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' Yeni tefrikamız 
BUGÜN BASLADI 

Bir c;nayet işledim! 
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, YAZAN : UÇ YILDIZ · 
2 inci ..tılfembde takibe ~]ayma 1 

Cilmhuriyetfn iJe Cümhu-riyet e.se-rlemain l>P.kçisi sabclılan Ç1kiır si11osi gazetc-dh YENt ASIR Matbusında l.aallmfla'. 

ilan münderecatmdan meııuliyet kabul edilme:& - ss __ c 

Arnavutlukta vazi~et 
Elbasanın cenu
bunda dün şid
detli ·muhare

beler oldu 
Bir çolı İtalyan tayya. 
resi düşürüldü .. Dalıa· 
ça havadan hücum 
edildi .. 
Londra 24 (A.A) - Royterln Arna-

la vutluk muhabiri bildiriyor: El.basanın 
Ana ·ultıktn lıw•uk ı "!'I 1 l~ıycılrr gustt>Yen Yunan topçu rı cenubunda Yunlln1dar Şkumbi ve De-

! ı rikada gani ~nııılar 
ln~liz tayyare
leri ltalyanlan 
şiddetle bom

baladı 
- -·-

· ftcilyan fıcunyonları ve 
yerdelıl ltaJycın 
tayyarel~ tahPlp 
olanda.. 
Londra 24 (Radyo - S. 21.115) - K. 

::..Wiliiil hlre orta şark ordulan hava kara:rgAlu .. 
- nın tebliği: 

lngilulm1• EritTe~ e.s1T aldıkları yef.ıi 1ta.lynn askcrlcrtııdcn bir kafile lngillı. tıiyyareleri Habeşi.standa Ne-lıarck& csnn51nda ---------- veli vadilerinde şiddetli hücumlar yap-
-------------- mış'lardır. --------------

Soıuetıer ıe donanma k~:ı1~= ~~t!=:.Una-
·-ı gellide ttnlv:ın mevzilerine taaJTUZ e'to 

mişlerdir. Bombardıman tayyarelerl 

Dış politikamız 
$a.ınıaJı IJilmiyen 
istilıamene salJfftir ve 
daima sabit JtaJacaJttır 

RAKKl OCAKOOLU 

Yeni harp !{e
mileri inşa 
olunuyor 

FlLORtNA BOMBALANDI 
Dört İtalyan tayyaresi öğleden biraz 

sonra Filorinayı bombardıman etmt,Jer
dir. 

DUKAÇA HAVADAN 
HUCUM EDtLDl 
Atina 24 (A.A) - İngiliz hava lruv-

vetlerl karargA}ıınm tebliği: 
Yunan ordularının hareketlerine mU

zahare'le devam eden Brltanya hava kuv
vetleri Tepedel~in batı şhnalindekl Du
kaçı muvaffakıyetle bombardıman etti
ler. DUşmanın hava dafi bataryalan nra
~nda bombalanmız tnfilAk etıniştlr. 
nu~m1n .F.N tTALYAN 
TAYYARESt 
Prevt>ze havalisinde dün düşUrUlıfü-

,.iinU bildirdii!imiz Uç motörlU atır btr 
rlUsman tayyaresinin iğtinamı milmltUn 
olması için denize inmesine milsaade 
nclilınlştl. Bu tayyarenin elde edilmesine 
imkftn olmadı~ı nnlaşıl·'lca imhası için 
bir diğM" tayyare ~önderilmiş ve imhası 
temin edilmiştir Tayyarenin müretteba-

[ Sonu 4. ciı Sahifede ] 

Ticaret Vekilinin Beyanah 

aksız ve hara kaza 
ca ve a etmek lizım 
DiJn yanın lıar.ar•ıslığınclan çılıabilecek 
hadiıeleri karfılıyacalı bütün ilıtıaadi 

tedbirler alınmıf bulunu yor 

ttalyan kıtaatını bombalıunışlardır. Altı 
ttalyan kamyonu tahrip edilm1ştir. İtal
yan somalis1nde hava muharebesinde bir 
ttalyan tayyaresi hasara u~tılmıştır. 

Cenubi Afrika tayyareleri Eritrede 
• Malmle tayyare meydanında yerdeki 

ttalyan tayyarelerine taanız etmişlerdir. 
Sekiz İtalyan tayyaresi imha edilmif, 
diğer bir çoklan hasara uğratılml§lıı'. 
Bava muharebelerinde bir İtalyan t.&3'
yaresi imha edilıtıi§lir. 

Cumartesi gtinU Erilrede bir İtalyan 
brunbardımruı tayyaresi bir lngilh avcı 
tayyaresi tarafından d~tjirüJm~tUr. 

Arnavutluk ve Afrllmda vasi olan ha
rekAta l§tiralt eden tayyarelerimlzden 
bir avcı ve bir bombardıman tayyare.t 
Ussllnc dönmemiştir. 

Londrn 24 (A.A.) - Nairobiden ge-
x•x . len bir habere göre ltalyanlar tngillz-

Ankara, 2't (AA) - Ticaret vekili uaml deTece~c çıkarmak ıçin çahıtık- lcrln Juba ırmnğını geçmelerine milsa
Mumtu Ökmen bugün ııazetedlerl ka- lannı bugUnk~ hnrplade cephenin ve ade etme'kle en tabii müdafaa hatlanm 
bul ederek yen! tqekkül eden iqe müa- eephe gerisinın ayakta dumuumın an- kaybetmişlerdir. Polo Erilonun dtışme. 
tcprlıiı tqkllıtı vazifeal ile btlhdaf calt aakcrt huırlı1c.lann ikmaliyle cemi- sinden sonra Jumboyu işgal eden Bri
cylediii ıaycler~ izah ctmiftlr. Vekil yet içinde latih!lllden lııtiblike kadar taııya kuvvetleri Jubayı geçmişler ve 
bütün mille~ milli müd~faa kudret- uzanan iktıaadi faaliyetlerin devletin buradan yollar şimali şarkiye doğnı Mo
lcrin\ ıon hacldıne ve rnilh kaynaklan mlldahaleıi ile mümkUn olac.ağmı ve gardiçyo istikametine gitmektedir. DUş

_______ ..__;____________________ mcmlekctlmlzln harp halinde bulunma· l'\nD içln Mogadiçodnn ~·1şka iltisak nok-

1lkanıard~ vazi· et, 
lngiliz ve Alo: an ni~etl -·· -

dıimı, milli ıeref ve toprak bütünlüğü lası mevcut olnuyncaktır. 
icbar etmedikçe bundan mümkün meT· 

f Smt• 4 dl Saltflett. J 

Euııarıstan seferber
lik mi nan etti? 

Fran•ı:zlar Hindiçi· 
nide ha2arlanı vor 

Londra, 24 (A.A) - Royter muha
biri bildiriyor: 

J l'ndiçinideki Japon malı:am)an 
F ramıııJnnn Tonkindcki harp hazırlılcla• 
nnı mütezait endiselcrle takip ediyor
lar. 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Afrikada in~-. 
liz ileri hare-
keti devam 

SOMALIDE tLERt HAREKl."Tİ 
Loudra, !4 (A.A) - NaİJ't)hiden Wl

cllriliyor : Somalide Zoba:rı ge~en lofa. 
lar CeHp i5tilwnetlnde Ucrlemefe Mt
lanuşlaribr. Bir~ köprii başında d6'
manm kuvvetli mukabil taarruzlarına 
rabnen kıtalarınuz öğleden tm•e1 Cellbl 
'laptebni ler ve bu $ehrln cenubnndald 
Marı::crltayı da ele ıe(i~lerdir. 

--o-

tnglllz IHIJvelılli rürJı 
ve Yanan seflrlepfyle .........,.... 
Londra. 24 (A.A) - Başvekil Ç&o(ll 

._un Terkiye büyük eJ(lsl Dr. Tnfllı 
llü$dl Al'MI kabul etmletir. 

Lonh 24 (A.A) - Y•llllJniatan el
cıW buda ._vekil Cö~llle ıH ..... •• -·-· . ·-~!'J- - ~-·-·-·-·· n...ı~ Jrnlh :IMJNat& AwHM. iUaeri ile ıac!ıı:ıı:ıı::ıı::ıı:ıcı::ıı:ıı:ıı:ıcı:ıoı:ıaQaı::ıc~cı:ıı::ıı:ıccıı:ıac 
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Gülendam hastalanmıştı 
~----------------:x•x-------------------

Kadımn evinde bir ye,. d()feğinde yatıyo,., buh• 
ranıar arasında sayılılayıp duruyordu.. 

Knc:ısmın bu lı:ad&r ısrar elmesa iııe
rlne nihayet Penbe yola geldi... Yerin
den kalkıp ent.ırlsinln eteğini bl"line iliş
tlrdl. 

Her lkL<i birlik!<' çaliµrak yarı ıı saa
Un içinde hazırlıklarını bitirdiler Tahta 
bir andıkla yatak e yorganı ihtiva 
eden hüyükç<' bir " yn ılenğinl hoı ın r
keobe yüklettiler. 

Mc. -0 merkebin yularını eline alaı ak 
Öll<' geçti. Penbe g<'rlden hayvanı takip 
At r"c koyuldu. 

K.ıı ı koca c;ingencler kenın yanın-
d • la.•tıfar 

D u olcufuk o kadar sessiz ve patırdı
ız icr edllm U ki dvarda oturan clJl:er 
ç!zıgen !erden hıç birisi Memo ile Pen
benin çerkcyi bırak:ır:ık oradan n\"!"ıldık
larmı R I~ srze <'mi lerd 

* 
ı:ndı s, ezel.,, Me tın beyın k a 

konnğının ·erinde yeller e~lyordu. B. 
tan ba ::ı ) anıp kül olan bina, bu dakika
da bir ·ığm enkazdan ibaret bulumn:ık
b ıd, Fn nadide fidanlan «'il nadır Mns
ten a~:ıçlan ihtiva eden o güznl hah0<> 
bk virane hnllnl iktisap elmL~i 

Ali ile Glllenibımm mehlaph ,ccell.'J'
de buulştnlcları ve l~lnd basba.<a verip 
varbklanrun en !Atif, en lıt1ı saatforlnl 
geçlrdıklerl o canım luımerlye bo'ltan 
bllll hamp ol mtıştu. 

Kamer!yenln llnünd l·uluruın ve etra
fa bir ı.,. n .....ı halınd ince ~rıltıta,. 
yayım mermer havuz kıl -kiçe-
ford n saçılan n kurumlL'- be az 
mermc!r !arı her tarafta bozul 
kırılmu bulıınnyordu 

Btr umanlar, gtil fidanları üstun 1eo 
şakıyan hülbülkr gibi bu lı:amerivmin 
içinde. slmdt 'harap ol:m merm r havu
zun kenarında oturan ve flskiyP!crcl"' 
yayılan arın nltısmı dlnliveTCk b r
birleriııe ilerde ireceklPri r.ünleı in 
parl:ıklığından bııhsrden Alı Ue Gülen
dam bu dakikada acaba nered ıdıler' 
Rııvuzun §8l'ıltılan 'e kuşların Cl\0 11-

tılan dt.ıyulmadığı gibi, bumda şimdi 
onlarm ri de ~tllmiyordu 

Bu harııb<'nln arasmd.ıı canlı 1 c bir 
ferdin dolaşlıj!ı görülmiyordu. 

Gillendam, bu dalrllroda .,,ıni kaybe
den bir im• vazlyct'ııe de ı" •ıu '1· 

=kta idi. 
Konağın ~anqıası üzerine kadı th 

efendi onu kendi l"Vlne sıfitOrmilştü Fat
ma kadın ve konaktaki hlzmctı;ilc'"iıı 

epsi, kadın•n evine postu sırrdller. 
Bunların ar.ısında yalnız Ali gorüıunl

yordu Gillendamın •evgilisi gol:sünden 
ııldığı. o derin blı;ak ya ·mın tesiıile 
çoktan hayata güzforini yumm•J bulu
nuyordu. 

Gülendam §imdı kadının evind<', oda
tu<Wı blrlnde, yere serl1cn bir yatağın 
içinde, baygın yalıyot"da. 

Kızın yarunda ..tlt nln""i Fatma kadın 
bulunuyordu. 

Kara Alinin kon:ı.l':a girdiği o korkıınç 
geceden beri, aradan rkl giln g~çmlş ol
masına rağmen Gülendam bir tiirlü ken
disine gelemiyordu. 
Yatağın içlnd.,. yatan Gülenda n bü

yilk bir ilzilntU ve korkuy dii! tilğilnU 
gllsterlr bir nziyette, arada bir çrayıp 

C ırmakta fdL 
Kızın yüzü kıpkırmızı k ıı;t Ha-

rareti çok yüksek bir derecede idi. Onu 
teda•i eden hekimfor Gülendaır.•n ge
çirdiği büyllk korku neticesinde §UUfU· 
r.un bozul.,,uı olm;ı, ınctın ndlse ediyor
lardı. 

Hasta, güy:ı kurku;: ç bır ş ) gormli§ 
g,bJ yatağından •ık sık fırlıyor ve yatlı
ğı yerel n d-0 nıl:ırak k=k kesllt kell

eler ve eksik cümleler mınld nmak 
>::aetifo hemen .. ,. ı la aXa ba•1ıyor
du: 

- l\lı. Alı. G J ,ınıdı rede-
sln• . Beni duymıyor musun~ v-ı~ 
Alı. beni bu adamın l'lintlPn kur• r 
Oh . N çirkin bir ada Tıpkı zift 

"bi kapkara bir yüzü var .. Bunun adı 
da Ali ış Fakat n , . vvilim 
Alic'~iirn B ı C>rd.i ... m adan1 n de-
il in D. o !'un r k 

lu imiş' A J,ı. ·n k ra 
oylrdi ('enıirıpcıd .,,i 

elin 1 ·1 ı biçakla ~;iti 11 
Ko h4 ni ~ rt .,. A i (acı ' 
ç lık kop;: r rakı h n wı lı.r'f kı 
Alıcı •ime işt kıyd K 
A ~ı katı1 k l ·ma;~1n' 

Kora Alı v k 
J;,ı na <:Jllatnıı ol h.i·~u ~ibi bunu a~ -

rıca Fat• .· ' d na da hıld rdı .; "ci.•. ı 
y k "m · Ali) i 'u ın ım oldugun 
k . ' Ja 1 1 1 hıe !,ır r 1 k ,, 
ı S' dı l• r k• in <i.''n l\I n n o· 
1 ı ıra Al. in clı rl~I· s ordu 

!.ılı ll~aı fn:, :r.f ut 
\.. "<c:rlar sa! n:~ fi r t ... nf · 
A1 ı rı ·orla 1. 

G :<>lı Uncluzlu )"P'I b.-nca 
t nn.,lara r.ı m k. ra ı\''n· gı 1 
ycı.i. bulmak \ e {)nu eh. 
türl"l k 1,il u1 nm ordu 

Fat·n~ kad n.. :. -! c r 
geldi: 

Aliyi vurduı; , sua<ıa haydıı.t ddikan
lının kendi.'inc eben falc. karısıruıı o~ 
lııy uon dcdii;ini hat· r!.ı)l >n •Ut nine ko ~ 
tu .. Dunu k: dl lly fonıiiyo anlut!ı. 

~ ac ~en ri " n rin c e- rtni 
k , du'dorı "1 "kie ktıw< tli b"ı tııkip 
; :..~ı ze ıf)nd r'"' 

Faia>l beyhud uih.m Kara Alın!n 
babası demlrel Memo ile atll!!l falcı Pen
bo, cerkeyi oldugu ıı.ı" • rıl<J k ·oktan 
Sa\'\.I l~ bulunuyorlardı a~ Pbc cln· 
t~ııC'lcr. l\ıfemo ile l-..arı.sı onıdın a\ rılır
kco 1,un . hk farkın<!;, olınnmısla"dı 

Bunun iı.;ın . ! ·ınonun k '-n? · • ·1en· 
sup olan ··kPk •• k dınla. n h<'psı de 
t kip içın gel n rl mi n •ot'l ılrları 
sunJlf'r~ 

- Gilrıned.ik Bcbıiyoru"' 
- Memo ile karın iki gün ev,·el bura-

da idiler ... Kara Alıyl )cdl sekiz gün
d nb<>ri hiç gü niyoruz ..• 

- Bilmeyi> ki nereH gitti!<"'" Gi-
derlorken yiizleıinl :ısla g1inncdik 

Dc•mrktt:n başka mW.b•t bir ~c 'ide 
biç bı Cf'\'ll!l voremlvorlarclı 

-c lJit .nt'd 

TayyareSinemas1nda 11:3646 
. nf'nin en m1..1\affuk ohun lılnt'--

BIR TURKE 
GO UL 'ERDİM 

Tiirkce !!ilzlü •·e rkılı filıninin b~n ve )arta - efmüdiir .. 

Fili l:aıoirıkn ~ltilulen ıörmiycnlerin son iki (ti.oclra ;,tifadc el· 
-ıen tani)· .. olunur. 

:·········:·································································~········· 
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Bir cinayet işledim 

-ı 
Bır \'Uk diıı..,. 1'MlÇ <Ul:u· gibı, ben de 

.t$ksız c·vlendim! Evk11dirildim. Kocam 
olacak adam !çın •lclwıul, lazım ;;den 
meıluyefC' 7 t· lnrth hana:t:Nnoı ·:.,lu 
hlr adam. guzcl bır d lıkanlıdır. Az. ~k 
erveU d \"lir. O ha fazla ne i.ı yebilir
in ?• Benl"!l bak kunda da ona, hiç <Üp

hcslz, -') ni eyleri say! mişlcTdı. Bizi 
ırulusturdıılar Ask all' le ka•Tulma
takla horabtt. bİı·birimizd hoşfanmı-

yor de~ıldik !Iillasa; iyi iş sahıbi olan 
hlr crkt.kle halın sayılır sen eti obn 
" r genç kız birleştirilmiş oldu. Ruh. ö
nü! ve tabiat yakınlıklarına gelini;<'. 
ki= buuuulc. gul olmll$ d "ildi. 
1 te böylece, yaş:ıclığım hayat hakikf bir 

v AZAN : ve YILDIZ 

-
hayat olm d"1ı gibı. kavuştuğwn ve ıa
nıclığıın izd.ivaç da hakiki bir ızdivaç 
cla.naııuştır. 

Zahiren, bizim hayatımız dostlanmı
zın hayatına bnızeyordu: Bırliktc tiyat
roya gidiyorduk. Briç oynıyw-duk. Dost
larunızı kabul ediyorduk. Nt!2aketli bir 
•v s.~hibl idim. Kocamla bn!;başa kııldıi;:ı
mız v:.kil, h~ ı,1dcıı, hüsnü imtizaç ı:a
hibi bir refika idim. Fakat hu zahiri ne-

nin altmd:ı, derin bir aliıkasızlık ve 
,·orgunluk gizleniyordu Kocamın gerek 
karakter!, gerekse tabiaU hO'!Uma glbnl
\'ordu, Bazen kabahati kendimde bulur
dum. Belki soğuk bir kadındım. Tabia
tım böyle idi. Sebebi her ne oluna ol-

ŞEHİR HABERLERİ I 
Terfie Iayik S?ö-' 

rülen hakim
ler listesi 

İzmir ve havalısı adlf· 
yecilerinden listede 
ıs,,.ı olanlar •• 
Terfie layık haltiml~r liste ındo u 

:ııevaun adları ı l:t vardır· 
İzmir a~tr ceza mahkemesi azasından 

Bn. /.üheydo Yeğin, B. B. Abdurnhman 
Bi• ve lsmail Öğüt, müdddumuml mu
avini B. Kemal Rerkarda, ildnci ceza 
hakimi B. Beh_.,ı Turgay, üçiincü sulh 
hukuk hakımi B. Ömer Kaya, Urla :.u
kuk halimi B. ' rif Kcılhan. Kuşadası 
c.-z" !Wklmi B. Fevzi Oz, Seforihi ar 
hakim! B. l lüsryin Fehmi inal 

Bunlarn ait t,.rfi emi:rlr.:rinin gelmesı 
dt·rde"'ttir 

----
Kamyon ve otomobil 

lô:•tiği getirildi 
l!ı·ı).ıç: ç_ın ..ıı} rıl n k,:ın1yon ve oto

nıohıl 1:\ :1klerı di.!n cetiriln1ietir. Bun
ların l<:\-:Z'}'llttnı r·c;1ret ı1üdlirliiğı.1 \.'a

aktır 
lmta T ı~aret . d..ırluğ eli.an at:,. 

k:ı'"· ncent~ıl ra hir r.:Lnıim göndererek 
ilitıyaçlann1 " nı~ tur. '\l:tkadarlara 
bırer"" 'P tk~ı \.eritecektir 

ı-ı.ıılar teshil ed'l "ek vek.'.iletten tt'b .. 
lri ohınnıu tur ---izmirdcn imralıya 

d ilen rnah iimla,. 
İ · · rvındcki :nııhklunldrd.an 

bazıları kısın\ kcaı·, İnıru!;. Ct'za c\inc 
nak'edilın ktc-dir. Bu clcfa da ıslahı hal 
ı tı!hleri orUlcn rcnçbcr \"<! sanatkllr-
1 .. rdc.ln ll kuz mahkl.ıınun İıııralı ceza 
vın nakill~n adliv" v kalet!ncc m•l

n•tsirı R,urulrnı.i. til.ı.. 13unt,r halta ~-n~11ı-
la vk• '1 :cdclc rdıı·. 

Altayblar arasında •• 
lzıııır :nJ;ıi}onu olan Altaylılar <'V· 

Hl ı I?""" Ank rııpnlastn kendi arnla
rında bir tnplantı 'npmı br "' y mel< 
~emı lE"rdır 

l'opl; ntı<b ku!Uhun muhtclıf ısleri ve 
art ('umartesi ı(." U verllceek btılo 

f ~Hriısiıhnlistilr 

İzmir merfıez 
--------

BeledJye tabfpliğL 
Af, on Karnhis;;r merkez hükUmet ta· 

bıbl B. Atmt Ton İzmir merkez beledi
!'<' t.•biplij':lne naklen tayin edU~tlr. ------

POl,ISTE 

iifüriilı~ülUfı yapm" •• 
Fc'7•paşa bulvarında oturan Osman 

ol:lu Hihcyııı Özbilgin UfürUkc;ülük Y81>
lığı iddUıslylc diin zabıtaca vakalıınmış
lır. 

Birlik toplantıları tamamlandı 

ithalat birlikleri içtima
ları da dün bitti 

,.-----------:x.x:~------------

Bldnço ve bütçele,. tasdffı edildf, yeni 
yetleri intihap olıındıı.. 

idare he-

lzmırde mevcut be~ ithalılt birliğinin 
umumi heyet toplantıları dün öğleden 
sonra tüccar birlikleri bina!lında umumi 
katip B. Atıf inanın huzurlyle yapılmıı
tır. Bu beş birliğin idare heyetleri ta ... 
vip edildikten sonra 940 plAnçoları ve 

SPOR ------

941 yılı bütçeleri ıaadilı: oluıunut ve ye
ni idare heyetleri aeçilmek ıuretiyle top. 
lanlılara nihayet verilmlıtir 

Bu aureıle gerek ihracat ve gerek it
halat blrliklcrlnir. umumi heyet toplan
tıları taıruunlannut bulunuyor. 

Milli Küme meselesi 
iz mir 

12 
bir 

kulüpleri Mil it Küme maclarının • 

yapılmaıı ıçın takım üzerinden 
temenni muhtıraıı gönderdiler 

G~en seııe yapılan Miltı Kıor ıı~larınc!ıı Altay Uıkımı salıaııa çıkarke>ı 

Millı küme maçları 12 takım üzerin· karada da böyle olagelmektedir, 
den yapılmadıkça lzmir futblunun iıte- Demek !.tlyoruz iti. milli küme 4 lo
nen ve beklenen ink~fı Ye lotikran bu- tanbul, 4 AnkaTa ve 4 lzmirden olmak 
lamıyacai;ına kail lan lzmir kulüpleri üzere 12 takımdan teoelr.lı:ül etmelidir. 
bu hususun wınlnl zımnında hazırladık- Böylelikle her huauota mlloavat te-üs 

rı lr ınu !ırayı beden terblyeal ııe- edecektir, deplasman maçlarında latan• 
ne! direktörlüğüne, futbol federuyonu- bulun avantajı kalkacak Ankara ve iz. 
na "e Ankara kulüplerine göndermı.- mir takımlarına derece ~!•bilmek im-
i rdir. Muhtıranın hulı.ası şudur: Hnı verlleeektir. 

Dött senedir yapılmakta olan mffiı Hele bu eeno dcnildiRi gibi tstanbul-
küme ınaçları Ankara ve lmılr futbolu dan 4, Anhradan 3. Eokişehirden 1, 
üz.rinde gayr! kabili lnltlr bir yükaek- lzmirden2 ıakım alınına lzmir büabütün 
lik. yaratmıştır. Daha evvel Anlcarada mazlüm ve mağdur olacaktır Bu şerait 
futbol çok utf idL bmlrde be harici tahtında lzmirln dere<'-'! alamo1ına lm
temaslar sebebiyle •ehir takunı, Fönt kAn yoktur. 
Vlyıınayı yenecek derecede ileti g.İtmit- Bu ııene lzmlrin müsavi kuvvete '• 
ti. Takım cihetinden ise kendi sahamız- kudretle 4 takımı vardır. Milli küme 
da bile lıtanbul tAkımlarly!e boy ölçü- işinde ki\r ve zarar kulüplere bırakıldı
temlyotduk. Milli küme zamanında ay- ğına göre t.ıfyoruz k! bu aene milli kü
ni lstanhul takımlarını yenml izdir. Fa- meye bu dört takım almoın. 

Dış politikamız 
,....._......._ 

Şa~nıalı bilmJyen 
istilıaınette sabittir ve 
daima sabit 1talaca1ıt•f 

" Brış:u af• J. r 'ialı ı de ] 

ca~·ii>ll' dı·ı:il .,uı1ı )·oli le clılc cıli 
~ni sö)leıni" hnlunuyordu. 

Bulı:arlstandıın yüluclcn, her türlii ı-
nrru> !iklri<·riml ıı uzak bir politil.a IY 
klı> edildiğini belirten bu •ullıçu :;oıleıt 
kar<ı. Balk:ınLırın emniyetini ideal bildi 
Türkiye liknyt kalamazdı. 

Bu .\·oldaki ı:ayretlcriınizi artıırıııııl 
lıizınıdı. Onu ) apltk '" hu ntticef' 
\'Otel.ık.. 

il rkiye wkilimiır. hay Şükrü art" 
col!hınıın son beyanatında ifade c)lcdi' 
l(j ı:lbi •Ilic bir yerde, hiç bir taıırriı' 
emeli nlınadığını siiyliycn \'C sulhlnrnı' 
korıımnk ııra~ c ini ııildcn iki k~ıı def• 
let el ıkıı;ın:u ı \'C siM ntesl yaplı,. 

17 sub;ıtıa nknrada İllU':ılan:ın lıt" 
) muunenin rulııı \"O hakiki ımın:m bUJI' 
dnn ba ka bir sey dei';ildir. Bnşkn ırırte 
tefsire de talınnırnillii yoktur. 

Du açık ''e samimi lıiidisevl bn lııı 
tilrlü nıtbyıınlar, b '1<11 tiirlii ı;;ıs!rc kal
kanlar kendilerini aldatmalct:ııı ve a\.,.t. 
nıaktaı1 ha l·a lılc bir i-. gijrn1rmi · t'llıtf"' 
!ar. 

Riziuı Bulı:-arlara \etdii::iıni-ı 
Bıılı:arların suUıa lıııi;lı kalmak ) 1 Jll" 
dald toıninatlarının bir mukabelesidir. 

F.icr yarın Bulııar • Rumen hudut!•• 
rmılıı toplanmakla bulıın'111 Almnn or• 
dnları Selanii: .. tloinı inmek lıarekcli
rıo ı:ccerlersn Türkiye menfoallcriıılO 
ı•ııp l'tıirdii:I tedbiri ri ahnakt:ı lı:ıreıcel 
seı·hf',tMni muhafazada asin trttddiil 
s:östc·m1 i ,-ece ktir. 
Bnnmı aksini düşün k "fılıki) eyi 

~aflel idndc gilrnıek olur ki Tiirki1 c lı~ 
bir 7aman ı?nlil :wlan:ı.rak bir de' !el 
dci:.ildir. 

Daha lıarhiıı ilk :t} larıııdnn itilıarcD 
çok ıınkları ı:örcn politiknınıı Tiirk ol" 
du<Ulln rek .. n rnzilell'ri tahmil cçll"' 
nıiıı bıılunuvor. 

Ordıınnız hcı· · ıı dikkatli. her an b 
'as lıcı· nn harekete lııızmlu. Emniy•t 
salmmızın telılikcye dıi•nıesl onu derlıal 
harekele ~elirıncı<c kıi!i ~cleocktir. Tilf• 
kiycvc mütM· dh sİ.VL«i , ... askeri n!l• 
ma.\i ler bir kıynıt'.t ifade cd lıilınekteJI 
ti ima uzak knlmai:a mnhl.iınıdur. 

Reali t politik:ımız •· <ınıvan ı ti 
nıctiıul<" ahiatir , .... d!lhn:ı sabit kal:P' 
caktır. 

HAK lOCAKOCLV 
-------

~------------~ 

Milli Şef 'in tebrik 
ve başarı temennileri 
Ankara, 24 (A.A) Riyaseti 

Cümhür umumi katipliğinden: 
Hallı:evleri Vb odıJan lr.urul\llUnUn 

dokuzuncu yıldönümü ve mevcut e• 
vo odalara yenilerinin lı:atılmalorı 
mÜn84Cbeıiyle yurdun her tarafın· 
dan "ldıklan asil duyguları hav! tel· 
&raflardan çok müı..haosla olan R.,.. 
islcUmhıır Milli Şef lımet lnönü kor
ılı~ tc-brik 'cı daima 11rtan bıtŞArı te-
ınennilerinin lblnğına Anodolu ajan· 
sııu ta»sit etmıı krdır. --·---------------· 
Ba.şvelıllln bir' cevabı.. 
Ge(cnlcrdc ıçtima eden İzmir KızılaV 

konı:ıı:esi reisi sı!atiyle vali tarafınılaD 
çekilen tclıırafa şu CC\"llp ı:elıniştir : 

Konsırenln hakkımdaki temiz duyı:u· 
lanna teşekkür ederim. 

Başvekil DR. R. SAYDAll 

fLrıcı·ın Özbilııin muhtelli tarihlerde 
A bdumhnuın oj\lu O.muın, Ahmet oğlu 
Dursun ve Seri{ ~u Genç Kocamanı 
uvinl! kabul ederek hastalıklarını ve kö
türümlükler!ni iyi edecetlnl ııOyllyerek 
ııaralanıu a1maktruı maınandur" Fak1<t 
aradan beş av ı:ıeçt.W halde her biri 65 
vo n \'11.$ında olıtn bu üç hastanın has
t~lıkl;ıı1 g<'Çloeınls, içlerinden kötürüm 
ulan birinin de ıyilc<mcmiş olduj(u bil
di.rilını:-ktedı r 

kat ne yazık iti milli küme başlangıçta Bundan <0nra muhtırada bahsedilen 
4 lstanbul. 4 Ankara ve 4 lzmir olarak bu dört takımın Altay, Altınordu, Ateş 
yapılacak yerde Aııhra ve l:unlrden ve Göztepe olduğu yaz1lmakta. 12 tA
ikişcr takun alındı. Bu hal bu iki ~ kımlı milli küme maçlannın aeldz veya 
futbolunda iıtenen Ye belı:lenen yük- on takımlı maçlardak.: milcldet zarfında 
ııe~l ve t.tikran temin edemedi. Çün- bitebileceği kaydedilmekte ve 12 ta- .,..ıııııııııı••••••'•••••••' 

H r Uctl znbıtaya milmca:ıtlt' Hüseı·in 
Öıhilgini ·akal:ıtmıslardır. 

Kanlı bir fıGllflG 
?\I ıuil :oka!~ıncln oturan Hüse:yın ve 

}akın tanıclıklonncl<'lı Emine. bir kadın 
mcsele5inclen knvı:ıa ettikleri İbrahim o:!
lu Necınty; hıçakla ba "ndan vıır:ıla 
"' laı- ve tululmıı.slardı• 
"..KABANIN 
ALTINDA ÖLDV 
lkıı;taıııa kazasının Kınık ıın1ııycsint! 

ooğlı l'l!klar lı:oyü halkından Sillcyman 
o~lu Kiizım Cift adında on yaşında bir 
CO<'uk tarl•don araba ile köye dönerken 
yolda arabadan di.Lşmii" araba tckerlek-
1 i ho\'1unclan ı:eçtjJ:I lcin derhal öl
müstür. 
füidi~ ınilcssif bir kazadan ile.ri 

Rl'idiili anlasılnı1$tır. 

sun, ya<amakuın pc'< bilyük bir zevk 
aln11yordtını. Hayalımı seyp sPVe Yll.'Jll· 
makt.ın ziyad ona katlanıyordum. 

On be'i senelik evlilik hayatından son
ra, Hamdi bir zatürrcedcn gitti. llk M· 

deme gc>çinO<>, hakiki bir f<>rahlık hisset
tim Vl" bundan kendi k<•ndime mahcup 
da oldum, On beş sencdeııberl ilk defa 
olal'ak kc'lldi odanı, kendi ptıı~ıın. bü
lil.s:ı lıilrriyetiın vardı! 

Z.,,·cim kazancı hayli büyük bir İ§ 
nwuııı idi. Ekseriya do,;tlarını veya mUr 
!erilcrinl yemeğe getirirdi. Bunlardan 
hir, ikL•I, talıil, bana iltifallar c;.ıkmai!a 
w kot'te yapmağa teşebhii.• clmiş!C!l:di. 
l'iA.kat ben bunlara o kaclaı· tam bir şe
kilde bigane idim ve kocam da, yaban
c~ların önünde. bc·nim sahibim olduğunu 
o k:ıdar gu,ıeri,<Ji bir şekilde imar wer
di ki, bıitlin Uş1k naııueıleı·i bu teşob
büsl•rindcn \"ll geçtiler. Simdi, otuz he§ 
)'aşında dul kalınca, crkeklı·rin yakl"'l
m:ı tc;ıebbüslcrini eskisiııd .. n fazla kır
ciım ·e kiınS<'ye yüz verınedun. Evlilik 
haralı hakkındaki ilk tecı·iibcm, yerü
den başlamak için balıa hiç heves vermi
yordu. Rahat rahat ya"'1ınava kiü bir 
lradım vardı ve )'1!ni kazaıı<lı~ım lstik
lalime her f'lYden fula dü§kUndiim. 

!.ü lrmirde müoavi kuvvette 4 takım var- kımlık milli kum~ maçlarının bir fayda
dır. Fakat ikisinin milll küıne harici kal- at da .c;yle anlatılm.aldadırı 
ması derhal zayiflamalarını intaç et- Selli takımlılı: milli küme maçların
mektedir. Zayıf düşen takımlar büyük da futbol faaliyeti lznılr ve Ankarada 
gayret ve fedakarlık yaparak ıeneye yalnt:ı üç dört haftaya inhlııar ederlı:en 
milli kümeye girdiler mi, Bu dafa diğer bu dafa sürelcli ve faııılallZ olarak üq ay 
ı<ireıniyen iki akım zafa uğı-amaktadır devam edecektir. Bu ı.e l:zmlr vo Anka
k.i bu hal lımir futbolunun istikrar bul- ra halkının futbola olan a!Akasını azami 
ınasına imkan vermemekte, idarecileri hadde çıkara<ıalr. ve bu tehirlerde iotan
ve dolayıaiyle kulüpleri çok mütkü\ bulda olduj(u gibi kuvvetli takımlar ve 
mevklde bırakmakta ve beyhude yere zengin kulüplerin doimaıına oeb.hiyet 
yormaktadır. Bu hal tablt ayrıble An· verecektir. 

Çe.$me malalıemesf IJcq 
lıôtılJI mahJıemeye 
verUdi.. 

KONFERANS 
BİR MARTA XALDI 
fzınır nıebmıa Mahmut &at Bozlatt-

ÇeŞDte nuılıkeınesi başl<ıltiliı B. Hasa.n dun Halkevlnde vereceltlni yaxdıJtımıı 
Ok tahtı muhakemeye alınımş. munuıl- 1 konfe.rans. rahatsWığı hasebiyle 1 mart 
lcyhin vazif...ıne de nihayet verihniıiUr. tarihine tehir edilıniştir. 

Kucaınla birlikte yaşadığımız büyilk 
apartımandan vaz geçtim. Hi~ •ev1dmi 
okşamamış olan li1b mobilyelerimlzl 
sattım \•e çic;.,klerle yeşillikler ortasında 
ı;önlilıne gilre küçük bir k~ktc yerleş
tbn. BahçemJzl tanzim Mmek, okumak, 
ba%8Jl yürüyerek. baıon da bisiklet ve
ya otomobille etrnft:ı gezinmek zamanı
mın <'n ınUhim kısmını işgal ediyordu. 
Dostum yoktu ve olmasına ihtiyaç 
da duymıyordwıı. Yalmzlığun benim 
i~iıı çok kıymetli idi. 

Bir sene pek llltif bir ~ckilde geçti. 
Benim köşkün bitişiğinde, çok zaman 
kiracısız kalmış olaıı köske genç bil' çift 
gelip yerleşti. Bir kllç hafta, kom.'tllla
rını la buluşmaktan itina Uc sakındım. 
Faka!. çok C"Çmeden onların halleri gö
züme çarpmağn ~!adı \'C gönneıne:zlik 
edemedim. 

Erkek genç, sporcu. açık w vlınll 
yüzlü, kestane renı:inde küçilk bir bıyı
g, olan bir delikanlı idi. Her hah evin
den, saat S<>kizde çıktığını ve anahtan, 
deliğinde, yavaşça çevirdllfüıl gllrüyor
dum. IDç şilphesl7, uyumakta olan laı
ıısını uyandınnamak kin bu clcrl!C!' ihti
yatla hareket ediyordu. Evin kapısına 
kadar kadının ona refakat t"ttiğini bir 

defa bile görmedim. 
Bahçelerimlzl alçak bir paıınaklık 

aymyordu, Adamcağızı tara.!sut altında 
tutmağa te§l'bbüs etmemekle beraber, 
verandaından 'Ollun gidip geldiğini, -
bah kahvaltısını yalnız başına hamladı
ğını lslemlyerek görilyordwn. Bazı defa 
bir tepsi hazırlıyor ve onu içeri gi;türü
yordu. Henüz yatakta olan karısına ik
ramda bulunduğunu hls,.,ediyor ve içim
den bu mesut kadına biraz imreniyor
dum. Hamd.inin kUçilk hizmetlerini da
ima ben görmllştUın. Daima onan kon
forile meşgul olmwıtum. Bana buna ben
zer k:iiçiik dikkat ve alakalarına hiç şa
hit olınrunı~ım. Vakit vakit bana bir t"l
mas hediye ederek ve dostl:ınnın onU
ne çıkarken onu taknuıi!a Leni mecbur 
rol!l'ek hol hol gönlnnıil at.ı l;mı ~nnnt"di
y(}l'dll,, 

Bu genç kadın acaba kocasının !c~
lı1il?lni takdir ediyor ınu. diye duşunü
yordwn. fstemlycrek, onu ızözet1"1ıı.eğe 
başladım. Geç kalkıyor. sabah yem~lni 
penyuvarla yiyordu. Sonra giyinlvor. 
makyajına uzun bir zaman hasrediyor 
ve cıkanık evi bir hizm~ki katına ter
kediyordu. Bazan bir arkadaşı onu al
nuığa geliyor ve ilcisi birlikte bay Halu-

Deniz 
Gazinosunda 
Pero~embe alışamı 

EGLENCE 
Gecesidir 

Masalar.. yemefılidfr •• 
ıııı gün evveı angaje 
edUmesi ,.ka oııın ..... 

kun • ko~unun l.sınl Haluktu - kilç!i1' 
otomohilile han·ket ed.iyorlarcL. 

Bizim hizmetçi kndın v· ·,t.ıs;l , sorup 
araştırmadan, bir çok ~eyi ı; renlyor• 
duııı. Haluk Kesin ı:;eııç bir mimardı. 
Zevkleri ve hayatı müte,·a:zı ıcli. Faka! 
brısı kibar hayatını seviyor. konfor. 
her giin yeni bir elbise isliyor, a· ka&Y 
larında gördüğil her şeyin kf'ndL•i dP o 
olmasını talep ediyordu, 

Nihayet ~tık. Ve takdimdm bir&l' 
sonra, çok (,'abık samimi olan N~tlm:ıtl 
Kesin bana şu itirafta hulunclu. 

- Hııluk ça<:ııklarınnz olmn.•m ıstl
yor. Fakat h<>n aklımı kaçırmıd•nl ÇJ
culclardtm nen t ederim.. Ba r 
çnı:!ınr, ağlarlar. Bütiiı:ı 7_antaılın1z rııP
tpclcıkr Tnbil bana hak vcıirslnl7. 
daınıı111 berbat ct.ın<'k f.<;tt>mem' 

Ben is~, kOf'a•nı SC'\"tlldıi!Jn ılaldc 
cocuklorımız ol:n.ısıru harareti" teın ıı· 
ni ctıııi.-tiın. Du dilPllim hlc bir 
tahakkuk edemedi. Bu sebenlc, l!alukt' 
q~·çekten sevly<ırsa. bu •<'kilde ko~u~ 
tn.lsıno bir nlaruı vercnle-dlm. 

- O ne düsünlit'or? di\'e sordum._,_ 
Kahkaha Ue güldü ve cıllucşte parlı;ı

s:ırış!n buklelerini salladı: 
--c Bitmorli -



SA.LI a .. ı TE•IUIA - 25 aı ıs 

. k açl f Balkanlarda va~iyet, H .... 1.__evı upası m arı lngiliz. ve Alman niyeti 

ve Halkevi koşuları 
----X:ıt-

48 JI s. 

'CZfl\1 

7 
8 
9 

10 
ı ctn 

u G 
22 50 ~ 

2n003:5 
1 125 l 125 

11 . 

16 50 
20 ;o 
25 

'J 

R 
7 
l 

~~~-IWIN~~~-

/( ı vmetl i bir teberru 

DOKTOR ..!:- Befıffll oflu 
AS. Bastmesi Kulak Boiu. 

Qi llitr etiyle apdnu ~ve sucukl.n yiyenlerm baiır;lakhlruwla (Abdest boan) dediiimiz m':'1°1ukllln 
llHrt metrMelı oa metn e kadar serit1er, kurtlar biaıl olur. Banlar vucadammdaki lma1an emerek bD51!_ • iştalms
... salflik. kusmak '- döemeaı ve nih~ ölüme sebelHYet wrirler . 

Hu kurtlardan kurtulmak i(in en b'rincl den •ThlOFUJ) dur. Kutulann •çwde kullanı tam '.'lazıhdır. Sıhhlıt ve
klletinln mDsaadeslnl haizdir. Her ttZ&nede lndunur. ..... ..... ...... 

Timofu.i Tin ofuj Timofuj Wıı'"hd ,...._. ikmal etllli$tir 
.................. bateder. c.:TBMEllAtlB8t • Man...._ 

....__ --- ~ .... t11 " ........................................................................................................................... . -................................................... .. 
I'. C. ZDIAAT BAJRUSI KEMALPAŞA AJAHSIHDAH: 
~ Sei.tvep 

tn•LbfJtıaame 
No. 
Si 

80 

• 

Gayr.1 enlm
iln mevtdı 

Kuze er 

B 

Ba 

Ce 

nan ve 

Mustafa km AUH 
Summ:u 

lbnhırıa kızı Kiba
re Varol 

ibrabim o. imle
• Puma 

~~~~~M ~~~~~~~~~.---
ve Vl Ca. rif velUleSI Si 

rlf ajta re si 20 l '936 Ta 00 No 
llıhlılı6 o. 

&\ıınutlu 

Awmutıu 

Arınutıu 

... il 

l'z 11s 

lu-mutlu 

97 

91 

" 

-
----UI 

U8 

-

yfn Fukara 
Ahmet oğlu İsma

ıl UA-urlu 
Ahmet o" ı İsma

il U urlu 
Ahmet ~u Isına· 

ti Uturlu 

AlulMt oRlu İsma
U U~Ju 

~ ollu İsma
il Utarlu 

• .._. ollu IUza 
Cin 

İllllall km 7.e~ 
G6rece 

ı.m.n o. Ahmet 
Ularlu 

~ o. Ahmet 
Uiurla 

l.mail o. Ahmet 
UAuriu 

.. o. o.o. 
Sak 

&alil o. Osman 
Sak 

Hilseytn O. Ha
llllll l'ehml Oenez .... , ... -·. .. .... 

HOıleyta kıızı Ha
tice Tbrk 

MU9tafa Jma --7.eyyen Kob1ay 

I lik Tar 

Ada 1çi 

Ada içi 

Paea Ti ar 

Ceşme altı 

Kuyruk pınar 

Kuyruk psnar 

Kadı alam 

Anbltı 

Ankaltı 

Kuzey er 

Harman tepe 

KUklilk 

B 

Ba 

Bağ 

12866 Şa. Co kunun O ı an Ga Yol ve Çay Ş Se ı M hmet Ce Selitn 
o~lu Ahmet cavll.$ ll/3 934 Ta l5 No 

3676 $a Kalpak Hacı Mehmet Ali Ga. Arın k ojUu İnce Ahmet $i ..\z

2987 
mau ğlu Mehuıet Cc Tarik T. Sani 341 Ta. 39. No 
Sa. Dır buçuk ı tre J(elllŞliğinde azmak Ga. Hilsel bı hal n verese
deıı oğlu Ahmet ba - SL Veli Cavuş hal n vereseden Emir Ahmet ve 
Osman ve Nazmiye ve AraPlı Ali ba~n Ce. Fariğ Ali efendiye 
kalan müfrez hail Haz.iraıı 933 ta. 20 No. 
Şa. Sahibi mülk Kınnılı Mehmet Ali Ga. KGraıne oğlu Hacı Ha
fız ile Bozkırla H , n Si Tarik Ct:. Kırlı Mahmut K V\cl 325 ta-

<t596 S: ~ N~ oJ(lu Hacı H ın Ga. İı partalı Molla İbı ahim Si 
Kel Bekir oilu Hacı Hüse-yın Ce Hissede lardan F a Allı t--

ye müfrez ~ mart 926 ta. •1 No. 
;352 $a. Hissedar Fatmaya mn&ez bai Ga Hisıledıu Allıue, e milfra 

W Si. Hacı Bekir verese& Oe Koca tb al im o lu Hacı İbrahim 
17/3 926 ta. 35 19 No 

8332 Sa. Yol Ga. Cay Si. KıaıneD 'Ozümcü o~lu HF Mehmet Ali bai! 
ve kısmen Bliberden m~en F tına ~ ve kısmen Alı 
Kavas <>Rlu HU.se\ in tarlası C.e MUE:rez ' resoden Ali bagı 5 5 940 
tarih 10 No 

4136 $a. M.ahdwnu M 1 <tı Ga. Koca SUle} man 'e Ahmet Hoca verese
si $1. l1acı SUleyman ve sahibi ınnlk Ce. Hü eyin be mahdumu Ce
W 24 1/932 ta 161 No 

2757 Şa. Mukaddema Mustafa Ge Hacı Süleyman vereselerı ıdmal Bli
ber QRlu , reseleri C sahibi mtilk 7 3 940 ta. 33 No. 

BaR 1 heok t' ~s.5 Sa ~~ 0 oğlu Hacı Ali ve Jpşmen Ay ı o lu Hacı HU.o;eyln Ga. 
H ı O nan bır derı Sakir resesl $1. Hacı Osman \-eresesi Ce 

Tarla 

Yol "" '> 1938 ta 113 No 
9100 • Sa. ol Ga. Sahibi senet ){ehınet ve şenkı Mu tafa Sı Nalbant ol· 

lu Hasan Ali Ce. Osman veresesi 26/2 937 ta. 97 No. 
1838 Sa A oiclu Hacı Hafız Ga. Aliye ayrılan mahal $L Ahi.. ol

lu Hacı llafız Cc. Yol 19/10J938 Ta. 41 No 
3906 .$&. Pehlivan~ Baba vereşeleri GL Hafız SU)eymana ndlfrez 

mahal Sl Pehlivan o 1 Uafıl Wl'eseleri Ce. Dellrmen anla T .... 
ni 928 Ta. 32 No. 

298'1 Sa. Yol Ga.. Xadı oAJ.u ~ Ali veresesi SL KilQilk Yilrilk Ce. 
Hafaz SOJeymana ml\fres ınahal 1ıaısrinbanı 926 tarih 28 Ne. 

8ZT1 Şa. MUfrez ve Tevfibya verilee '-• Ce. Evvelce Dewcinln Baa 
Ahmetten Htheytn Avntye elJ'Mm Molla Yuauf balı$. Vakıf ea
ml t.ıı.. 

6U3 $L Tartıtt.m Ca. Çay St Cumuncu Mehmet ala vere.Jeri .,._ 
Ce. Panavot ba;tı Nisan S3t ta. M No. 

1838 Sa. Hacı Ali Ga Bekir efellCB ~ Hatice baitlan Ce. Tarildam 
mut 334 Ta. t No. 

9656 Sa. EvveJee Baeı Ahmet -ve Hacı Abdullah elyemı Tlpeli Ava 
ollu halı ve kısmen Peoe u.an kansı MUnevver balı Ga.~ 
$i. Kısm~n kunduracı lfehmet ve lmmen Mustafa ojlu " 
Ja.nen Peıpe Hasan bnsl Münevver ve kısmen muhacir Abdul
Wı kana l'irde8 baıtlart Ce. Koca Ahmet ollu Mustafa km Ane 
13/4/940 tarih 29 No 

Zlf Osman ~ A E\ aı lill Bal 2757 Sa. Kan Alt Ca. y~ oıt1u vereselerl Si Nikolakl Ce. 'tarildam 
y.ım.z m.n 929 tarih 45 Mo 

JI lbrahim K. Fatma Ada ici Bağ 1838 Sa. Yo1 GL Nalbant )f.a.-t etirn1erl be;tı $1. Beklre m~ ba~ 
Arslan Ce. KücOk Abdurnhmana rnllfrez bal mart 340 tarih w 14 No. 

G Mehmet O. Meh- Cesme altı Baal 4136 Sa. Kara Memq o11u Ali bab Ga. Ada köylU Molla Salih balı $. 
met X...•ttin Eskici Tarik Oe. SOymeJemez oiltı Mehmet Alt vere9elllndm kwknell 

Enılne T. Sam 340 Ta. 80 No ~Uk,nda adı va ewadJarı yazılı borclulann T. C. Zıraat Bankam Kemalpaşa ajansma olan ~ndan dolayı yine hizalarında yazılı gayri menkuUC!!'I 
la.fı1ı bnuıı hlldlmlerl datreshıdo (45) gUn müddetle açık arttırmaya çıkanJnu9br. .,_ 1f 4/1111 tarlllne l'altlıtan ~ Riinü saat 11 de bas1ıyarak saat 12 de bitıecıelctlr. Satılan PYri menkullerln bedeli borduların bankaya olan be>Rla
•s az ..,. tahmin olunan laymett bulmazsa sabs on bes gUn sonra.. 

bor.: 25
14/Jla tarihine l'Mtb.van cuma Kiln11 ayni saatte lhalesl ya1Jl}ır. borQlutara 80lt -- on bet KUnlük lhbaraanw tıeblii olunur. Bu mCkWet urfmda dahi 

t öd~:- ızae btıt ihale Y81lllmak ür.e dosya icra blklmlı~e tevdi olunur 1haleri yapıp yaPln8makta banka .-belt olup ihale ~ ~ 
~ ~ lılr llllk MWla-..... ~ıımu. oldu~ depozitoyu ~ ahr. 
~ ınlıteveJlit muratlar ve .-e ~ ve sair hardar m~e aıt olup ı;atış bed li dolrudaıı dıcılrw• mOltakrizbı batuw .,._.. edilir 

... ':. ot.a ..,... menkuller &zerinde dllet- Mr 'hak ve alacak iddia edenlerin yirmi ıün 7.arfmc1a hu haki.-. alt ~ lllrlb ben\mn•~· 
.....___ıa: * ılerl Ya ıllr Abi takdirde ~ tapa ~le sabit o1madıkc:a ._ bede1iuia --~ _.. bsnlahr. 
~.:.:~~-.,leWrllbemı ıtrcOawlllllttıeT.C.ZiraatB haır-.lsJ•s•cr n.ialuııiar ........ ._ ftdılhafala 

ı:. saz em s • .. = - o 
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(ODVN ALINACAK) 
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tın bed vahit fia esası ilzerlnden öden .. 
10 16 20 25 484 (332) 

Belediye Hauagazı ldal'eal miidÜl'JilOlnden: 
İdare d ml r hal bulunan 75 lir Ucretll Fabrika satış memur1u~ ile 

keza '15 lira Ucretli abonman memurluitu ve 00 Un Ucretll bntaredıaa me
mur alın caktır. Asa~dakl eartlan hliz olanlann 3mart1941dntlsut1J.il 
da yapı)ac k milsabaka imtihanına iştirak ldn idaremke m8naatlerl 
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78' (468) 

SODA-BERK En iyi lngilis 
Karbon atıdır 

(428) 

ız11•a DEFTERDARUODIDAlf: 
Selhn Samanın Yen1 Maliye fttbuine olan 105132 lira 89 kunq U.,, b

zancı v~ borcundan do1a)'I ~edilen ~aka A1Qhey Aptiııwle 
17 - 18 - 19 sayılı ve 120 lJn kıymetindeki behça Reditl villyet idare heJell 
kararlyle 21 lÜD mnddetle mUzayedeye ~. Taliplerin 513/lMl 
çarşamba "unu saat 15 t:! vUAyet ıdare heJellne mllracutleri din ohmur. 

11 - 18 - 25 - 2 489 {MZ) 
~~~~~~~~~~~~~-

• .,... DeıllQollfll'I ......... --......... 
Utta fzndr ........ lllödaPlüfönd811 : 

Subenme 40 Ura aylık Ucre&le kapu memurluAıma memur ahnacalctar. 
Tallplerin duhul şeraitini ö;tı'enmek üzere 1 mart 941 tarihine kadar sub&-

mize miıracaat etmeleri illa olunur. 21- 25 867 (446) 

KRO~QMETREltRı 

~AJl.Uft ft1ZL.tSI MODOIU,OOOJIDB•: 
Keeif bedeli 4168,87 lira ve muvakkat temimıta 312 lln • lr:unt olan Tam

laam dahili su teelaatı ebiltmesl talibi zuhur etnwltllNlen 11 Jdln mildcWle 
temdit edilmittir. Keşif. '8rtmıme ve ı:ırolesl her "°8 müdGrlUAUmU7.de ve fz. 
mir 8-nüdürl~ ~. lste1dilertn ihale .uma .... 5/311941 ... 
şamba ltblti wat 14 te llüdö~üade müt11,ekktl komlsvooda hazır ba-
hmmaları 25 - 1 - f '126 (4'11) 

Kltn'AIU TICARBI' K0D0Rı.000HDBJI ı 
1zmır Jbtiyacma tahsis oluaan otomobil ve kamyon listiklerinin bir kısma 

.celmiltir. Ve bunlarm sabf flatleri de tesblt edilmiştir. Uısflle iht1ncı olan-
ların mUdürlUAUmOF.e mUracaatlerl ilin olunur. 735 .(478) 

ELSAMITOL 1 
ltlrar )'Ollan DtlW.. W Ye mlz

mla W ..,......._ Wni' wlaldan, 
•ııme ve prmtM lltlha11t ve llArek 
........ lrbı ................. ca
..... "bt'Wlr- Be 11hrlıa __. 
.. 11111.SAMIToL .. ,..... 

11.... .... ,.. 1 

Aasfıl• - •ıır•, Mımlılll 

v--... ....... satarde 
Odp,• 'rmltllr. 

~--en tal 



• 

SAllD"f!: 4 
- --

SiY A.SJ VAZttl:I' 

Türkiyenin va
ziveti ı[ayet 
acık ve pü· 
riizsüzdür 

Hariciye ueJıilimizin 
beyanatı münaselletile 
uUlusn an bir makalesi 
B. Mussolininin nııt· 
lıundalıl manalar 
Radyo gazetesine gorc, Türk - Bulgar 

beyannamesinin i.mznsından beri gecen 
bir haftaya yruun zaman zarlında bu be
yannamenin Balkanlar ve hatta dünya 
bakımından değerini belirten mlita1Aa-
1nra r:ıstlandığı gibi bunu yanlış tefsir 
ed[ n ve kötü bir tec;his koyınağa çalı~an
lar da olmuştur. Miısbet menfi yankı
hıra rağm('n, bu rnüsbct, vazıh, samimi 
ve kcıı:amaksız vesikanın maksat ve ga
yelf•><i değişmem.iştir ve daha uzun za
nnın lrda <U>ğiştirilemıyecektir. 
Haıicive vekilimizin bu hususta «Ulus> 

g:ızC't "ın vaki beyanatı jç ve ~ siya
M'tİmiıin hakiki fuılubiJr.. yani açık, sa
rih ve mert bir ifade ile yapılmıştır. 
Buncln harlclye v~kilimiz demiştir ki: 

« Tiirkiye politikasında de~ş bir 
teY yoktur. Türkiye ittifaklarına sadık
br. TUrldye bütün devletlerle ve bahu
llUS komsularile iyi ge(iıımek karannda
dır. Ti\rldye kendi emniyet sahasındaki 
yabancı faaliyet ve hareketlere asltl 
Jlkayt h~. Türkiye toprak 
bütünlti<Yibııe ve istiklAline karşı her ta
arruza silihla mukabele edecektir. Türk 
- BuJgar beyanaamesi hiç bir yerde hiç 
bir taarruz emeli ohnadıiıru aöyliyen iki 
komşu devletin satnimt el sıkışması ve 
.mleşmesidir. Tihıkiye, bu manada ken-
411i.sine uzanacak bel' eli sıkmda amade
iıllr.11 
~ eft, imıasına sadık. mert 

'lllrk elini ayni .adaltat ve samhniyeti 
fbphesiz ve riyasız bir ~kilde haiz olan 
lilç bir eli srkma1ttan çekinmiyece~i 
Tllrkiye, harlclye vekilimizhı aitzıOOan, 
'bütün dünyaya bfr daha tekrar etmiştir. 
Bir daha diyoruz, Çtımdi Milli Şefimiz, 
hundan on aeklz yıl ince, hariclye vekili 
datile Büyük Millet Meclisinden §Ull

lıan söyleml§ti: 
c Bizim maksadımız hudutlarımız da

hilinde, ~eoularımız :için ve biltün 
4'Uııya için sullı ve huzur amili olmaktır. 
!lyasetimizin gWl kapaklı hiç bir nok
tası yoJdur. Bh, men.abli kAfi olan ara
side mevcudiyetimizi ve terakkiyatnnızı 
teminden başka bir şey dUşllnmiyonız. 

A.tiyen Balk.anlada Tilrkiye dalına 
bir unsur JnfS8lcmet ve amiJ sulh ve sü
lr:Cınet olarak \htlram Barecelttir. Balkan
larda, hiç bir tecavOz emelimiz olmadı
jından, bu kıtanm huzur ve emniyeti 
1fbı ~idden şayanı itimat bir amil mev
ldindeyiz.> 

« IDUS> gazetesi cTütkiye - Bulgaris
tan deklhasyonm başlııtı altındaki ma
bl~e hariciye vekilhnizin beyana
tını şöylece incelemiştir: 

Biz, iki komşu devlet, birbirimize bir 
daha pek açık bir ~ki sual sorarak veTdi
ibrıiz cevaplar] vaıiyetimi7i tasrih et-
mek istedik. · 

Balkanlarda sulhun bozulmamasını 
menfaatintiz icabı telakki ederek her 
hangi bir münasebetle birbirimize teca
vüz eı.rnemek veya ilçfuıcU bir tarafın 
ta.aJ7uz.unu teşvik ve himaye etmemek 
Jaususundaki ahitlerimize sadık mıyız? 
-Evet. 

İkimiz birden vcyn ayn ayrı üçüncü 
bir devlete tecavUz etmemek a:z.im ve 
katanmızı muhafaza eaiyor muyuz? 
- Evet. 

Ve şunu ilave ettik. Bundan ötesi 
için her kes vazife, menfaat ve telahhüt
lerinin icaplarını yerine getirmekte, mil
ıt müdafaa ve emniyeti için lüzumlu gö
receği tedbirleri almakta serbcsttiı'. El
verir ki bu icaplar ve 1~birler yeniden 
tesbit ettiğimiz d06tluk, sulh ve itimat 
pr<'nsiolerile bir tezad teş'kil etmesin. 

Deklarasyon hazan o 'ka<Lır gariD tef
sirlcr1e kar~ılandı ld, hariciye vekilimiz 
yeni bir izahı lilzwnlu telakki eden 
cmu.u muharririne siyasetimizin de~
mez esaslarını ve sabit istikametini tek
rar elcıbit eden bir mülAkat verdi. 'R 
değişmez esasla!' ve sabit istikamet şun
fordır: 

!ttlfaklarunıza sadakat, her kesle bil-
1 .lSSa komşularımızla tyl münasebet. 
r· niyet sahamız içinde yabancı faaliyet 
ve hare\:ctlerine IA.kayt kalmamak. 
memleketimizin bUtünlUğUne ve istikla
line karsı heı· hanei bir tecavüze silAhla 
mukabele. 

Bu ~sif, menfi değil, faal ve mUsbet 
bit· politik<\dır. l\~illi emniyetimizi mU
ddaa demek oldui>',ı icin sulh lehindı> 
~avret sarfettik, ediyoruz, ve ed<>,.,,f!i7 
H rbın ihtilat ve siravet]erini milJi em
n · ·etimize zararlı adtlettierimjz için te
<'.<: ,.üz alevhinde olduk. övleviz ve öyle 
k 1aca~ız. 

Bu hakikntleri bilen her kes için ya
p hen\. sey. Türkiveden ne hiyRnet. ne 
t .. ıı i1

- ne> d en ufak bir yılgınlık bek
]PmC'ınc-k. mem1eketim1zfn hl'lrPlı:!"'tin<leki 
{!ii>-i.ic:tl'i~t '!' silphe etmemektir. 

Lonı:lr ,. ı'1vo u bugiinkU nesriyatmda 
l-ı "'1riw• \ 1 llimi7in beyanatını jlavet 
iy , r la nış ve sunları kavd<>tmi<:tir: 
Türkiy nin hattı hareketi İnı!ilterf'llr 
hit· bir zaman wnhe ııyandınna•mc;tır 
Ti'rk - Bul~ar deklarasvonu etrafmda 
mıhver dcvlMlerince yapılan tC'fc:irl,.r
den mi.iter ddit kalnn Balkan devlefleri 
va'l·ı:a. hariciye vekilinin beyanatı onla
rın da .errdcJitdilnU i7.11le Pfmis olacak
tır 

B MUSSOLiNtNtN NUTKU 
Unm znmandan beri, kendi tabirile, 

f.laoa hücumları -·-
lntıilizler istila 

limanlanm 
bombardıman 

ettiler 
-·--

ALMAN HAVA HOCUMLARI 
HAFiF VE TESiRSiZ GEÇTl 

Londra, 24 (A.A) - ingiliz tayya
relerinin bu gece Kalt. ve Buloğn istila 
limanlarını bombardıman ettikleri iiğre
niJmittir. 

Doklarda bUyük yangınlar ç.ıkannış-
1al'dır. Diğer bir tayyare grubu da Brest 
doklarına hücum etmiştir. Bir tayyare 
gc.ri döıuncmiştir. 

Londra, 24 (A.A) - Hnva ve em
niyet ııe2'aretlerinin tebliği: 

Dü'}manın hava faaliyeti u olmuştur. 
Doğu şimal sahilinde bir şehirle doğu 
sahili civarındn münferit bazı yerlere 
ve Londra bölgesi üzerine hoınbalar 
düşmüştür. Az hı>sar ve insanca da az 
zayiat vardır. 

Londra, 24 (A.A) - İngiliz hava 
ve emniyet nezaretlerinin tr.bliği: 

Şark ve cenubi sarki sahilleri açıkla
rında düşman hava faaliyeti olmuştur. 
Faka hiç bomba atılmamıştır. -
Musolininin nut
ku ve Amerika 
Amerilıa gazeteleri 
İtalya için artılı zafer 
nteuzuullcmis olamaz 

rEIO ASIR 

ILIAILA~IN nE ~ADAf. 
TAYYA:ESI VAft? 

-«>-

iyi harp tayya
releri ancak 
S-6 bin mi? 

----<>-
Almanların ihtiyat tal'· 
yareelerl de az.. İ114iliz· 
lerfn tayyare lıııvvetl 

'1ittJfıf!ı? ~·iıiVÜ""Or •• 
LoncJra, 24 ( A.A) - Observer ga

zet~inin havacdık muhabirine gi:ire Al
man hava kuvvetlerinin ilk hat tayyare
leri 5 - 6 bin arasındadır. Her nevi Al· 
man tayyarelerinin umumi velninu ise 
35 bin kadardır. Bunlann fiilen muha
rebelerde kullanılan tayyarelP.rle müna-
!lebeti yoktur. • 

Eğer harp tayyarderi beş bin olarak 
kabul ediJirse bn"1.ar su suretle tasnif 
edilebilir.: 

Uzun mesafeliler 1500 - 1600, avcı
lar 1500, pike bombardlntlln tayyarele
ri 750, kqif tayyareleri 450 

Bu~lardan başka Almanların inFiliz 
servisi tnyyarelerine benziyen 300-400 
tayyareleri ve ord,; ile işbirli~i yapan 
yine 300 -~ 400 tayyareleri vardır. 

En ~ayanı dikkat nokta Almanların 
az miktarda ihtiyat tayyareye malik 
olmalarıdır. Almanların ihtivat mevcu
du ancak 3 bin tavyaredir. Bu da İnırl
lizler icin cesaret bahştır. İngiliz imalatı 
artıyor. Amerikanın yardımı da ayni 

tempodn tezavfü edi:\7or. 
Lonclra, 24 (A.A) - fngi]iz tayya

re imalat nazın Biverbruk şunlan söyle
miştir: 

Nihai zaler azmi 

A vustLralya 

her şeyini ln~
liz zaferi için 

• \enyor -·-
AVUSTURAL YA BAŞVEKiLi· 
NIN INGILIZLERE HITABI 
Londrn, 24 (A.A) - İngilterede 

bulunan Avusturalya başvekili Menzis 
İngiliz milletill1! hitaben beyanatta bu
lunmuş ve demi~tır ki: 

- Harpların en mukaddesi olan bu 
harpte siz.inle beraberiz. Her neye ma-
lik ise hepsi sizin için ve siıdn yam başı
nızda çalı~mağo hasredilmiştir. 

Menzis «kendınizi katiyen yalnız 
bissetmeyiniu demiş ve Avustur<ılya 

seferi heyetinin şımdiden dört fırkadan 
mürekkep bir kolorduya h-:liğ olduğu
nu söyliyerek sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

- Bu A vusturallılarm binlercesi hak
lı darbelerini Roma üzerinde §İmdiden 
lıJss,.t•irmi!'Jerdir . Ve yegane arzulan 
ayni darbeleri Bertin üzerinde de his
settirmektir. 

12 adada açlık 
ve sefalet var 
Verem llastalıjı artı .. 
Olenler çoğaldı.. Her 
lıes 1ıunaı111 güfdbdj 
llelıllycw .. 

SC>N HAQ~~ 
i • _..JJ..-· 

Tuna yolu yakında açılı 
------------------x~.x---------------~-

Yeniden 3 milyon lir 
mal getiriln,ek 

10 bin çuval yolda, 
çuval daha 

1 

Tek tip 

met çuva] ihtiyacını karşılam 
yeni tedbirler ittihaz eylemi§tİ 

Evvt-lce Hindiatana sipariş 
olan onb'iıı çuval Bağdada ged 
lunmaktadır. Y .... kında oradan 
timize sevkedilecektir. 

Ayrıca inhisarlar vekaleti 
da bir milyon hız c;u"alı sipar· 
kararlaştırılmıştıı-. 

ekmek hazırlıkla 

Istanbulda yeni ekm 
yarın çıkarılıyor 

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

ElınaeJı fiaff bugün ıesfJit olıınacall .. 
istan~ul. 24_ (Yeni A~) -: $ehrimiı-ı si.?<: ba~lamlmıştır. BeJedlye 

de yem tek üp ekmek imali hazırlık.la· durıyetı, çarşamba günü sa 
n ilerlemiştir. Değirmenlerde bu mak- ı la.cak olan yeni tip ekm~ fia 
sada uygun şekilde buğday üi{ütiilrne-' (Bugün) tesbit cvltyecektir •. diyorlar .. 

Nevyork 24 (A.A) - İtalyan baş
vekili Mussolininin nutku etrafında tef
sirler yapılmaktadır. Nevyork Heralrl 

- 1htiyat kuvvetlerimiz artık en çok 
dikkat tttivnni.z bir mesele obmıktan 
r.ılonuıtır. Simdi dikkatimizi daha .ziya
de uzun mesafe tayyarelere, dü,mana 
daha siddetli darbeler indirecek kudret
te tayyare tipleri bazırlamaia hasretmit 
bulunuyor. 

Atina. 24 (A4A) - 12 adadan sekizi ---........ _ ...... _ .. , ... ___ ... ._ ___ .. ,, ___ , ____ .. 11·---·-· .. ·--..-.,-• ..._.....-• ._..._D, _____ .,. 

kadın olmak üzere 33 kişi 1eelmiştir. 
Hepsi mahrumiyetten bitkin bir hal

dedirler. Bunlar Kalimnos ve TUriıbeki 
Ticaret ,~ekilinin 

adalarındaki İtalyan jandarmalarma ba- --------x•x-. --------
tık avına çıktıklarını söyliyerek Susama [ Ba..:;taraf ı 1. <'i Sahifede ] Bundan sonra •ekil dimy 

Tribun şöyle diyor: 
Diktatörün giirliyen .sesi ateşli nazar- .e.~-· .. -~·-... -.. , .. -...... ____ , ____ .. , ___ , __ , _____ _ 

lan sert ~enesi h!'ıdif;elerin tazviki altm
aa acınacak bir hal almaktadır. itaıva 
için artık muzafferiyet mevzuubahis ola
mıvacağını bilen milyonlarca İtalyanın 
kalplerinde Muasolinin zafer teraneleri 
hiç bir aki~ yapamaz. 

Nevyork Taymis diyoı iti: Nutuk. bir 
çok hayallerle doludur. Bunu ltalyanlar 
da biliyorlar. Mussolini Akdenizdeki va
ziyetin ialahı için yegane ümidinin Al
manyaya bağlandığını açıkca göstermiş
th. Neticesi ne olurs.-ı muharebe (!'!tin .,,.,. 

ına.ltereue ııamım 

Amerikada ka-

~itmişlerdir. 12 adalarda müthiş bir aç- tebe içtinap edileceğini, ancak dünya- kü hali içinde Tiirkiye kadar 
lık vardır. Halk geceleri karanlıkta ge- nın karaaızhğından doğabilecek hadise- ne huzur, emnfyet, rehda "" 
cinruıkte. çocuklar arasında verem şld- leri kUJılıyacak ikhsadi te<lbirJerin der- ren batlua bir memleket bal 
detle hüküm sürmektedir. ÖlUm vak'a- pf.t olunduğunu ııiSylemi§ ve halkın ve bu nimetlerden istifade ecl• 
lan (Obldı~dan İtalyanlar kiliselerde milli miidafaanm zarurt ihtiyaçları olan da,tan bu iktuat niumma .._ 
cenaze merasiminue çan çalınmasını me- yiyecek, giyecek ve bannacak ve yaka- mi bir hürmet istemenin 

Dunun mu••zn- netmislerdir. Asker arasında da açlık cak maddelerinin temin ve tevzi işinin rih hakkı olduğunu, Wsm w 
9 vardır. Adalar üzerinden her tayyarenin bu maddelenı munhaur olacağım. liih bir lluancı dir&t ve naınmlrAr 

ızeçisi şaşkınlık uyandırmaktaclır .. On iki maddelerle meşgul olunnuyacaluıa da canı tercih etmekte _.... keresi ne ne- adada hayat tabammillfersadır. Ahali- bunlannda •erbeet kalmıyacaklannı ifa- tik insafa gelmeleri ~ 
den sağ kalanlar 'kurtuluş ~ünilnf! inti- de eyleıniftir. kilde geldiğini ilive e,. .......... 

tice verecek? 1 :ediyorlar. · 
~:E:uıu.:ı:it1Y~~u:;~i <l~~u:~a~17 lnflratçıJar Amerllıa· • fflJlER BÜ~ YEll BiR 
uzun olaeaktır. 

de Adriyano tiyafro,ı•nrla uzıın hir nu- nın harbe girip glrıni· ı NUTUK so· YlEDI 
tuk söylemi-?iir. Bu nutka güre, 8 aydan ,,eceAıfni anJamaAıa 
beri harp halinde olan İtalya, 8 avdan J !I !I 
beri değil. G seneden beri harp halinde- çalışıyorlar.. . [ Başıa.,.atı 1. d Sahifede ] 
dir. HattŞ hnkikatteo o bdar dn clcail. Vaşington, 24 (A.A) - Ingiltereyc lanırsa onları oiada' \ruracahz .. • 
İtalya 28 bir;nci tesrin J!l?2 tarihindf>n yardım kanununun ayanda tekrar Ahnan devlet' reisi neticenin 1'endisi 
beri harptcdir ttal :l İn •ılizlf'r g'hi ya- ~üzakeresi bekleniyor. İnfiratcılar- hllyatta iken alınacağını ve bu yılın kat'i 
lan söylcnwK is' nıF'rni~. ~inn:ızivc> kadar dan Efonderin tadil teklifi etrafında neticeler \:erceek bir yıl olacağmı be-
ilerliyen 1 g lir ordvsunun :uıf<>rini iti- şiddetli münakaşalar olacaktır. İnfi- yan etmiş, mukadderata ve Alman mil-
raf etmistir. Fakat bu mnğlubiyet tta 1- ratcılar hükümet taraftarlarının bu letinin sarsılmaz amıine imamnı bir ker-
yan kinini bil mic:tir. 'ki lrn,.,..,,ltı bir şey- tadil teklüini reddettiremi:vecekleri re daha teyit etmiştir. 
dir. fi1Crindcdir1cr. Meşhur Conson ka- * 

Arnavutluk macl'rasına halvan ku- nununa kendi ismini verdinniş olan Radyo ~azetesine göre B. Bitler nut-
manifanlığının muhıılif oJdu{!u s·; .. 1,.rini Conson insnfsız davranarak demiş· kunda düşmanlarının Almanya aleyhin-
bay Musso1ini yalanlamıstır. B'i1 in 3 c:. tir ki : de ileriye sürdilkleri bir takım iddiaları. 
kerler bu isin y:ımlmac:ında miitfnf;J, - EJendcrin takriri reddedilirse da cevap vermiş, bilhassa Almanyanın 
bulunmuslardır. Bu nutııJ.: ttrılvan _ lıükiimetin bizi harhc sokmak iste- boş oturmadı"1ru söyletniştir. 
Yunan harbini söyle t:ıc:vir edivnr: dilini anhyaca2'tz. Bu takrirde ileri- • - Zaman, Almanyanm aJeyhlne (a· 

Arnavutluktaki ttalvan ac:hrleri ye sürülen tadilat kabul edilmeden \ışıyor• diyenler'var, demisttr. Fakat za• 
1 b 1 dil. b. k ·· manın Almanyanın lehine mi, aleyhine muhte.şem bir şekilde hareket f"tpıic:JC'r <a u e ı.rs.- ır ac run sonra 
A 'k h be · kt· B d mi c.al•stıı:.mı .w.ıne zaman aöstereccktil'.n efsanevi san ve şeref snhır..,Jeri yazınıs- merı n ar gırc~c ır. u o "" ~ .Y• .... 
A ·k ı kt Alman devlet reisi, nutkunun sonla-lardır. Bütlin dünvavı hayran bıraknı1s- merı anın sonu o aca ır .• 

}ardır. Yakında ilk bahar t?e],.rı-ktir. Ve Di.ı!c.r taraftan hükümetçiler infi- nna doğru, şu ctlınleleri kullanmıştır· 
t l t dil t kl'fi i dd tt• - Mart ve nl'Mlndan itibaren dilşnıan-bu mevsimin isteclif<i !!Üz ·l "E'vler ele gc- ra cı nrın a e ı n re e ır-
k . . 11 . d 1 . cak 1arunı:ı tanı bir sefer.hazırh~nın te:ıa-kcektir. Arnavutlukta Yunan z~vhtı mc . ıçm e erın en ~e em yapa - .. ~~· 

1 ·· 1 · J di hfiratım aöreccklerdir. Bahar •elivor .... f'Ok a~rdır. İnf'iliz :.r,avlatı ,ıa ;ı<hrdır. arını sov ~mış er r. ... ,.. ,,. ·~-----·-·-·-<- Muharebenin scrtlilini takdir ediyonım. 
Bav Mussolini Alman askPri kudrtiııi Arkamızda tasavvuru kabil obnıyan mu-

övm~kte, ondan çok sevll"I" bı:-klenPbilf'- ME~KLI SEYLER ffakı tJ _ __.__ K bani d 
h 

,_,_ 
1 

b 
1 

va ye er vunur.. ur ar a .... 
ceği ~AM.ında ima ardA u unm:ıktadır ---------
Amerikanın yar~ımınd;ın ve narhın nf' • • • • • • a • • • • • • • • • 

c;uretle biteceiHndPn hahc;"cl"rk"n bac;
vekil İnpiHerenin anlio f!Plmivf'>('e~i VP
lemiyece~i kanaııf.,e varmakta. ve ni
hayet tta1yan 11'l11°tinin dnl-ırl<>re va
l<arla tehammHl;inü sene f>d<>rP.k mıtkı· 
tamamlam:ıktadır. 

Bu nutuk h:ı1'1onda «Uhıs» gazetesin· 
de Mümtaz Faik Fonik su nf'fİ""Ve var
maktadır: İfalyan hı}c:ve}Hin;n ı,,, nrı'hı7 

voklama nutku hHhac:c:;ı th1\ .. ın•n mün
ferit sulh vanaNı~ı ~aviaı<ı,.•nı "r>hnıla
mai'ta ve boTki o"' buatınl0r..lp h .. -l:ım:ı.,. 
muhtemel hir A lm:ın h"rn1-~•;,..,ıi,,n CP

~ret alaıak f:ıc:ist umum~ t• "~,..,ıı ı,;,.,;,., 

vermelre mııhıf ı:ın.-lhımokt0rli,. Kinin 
ıc:,. oo'k acı bir sevdir. 

B~• halta sağ, bir haÇta 
sol düpneler •• 
Tasarruf dü$Unceleri nihayet zengin 

ve her şeyi rn~bzul Amerikada da yer 
tutmuştur. Amerika hükümeti zabıta 
kaputlarının iki sıra düğmeli olması 
hakkında bir emirname neşretmiştir 

Buna ait talimatnameye göre polisleT 
bir hafta kaputların sat! tarafındaki dü~
melerini ve ikinci hafta sol sıradakileri 
ilikliveccklerdir. Düğmelerin böyle kul-
1anılmasınm sebebi elbisenin cabuk es
kimP.Sine mAni oldultu bittecrUbe anla
~ lrms olmasıdır. 

Polis memm·larına hangi hafta sa~ ve 
hanıti hafta sol sıra düğmelerin iliklene
cefil takvim sırasivlP bildirilmiştir. • 

tn~liz um1 ,.,~ <>fkArınca nutı•k hir aci,. 
:tirafr eiht t"'l::\k1ı-i f>d;l,.,...j..tlr ri\n\.{i "On 
clfımla kana kııılar 117nn hfr tn"hıırPbP-
~"" hııc:h 'hir ., .. v vaff .. twıomic;tir. PomWJ~IA~n yaptıp 

Dey1i T .. l....,.af Muc:c:,.,Hninin s(i11°,.lni f!"a~dab lşler-
.. ftalvan mmetinl" haval inldc:;n-ını ha- Tayyare bombalan hazan bir tesac~üf 

Arnaıaattukta ıazıvet 
[ BaştaTafı 1. ci Sahifede ] 

tmdan ikisi ölmüş, döroli esir edilmiş
tir. 

YUNAN RESMİ TEBLt01 
Atina 24 (A.A) - Yunan tebll~i: Kij

cilk müfrezelerin ve topçunun mevzii 
faaliyeti kaydedilmiştir. 

Tayyarelerimiz iki düşman tayyaresini 
muhakkak olarak ve diğer iki tayyareyi 
de muhtemel olarak düşürmüştür. Dafi 
bataryahrımız bir düşman tayyaresini 
dilşUrmüstıir. Bir tayyaremiş Ussüne 
dönmemiştir. 

fTALYAN KAYBI: 40 TAYYARE 
Londra 24 (A.A) - Arnavutluktaki 

son hava muharebeleri Yunan tayynrc
t>iliöinin kat'i üstünJUO-ünü ve Cr. 42 ti
oindeki avcı tayyarel~ri de dahil oldu
~u halde İtalyan tayyareleı·inin pek i~e 
varamadıklarını lsbat etınistir. Filhrıki
ka son 11 gün zarfında ttaly'anlar 40 avcı 

Uzak Şarkta vasiyet 

.Japonya pusu
da her ihtimale 

karşı ha'ıır 

Banu Japon hariciye 
nazırı söyJlyor .. 
Berlin 24 (A.A) - D. N. B. Tokyodan 

bildiriyor: Japon hariciye müsteşarı 
Ohaşi beyanatında japonyanın Hindicini 
ve Siyam ihtilMile Holanda Hin<li~nı 
ve japonya arasındaki mtizakereler et
rafında vuku bulan müdahaleleri dik
katle takip ettiğini söylemiştir. Müstesar 
şunları ilave etmiştir: 

- İngiltere ve Amerikanın Siyam ile 
Hindiçini arasında japonyanm tavassu
tuna itil'az etmeleri için sebep yoktur. 
Japonya pusuda ve her tlirlü ihtimale 
karşı hazırdır. 

Hariciye nazırı Mat<Juok.a beyanatında 
demiştir ki: 

- Edene gönderdiğim mektup hususj 
bir mesaj değildi. Londra elçhnizle İn
giliz hariciye nazırının yapbğı göriişnıe
de Polonezya meselesi ve Baylan Hin
di.çini uz.Jaşması hakkında ileri süriilen 
mütalaalara cevap teşkil den bir muhtı
radır. Eden hususi dostum olduğu cihet
le dünya ahvali hakkında görllşlerimi 
de kendisine bildirmeği muvafık bul
dum. 

tNGtLTERE CEVABINI VERDt 
Londra 24 (A.A) - Başvekil Çörçil 

bugün Japon maslA11atgüzarım ka
bul etmiştir. 
Matsuokanın Edene gönderdiği mesa

ja İngiliz lıUkilmetinin cevabı japon rl
çisine trvdi edihniştir. 

SLOVA1'Y ADA 
MAHKİİMİYE'l'LER •• 

sııua-a ıauar:ı dl 
bir hadise vuku b 

--«»---

Amerika o 
elçisi bir Al 
nın tecavüz·· 

uğradı 
-o--

ELÇi DE MUKABELE E 
VE MÜTECAViZ YARALA 

Sofya. 24 (A.A) - Royter 
bildiriyor: 

Cumartesi gecesi bir kabareci• 
bulan ve Amerika orta elçisiyle b 
zi gurubunun da methaldar old 
diee hakkında orta elçi şu beyana 
lunmuştur: 

- Hadise mües&iftir. Fakat 
türlü yapamadım. Orkeatradaa 
gim parçalardan biri olan Tip 
istediğim zaman bir masada t 
olan Almanlar buna itinz etmit 
lardan biri yüzüme bir kadeh 
br. Buna mukabele ederek 
yüzünden yaraladım. 

Sefirin diplomatik tedbirlen 
caat etmek niyetinde olmadıa. 
melctedir. 

MANÇURİDEID 
ı,..ııızıer ç'..nı..ı!nH"1 
Harbin, 24 (A.A) - İnl(iliz b 

Mancurideki tebaasına bu 
terketmelerini bir kerre et.ha 
etmiştir. 

FRAllSAHIN 
ispanyaya yofl,,_ ';fJetmPk irin sihrl0 nm 0 <:ine mP"''hnrivet eseri olarak faydalı işler görmektedir. 

1uvulmus hir nutuk-, diye •ıtv.c:if etrrıic:- Mesela bir mil<ldet evvel Londı-anın 
tir: İtalyan dinleyiriler ı:ıefü•rinfn bir \•aroşlarına dil$E!D bir bomba vüzlerce 
van lı~t~m ~+,.. ı.;,..,, ,l;;.,tH?'r1inti ıtnrmi.ic;- fnıriljz liralık bir hazineyi ortaya çıkar-

ve bombardıman tayyaresi kaybetmiş- Vişi. 24 (A.A) - Mareeal ... .M 

lcrdlr. ' ----- panyada Sander felaketzedeleri JP""a 

Berlin. 24 (A.A) - Slovakya mah
kemesi üç ~ün süren gizli celselenkn 
sonra Çekoslovakyanın sabık Paris se
firini müebbet hapse, sabık lmşvekil 
Hodzavı 18 sene hapse mahkG.ın etmiş.
tir. 

lerdir. mışbr. 
Mussolini";., :l{bd .. r mevkiin,. eeldi1'oi Lihvada son 7.amanlarda vımılmıs olan 

"i.inden b<>ri tfalvanın hıım }ı.,Hnrf,. ol. hir ~vyare akını esnasınıb da Libya 
rltı~u C'Umlodn"' ;.,.,rE>t prlon «n"vH Hı>.. ,.öHinde Siva vaha.sına düşmüş olan 
rııld~ divo,. ld· P .. "1" bir lrar ı;ı·ıtuk dt:ı- bom'halar. şimdiye kadar emsaline te
hıı sövlf>nirc:P thlvMı ,,.,;n,.,tiprlP mane- , sı:ıdlif eflibniyen kıymette ilsarı atika 
Viv:ıt nımnna 'hir c:<>v ~.,1.., ... a,. .. khr. vı meydana cıkarmıstır. Bombaların 

Am,.,.ik;>n fı~.,et<>l"'ri A '1~iwnıo tivat- ı azmıc: oldııqu cesim çukurun di'l:ıinde 
rosı•nda sn·•l,,nPn nıı'lru dinlpu,.nl<>rin CevknlPde 'Kıymetli heykellere tesadüf 
huncla ne O"'T"C'f' Jı<ıld'lrat bı•l•mdıı~ıımı edilmi"t'r. Bu .heyke1Jerin çok eski de
l-ıildiklPnni k~vflorHvorl-:ır. Bir ı?azete. virlerdekı Mısır krallarına ait olduğu 
~iman lru~r,.ti hcılrlr•rıd?''' m<>+l>;; c;ena- ?nlasılmıstır. H 0 vkelleri yerinde tetkik 
lar ıniinıı.,,.N>tile rllvor ki: nr>rUHtvor evlE>ınek üzerP Mısırdan ve İngiltereden 
ld, MuSS'Olini atestP~ . 'Jrt< hn .. l<>ri <'1kar- ac:arı atfka mütPhl>'lSlslan bibyaya hare .. 
rnı:ık .ı,• .. ı:r·•l0rin eline bakmaktadır. ket etmek üzeredir. 

~~~IAVA Maltaya hücum fe.eb- rano Sunere 15 bin peseta gön 

Atina 24 (A.A) - Yunan emniyet ne- -
~~,.atinin tebliği: biisleri •emeresiz EsJri Fransız INdll~""l 
Düşman tavyareleri E~e adalarından Malta, 24 (A.A) _Resmi tebliğ: nazırı öldü .. 

hiri civarına bomba atmışlarsa da ne ha- Düı1man tayyareleri dün aabah erken- Marsilya. 24 (A.A) _ Sabdt 
sar. ne de in..c;anea zayiat vardır. Keza den Malta üzerinde iki dafa uçmutlar- nazın Kampişi Marsilyada ~~ 
dUsman tayyareleri Makedonyada l:iir drr. Tayyarelerin iatikpfta bulundukla- karacijter hastalığından 6lnıUP""""' 
köye bomba atmıf..'tır. Fakat hic bir neti- n anla•ılmaktadır. Hiç bir bomba atıl- • ~ 
cc istihsal edememi~tir. :# d-L- L L 

mamuıtır. Daha 90nra llDll uüyü& bir JIAC:AR NASIRJ 
r-r:ı. .. VIO''Vl.'!AND tayy~e guru'bu adaya biieum tqebbü- ~ 
,,A'Jl.A.RDA- sünde bulunmqtur. Düfman tayyare)e- .............. QI'• 
Vi.Şi. 24 (A.A) _ .General VeyAand ri .avcnlanmaz ve ba":a dafi 'bataryalan Belar&d, M '(Aj\) - ~ 

.\hilıiadakl teftif ~ deVMn ~ ı.Jcht.Ptb.rıJ_., Hiç 1tP' ~ nemrı llemM ....... 11aı..:Allllll·lfl"~ 
rek Dekara Yat'Jlll8bJ'. . ur yoktur. 


