ..... ,_, .. -....... 
SOHDAKIKA 
•••••••••••• 

Mussolini dün 
nutuk söyledi 
İtalyan ordusunun as· 
keri vaziyetini anlattı 

Roma 23 (A.A} - Stefani bildiri
yor: Duçc bugün saat 17 de Faşist hil
cum kıtalnnnın Adıiyano tiyatrosunda 
tertip ettikleri bir tezahür toplantısında 
bir nutuk söylemiştir. B. Mussollnl ez-
cllrnle demiştir ki: · 

Ben buraya faristlerin hararet dere
ce.sin hissetmek ve bilhassa harp zama
nında çok sevdiğim sükCıtu bozarak s6z 
söyleml'ğe geldim. Biz sekiz aydanberi 
harpte derı;li:ı:. Biz altı senedenberldir 
yruıi 8 KAnunusani 1935 truihlndcnberi
dir ki harpte bulunuyoruz. 

Mu.ssolinl bundan sonra lspanya dik
[ Sonu 4. efL Sa1ıtf6M J 

Londra. 23 (AA) - Mü<ıtıı.kil 
Fransız ujanıı bildiriyor: 

Balkanlarda Alman tehdidi karşı ın
da lngilizlcrin ne düşündükleri gizli tu
tulmaktadır. Almanlnnn niyetleri, Hey
eti umumiye itibariyle ll§ikurdır. 

Devran eden bütün şayialara inan
mak doğru del ildir. Yalnız kat'i olan 
birşey varsa, o dn bir müddettenben 
Bulgarlstann hulul hareketinin ba!llamı!I 
olmasıdır. 

Bunlann alametleri de Tuna lİzerind .. 
köprli kurma hnzırlıklan ve Bulgaristnn
da askeri ehemmiyeti haiz. nokmlardn 
blr çok evlere el konmuş olmak gibi 
emarelerdir. Bu evlere icabında Almnn 
subayları yerleftirilccektir. 

Fakat bu zamana kadar hakiki bir iıı
tilfi hareketi başlamamıştır. 

Moskova. 23 ( A.A) •- Tas ajansı 
bildiriyor: 

Javiçrede bir gazete Türk - Bulr,ar 
anlaftllasının SovyetJerin tazyikile nk
dedlldiğlni yazmıttır. Tas ajansı bu hn
heri tekzibe mezundur. 

iooôöQcıcıcıcıc~==~;;;;x I .. •• «rır-•-•-•-o ı 1 ıaıı•o••-•-•• ,_._ 

Artık garnizon haya
tından bıkmıştır. 
Singapur. 23 (A.A} - Yukarı M iz. 

yndnki Avusturalya kıtaforı.ıın baş ku
mandanı general Bennelt Royter ajan• 
61nın bir muhıırrırinf' -;unları söylemit
tir: 

En geç bir kaç haftaya kadar her tilr• 
liı hnlJere karşı koymağ"- hazır buluna• 
cağız.. Avu turnl alılar aylarca yetecek 
külli) f'tli mnlunv getirmi lerdir. 

Kumnııdanı altındaki kuvvetler cemi• 
yetin her su ıfından göt'üllü yazılanlar
dan mürekkrptır. !)imdi bunlar Avuslu• 
ralvadıı.n tamaıniylc bn kn bir memle
kette büyül. mancvraler yaparak talim 
görüyorlar. Avu turnlyalı subay ve er• 
lt-r garnizon hayntmdan hoşlanmazlar. 't' 

Sidney, 23 (A.A) - Avusturaly&• 
nın insan ve diğer iktıaadi kaynaklannı 
tetkik etmek üz.ere bir hükümct komı.. 
yonu teşkil eclilmiştir. Bt. komisyon haYp 
ütihsnlatını artırmak lç!n t~tkikatta bu
lunacaktır. 
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iaşe ·Kira Bedelleri. •• İKİNCİ lUSlM •• Yazan : Şahin Ahduman 
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Memu çer~esini bozuyordu ------ Yeni inşa olunan evlerin kirası 
x.x Teşkilah işe 1 • 

Karası Penbeye aman"' p._.yı pırtıyı to ıa d nası tayın olunacakhr? 
buradan birb evvel kaçalım diyordu.. bSlclıyor Gayri mcnkullerln kira bedelleri Tadi!Bt komilyonlarınca takdir olu-

ŞimdJ Topkapı aaraymda un ya,. - Ali bu g beyinin evbıe ~ hakkındaki karanamenln yüluelı: tud!· nan ııayrl aaff iratlara itiraz vukuunda 
omda bulunan valide Sultan, sabusızlı.. ıirmf:ı... cledl. Beyin yığenlnl vunntq ke iktiran ederek merlyete ıılrdliilnl alakadar teık.J.k mercilerine (itiraz ve 
im tevlit ettiji deJfıı bir thilntU lçhıde H koca hınağ;ı atq ve.rdiktm smmı Ankaradıuı tebrlmlzdekl alllı: darla· t~lgraf haberlerlmlz araa~nda blldirmlt' tc.myi.ı komlıyonları) gayri safi inıılare 
bulunuyordu .• 0&11 yollarda.. Kanma pc.ııçeredm tlıyanlt kaÇDUJ!. ra ıden malilmata nazaran lqe tetlillA- tiL Sıkıpk zamanlardan ıatlfade ederek yapılacak :ıam veya tenziller bu merci• 
ausadı!ı dDşmmmın artık hayatta bu. - Sana çok f1lkllr "1' kuvvet kudret h ay betmda ite ba§lıyacaktır. lmıhde lhtıkara ıapmak latiyenleri takıp ed ... lerln kararını" btiyet h bettiitl tarih· 
lun:nııdığın.ı g . tteeek olan bu sahibi rabb:m ... Heri! IQ);ll!lelle ... Ot- de lap ~ kurulmaktadır, Dah• cek 0 :•n bu koordlnaayon heyeti kara• ten bir ay ıonra tatbik olunacaktır. Bu 
lerln kend .ı v~lnl b., ı ekte luınmu tutamam•1l.ar de~ mi'. Evet, md!d lzmire iki memaı tayla edil· rı, ıml1! korunma kanunumuzun 30 cu . . 
ldl tutaırmılar_ Ben falda rllp ona IÖJ'• mlttlz, nddesine istinat etmektedir suretle gayrı safi ıradın tezyidi netice-* lcdl:ın... A.liyl tutamıyacakhr... Flat mıuabbe tqldLôtı da martın ill. Kararnamede yeni lnta ol~naıı bina• ıln~e artan yeni .kirayı kabul etmiyen 

I bom··-'----'--'-"'-~-- ,_._ lar Jıı.kk d • d ki h"k" 1 mUıteclr keyhyetın much tarafından 
o ~ lt<llJuı= güııQ =de faaliyete &l!Çm buluna• dır ı ın a ıagı a u um er vu- hndls!ne taahhfitlll mektupla ihbarın-

Genç Osınanı ölildren katiller, halı:m bir s dedi ki: caktır. Daha evvel de kaydet~irnız gl· y 'd 
1 

dan itibaren nihayet 30 gün lçmde mu· 
yere akıttıklan bu ııuısum lamının ceza- - Oğ1am tutamadılar amıruı, şimdi bi e iki fiaı murakabe kontrolil ta· enı en tnıa o unan veya müstecir kaveleııameyl fulıedeblleccktlr. 

Başvekilin 

dünkü nutku __ ,. __ 
'" P.aştar ı~ı t. rı. Sch /ede 1 

ı" 1 ine v · rına ütcc i l<'Tınde bU. 
· ı ·net da clcı·l kadar •ibz c:f v nn:: la

rJ~r tııvs1ye ~derim. 
Aili arlradaşlanm. 
Milll Ş fimWn v partimizuı go.· rdl· 

i:i yokla yılma<lan, ~·onıluıadan çal saıı. 
millete \'e vatana karşı ifa edilt'Cl!k borÇ
larm yalnız bugUnlük h!zınetlerle üden· 
miyeceğini, fahri millet hizmetlerine bit 
~k saalier ~Tılması lhım geldiğ!nı tak• 
dirle hu uğurda bütün ga~ rctlMini sar
fe<len, bütlin halkevlerini \'e halkevlerl 
liyelcrlnl ıevgı \•e saygı ile sellım' m it 
\'nzlfe addedeı-ıın.• (alh,lıır) --
Ralkevlevinin 
yıldönümünde 

[ 8~ta•afı 1. ci Sahıfede ] 
8llll çekmekten kendilerin!. kurtarama- gelıp bizi ynkalıyııcaklar ... SöylcdJ!lml yin edilmlşllr. Yakında daha lld me- tarafından tahliye edildikten ıonr• ta• 
dıhır. Bırfncf Musıa!anın bu lkiııcl ııa· duyıııadın mı yoksa? HAIA neye oturur mıula blr fı ı murakabe tefi lzmlre ge- dil olunarak kullanma tnm değlıtlrllen Tadilat ko'.""yonları '!ayıl menl<~l- a' 1'.kat H. Munır Bırsel, İzmir mebusla· 
eli a!ıhllt bir .seneden fazla allnııeınlJtL durursun? Hııdl blk ta bir An cwel ili leeelı:ı!r. ııeyri menlnıller için bina Yergl.ı kanu• lorln gayri ııafı lratlımnı nıhayet '' giln rı B. B. KAnul ve Sadettin. H:ılkevl ida· 

Y ..-dikule •ınd•nıocla Omıarun llzerl. pıh,yı pı:rtlyı topla... laıe ıeşklAltı kanunl!nll göre e mü.. nıı göre tadilat komiayonlannc.a tekdir zarfında takdir etmekle mllkellcftirler. re heyeti re isi \'~ fizaları <la bu mera<lm-
ne çııOnnm katiller, cellit l!nUne- çöker- Penbe, hazırlık yapmasına dair k~ 1 rı SOO, umum mGdilr SOO, fıat mu- olunan gayri safi iratlar kira olarak ka- itiraz komisyonları !Uroznamelerin ken· <le bulunmuşlardır. 
tilerek, batta Davut pqa old ıtu IWd , soylediği ııö~ ıı.sia ehemmiyet rakabe mGdGrll '400, ofa müdiirleri bul edilecektir. dllerine tevdilnden ltibaı niha} et bu T&cue İstiklal marş!~ le başlıuımış ve 
brpslnln de byounlan Vlll'Uldu., •wme<Ü .. Yerinden hl kımıldan dıın 400, §Ube mUdilrlerl 300, ı. birllğj Cayri menkullerin aall heyetini tev· ay içinde karar vereeelclerdir Parti ııenel ha k :l vekili sayın başvekil 

Selamonun Vabaştald saJ.aıı meyhane- kocas:nn dedi ki: heyeti raportlirll 300. matbuat scrTlsl sı veya tebdil edecek mahiyette vaki Gayri safi lratlan kiranın tayiıJnde Dr. Relik S da m nutku donlenmb-
altıe devnm edenlttden Bayati ve - Beyin kızı GUlenıbm ne olınu ? tefleri 300, bilro tefleri 21 O, memııtlar olan tadiller dolayısiyle gayri menkul ...,... olarak alınan ııayrl menkuller için tir. 
Da dl!Virenle llağnyanık, o ırada İ5- AU ona bir şey y~ mı~ - ise 70 • 1 70 lira areımda maa alncıİk· klralannın artmasını mucip hallerde ta· akteclJlece!. kira mukavelenıımelerlndc Bun..!an ru-a İzmir Halkevıııde (Haı-
tanbulda bulunmadık.lan !çın. ıırkaaa,; - Kw da kaçırmak lst .niş.. Fakat !ardır df!At komisyonlarınca yeniden takdir kira bedelinden gapl diğer tenılt ma· k~vt eoc~) $ii.rini kız ınualliın ıneJdo. 
larmın diJıtllilerl Akıbe ujt.amalctan lo ktaki ad3m.lar yeUıe konu Alinin olunaealı: gayri ıoııO iratlar kira ol~rak helll örfe iÖre tayin olunacalr.tu. bınden bır talebe okumuştur. Kız mual-
lı:cndllcrlnl kurtardılar.. !!nder lrurtıımı"!lar .. Kan, sen bunla- kabııl edileeektlr Ca;rrl menkıillerin tadllit komiaoon mektebi talebeleri Koro 

1 ·şland•k· 
ö kil K k C be b T k k ek · la ' • tan sonra kız fües! u-'ebelerinin şan ve t • er, nramt"Za , e ci a ı, Ke- r: "cred.:-ı biliyorsun·? .. Buradan nynln- e e m Binanın aaU heyetin! tevıi veya teb· rınee ııayrl saf! iratları takdir edllıne- ıııilziJ(l ve nnnıidlnato çalan zevkle 

!ender uğrwu ve Altuncuoj!lu, birbir- cajlı \~ ·• \fi ırana bun! •• ıınlaltı rnı dil edee~k mahiyette ııen!ıleıllmesinl dikçe L:iroya Yerllmelerl ınenedllznlştir. <Hnleıım!stir. par 
!erinin pefl sıra, hepşl de celllt bıçağı 'oksa? r k k k l '" .. 1 t ~ 1 \ ""'-'a kull•ft-• tarzının de~••meslnl mu Bıı karemam d b-L• 1 K al bel Halk 

1 d rdil e e me uau unun • an u •·e ı n• · -, ~ ,..,... • e e """' g-en car ve ız enslı'lusu 1 c • eri evı"er. -•-
ru•ın a can ve ·er Kocasını .. bu .. ııalı." P•ııL- ,, •ev•. 1 1m lı: kild d hl! k -· ıw y nl il i'• 1 rd k ~ • ' "" • a icara ile birlikte lzmlrde de tatbikine c P 0 waca fe · e 11 1 ta almatıa btlcar elı:tine alt 111 ill 6rf ve Adetler 9 mesnle tlınsallnde muvaffak olmuşlar• 

e çer er azgını« arını ultı ı ç.ı bı verdi: b la -•- .. d'- Sal .. U --ı ti veya harlct kısımlarında vnkl olacak ta· beledfyelen:o teıblı edilerek toplu blr ·'ır. u-"--~ "'"r~ L.n bir ·"ız~--. so"y• 
arttırmı•lardı o~ınn ba .. ta 1 ' ' aı nmu; uıete .... ı ııun '"""' p h ·ıı l " • .......,v, - ... ""~ .... Win 

B hal• b' "dah d k I -- " na m<~ n .lC$ ıu azını ekmekler çıkacaktır Fakat elde mev· avvıı er, tamli er ve tezyln]er tadil ••· halde b.,}edlye dalrelerlnd hl'T kesin IC! rniştır. Gec İzmir Halkevindc en,..ttln 
u ırıu: a evam edece o ur- sc•,.dil!inl söyledi... Olan biten diğer iş- unla ··ı. nine • bl)h b.k yılmaz göttbllece ı bir yere aııılacakbr. hlr kon•er \'e lhnlstlr 

88 devletin bataca,i!ına artık kanaat ge- I"ri de ben f ' bakıp Ali bur~ıfan ay· cut • ' ıu e e ,.... tat ı at _:._ ____ _ 
tiren bazı ha lyetli vezirler ve illema rılnıada biraz C!V\'C'I ona hah<!r ,.<>,.,,lş- ".mumı ~lacakıır. Bu ıuretle ekmek fla· ----- ----
koca iınparatorlu~u yıkılmn1<tan kurtar- tim.. ıınrle lııraz tcnzll&t yapıla<aktır Lı•k Maçları bı•ttJ• 
mak için dlvane pııdi ahı de\•lrmelctcn ı,ıe ııorü;-<••suıı ya?, . On.:ı ne de<lL,I'• -----

başka çare bulamadıhır Dır ~Un ansı- <cm hepsi de birer birer zuhur ...diyor ltçı·ıerın sag"lıg"ı nizam. 
en Topkapı sarayına v<ıı·~ılar.. Sen beyhude telaş cdor durursun!. 'I 

Sultan Mustafa içinden çıkanldığı es- Bizi kimse >•J<alıyamaz._ 'Xe Aliyi, ne 
ki yerine tekrar kapatıldığı gı'hl vtılide- de bizi ıısla tutamıvacaklac .. Ali mu- namesi gelmlttlr 
si de eski saraya yenldon iad~ edildi. hnkkak büyilk adan\ olacak .. Onun fa. 'I 
Ü•'tnanlı tahtına blrlncl Abmedin ,,.~ul- lı bay!'-' göstcryo,.., Sen de böyle biiy : · 
lnrmdan dördUncll Murat geçlrilml ti ... lılr adamın 'ınbıı.."1 ıl.ı.·/!un için fi ride IS 156 numaralı kararname ile ııçi-

Murnt kilçllk ya'ta padi'!Qh oldu!;u iğünecclts!n... lcrln sağlığını koruma ve it cmnlyctl nl· 
için saltanatının ilk ~el!'!:! ıınn si Ki). - Şimdi b ı 111.fl.mn ~ı.ı.'ll)ı degil. Teh· Lamnamesl çıkmıttır 
rıem Mahpiker sultanm vasıl;M 'altınd like i<!· ı!eldi. <ere mlzin kapısına ka. Bu nizamnamede ft yerlerinin ve it 
ve sönllk olarak geç~ti.. dar da~andı . Kasabanın yasakçıları çilete .ait ikametgah vesair mü1tcmell· 

Altay şampiyon, 
lzmir ikincisi 

Altınordu 

olmuştur 
~-~~~--;x*x~~~-~ 

• 
ıse 

Dün Göztepe • Altınordu maçı b r ere n tice· 
lendL Demirspor ise Ate i ı - 2 yendi.H Fakat on sekiz yaşına b ı> · ı devle- her tarafta Aliy• orıv •lar . imdi nen· tın haiz olması !Azım ı:el•n cvıaf ve prt· 

tin lrumandnsuıı eline alır olma' bu 1"1'~ .ı ise lıt.rny. d gclirlo.-. farı iş yerlerinde aari veya mesleki haı· DUn oynanan maçlann en slirprtzli.sl 11111ca bUsbUtUn canlandılar ve devreyi 
büyi!k bir llctlda• ve ra'· '• nl k ·· lor &:n hemen d.ı ıan . Eliııi çabuk t ıt. tahklaıa karıı alınacak tedbirleri, iş yer- Demlrspor • Ateşspor k8%1ılll$llası ol· bu eeldlde bitlrmclte muvaffak oldular. 

KARSO:ı\KAD 

Diin ııUndil2 Kar ıvaka Halkcvindı 
\'&pı\rın törenden sonra dUn ııec Kız 
muallm1 ınddelıl kor u ve Karşıyaka 
HnJJ,..,,vi ııtızcl bır konser vermiştir. 
1 onseı-dc sıüzlde bir kltfo hazır bulun• 
mu~ur ----
Mıntalro .Jrtu..ıl n. c1 ..ı.:-Ü B. Kc ıal Ti!· 

kicloj!lu diın Avdına gitmiştir .. Omdan 
llfoı:la, İsp:ırta. Burdur, Denizli ve Arı· 
tal}'3V-.ı kabr gidecek, hu \1JAyetler da· 
lıilinde sıınayL ı~ ve ınaaden mevzuatı· 
ıın dahil işleri tctkjk edecek ve bu ıne
yonda iıı vcrlçrnl de tefti edecektır. 

dl... - Bu kıx:l oca ç l'l'e) i, bir ltaı; dakı· lerinde it kazalanna kartı bulundurul· du \'it Demirspor b~~ene yegfuıe galibi· fkinci devrede Ateşin vaziyeti kur-
Uçuruma doğnı • uvarlaıuı aı;.ı a yl· kanın içinde na.!ıl .sQkUp ııtltCrUrUz" ın.,.ı meeburl olan tedavi levazımı ve yetlnl Atefe karşı temin ettiiil gibi 2 in· toracaltı muhakkak sayılıyordu. Bu tah· J!ıtfltıtıııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııın 1 

eden imparatorluk binasını kuwc·tll el- Ya bunun iç!ndeki lıu kadar eşya sıhhi m~l<emeyl, it yerlerinin vukuu ci devre milsalıaknlarında ~ıç bir tnkı· mini kuvvetlendirecek kadar hAklın oy· E fZMlR ASKERLİK 
lerlyle tutarak onu birdenbire devril- olacak?... m lhuz .knzalua karıı abn1Kak emnlyeı ma bir tek Rol otınaj!a mu"ıffok olatna· namalarına riıbnen bir tnr!U aayı cıka· ; etUBESİNDEH 
melı; ve yılulmıik tehlll< d kı.ırt r· l'ı<hm\o omuzlaruu Ailkt.i· ıedbt.\ rlnl, it yerlerinde Jr.ullanılan ına- dıltı halde Ate$ knlc. ine iki ııilzel sayı ı-:unadılar ve f{alıblveti Deminpora ter- :; ':!' : 

1 
nu;tı. - Yanımıza bil· sandılı: dolusu esra kinelerle ali.t ve ede\ ı ve iptidai mad· vd t · .. kK!erek ahadan 1 • 2 ~lOp olarak E 3 . 6 ve bun! m eley llbi 

- 3 - ve •atak yoı ndıu' ba<ka bir §CY r.lnuı- delere dair her tilrlil tedbirleri ve it yer· Altınordu • Go.ı:tc maçı. nedense Al· aynldılar. ~ do~lu h n hizmeti! erler 1/3, 1141 
GOLENDAMIN HASTAL!ôl mak !Azım .. Fazla ve· ltlııunsuz •e;lerl, !erinin kurulma.Mc lıletllmeolno müte- Unordumın tecrübeli oyuncu~arının Asap ;ııUn~do yed k subay okuluna sev· 
rezde Mestan beyin evinin ynnJığı olılıı..-'itı glb bır.ıkmalı,ı ız GötUreceğl- al ilı: bükmü1"ri ihtiva etmektedir. bozulduku !~inde G!Sztcııelllerln lnsl· ALTI "ORDU • GÖZ'fEPE lılAÇl ~ k.edilcceklerlnden 26/2/1941 ııUnU 

ge<:enln sabahı Kara Allnin babası de- rnlz ewayı h!zt,,1 , nerkebP yiikle'i· 17 Ş b "'-d 1 d crunlı oyunlarına mukabele edlcmeme· Bir ııUn evvel yazdığını bir yazıda : şubeye ııelıneler!, ıı:elmlyenler hıık· 
cnlrcl Memo demlrcilll!e mfiteallık btt: t 1 b. u at tarının e resm ı:azete e sl yüzünden sert oynanınadı. Maç e<>k dlinkll rı:ıııdarın en milhlınınlnln Oözte- §kında kanuni muamele yapılacağı: 
eşya almak Uzere kasabaya gi~I. Fa- ı'1z6ın h:r ':eyrl~~\ıy·n•tlı. fli• evvela çıkan bi u nekiza

1
mnYamnlc iıb'çlr 6

1
Y on,ra merlk· heyecanlı ve o nlsbelte da al kalı oldu: p0 • Altmordu ~ı oldui:unu ; el.emmi etle 1 n olunur, 3 

icat kasabada halkın aı!zında dola.,<a.T' • ı.:nu kurtarmağıı bakalım yete B rec 1 r e . 1 ,Yer açaca Bilhassa l(ollerln blrblrlnl takip tmesı sfyleıniştlk .. Bu sözlerbnizl trlbUnleri ııııııımıııııııııımııııımmıııııııııııııııııııııııııın 
bazı şayialar onu kuşkulandırdı. Hiç bir P"llh. ı:irıı> etti: · olanlar bu nizamname hlikUmlerlnl bil· ve ııallp tarafm hem n berabcrl!le ~e baştan basa dolduran kalabalık bir halk - -
le'Y almadan hemen geriye döndil ve çer. - GUz 1 sii~l ".in ": ı:..,a, nıal da ca- h"kı: :erine ~tirmelie mecbur tutula· hatta mal!IOp vazlyet düşecek hıillerın lcltles! de teyit ediyordu. Tribtlnkr grup Almanyada muallimle-
geye ırlrer .l!lrmez karuın:ı dedi ki: nu: vonı:ası d liil mı• .. Bunları bureda ca r ır. sık sık vukuu bu heyecanı azamı hndde grup olmuş .. Bir tarafta AltayWar iki rin yeni yeminleri .. 

- Kalk Penbe .. Şimdi bize yolculuk bırakırsak, sonra yenisini tedarik etmek - ~yor~u. Maamnflh bitaraf olnrak rakibin çarpışmasını sükfuıetle takip Londra, 2;ı (A Al _ J.ondra cıvann· 
görtındil .. Artık burada bir dakika bile !cin ne l:ıriar zah'.netlere kntlanmamız Kazo kUr$UftU ile söylcmeli~im k1 dilnkli oyunda G!Sztepe edrlerken d!l!er tarafta rnsu ııe ve Al· da yapılan İngiliz muallimler ceınlyeti-
blıımay1z. .. Eğer yakamızı \:ıırtarabllir- Iazun ~ lec~ıııi hlc dli tinnılvor musun? ölen z vallı adam.. tamamenbvazlyete lıAklın obn~ vekahnııans tınordu JtrUplan ise çok heyecnnlı idi- nln bir toplanllSlnda =il nazın '5Y.. 
ıek ., kolsun bize!.. - Aman karıcığım' Ne laf anlamaz oyunun itmesine on be, dakika - ler. le denıistlr 

Kara Alinin anası birdenbire derin bir biı· kadınsın! . . Ben y~akçı'lr imdi l(f'- Ödemişin Dursunlar köyilnden Cazım ~aya kadar kenıllsi~e yardım etmişse de Hakem Es~dın daveti Uzerlne sahaya _ Alına~:1·ada bUtıin muallimler tıs 
şo,kınlığa tutularnk koca~ından sordu: lecek, bizi yakalayıp !itllreeekler dlyo- o:Uu Mehmet Teylenll adında blr od.am ık! ın~ııkkak. golluk fırsatın .kac;ınlma· cıkan takımlar tarııftnrlanrun silrekli sw·ctle vemin etmei\e mecburd\lrlar 1 

_ Ne var?. Bizi kim yakalamak isti- ruın .. Son hala beyhude ııözleılc va.kıt evinde. yalnız bulunduğu sırada çı!te sı galıbıyotlerinl kayhetmelerıne baslıca alkışlarını topladılar. Mutad seremoni •Adolf İiıtler, Almanyayı şimdi tenin 
yer? Ne yııptık?. Suçumuz ne? cıe~!rlp dııruyorsun · tUfen~inl kurcarlarken ates aldımtLt, ~·· sebep olmwıtur. Altınordu ı.., eline ge- m~raslnılndeu aonrıı iki Ukımuı da en mefkQren ''e ldaren altında yeti ııre-

- Bizim oğlanın yaptı!!ı haltı c!uy- Allah ~kına şu ;i'rı nları b rak. kan kur$UI1 kalbine ra!.tlıyarak ölümüne çen mahdut fırsatları kntırn:'Yarak sa· kuvvetli kadrolariyle ve birer takviyeli lilmlze ·emin ediyoruz.. , 
m.ldıgın için b!!yla s!!yllyorsun .. F.ğer Kolk hana yardım.: ı:"§u'y t ki~ ~ scheblvel vermi.o;tlr. vr ~ve Ma:r:barla Nurinln fevka· oyuncu ile 'u 4ekilde tertip edildikleri Naz.it İn,ııUtCTede ~llimlerlıı blbı 
Alinin marifetlerini bilsen yerinde bir eanl~ı tc. 1 •a m Se ehe a ~ l Y Yapılan tahkikatta Mehmet Tev1enll- iade enerjik ~alışmaları save.<lnde mali· görUIUyordu. olduklnrı hUrrhctle bir tezat t il edeu 

klka bile durmazdın. Ah hUsm. Bil- mlyorsun ~~o!'. ~eçc: her hlfıc':ı ~"!: nln akıl hastalıi(ına mUptelA olduğu an- lı1blvetten kurtulmuiltJr. Altınordu : Necati, Şeref, Nuri, Ali, bu terbiye sist~rnine "8ret etmiştir 
.ıı n Penbe .. Bizim oğlan ne i•ler becer- rimlı.e do!!rıı ytlrU} en ölllın ı hlilı:eslnl la~ır. - ATES • DEMİRSPOR MAÇI Adil, Nurullah, Naınık, Hamdi, Maıhar, . -' 
mlş' .. Bu dakikadn kas:ıbaı1a h•r k•sln ) an;mıza blra.ı: ,,daha yaklaştırıyo:. • ilk oyun Demlraporla Ate$ takım· Sa~~":'·: Mahmul, n~·t. Fethi, Ah- KlSACA 
ağzında on'.:.c. adı dolaşıycı, P.rr kaç dakl ,n daha j!eçlrceek olur· Kösele standarcl brı arasında yapıldı. Bu müsabakanın lıaıı, Abdull h. Namık M-~hın t A,.- •••••••• 

Pı>nbenln yllzll blrdl'tlbire k,,_. gihi .ak çek gc" kalın,. cJ;•ca"'z normlarının tesbiÜ f kiyi 1 h 1 a • e e • ....,ı---, · • · .., '.. '" say1 ar e Ateşin e iııe netice en- tin Fuat Halit Ali Z 2 dil il 
,, nbeyaz kesildi.. Hemen Bfke llr ye- r, zııLI'~n. «>=> pi rnndık fayda ver- lktısal vekAlctl kösele standard nonn· mesi bekleniyordu. Nitekim ovun bruı· ' ' ' - engın ene er 

•den fırladı .. Duydu~ heyecan ve te- mez '-·· 1 A 1.1 1 b. . ,_,_,_ Hu kııdrodan da anlaşılacaJiı üzere Al· 
l!tU U k k 'bl k bl 1 · • lıırıııı tesbit eden bir nlzaınrıaıne projesi lar ...... ~ anı.az ıe.. ı er ser ır "~ lınordu Ankaralı Nuriyi ve Gözle""' de Y ECZACI KEMAL K AKTA" :ı r 151 gı çı P.n I' se. e: · - Pek iyi .ımma, b.. yle çarçabuk bu- hszırlamıştır. Alakadar fııbrlkat~~lrr \'e ikinci dakikada hır ı:ol da kaydedince Aydı 1 • "··i !arak takımları takvl azan: ' " 

- Be oda'?'. Senln bana kötU bir ka.- rndan hlkıp nereye gldebllirn• debağlar mıntaka tktı t mlldU ·~ · ilnde bu kanaat umumll~lştl. Fakat dakl· '• e~: ı;;;d'ı ÔUnku 
0 

uııa ~ran b~ . 
1 tın mı vorT diye kocıısına çıkıştı Yü- - Hele dü ündüğUn şeye b<ık! ... işte yaptık lan bir toplantıdn bu nizamname kalar tJe.'·ledikçe vaziyet berakls oldu.. ~tc Altınord~ daha ziy:de istifade ~ ko~nı:~l~le~clliğln }'anyana gcluıl 

breğlnıe fndlnnck ml istiyorsun•. Lllfı ko•lroca Rumell kıtası glizUmUzUn !!nün- projesini olrumuşlar ve t.ııd!llnl arzu et· Ve De~u~r 8 m~ı dakikada beraber· ve Nuri diln müdafaa,.- "··lı "·--~ 
0 

• ;ır zı e tu~uŞmasına bir mi• 
u kad r •.:atıp d::.'l'tlUl .. Bizim o~lan de duruyor .. Bize barınacak ~·r mi yok? tikleri kısınıları bir r dilek olarak te.s- lik gol!ınU yaptık.tan sonra oyunu müte- w--'- bir de muh:kk:1 ':';1~ sııAI ıfalıa hulııb,}'ım deindimdil, aklun du~~ 

ne yapmış~ Teıee onu bildirsene' i tersrk F..dtrucye gider, or<-'an da y._ bit etmişlerdir. , azin bir ll<'kle ı;oktul(u gibi zaman za. t,! .. ""' " man yarn w. zcng enci.. _ııu ......., 
Memo derin korkular duydu!: •U ıın. tanbula geçiveririz.. Kıızum Penbc.. İktısııt müdllrlliğü bu dilekleri bir ra· mnn büklm oynadı~ı da l(IJrUlilyordu. 31 _mıştır, .. • ltıfl ... Ruhi tababette daU.lete ugramışl:ır 

lat ın Jılr !lll~Plık lç!ndP. k::."t ·--ıa cevap Hadi k~lk.. işe b<ışlı~·al!_,,.. artık. ı:ıor halinde lktısat rnkaletlM gönder· inci dakikada Demlrsporlular Nurlnin Oyuna Gozteı:ıeıun \'uruşuyle lxışlan- ıırasında hırsızlık yaptıran • Kleptoını11ıo 
verip: - Rltm•di »- mlstlr yııptıJ!ı atakla ıalib!yet golilnli de kaza- dı .. Besinci dakikada Mazhar oyımµu ıllı: hastnlıi!ı milptelAları ile tazallllrnU • hııl 

' · · ııoUlnU, Samiden aldıl!ı bir pasla yaptı.. içinden menfnatinl temln e<ı ·n varlıklı 

·······:·································································· ... ···•••••\ 

ı ~ BUYUK ı:iKA "E ~ i . .. . . 
............................................................................. : .......•. : 

Bir Gençlik Günahı 

- YAZAN : CIÇ YU.DIZ 
9-

Onuncu dakikada da Fuat, frikikten J<a. ınsanlan da ıı&tereblllrlz. 
malıkılın edeınezler! .rilnı ınu ede<: k>iniz? Faydah bir va· le önüne düşen topu yakalıyarak bera· Dilencilik insan illeti nefsini yaratı. 

Bir kadının aşla mucizeler yaratır. İki t:anda11 hanse mi atacaluuuz .. T berllk sayısını ~eh. Otuzuncu dakl· yıın blr ydir. A~ dil.şınel!i, dilşıues 
ay sonra mahkeme hıızurunıı çıktı~m Mahkeme salonunda kadınlar aJ:lıyor- kada yine Fuat, uzaktan çektiği bir frl· kalkınaz bir Allah sözüyle pek tabii bil' 
vakit sakin ve kendimi müdafaaya ha· !ardı. Bütttn fabrika mahkemeye gel· kikle Cöztepenln ikinci golilnll ka:vdet· <ey olarak kabul etmek g rcktir. Dilen• 
zırclım. Çocuklul!wnu anlııUıın. 'İ'uanUt misti! Avukatım. hararetle sordu: U.. mek mwk1ino ı!~ tanı.! şı korumak 
denilen şeyin ne kadar nefU olduj!unu _ :Muhterem h!ldınler böyle sefil bir Devre 1 • Z Göztepenln lehine bitti. onu o durumdan kurtarm:ıl.. =clyeUn 
ornda ı:ıördUml Vefalli karıcıltım blıtun çoeukluk içinde büyllse;dik içimizden fkinci devrede vaziyet yine değişme- isidir. Evet, darU!Ace7.C d•' !irıuz mu.,,. 
fabrikayı ayaklandırmıştı; b arkadasla· hıuıııtmk havle bir aünab~ kendini dı .. Yani Altınordu beklenilen oyunu, va oeselcr, hclediye, Kızılay, hayırse•-er ce-

1 
rım. eeflerim birer birer ı:ellp lehimde koruyabilirdi? Fakat aize aormm. böv• rakibinin ıctıul oyunundan veya Asap mlyetleri bu vaziyeti karşılarken oka.it· 
sahadet ettiler. Paramız yoktu.. Fakat le olun.:a. hangimiz cinayetin lnsaru ıli· bozuldukundan bir tUrlü glJsteremed!.. lıırde. 8W'alıırda buralardıı el uzatanJar. 
dostlarınıız ,·ardı. Bunlardan biri, ı:enç tUkJjyen sathi mailinden dllnmek ve tah· Billı:ıssa Saltle ali acık Samlnln takım- dun coilunun aci1.den zlyed ruhi blf 
bir a•·ukaı. bc>nl mildafaa etıneğl Uz.eri· sil ııe 1!11.~Tetln ICrt yokuıunu tırman• da mevı:ut olup olmadıkları farkedJ1mJ. hastalık teslri ııltında oldııklnn ekin pek 
ne aldı.. Doğdul(um şehirden şahitler mak ıcln k&fl derecedıı bir karakter yordu. yakın ı: lir. 

,ddetı ' uıda kırılan dişlerin çıtır! • bm ediyor. lyll ,ıi.t iy:.tc meı adaletin ı:ıetlnıllil!. Bunlar benim ııöylcdlkler!ml kudreti g!SsterebUirdlT 6 ıncı dakikada; bugUn Çok c:alı.tan Ben dilencilik ilo ZCiıı:lııI~l yıınyana 
n· duydU'.:J Aynı Anda bir ka t.ıhnııca huzuruna çıkacaksınız 1 teyit ettiler ve daha bir çocukken, an· Malılceme beraetbn ··knrar verdi Mazhar Saltten aldıb topu lılo bir vo- görın~kten lıAIA şnşalıyorwn. Zavnllı in· 
sesi ortalığı çınlattı. Vücudumu tahaın· &fil tehdidini tatbik elınl$t.. netnl "8J:hoş bir hayvandan beşkıl bir 

0 
aklttea bert e 

1 
1. Artık le ile ikinci defa Gllztcpe kaleslnln alt· saıı,lık .. 

mltl cdill'mlyecek bir ıstırap tltı?ttL Ziyaret saatinde Srun!:ııcnln ha:ı ucu· şoy ?lı~ıyan hllbama kıır$ı nasıl hhnn:re v . sene er ııeçt • larına taktı. . . . . .. 
Kaldırım Uzcrlne yıkılıverm!, im. nuı gcldllllni "rtlli 0 ktıuı beri ettıAiını •nlattılnr. Eski mektep hMala· ~ ~m tilnahınuha hatırlamıyor. Ben Fakat bu beraberlik le uzun aUnnedL faaya ç<-kıldl. Gozteııe de keııı!lslni sıall-

Kendlmc g ldliıim 'l'okıt, bir hastane mazim! ıaı:" haıJtf it' raf 1- nın beni tezkiye eden ~hadetnameler keııdun e unu tırlıyorsaın, ıadece B~ dakika aonra Altınordu kalesi önün· blveto Rölilrecek bir gol 9Cşindo komu-
yatafınıla idim. Viicudum sargılarla sa- . . & . ~ve ı . ı ord e ~!lnderclller. Alaydaki zabitlerlm bile, Ç()CUklıırınuzıı ınesut bir hayat teınln de bir kıırısıklık emasında \'8 rııstgele ıwıa vo lıilkim oynarııuına mJtınen va
nlmıştı. Kımıldamağa muktedir olaım. F'ı:t~~nİru :iaN~~~li&,,. 'l!:j; ııUınun sayılınaıta deler hareketimi e~kdvo 0~ ~a1te~ed1.,en ';~~ vurulan toı> üçüııcU defa Altınordu al!· '1}'ct dcğlŞmedl.. Maç 3. 3 beraberlikle 
yordum. tııhnı' ed eınlşUm. 1 vl özlerin' malıkt'mc hunınında teyitten çrkhıme- vee er en f:d;;. ı;tn n n a· I.anna takıldı. bitti.. 

Bir ha.ştabakıcı b:ınn yal<la,tı YllS!arİa dolu olduğunu ııö~uJın, .s..:. dllez. de etmek le :so ., C8ztepenln Uınitll O}'UllU ve Altınor· Bu m.ı.c;la;.·dan ~onra İzmir Lı1< maçla· 
EnW.o ile sordum: ııil' • Se ·ıtilimı seni tild;ın, ktl kal Avukatun mUdafaa~-n ı: ince havkır- · dunun vaziyeti kurtarınaAa çall4811 tar- rı niha.Htlenm!stır. 
- Ne oldu }>ana? s:ıı:!:"ru:ı; bey~ bir &cSI~ ını:Uı:.ıni dı : . . y '!hareketleri delilşmeden dakikalar.!ler· Birinclllği Alta}', ikl_P~ AJt:nordıı 
- Bir kavga esn, ıd:ı yaralanı:!ınız. duyduaıım vakit beni ne dttt·ce d - Orı hır ııetfoıı heri. ta.'1l on bir ff- ann: Uyordu. Fakat 31 inci dakikada Gozte- kazruıdıkton sonra; llçüncil Coı:tepe. 

VUcudunuzdan dört ktırşı:;:l çıkarıldı. ı:ıni ıınJadım · v ı- neden beri bu adam namuslu bir ~- pe aleyhine bir korner oldu. Samlnin dördüncil Ate~. beşinci Kar$1yaka q9 

C"-'eriınd ··-•- d il bl -·-, ...\ '·- - ..___ .dir. Y enlden bir hırsızlılın ıuç ortaıtı B • • t • / d • I c;cktiltl kornerden top Adilln ııert bir aljıncı da Dernirspor olmuştur 
<= e """""" ve en ise r """' . • ~ 8 ""t, '1l u.!D baı:ısc gırcrscıu, Sa· olarak ~alıstılı fabriko laısıı!UU soydur- tr Clna ye lf e fm. kafa \'lU'\J11uyfe tlellncil defa Göztepe Bu sene de Milit ki.lıne mUs:ıbakala-

okuyan hastabakıcı llAve etti· mıme ·.. maktansa ölUmle kanılasınakı tercih et· kale !ne ıı!rdl. Simdi vaziyet 3 • 3 ol· rında İzmir! tenısll edecek olan Siyah 
- Sizi yaralıyan şahıs tevkif ed~ - Allah ıtöstcnne:ln! Fakat Jcap ~er- ınl$tlr. Çoktan beri ıstıraplariyle cezası- Delicesine bir 111ka bpıbıul 1'8 fra. muştu. Ve oyunun bitmesine de 14 da- Beyaz ve tlcivert • Kırmızı takımlatt' 

ıtr. Fokat on sene evvel yaptığı bir hır· ııe seni }·ıllarca lıcklıyccel':lm! Faka(1m,. nı çektiği ·e pamusperverliifö•l<ı ödedli!t ~ini o kadar elden kacınnı kl..... kika kalmıştı. Bu mllddot zarfında Altı· mızn muvnffakıyetler dileriz. 
>.lık'a onun suç ortağı olma1<1.a sizi it- 1'-.Anı ~·ok. seni bir gençlik günahı için b'r ı:enç · i:Uııalundaıı dolııvı u mal>- - nordu beraberliği muhafnzıı için mlida· · Aı{Alı Bartu 
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2 
YENi A.Wl.K 

·-··-········· ·-··············· 
Sık sık tayyare hücu- 1 M rakl• h>r~U~~m~~; ... ~~.~~-~~ •• ~::1!,::::: ~·· aplıya-. k • Hınclı<.tanda ıne,}uır Fnkirlcr ık ı t ı rak onu dirütıni t.ı 

nı v an ı 1 yer le b'z.im .. urdumuzda da ö •kl l.ulu- Yakın za nlarn elın<:<'~ kndar A\'-una ugrıy . nan RUfailcrin marifotlerl hrıkl, 1 - ta- rupada ve bitlın memleketle çokc:a gö-
hıt, h:ıyrıt ılml mıkımmdan - hımrıt riilen bteri lıo rolarmın ti.irlil türlU bay· 

--------x~x soruvor. ~ııılıkfaı1 do o kntalepsi hndisesindcn 

D kerk limanı Hlndistnndııki tul lrlcrin • u dıklt - 1 : uzak deftildi. Andaki fork Hmdls-
Rodos adası ve un ~- .. , • . 1 1 ılünkcr rı ınarüeUerın na ol<lu~u ha\:n• ılnıind .. ıwıdnkl fnkirlC'rin bn bil<?. ısuye istiye 

t __ .ı'-1 k ı· ..,.mittir ~uu ngı ı.ı er • ,__ n1 l y· 1 . t rikl in b i .. 
f)n~<UZ: erin bir tıava füıail olmak a• e mc c~~ ·." 1 tt ı r Şehir çoktan ı.x:rl n il"• nuı.1•r. ınrıı vıl ka- numara yapın.a nn, ıı-. c er u şı ıs· 
.. Lntlni tahribe karar verdikleri anla- ki 16 mcı Loua!' par.ı) ıı ~a i ~\,;, kal- dar oluyor, İrlnnda adnı.'lndn kc <l.ı inndı letııe<lc-n tnklit ctmcl rldlr •. Fnkat iste
~ Radoı aduı 1912 yılında f talya o vakittenbert Fr n l ~ ıt 0 ar üzc.rine haf talarc. kalnu ol n bele- rlklerln nrn ında drı ~ilnlerce baygın 
~dan Oamanh imparatorluiundan dı. 

1 
h t l 9 l 4 yılının diy reisinin bu l l nnsıl :raptı ıu anla- kalanlar ve hiç bir şey yeyip içıniye_n· 

,ltedUrnı, ve Dodekanese dedlklcrl 12 Geçen umd _ ab:nkcrk ile Cala- brken Fakirler füC'rine de, o ' , kitki Is- ler de vardı. Onlnrdo. da nnbız hi~ his-
llrı ay~ l~are tnerkczl vapılmıetır. Ada- son günlerin~ oı;r~,. .. ti ilerliyen tan bul gnzctclerinin birinde uzunca blr sedilmezdi. 
L_ ,ll\IYukluau 1460 kilometre murab- u'yi de geçırmeti ıç~ klura dikleri bir ynzı ynzclıltımı hatırlıyorum. Yazılnnmı Bir insanın böyle h ftbu·ca nefe al
~ır. üfuau :il bin kadardır '\"C ek· Alın n ordulnn ç e · cınB 1 ikalılar saklamak detim olmadııtmdan, olrul'U· madan, y '\ip içmeden ruıs1 ynşıyabU
~etl Türlttulc Rumlar tetkll eyler. milnla karşısında tald~ rd ~ ç FraMa cumuzun ıstcdlf.rini hafı.tnmn ml\racnat clUUnc ~ lince, f. kir n~ ve bumu ka-
.JL nvado1 adaaında toprak ,.0 k elver!.~.·- eahUdekı seüerl ~- mı 11~ bı "e . u' ederek, v rine gctu ıncğe cnlışacağım. pnh olduılu vakit bUe İÇ('risinC glrdiğl 
"!? - " h d d yakın ouın genı~ r arazı 5 - k h bul cild" d riU c hir çok sebze ve meyve yetıou- u u una kıl 

1 
lı Bfö }t"Cf" birden- Bu tnarUı:tleriu nasıl yapıldı~ım henüz mezarda oz eo n'I: ur ve ın en 

tıcur. Adanın başlıca tchrl. timal şarkt lar altında hıra · . il Alm c ~:rE'nmt-n1iş J!C'n<: okuyuculnr bulunab!- • pek aı ohnakla bcrnbcr - teneffüs eder. 
nda denizden ··"belen Radostur. bire me) dana gelen s~;.1 ! /~·ku~:ctlcrl~~ l cc "nd 11, ilkın, o mnrifetlcrdm bır mi- Hiç bir C'\ ' ~ tp içmedıği do~rudur .. 

'"' ordusunu durdurarak 11
" k" h "• scivli}cC<'~lm En meşhuru A\'Tupa- Bu d:ı hayatı chıı·durmakln knbildlr. Ha· * mildafan hııttl l ... urmnk içi\ vnl ıt azır- da fpnotu:ma m~~idl sayılan B~oıd hekl· yat ilınin"dc buna • Vic lntcmtc• derler · 

l DONKERK lıynbilmh:tL Alm nlar bu ot an ılk{~ min anlattı~ı vak'ndır. Bu \'ak'a. fakir· Tabiattc ınisnll rl uek çoktur. Kı ın ~o-
d ngılız tayYnrelerlnin sık sik bombnr· mağn muvaffak olamamı~ar.d~. k.. h lerin marifetine innnmıyan bir hint mih- ı;.'Ukta büziilıip kuru~;nn hayvnnlnrın ılk 
u'tnnn ettl~i Dünkerk Fransanm §ima· uzun menzilli toplıırlylc nu br dı e- racesinln sarıu mdn g çmi~. muntazam bahara kndnr Jll amaları bu tilrlU hnynt
txl1.th'rkisinde Belçika hududuna yakın men dört yıl kadar ~k ık 00{1 d r ımh'~ bir zabıt \ arnka"!ı tutulmuş ve bir İngi- tır, fakirin yptıgı dn bny<\tını o derec_e
•a ım bir limandır. Dünkerk yedinci ettiler. Bu uzun mudd~tk:ı:l'lkr. ın a -~r 1 

liz hekim şahit olmuştur: Faklı-i bezden ve indinn ktcn başka bir şey dcğildır. 
""'trd k rd B epeyce hnrnp oldu Dun t"r ın nu usu bır torba l~ne koynrlnr, sonra, tekmil Mezard kaldıl:rt kadar • ~aıi dercceY<' 
•ı l . urulmuıı eski bir şehl lr. ura- ıoimdi ; ~ b'ni V.t"'"miş hulun naktndır. clurnr'..ı brülmil'l bir odanın m·ı ,.,..Ja ı'ucr .. On\ı «eı""kt n ölmckl n km tnrnn Panyoll nn, Burgondlya dilkaları- 1 B ·ı ,.. "~ 
llın ve 1658 hu hind de lnglll:ılerln · · bıral ulnr Odanın knp !;t mUhı i· ıu znrd buldugu, b'ı t. raftan. da duvar· 
...___ huı ll:!nır r apırun önUn n kC'r ı lı. ·ı 1. rdan niifuL ederek g, ]pn hnvndu: 
b ~ dik l r o tcı 'er iki , tt l r d O un en bii\ ilk narif tı. tnsnn irnd ı 
nıaarı~ nazırı Belgratta Almanyada tasar v.ı tui' r k bövkc altı h rta r k"ı o nın ı,a, tı tule durdur.cak kndı:ır kuv· 
Set~ d f d b n- Bcrlin. 23 (.\ A) - Bu- hü lı i muha- h, ldP kalır , etli olnhilc •im gc.i,l ı nC'k ir 

l'ıı ~r-ıe: iı 12 (A A) rlf So ya ~il!: 0~01 bır bildı ı} oı·. Mı lı mi.ı~f yUksek • \J ıı h fto nra, her ey \ cr111de ol- Rüfailenn 0 tc rdil krı marif tl r 
tar&rıncı acar mnn nazll1M meclisi ta fından 1 reel 1 l "r karar- mak ıt l<' knpı açılır, f •. kiıin- ce>edi ·n mu knrı n 1 tabh olıı rl tan1ılı:: 
ttrı kral n ~abul edil~stit'· 8~fJık~~ nnrocd devlet daiıelcriıun t~elerind kn<.k tı , ıl nls bulunur, İngiliz hekimi ı. rdan '\i hokkabazlık! rd ı on .. ~ -
lotır ı.._~aıbınin nezdınd n • yrvı _1 ·a- biltUn ia mıfl ın ~ ap•lmn m l tetmis- L 1 d k d d " 
~t "lın·~ci~ Ae naıırıal d! I\~kdo eçik mz.ı~ tır Yalnız b ı ' milli mti f n ma"'- na zm uç \ urM ı !Ult • .Y e r Bu- çeklcrı l~nlırsa, bunların h l- at .lmi ba 
b " ~ ve v n ..,...na gı er ~.... · ak nun Uz.erinC' fakirin k ndi ad.ınu efr n- kımu dan tetkik ed1l p cdılınedı~ini bile 
ııı~ ,.tıskerin mez rına bir çelenk koy- rnfları rutlırılrıc lır dı · .ın üze ·ıne ıc.ık su doker, muhUr ınivorum. Sa~ ın okuyucumuzun sö:rlc· 

••ur. • -- baJmumu i\Je tıkauırııs olan kulaklarım dıği gibi hir ıüfainin ha.r,la bir çocu~a 
- ._... Bir Yugoslav ay raresi \'(' bumunu temizler, ı::ör.leriııc tct"E'yağı t'cfcs ettikten SOlU"a Uzcrinc çıkıp çiğ· 

beı - . 1 t kazaya uıı.ır.radı.. sliıer. faklı' ı::ütlerhıi açar, bir kaç defo ı~edl~inl ben de -haylıca yıl olusor- duy-Rratta bir top an ı.. 6 cırpınır v basında clikilmic; cıltm nihra- mustum. Fakat çocuk bir koç saat sonrn 
la Sofya, 23 (A.A) _ Bulgar • Yugos- Bclgrad. 23 (A.A) Yu lav hahri- cevo bakaınk: gilmi ti Onun ic;ln. rüfuilcrin vaktiyle \' ticaret odalan içtllnaı yarın Bel- vesinin üç moförlU hir tmtY~ i Dal· Attık ll<'n;rı alnn<'ı olınrıdıgıma ~nptıkl~rı ateş ovunlnn nuınaralaıı ,:tibi 
~tta açılacaktır, Buradan Belgradn gt- maçvn sahilleri Uzeı · df.' dil$ U tUr. ın ııuvor ınu:;un? lıö~ le çocuklnrı ciğncınek icıinc de ~ene 
~._on bes kisilik heyete Bulgar ticm'Ct Dfü1: ki i olınü . rnqıt paı' 'ille atlı· Der. Bu fakirin \'C dalın o nın gıbı fa- 1 cndılt:ri knn a ~erektir. $Uklirle1· ol-
~ ri:s t etmektedir. vnrak kurtulınustur. ltlı·lenn ı.,~"tcrdiklcri mnrüct. ı tiyerck sun ki artık ne rUfaılcr kalmıştır, ne de 

Vaıunar Direktörlüğüğüınlen : 
Corakknpı cadde mele Müveddet snlonu iı l'rindP ki' ı ~ m~iiha~ Şl ~ h B~

ıi vakfından 265/267 NoJu dükkanın '>enelik ic.ıı ı 2~0 hm uz u d n tcslimı 
~d~ itibaren Sl/5/1941 tarihine- k::ıdnr mUddetle PE'"i altın ınnnştn. 
.uıatesı 27/2/1941 tarih 'P rş mbe R{in"i saat on bkd dır 
Fazla~ına tnlip olanların Vakıflar id::ırec;inE' müracaat! ıaıı o un ıı·. 

713 (470) 

nwydamı ~etiı il l bir katvlcpsi hadise-
9

nlnrn cocuklarını ıwfe ettiı enler .. 
slııdt'n ibarettir. &ki zamruılıı.rda bu h!\- C. A. 
dıS(' Ilındı tondan başka yerlerde rfo - -

- fakat i'iteıneden - ohn du. Ba~d tta Me- .a. _.İRAL DARLAN 
ınuu hal"f enin akraba ındnn biri sövfo aıY.a 
katnlep haline d :rtu U \al.it. o zı.ıınnn Berlin, 23 (AA} - İı;dçre ıadyoııu 
İstanbu1d.,n Ba~dada ~ıtmi olan hekim- Vi.sldcn nldı~ı blr habere atfen Amiral 
lf'r adan m öldU..:ünc hUkınetmisler, fa- Darlanm buı:ün tekrar Parl! O s;ıidece

h.. ı i hilen bir Hintli hekim ölU ~ini bildiriyor 

o onvasının 
Sarışın aşk perileriyle Eczacı Kemal 

damlasında 

K. Aktaş'ın 
~annt ' ıc\ ki uru m tkt dn. 

Hilal Eczanesinin Bn eseri, lanire cmhol olmuş ,e blitün '.rürki~<·niıı ıc\klni kokuswıdan topla-

s • 
Deni-zli lktısat Bankasın an: 
Denızlide MctrQk Pandozoplu fabrikasında me\'cut mubtelıf cin ve ebat

~ kereste. bidon. 5 ve 8 beygirlik iki motör, şerit dcstere tezgiılu, pUiJ,lya es· 
~ ve :i•cnl otomobil lastikleri, benzin. kazına kürek Ribi mal eme 4 mart 1941 
~ine mUsndff salı gUnU saat 14 te mnhalllndc nç1k nrttnınn ile atılacağı 
~n olunur. (742) 

fsooA-BERK 
• 1 

" En iyi Jngiliz ı 
Karbonatı dır 

(428) 

(330) 

- AOZZUW == sssıms 
, 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaf fabrikası 
TarRfından mevıim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM 
VE U C 

ZARiF 
Zl)Ull 

Yen\ vanhracağmız. elbiseler ;,in bu mamulah tercih edin 

!BSATIŞ YERifll 
Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK .HALI T. A. Ş. 

[ rler Türk Anoııim şirketinden: 
Ticaret kanununun 3Gl inci maddesi ile sirket ınukaveleruunesl hU· 

ı xzwww:z:a ==SAHiP~~ 

1-~ ukuk ilmini Yayma 
Kurumundan: 

B } n l nuel tı haiz. Patis 'Onlversi prof rl inden 
GASTON JEZE'in 

idare hukukunun umumi prensipleri 
.Adlı ve 2540 nhife tutan br~ clldlil~ eseri 

SJya Bil ilE'r Okulu Profesör} rinden IBRAill.:\1 Lt ERBERK tarafm
clau dilirnlzo çevrllmtJ ve Kurumumuıa hedis c rclilmlştir. Kuı'Umumuzca 
gene be~ cild olnrıık neşredilmek Uzcro eserin tnb'ına başlmunl§tır. Bu clld
lertn dört bin sahife tutacağı tnhrnin edilmektedir. Be clld, §imdiden abone 
kaydolunnnlara on Uç 11.rnyn veıUecclt v~ her cildin neşrinde n.bonı:lere posta 
panuı kuruma alt olmak ilzere yalnız aild parası tcdh eU o]arnk gHnderf.le
cektlr. Ctldlcrin perakcndf' fiatlerl fotmnsına göre değ! ccck ve biı.zarure 
abone bedelinden l-'likseok olacnkhr. Abone olaca.klnnn ~::ı ıdald lo:uponu 
doldun:ırnk Şubat 19.ıt onun3 lrnd:ır oııderneleri l~z dır 
l&zundır. 
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1941 modeli gelmiştir 
a...ı.. ~•-': A. 2İYA Kalaycuıtlu.. Gazi Bulvvı No. a.. tzada.. 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : JS88 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası... 
Şube ve ajan adedi :. 2t;ı 

Zirlll ve Ucarf her oe\i u.nka muameleleri 

PARA BİRİKTiRENLERE 28.800 URA 
tKRAMtYE VERECEK 

Zlraıt l:>ankasınde kumbarah ve ihbarsız tasarruf he!aplannda en u (50) 
lirası bulıınanlara aenede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki pllna g6re ik
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet l.000 Uralık ~000 Ura 
• • - • 2.080 • 
4 • Z50 • 1.100 ı '° . 100 • t.000 • 

100 • 58 • 5.000 • 
120 • 40 • UIOO • 
160 • zo • 8.200 • 

DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aptı dtlpl
yenle.re lknmiye çıktıtJ takdirde yUzde 20 fnzlasiyle \'Cl'llecektlr. 

Kur'alar aenede 4 defa. 1 EylQl, 1 Birinci kinun, 1Martve1 Haziran tarih
lerinde çekilecektir. 

fzmlr PamuJr Mensucatı rürlı Anonim ŞIPJıe
tlnden: 

Halkapınar da kAln f abrik4mııda daimt çalı mak Uzere usta halat tamirclll
ne thti)•aç vardır. 

lıteklilerin lzm\r Pamuk mensucatı TUrk anonim ~irketine mUracaatlan. 
22, 24. 26 697 ( 458) 

kümlerlne tevfikan ERLER TÜRK ANONİM $İRKET1 hissedarlar heyeti 
umumiyesi ~ltıdn yanlı nwıame m\ıcibince tnU.uıkcre olwımak üzere 12 T ı B k 
mart 1941 çarşamba gUnU ant 4.30 da İımirdo İsmet pa.$8 bulvan üzerlnde ş an ası 
26 numaralı bina dahilindeki merkezinde Mi surette içtima edccejtlnden hb- • 
scdarnnın hamil olduldarı hlc:se senetlerini Ticaret kanununun 971 inci ve 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: o o K T o R c~ muknvelenamenıizin ss ınct maddesi mucibince içtima gilnUnden en az D~ülı rasaPf'Uf hesapları J941 llırandye pUbıı 
Bclediy~ Fen iolerlndc SO lira hır haftn evvel Sirket ldaı<! m~rkezine tevdi ede.ret· birer duhuliye kartı al- KESIDEl.ER: 4 Şubat, 2 1\lay"° 1 Ağustos, 3 ikincl~rin tarihlerinde yapı 

-rlık .Ücretle t"ldp m~murluğu münhal Avni Bir Hehim oğlu malan rica olunur. n v z T A •ı E J9AJ IKRA .. IYELERİ i duğundan e ğıdaki aiti haiz olnn- n • ~ 
arın 2 7. 2. 941 tarihinde a:ınt 1 O da l\tanisa S. Hn.o:;tnn~i Kulak Boğa~. 1 - İdnrc lıeyetl ve mUr.ıkıbuı 1940 yÜuıa ait nıporlaruun okunma ı, mil- ) adet 2000 liralık - !000 Lira 

) d ı>ılncak miWıbaka imtihanına iştirak Bunın mi\tehttı.~sı zakere 'e karara bağlnnması.. 3 adet 1000 Urahk - 3000 Ura 
~"'bilmek üzere daha e\-vele "esilcalıı- lhti ns tnlı Uinl Prnns:uf.• llanal etmiştir 2 - 31/12/1940 tarihinde kapanan ~llık hesapların (BlfıtıQO, kAr ve zarar 2 adet 758 liralık -- 1500 Lira 
rn e birlikte fen itleri mlidlirlüğüne mü· Her frlin h!ls1n luıbul eder. \'C me\·cuchıt) hesaplnnnııı tıısdildyle idare heyetinin ibrası.. 4 adet 500 llrahk - 20-00 Liro 
'"ıcar at ed rek knydolunmnlnn füm olu- Ml'A \"ENERA".\"F. t : Mımisnda 3 - Esas mukavelcnamenin 37 in.el maddesi mucibince yeniden mUrakit> 8 adet 2ii0 liralık - 2000 Lira 

fzmir cnddesi No. l 15 tayini \'e Ucretlnln tesblU.. 35 adet 100 liralık - 3500 ;Lira i :. Türk tabiiyetinde olmak. 4 - Esas muknvelenrunenin 84 {incü maddesi muclblnce idare beyeU iza· 80 adet 50 liralık - 4000 Lira 
o'-~ . .Askerlik fiill hizmetini bitirmiş bulunmak.. sından Yusuf Talfit Erbol'\111 fjfrketle muamelel ticariye ifasına w fa 300 adet r 20 liralık - 6000 Lira 
~naJt_.. 4 HUı Uhnl şirketin yapmakta oldujtu ticart muameJelerln ayrıca bissedan bu- Türkiye ~ BANKAS na para yatmnnkla l nbuı pı,ıra b~ ve fals 

\<eyn orta mekt~p me"unu etmek. 22 24 69:: (457) .. "' - ~ 

1111u-... L•isc111İmm~~~;:..:::;:.~~;.-snllll••v•e~s~ıhlu.;.n.t •m•po;;nı~ib;r~az~---~lu:n~d~u~~=(Y=·~1~n~~~İR=L~t=T~A=LA=-T=E~R~B~O~Y='~rı;t~~~~~~~I~~;~da~!:-~ ahaq olmu, ~ynl zamandı taliinlıi de denenıi~ olursunuz.. _ ' · ' " yapabilmesine wnumt heyetçe izin verilmesi.. (471) 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

FOSFARSOL, Kanuı en hayatf kısnu olruı lannm yuvarlacıldan tueUyerck çotaltır. Tatb l•tah temllt eder. Vllcuü 
devamlı gençlik, dinçlik verir. Slnirlerl ~anlandırarak asabi buhranlan. uykusm.Jup (iderlr. Muaıudd lnkıbazlanla. 
har&ak tcmbetUttnde, Tifo, Grip, Zattinieye, Sıtma nebbatlerinde, Bel ıevşekliği ve ademi lktldardlı n kilo almakta 
şayanı hayret faideler ae.nin eder. 
FOSFARSOL'ün: Diler bütUo kuvvet şuruplanndan UstUnlillti DEVAMLI BlR S~ KAN, KUVVET, lşTIBA 
T.11\IİN ETMESİ ve ilk kullananlarda blle teliriAi deı-bal ıöstermesidir. 

Sablaat VekiJetinie ftılllll mflsaad..W 118iMJr. - eo•eede baluour. 



,. • flFE ı1 ' YENi ASIR 

Hariciye:· Vekili 
~ANADA 

imparatorluk harp 

gayı·etlerinin dina· 
mik bir ıııerkezidir 
Son umumi harp muhtelif cepheler• 

cı,. reıreynn etmişti. Blıgünkü harpte ye
aı hir unaur vardır. Harp tngilizler ta
,...frndan, müteaddit büyük üsl-.den ida
" edilmektedir. lngiliz Commonwealt
lııtnın harp gayretinin en büyük menba
IArından biri halen Kanadadır. 

>on harpte olduğu gibi bu sefeT de, 
Kanadalılar iman kuvvetlerini müca
deleye iştirak ettirmek hevesindedirler. 
Onlar. malzeme ve para vermek bakı
nı1ndan pek cömert davranmaktadırlar. 
L kin onların hiç bir harp gayreti kendi 
tktı adi ve siyıuıi vaziyetlerinin strate
jik ıvvetlnden daha mühim olamaz. 

in~ '· Commonwealth"inin hiç bir 
•ok•a ı kahir biT hava kuvvetinin inki
pFı ·ın Kanada kadar elverişli değil· 
'dir. flu sebeplen dola~ıdır ki 'anada 
lng1llz millt-tlerl tarafından İmparator
tok tayyareci yetittirme pl8.n1nın mer
kezi olarak intihap edilmiştir. 

Bilh.in Kanada dan. t ngiltere adaları, 
nuturalya ve Yeni Zelandadan bin
""' gönüllüler Kanadanın 46 havacı-

" m.!ttebinc akın etmektedirler; ey
llil ayında. lou mekteplerde 4,500 talebe 
t.ulunu,·ordu, ve hava muhariplerindcn 
.-ı~rekk('p en büyÜk bir ordunun pİştar .. 
Ilı. .ını teşkil ediyorlardL Tayyareci ye
~tirıne pldnı tam bir faalıyetc geçtiği 
nkit. Kanada ııenede 2S bin tayyareci 
retittirecektir, Avusturalya ve Yeni 7e-
1andadaki ıayyareci mektepl.ri de bu 

lngilterede bolluk 
Almanyada ise 
iaşe darlı~ı var 

Alınanların Taarruzu 
Bir In~liz has-
tane ~emisine 
ateş açmışlar Alınan askerinin döri$• 

me kabiliyeti aza· 
b ., Londra 23 (Filistin radyosu) - lngi-

YOI' mu••• liz amirallığının ne~r~ttiği bir tebli!lde 
Londra 23 (A.A) - hşe nezareti, ve- Almanların Akdeniz.de beynelmilel harp 

sika ile verilmekte olan tereyağının haf- kaidelerine muhalif olarak bir lngiliz 
tada iki defa olmak üzere 112 grama çı- hastane gemisine, bariz Şıretlerine rağ-
kürılacagını bildirmiştr. ilci d f 'kl · b "ki 

ALMANY ADA DARLIK MI? . men e a taaı:ruz ettı. erı. ve . u ı 
N k ?3 (AA) A 'k l "kt taarruzlan da akım kaldıgı bıldırılmek-

cvyor -· . - merı a ı ı ı .. ıea· 

""!çılar, Almanyanın altı ay içinde baş- Aır. t bli" Alnıanl M ita baş-
ı d dd 1 · · kl • ·ı k ynı e g arın a nın 
ıca gı a ına e ennın yo ugu ı e ar- 1 b ta · d t tt'kl 'ni '- • flkr" d d" l ıca as nesıne e aan·uz e ı en 
s=o;acaııı ın e ır er. ka d l.ın kt d" 
Jkt;;at mütehassıslarından. Fr~~ik Stra- l,~d...:' 2; (~.A) _ İngiliz hava ne-
"~ un beyaz sarayla mılli miklafaa er- t' . tebl'"' 
la t · · · h 1 ~ • 1 zare ırun ıgı: 

A 
. .ı;ıuık enhvük_ır __ ıçınt• azır al .ıg. rahpor a Bu gece İngiliz hava kuvvetlerine 

men a wnc ıne gc en ma rem bo b d ta ı- ~ıbu 
!,.. _, ,_ h b" mensup m ar ıman yyare ..-~ h .... =_ umat ::ırasınua .,u usu"1a tanı ır B tt ki d · .. .. •· t ,·. , ·b k d rcs e enız ussune Kıarnız e ın .... -

mu~ a at vor ı:c. 1 di B ··b· b t 'ka -"l · 
A "k kt t ı Al d b'I er r. o.zı mu ım asara ı eoı ınış-men an r 15'1 ·ı a:ı nıanya a 1 .. . 

hassa et, yağ v, ,-;ta-n'!lli maddelerin tır. . . • 1 • k t1 ğ h" d'l · · b .. d Al Sahıl muhafaza servısıne mensup m 
1k 1 1

1 
ıssc 'd~~ğe mı, kll byUu~ et':' t'.:{an l'yyatl'I!liZ kc<'~ ucıışundan dönmemis

as er~~ o uşml' _ ~ ıye ı. e~ "41~~ tir. 
cağı gıbı, Alır.an , ,cılerının dı mıllı mu- 1 d 2• (AA) B. Al t bl" 
da! hi l · d , · ,_ .on ra " - ır mon e ı-

aa zmet erın f"Kl rnndırnuı.ıli.lrının ... haf•· 3? 1n ·u t nin k il • · · il • •· ktedi 1 ~ı geçen k~ ~ gı z ayyaresı 
e Bs ecdagıln~ .... ~_:ı ~lurmk e br er. _.. . düşürüldüğünU iddia etmiştir. İngiliz 

U uıı=, ~O SID' ır nqlCeSı '-· ret' · t bl'" b k k 1 k d u..ı.va neı..a ının e ıgı u ra amın ço 
say mn ta ır. _. _ mübalagalı oldugunu ve geçen haftaki 

Mussoı·ni d .. n 
nutuk sövledi 

-·-

İngiliz zayiatının yedi tayyareden iba
ret bulunduğunu bUdirmektcdir 

Balkanırrii8 ,-ıziget 
1ekunu so bine yükaelıecektir. ıtalyan ordusunun as· 

Faal kuvvetler ve mOi>lcr dahil ol-

f Bcştarııfı 1. ri Sah;fedP l 
oJacaktır .. • 

mak üzere, Kanada oTdusu 1940 birin- keri Vaziyetini anlattı 
ci tcşrlninde 286 bir. ki. ilikti. Bunlann [ B'Lstarafı 1. ci SalıifedP.] 
1,3 binı fı:tal kuvvetlere nıensuptu. tatoru gerH'rnl F .. rınkonun yardım t.,lrhi-

Kanadada ve lngilıerede inta edile- ne icabet edildi~ini ve büyük yardımlar 
cck yeni gemilerle Kanada donanmaaı yapıldığını söyliyerck sözlerine şeyle 
yakında iki misline çıkacaktır. Donan- devam etn1iırtir: 
manın personeli harpten evvelki devre· 1939 Eylülünde harbın ardPsinde bu-
yt ni9 h'"tle bq: mleli artmı~tır. 1unuyor{~uk J:aı-bn tamnıniylc hazır ol-

Kanada, aanayilerinin muazzam kud- mayı bekliye:ne7.C!ik. f''hıkii t.-u:h bizi 
retir. harp gayretlne tahsis etmektı:dir. ı... •zrınızdan tıı ' zorlamıştı. 1tah·a 
Altı ay zarfında, tayyare imalatı 1940 muazzam dü<nıen kuvvçtlerini fıtıl bı
birinci teşrin ima!Atının ~ misline çıka- rakınıştır. Fı-;m d"n sonra bir numara
caktır. Halbuki 1940 birinci teşrininde I! dü.,""1an tanıyor ki bu dü<nıaM karşı 
tayyı:re imalatı harbin biılayetindenbe- son kan damlasına kadar mlicadele ede
ri yiizde 40 niıbetinde artmış bulunuyor- reğiz. İtalya daima cok uzak ve cliç sart
du ve Kanada tayyare sanayii 35 milyon !ar altına girmek mecburiyetinde kal
dolr.rl k •İparit kabul etmişti. mıştır. Harbın ilk dört nvıntla '· · •oa 

Kanadada, 37,000,000 lngiliz lirası çok ağır darbeleT indirdik. Fn•i.ıııı.in ye
aarfiyl~ 3,000 yeni tip tank imal ~dil- niden fethettiği Libya daima e::> büyUk 
m ktcd'. stratejik : ol:t· ol .. ,ı., fp1 .,.1r'kt 1-i•-

Knnada miliwnmat fabrikaları ayda ' 
bir milyon mermi imal etmektedir, ve 
tayyare bombaları imal eden fabrikalar
dan biri pek yakındı sen.de 100,000 
bomba nkaracaktır. 

1 Teı;..; .. w 1 ı. 31 tarıhi ıle 31 Krı
nunusani 1941 tarihi arasında lıibyaya 
14 binden r 1'a s· 'Jay ve 3"C Linrlen faz. 
la er gön · ~rılmi5 ve bu~.da hiri he<.:inri 
di~M"i onunc ı olmcıı.'k üz 're i'ki rı du te~-Ka,ıada senede 2,000,000 ton çelik 

lıııtih al etmektedir. ki geçen hl\rp•ekl
nin iki mi>lidir 

Kanada İngi.ıtercye nvrıo külliyetli 
m ,',darda yly•cck nuıdd len temin et
i"" ekte Kanad.ının hı '•lin elinde bu
lunan b Ji!day stokları İngiltereyi Uç se
ne b li ·ccek k dar bü~ üktUr. Kanada· 
dan lngiltereve lıilyük miky ta yapılan 
ylvec ı mııdd •le ihracatına di~er bir 
mı< 

İnP.JtcTcye h~ı hafta sevkedilen ıBa
con• ve ıı:' boo 5.600.000 !ibreyi buı
maktadır. 

~--_.....,, ___ _ ____ ....., ___ _ 
In2iliz deniz

altıları 
[ Baştıırafı 1. ci Sahifede J 

rı~ 8000 tonluk bir 1talvan vapuru 
b,tmnıştır Düşmanın bir gemi ku
PJesine •.oplariylıı hürum eden bir 
' nizaltı gemimiz 3500 tonluk bir 
ıaşe gemisin! batırmıştır. Batan bir 
•!onizal!ımızın 28 Kanunusanide biri 
~ekiz bi.~ tonluk olmak üzere iki 
!3 e gemisi batırdığı şimdi anlaşıl-
m~tır. ı 

---------
Japon filosu 

[ Ba.51orafı 1. ci Sahifede] 
D.'-ı~kcık 23 (A.A) - Siyam hükü

mefi. Si.ynm • Fransız Hindiçinisi müza
ker:-le;-ın.in yakında muslihanı:;o bir tarz
da nih"ret bulacağı ümidini izhar et
n1f,tir 
ŞJn 'ı y 2:~ ( .A) - Müstakil Fran

sız ni~n ·nın bıl'irdiğine göre Jaoon fj. 
losunun Fransız H diçinisi acıklarında 
b1Jlc~ ' •ını Fr rıs z heyeti .Japon ha
r•ı-iye ııazırı nezrl,ı1dc prntesW etmi.ştır 
r h y . i ;, ' tehıfüler kar. ı<ında 

?..ak c1 dcv.ır1 edcm,vece~•ir. __ ....., ___ _ 

1.-il edilmi Libvaya c'1 ~ m"ddd 
ve he~ capt J 900 on ıs.3no -r. "'n·•1i 
tüfe-:". ııı 11ıı! on to 1 • ·rrıi i. bi,. mil
var l.:n ı z. Cist l .... 24 hin ton .elbise. 
759 silahlı araba ve sairP de sziindcril· 
di. Bu rakıımlar t.oıı• ~div'-~ ki hazırlık 
ttina1ı olara\ ynnılmı t1-r. 1nıo..1r t'1rlı·K. 
ta takvive almaktan Unıitsiz bir hal<!< 
rarrnc;m~kta olan a ... :...rorler bi1rlf'Tl cok 
,.zakta fakat kalbin"lzin en yakınmda
ılır. 9 Kl\nunuevveldc bizim hareketi
•nız•len bir kaç gün evvPI vukua ııelen 
ve dü!\Irltını Binaaziye 1rti'"t'n m11h3rebf' 
ha<ladı, Biz riy.ık~, tn~'fole gibi valaıı 
c:övlemiyonız. Sirld~+lP Vf" ba7..c.. ı tc>hev
vürle mukavemet t.>t+ik Bu son avların 
lılldiseleri ancak kiniw'"'i J:.ilcnc'stir ki 
~n da liizumlu bir seydir. 

B. 1 '"ucı•:nlini bunda., .sonra Ba~ .tnn12r 
vaziyetine- gece· ~1• ,1,.. ... i~ir ki: 

Jlall-an 1 •da son fııMliz kal 0 <l Yuna
nistandı.r. İngiliz J!arantisin :r •n vaz ~e~
n1clt ister · nn Yıın?nistan olmH')tur 
'••na karsı kov•'1ak lüzumlu iıJ; Ve bu 

'lOktada bun<lan mesul askeri unsurl•
"'Uttehit bulunrl'uştur. Amavutlııktak\ 
ftalvan askerlPTi muhte<rm bir tarzdo 
har~ket etmic:ler •:e efsanevi m~hiyPftp 
""" ve şeref sahifeleri y;ı7m10:1RrNır. 'Rli
•un dünvnyı haVTRn bırakmıclardır. Yu
rıan zaviatı cok a;hrdrr. Yakında ilk:ha
lıar gelecektir ve bu mev5:İnı;n ic:tcdi&= 
oibi glizcl föeyler de ee)eep\rt;r tn°iH· 
'1'.ayiat1 da aa-1,...nn·. fnrtili·,l"rirı :ı,.i hin ki
c:i zaviat verfli'klPrini sövl""l""'"ı.. c1Hlünr
tiir TarnntodanbPri harn l..!\.l:~,..1°ri hi
.,.j~ a]Pvhinıİze V111,"3 aplf'nfcflr ı:f,, o~~ 
ima bövle olmu<:. f .... lr:lt n;ı..~·vPt1P 'Romr 
K~rtac~vı ttıhrin ecJı0rek rliin1·a lı~rit~
~ınrla.n silmi~tir. Vı:ınirlt:tn hız plmAk kuv
\•~timiz mua?.,amchr. Fı:as niha~ nınha
'"eheOir VP 7pf~r m11tl"'lk s111"Pftı0 mliem· 
.,,endir. tneiltE"re. p-::ılin ~E'IE"mez 
l.f "'r ne olursa olsun tta Tva ~nun::ı ka~"'I.,. 
.\lmanva iJP bı;orah~r viiri.ivecek1ir Btı 
.. ~r1'1117da kendi rlaruı{alannı vurmas1 
nulraıldm- iki m;Jleı ve iki inkılAo ar~
•ınd• bir 11''~ l<tır. 1ki ordu nn<• dak1 

· hirH;;.i arkotlac::h'k VP sam;mivet Uzeri
"le milP ~stir. Al·TI~nı~r hil:vnrl~,. k; 
•t·,Jv::ı 1":-! f'T"";ıvon ~":-c-~Tin ve cok hiivtil· 
"'V"are v fıi'"C"J 'Jr. lVV"+l~rinin vHkiin;' 

-ivr r- Alm:ın aı::'k rl ·,,·n s· ~ilv·l l· 
~ T.iby, d~ hr.•f· h2n:ııl-ııotl 1"1 t~m1,,, vr 
'\-pmm"'lrHr. }{ı uvr+Ji hi\" ordu. lc11v

,tPf · bir millete 18. •ktı1·. A 1 ..,.,,.,v~"ın 
ı.,,rn k\1tl"'Pt1 a7m1.,.,arrı1~. f ·.·1 t f~.,.~;:ılp<:
'Tll t " A Trn nvnnın 1 

• nc:ı 7."'IVİ~~ı Vf' 

.,., lrli ?~"ia+ı pe )r~rlir, 

1 - Kuınan..J h.-iı hi,. ner0 rlikl•r 
ı..~~lıv alt: 't''fıln "tin11 i...,',,l~n<'I bi,. hırc:" 

V'PT"""' ole .... F'iihre 'kuvvetli 11-in
tlef r 

2 - Alman •il~lıhr• t 'iliz ilnbla
•ınclnn t. vkaH<le yüksektir 

3 - Sark! Avrupa hemen tamaınivlc 

Deniz n1Uteha ·ıc::;ı Pursv •Biz.im için 
harbi kaybetmek mevzuubahis değildir• 
demektedir. 

Londra. 23 (A.A) - Müstakil Fran
sız ajansı bildiriyor: Fransız askeri mü
tehassıslarından ~eneral Dübal Jurnal 
l(azetesindc Selanik i•ı?alinin avantajla
ı:uıı iıah eden bir yazısında diyor ki: 

• Ronıanvada 20 Alınan fırkası vardır. 
Buna mukabil Tı.tkyada kuvvetli Mr 
Türk orlfusu ve bir k:ıe Yun~n fı.,.lt:a:-1 
bulunuvor. ' 

General Sirilvadan ltalkacak hava 
kuvvf'tlcrinin ınüdttlw.lesiy)e Kombine 
olarak vnı>ı lacak bir taarruz hareketi
nin rı ·il~külcltından lx'l.hsctınektc ve ha
len Eırn denizinde on iki adanın İtalya
dan tenit edilerek İngiliz hava kuvvet
lcı'İnin tehdidi altında bulunduğunu ve 
fakat SP!anlitin ;, ı::ali~lc buradan ha· 
rc·kct edecek hava kuvvetlerinin A~(;· 
denizin sark hav?.asıııı ciddi s•ırette 
tclıdıt cdebilecegini il<lvc edivor. 

Londra, 23 (A.A) - Londranm ııa-
1Ahivcttar mahfillerinde söylcndiilin<' 
ııür~ Bulı::aristand:ıki İ nııiliz elçisinin 
vQziyct i hakkında simılilik bcyanatt• 
bulunulanınz. Elçinin vaziyeti şimdilik 
vahim değildir. Bul• aristan istilaya 
uğrar,a, İnıı:iliz ekLI anrak o zaman 
Bulgaristandan ayrılır. 

Bcrn, 23 (A.Al - Sofyadnn ~elen 
lıir telgrafta omdaki İn<:?iliz tebaası 
kadınların varın Sofyayı terkedecekle
ri bildirilmekte ve şehirde bUyük bir 
ncrgiıılik hük!lm sürdül!U. civarla mil
ııakaliltın ı,e,;ilctiiti ilave c<lilmekledir 

YuP&n harbı 
[ Ba~taTafı 1. ci Sahifede ] 

k ,.,i(... ı ,ntl.zc:si yıkılmıştır. Moranın 

~arp sahıline de boJT,holar atılmış ise de 
hasar ve telefat yoktıır. 

Atina 23 (A.A) - Yunani•tandaki ln
aiJiz hava kuvvetleri tebliği: 

İngiliz hnva kuvvetlerine n1ensur 
'ıom;ıardıman tayyareleri dün muvaffa
kıyetli bir akın esnasında Teped•len cİ· 
varında Buzzl'de dü•man askerl tah•i· 
~atına ve nakliye kollanna taarruz ed.,.. 
•ek büviik basarat yamnışlardır. 

Avcılarılan bir fnailiz kesif kolu Pre
veze havalisinde biri Uç ınotörlü avcı ve 
ökisi bombardıman c.lmak Uzere üç düş
'Tlan tayyaresini dü~ürmüştilr. 

Bu tayyarelerden biri denize dii<mü~ 
•ür. Tayyarelerimiz salimen tislerinr 
~önmUşlerdir. 

tnniltere PlPVhindPdir. 
4 - 1914--1918 d<>kinin aksine olarak 

tn<riliz ablokası hiç bir kıymet! haiz de
~lrlir. 

5 - Mihver milletlerinin maneviyat• 
•nniJizlerin maneviyatın<l•n yüksektir. 
'flhver zafer icJn mil<"ade],.. edlvor. tn
-.nterP i.c:e ölme~Pk icin mücad.ale ed;· 
··or. MnnfP!'it sulhtan b"h•PtmPk antal 
'oktır. Sohirl"Te yanılan bütl\n bombar· 
-lırnanlara raX-nı,.n ttalyan mill 0 th1in ma 
"'~vivat1n1 7ai0etmek imk8ns1zd1r 

6 - in~iltere yalnızdır ve Amnika<lar 
mlistacel yarrlımlar isth·or. Fakat bu 
vordımlarm Alman kudretini teeavr· 

dec k rla ..... C("ye gelmesi uzun 7..arn~T1· 

~ıitcvakkı(tır. 
tnoil"orf"' nı~nlı'lo eclilince hR.ro bit,.. 

rı'lttir. ttalvR f.-.,,iftPı""e ile bov i:ilrii~o~ 
~ret ett'~..,n"n clnllvı J?Unır duv
kfıa4'1r Mi'hve-ri ....,.,aPlı'h-l Ptrnek ic:ir 

•.,criliz or~ 1o')rı~1n k1t1vı · il~ et:"'"':el~r; 
1r: 7 .. -nd1:r_ lf.,lhuki bunu hic bir zamarı 
~·;e:i;nmrımic:tir. 

Ameriita 1-ıirlpc;:jk <levlctl 0 rinin milda· 
lıale<i hir dom"krnsi ulmak hiilı•a'1na 
ve buntlan h1-1<ıka mlhverin AmcrikavP 
'"1~1 lılr hii,., 1 ..,,una dav;ınrn:ılctadır 
A rne,..;'f..."n1n istilası ~i.ilün~ bir f~ntnzi· 
dir. Siderin va<ıfanı,Ja biitiin 1tolyaıı 
milletime hitap etmek istedim. Fa<i.sf 
ttalyan milleti 7.afrre layıktır ve zaferi 
elde edecektir 

• • 
mızın Beyanatı 

Türkiye, kendi emniyet sahasında yapılac -----
hareketlere asli lakayt kalamaz 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

Bize yapılacak taarruz 
silihla mukabele edeceğ 

~-~-~------ ................. --~--~~-~~ 

Bulgaristan anlaşnıası, ~ulh istiy 
iki komşunun el sıkışmasıdır 

-----------.................. ~------~--~ 
Ankara 23 (Telefonla) - Tiirk- )B· Şükrü Saraçoğluna müracaat ede- - «Türkiye politikasında 

Bulgar beyannamesi hakkında ya- rek kendisinden gazetemize bir mü- miş bir teY yoktur. Türkiye d 
rınki «Bugünkü• Ulus gazetesi, ha- likat ricasında bulunmuştur_ !arına sadıktır. Türkiye bütü 
riciye vekilimizin aşağıdaki mülaka- Ulus muharririnin hariciye vekili- !etlerle, bahmus kom,ulari 
tını neşredecek tir: mize sorduğu sual §U idi: geçinmek karanndadır. 'f' 
• - <eBu .. ay~n on yedisin?e Bulga- _ <'Bulgar _ Türk deklarasyonu kendi emniyet sahaıomda ya 

nstanla Turkıye arasında ~za olu- etrafındaki neşriyatı takip buyurdu- yabancı faaliyetlere Ye hare 
ı~an deklarasyon etrafındaki muhte- ııuz. Bu nesrivat arasında «Türkiye lakayt kalamaz. 
lıf mütalea ve tefsirleri bir kaç gün- B 1_ t · 1 • .1• 1. 'k d • T iirkiye, toprak bütünlüğü 
d be . . h be . I ak red" u.,.ar .. anı ngı ız po ılı asına og- . 'kı-ı· l cak L- · 

en rı a}ans " rı o ar neş ı- · "t·• .. t" d t t d ya ı~tı a ıne yapı a m:r t 
B "tal f • I d ru go urmuş um en u unuz a .1• hl k b l d •~:-yoruz. u mu ea ve le sır er en B 1 • t T" ki . ih sı a a mv a e e e eceaur. 

bir ktsmı bu sulh, dostluk ve itimat ~ . u garı• an ur . y~yı m ver ~- ye - Bulgaristan anl,..ması h 
vesikasının mana ve maksadına ba- h!ı~asına sev~e~mı~tır» •• e kadar b'.~- yerde, hiç bir taarruz emeli o 
zan tamamen zıd mahiyette olmu,- b~rı~e ~!k!.rı fıkır ve mutalealar ~u- ğını söyliyen ve aulhlerini kor 
tur. rutulmuttur. Acaba bu sırada Turk gayesini güden iki kom§U de 

Ulus, bu münasebetle Türl< efki- politikuını tasrifı eden bir kaç söz samimiyetle el atktpnası ve 
nnı ve belki tereddüde düşen bütün söylemeyi münasip bulmaz mısınız? mesidir. 
alakadarları tenvir etmeyi faydalı Hariciye vekilimiz kendine has Türkiye bu tarzda ve bu nı 
bulmuş ve bunun ıçın doğrudan ifade, vuzuh ve samimiyeti ile ,u U7.anacak her eli ~ıkmıya 
doğruya muhterem hariciye vekili cevabı vermiştir: dir .ıı 

Amerikanın gardımı ---- -
On bin kilometre me· 

safe kateden tay ya. 

reler geliyor 

Bursa tütün piyasası 
yetmiş k ·.ıruştan açıld 

---- - ---x.ı:x---- ~-----

Vaşington 23 (A.A) A_,u,.rikarun 
İngiltereye yaptı~ı yardımların şimdi 
dnha fazla nrtmal. ta olduğu ınfü;ahcde 
ediLYıektedir. G en sene A.:.ncrikudnn 
ccınaıı,, 78 milyon İr:;::ilız lirası kıyme
tınd~ 3892 tayyare ile mühim nisbette 
ta,; yare nıo•;irli ibr.ıç edill"j;;•ı. Bunla
rın ~n bUyük kısnıı lngtlt~reyt> ve müt
te~·iklerinc v riLniştir 

Şim<'ı yolda olan ve İngılter"ye gel
' ek Uzer bulunan tayya~elrr ara~ında 

iki yeni tip tayyare vardır ' i bunlar bir 
yükselişte on hin kilometre mMal•' kat
•dı•e•klerdir. 

Nevyork 23 (A.A) - Milli çiftçiler 
ı•nstitüsünde beyanatta bulunan Ameri
ka ı·eis!cümhur muavlni un1:ırı söyll"
miştir: 

- •Harbın neticelerinden korkanlar 
<u noktayı hatırlamak ın~buriyetind~
..Jirler ki, Alınnnyanın ı.afarinin bir ne
ticesi cenubi Amerikaya h!ikUmet::n<'"k 
olacaktır. Ve bu, birleşik Amerikaya du 
hüknıetıne:;lııe ve,;ilc teşkil ed~cektir. 
Bu suretle bütün Ame1'ika koordine 
1lacak ve Naziler ticaretlerini mahirane 
evkede:rek bUtün dünyanın !ktısadi 

1<aynaklarını ellerine geçireceklerdir. 
-----

Macaristanda se yla
bın feci neticeleri 

Budapeşte, 23 (A.A) - Macar Ajansı 
bildirivor: Sular altında kalan ara1.ide
ki evlerin tahliyesine devam edilmekte
dir. $imdiye kadar 322 ev yıkılrmştır .. 
Hasara ub-ıyanlar da 1400 zil bulmak
tadır. Ciftliklerde de bir c;ok binalar yı
kılmış veya hasara uğramıştır. -

HABEŞ HAr.BI 

Bursa. 23 (Hususi) - Bursa hıttin 
piyasası dün açılını" ve ilk n1uar.ıelevi 
Inhisr..rhn· i<lare-si lapnıı tır Piyasa 25 
70 kuru, nr:.ı,ında A(,'t)mı,;tır. Müstahsil 

Arerika şimdi harp 
halinde midir? 

-- -·---
Vaıington, l3 (AA) - Ame ka 

Ayanından Kooper, de , .'">krasilere yar
dım layihaoının Ruzveltfl diktatörlük 
aalihiyetleri verdiğini söylemiştir. 

Nevyork, 23 (A.A) - M,hur Ame
rikalı gazeteci DureU Tonl!lon lngilizcc 
konu!)an milletleTİn bir federasyon teş
kil etme1erini talep etmiştir. Bu gazete
ci Amerikanın demokrasilere yardımın· 
da daha ileri gitse dahi Aırıerikanın 
harbe sütüklenmiycceğini, çünki.i et1ascn 
"imdi a.c:ağı yukarı harp halinde bulun
duğunu söylemiştir. 

-------
B. l\.ibbentrop 

YENi JAPON ELÇISILE 
GÖRÜŞTÜ 

Berlin, 23 (A.A) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor: Hariciye nazın B. Ribbentrnp 
bu sabah Japonyanm yeoi Berlin elcisi 
~eneral Oshnayı. kabul etmişbr. Q,inıa 
ile fon Ribbentrop uzun müddet göril<
mtişlerdir. ____ ......, ___ _ 

KIYEL 
KAN ALI 

0 
[ BaştaTafı 1. el Sa1ıifcde ] 

Hollanda ve Belçikada hava mey-
[ BaştaTafı 1. ci Sahifede ] 

miştir. Bu muharebede Habeş vatanııer
verleriyle İngiliz kuvvetleri omuz omu- danları ve garbi Ruhr'un sınai böl-
za harbederek temayüz ebnişlerdir. geleri bombalanmıtlır. 

Gallabat mıntakasında İngiliz kıtalar, Dün de fngiliz tayyarelerinin faa-
hlllS mayn tarlalarını temizlemekle mes- li et" f kal•d h ti" im l 
ı<tıldür y ı ev a e arare ı o U§ ur. 
Hart~m. 23 (A.A) - Royterin Ha- Düşman itııalindeki arazi İstikame

beşistan hududundaki muhabiri bildiri- tinde mülhit infilaklar doğurmut-
vor : tur . 

Sudan dısında yapılacak harekat içın Londra 23 (A.A) - İngiliz hava ve 
hazırlanan bir Sudan taburu ilk defa dahili emniyet nezareti tebliği' 
harekete ~eçmiş ve Habeşistan arazisin- Dün gece bir dW;ı.ıllln tayyaresi lskoç-

~~m%iiirne~~r.?:%ı:~.r~:,"°ı;'; ~~~~T- yanın şimalinde bir aahil şehrin" bom-
lir. Otuzu İtnlvan oLnak üzere seksen balar atmıştır. Telefat :;oktur, hasar eilz
<liisnıan öldürülmüş, bir çoğu da yara- idir, Şarkl lngilterede bir çok nııntaka-
•aıı:mıstır. !ara bo"' balar atılm)ilır. Biraz ha,. r v 

Muvaffakıyetle neticelenen bu muhn- kısm~n insan zayiatı vardır. 
rcbcılen sonra düşman nuntakasındaki Londra 23 (A.A) - Rovter b!lıliri-
ahalinin mllhim bir kısmı İngiliz kuv· yor: 
vctic1'inin himayesine Jıirınişlerdir. Dün şark oahillerinıizm haz.ı noktala-

DÜ$m30 karma karışık bir şekilde n üzerinde vuku bulan hava faaliyeti, 
buradan çekilnıei'.(e bru;layınca İtalyan Padokale Uzerinde pek b!iyUk bir hava 
subayları neferler üzerine nteş açarak muharebesinin cer~yan ettfl\ine d 0 IA!et 
bozgunun önünü alma)!a çalısmışlartlır. ediyordu. Sahillerimizden bir çok du
Hudut kıtaatın:ı mcnsuo askerlerimiz bu man siitunlanıun yilkselmekte olduğu 
muharebeyi !(ayet iyi basarmışlardır. pek iişikfu- bir .surette görülüyordu. 

Roma, 23 1 ı\.A) - Stefani ajansının Adetleri pek ço~ olan tayyareler 6-000-
bildiı·diğine ı:ıöre şimali Afrikadaki İta!- 7000 metre yuksekten uçuyoı·lardı. 
yan kuvvetlerinin Fransız Fa•ına ııeç- Uzaklardan ıniltemadi bir surette nıit"lll-
meleri muhtemel değildir. yöz sesleri laltilmiştir, 

ı \ı mnundur. 
Bursa itil ü rekoltesi ınıçen ,;e 

iki , ı l ·on fazlawc hu sene be'! 
kilocur Tiitt:ıl,.rin keT:tesi yUk 

Yeri ze anda' ın ha 
ga~retıeri - _. __ 

Vdlıngton, n (A ) - Yeııl 
land ha \oekıli. vcnı mumi voli!' 
talıen sövlod ği utukt ôyle d 
tir: 

· t Yeni Zeland ı nuLeti kral -te 
liç<yi takdire.' m• ttefikbrler. Yeııi 
landa, lngıhe eye yardo::nda bel 
i<-;in. bütün ga) ı-ctinı aıarfedcccktlf· 
tıkbo lden ve zaferden emin!z.• 
Yeni unıuııü \'ali kıtaatı tefti> 

t· n .ıonra şunları soyle~tir: ti 
- Kral Yeni Zel ıdanın gayre e 

•. lı:di• et"llekte ve bu gayretlerbı de 
lı bir barışa müncPr olacağı it' 
'Jcslemektedir.> _____ , ___ _ 
Sovyetlerin o 
beş senelik 
yeni planı 

Loııdra, 23 (A) - Royterir f.! 
'adan öğrendii!,ıne göre Kornün!S' 
tisi merkeı. komitesi azalan 
Sovyetler birliğinin Berlin büyül< 
de bulunmaktadır. B. Litvinofla 
ihtiyat rıza komiteden çıkarıJ.rnı:ı!J!~ 
Komisyon muhtelif komiserlere 
lard~ bulunmu tur. 

Mo,-kova, 23 (A.A.) - Taa a~ 
diriyor : ıf 

Komünist ı>a\'.tİSi icra komiteel. ~ 
ci konqrenin kararlarına istiııad.,... ~ 
telif •mai istlhs..ılAtın a~ .. Jf' 
15 ""nelik umumi bir iktısadt p....
?..ırlaınaktadır. _ -·~ . _J 

Binga~i afakında d~ 
Alman tayyareıes~ıı( 

Kahirr. Z~ <A.A) - Orta t81~ 7 
~i?. hava kuv\'etleri kararg8.hınltl J 

gı: "' Crnubi Afrık tayyareleri ı0 

düşman tahşitleri.ni bombaraon-dY, 
mlşlerdir. Mega - Mialide bit .~ 
kamJ'• hoınbal ışt..-. 1\1usa.,... tıl' 
vare meydan1nc vangınlar çık• Jtl 
trr. r"°.J 

Bi.ngazınin cenubunda A1f'fl.9 ~ 
tayyareleri Alman tayyareleriyl•

1
, ~ 

tıklan bir hava muharebeoinde b;:.....~ 
kero ve bir Measer Şimt tahrip • ,,.ı' 
di. Büıi."1 bu hareHtta bir a...,, 
yıptır 

İNGİt TERED~ ~ 
Londra. 23 (A.A) - 1921 ııetl ~ 

mensup ~enclerin kayıt ve kabb9~. -' 

Jrunıştır. Bunların bir losını Jlil~ 
bahriye $ınıflarına ayrılacaktır· o,;ıl 
daha beş sınıfı" kantları yapı!~ 


