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İltltıva7 sahihı : SEVKET BiLGiN 

Basmı..harrir ve umumi neşrh•at müdürü 
HAKKI OCAKOÔLU 

__ o_. __ ı066 __ o_K_ır_k_A_ltın~cı_Y_d __ F_JA2'J (5) KVRUŞ2'VR 16 Sontee Cumartesi ~40 
.- Tiirk fdebigatında Mehmetçik 

YAZAN: FUAT EDiP BASKI 
ABONE ŞERAiTi ----------

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için 
St•ııelık ....... 1400 ıgoo 
Altı a\·lık........ 750 1650 

Gü:-ıii ı::ecmiş nüshalar (25) kuruştur .. 

.- T E L E F O N : 2697 !-----
l:l'l rı nrl r c· tından gazet<'miz mesuliyet kabul etmez 

• 
Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçi.rl, sabahlan S'•Jco,. ftıla.C '(JOUtemr 

ı GÖRiC 
MAHSU 

Yunanlılar üç 
cephede de 
ilerliyor ar 

.. 

Asırl:•rm boyunca ·üksek destanlar yaratan 
MehmcH~f:fo Ti.irk ~dchiyntındn bırakhğı derin 
intibalar.... • 

Bugünden itibaren 3 ün~ü 
Sahifemizde oliıuna{la 

ba,ıavıntz.. 1 
.............................................. ~ 

YEN1 ASIR mntbaasında basılmı tır 

Qörfce tamamen ma· 
hasara edilmif glbld~, 
yalnız şimaH gaıelllde . 
llir gedifı haldı.. t 

Bn· ltalyan knıvatorıi Jngiliırle-r ıa-raju4flan btıtınlırkeıı 

··-·- ____________ ............... 4_.._..._..._.~-...-.6.-..t-•-I'-·-·-·- -·-·-..-.. 

ALMAN HAVA HÜCUM- T LY TEHDiT ALTINDA 

Atina 15 (A.A) - Yunan telJ... 
liğine göre bütün cephelerde fiddet
li topçu harbı obnuıtur. Her tarafta 
piyade muharebeleri tiddetle cere
yan etmektedir. Hava faaliyeti ele 
ehemmiyetli olmuttur. Yunan tay

Iktısadi 
işlerimizde LARI ŞiDDETLENDi BULU Kf AD yareleri Görice ve Ergiriyi bornbar- Ymumlılar tarafından m11hasarası tamamlanmak ıuere ola11 Gö1-ice ve civarını 

dunan ederek yerde bulunan ild gi>sterfr harita ---·---
Ahvalin şartlarına 
u31gun tedbirlere 
ihtiyaç vardır ••• 

Bir şehirde a~ır Italya donan- diqman tayyaresini tahrip e1mı.ıer- .. - -·-·-----·-·-·--·---·----- - ---- ·---·--
dir. ıta11antardan 200 esir alınm"" Yeni /ngiliz hücumu 12 adada endife hasar var ması nerede? ıır. Yürüyü, halinde bulunan 1ta1-

- ••• _ yan kollan bombardıman edihniftir. 

ALMANLAR BOMBALARINI ITAL YA TARiHiNiN EN BUH· X~~~ı~L:~ tLE~~~?:~tal-
Shasi hadi eler 'ehaınetini arftırdık- GELiŞi GU-ZEL ATIYORLAR RANLI ZAMANINI YAŞIYOR ~ , c hartı snhn~ı genh.lcdik~c, muharip yan - Yunan cephesinin her üç kıs· 

Te gayri muharip milll'llerle olan ticari Londra 15 (A.A) - Alman tayyare)e- Atina, 1 S (A.A) - Vaktiyle o de- mından gelen son haberlere göre 

HAKKl OCAKOOLU 
-·-

Arnavutlukta
ki limanlar 
bombalandı 

--·---
Italyanlar ada

lann işgalini 
bekliyor miinascbetlcrimiz o ni bette ınü kiilata rinin lngütereye taarruı.laı·ı hakkında ıecedc azametli ve mütehakkim olan Ci- Yunanlılann yapmış oldukları mü

ınarm. kalmaktadırlar. lngi1iz hava ve dahili emniyet nezaret- ornala Ditalyl\ gazetesinde Virjini Gııyda teaddit mukabil taarruzlar netice-
Diin) n , azh etinin fabii icabı olan leri şu iebliğleri ncşrctmektedir: Jngiliz ve Yunan zaferlerinden 11onra sinde umumi bir ilerleme kaydedil- E - -A• - Jtal"an re-J•ı.-m· inin i"UI• 

im kötii nctkclcre millet<;c \'C de\•lef(C Dünkü giin düşman hava hücumları yellcenleri indirerek şöyle yazmnktadır: • rgeri ve vlonyada "' "' 
ıö~iis n~rmek nlC<·buriyctindeyiz. bilhassa orta tngiltereye tevcih edilmiş- «italya tarihinin en buhranlı zaman- miş ve mahalli üç ltalyan taanuzu yeni yangınlar çıJıarıl• ğlni SÖ~lemelerlni Ya• 

Bir çok milletler bugiin ha.yat \'C nıe- fü. Orta 1ngiltcrenin bir şehrine şiddet- lannı Y•§amal<ta ve büyük bir donanma- tardedilmiştir. dı.. Draçtalıl -uannın nanlılarcfan rica 
mat miicadclesi içindedirler. Miliiya uğ- 1i bir hilcuın yapılıruştJr. Bir çok ynn- ya ve her türlü vesaite malik olan müthiş GöRICE MAHSUR "' ':I 
r:ımış memleketler bin bir ıstırabın \'C gınlar çıkmış ve oldukça mühim hasarat düşmanının tehdidi altmda bulunmak- Şimal cephesinde ltalyan hareki- söndüf'ülem~di.. ediyorlar ••• 
..-ratctin pençe i ?ltın~~dırlar. • • vuku bulmuştur. Mütemmim malUmnt tadır. balyanın ve hasseten İtalyan do- tı üuü olan Görice Yunan dağ kı- Kahire 15 (A.A) - Jngiliz kuvvetleri· Atina JS (A.A) - Buraya flU'ki 

JJa,\ at ve istiklnllcrım korumak ıçın henüz alınmaml§Sa da zayiatın ciddi ol- nanmasının vazifesi çok ağır olacaktır.» taıı tarafından hemen hemen muha· nln diln akşam n~"I'edilen tebliği: 1ngi- Akclenizdeki on iki adadan gelen 
ailaha sarılnn olanlar atcs yağıııunı al- masından korkulmaktadır. Biz bu fcryadn mukabil yalnız bir tek . • aktad y 1nız Uz hava kuvvetlenne mensup u:r.un me- L-L-...:J .. __ .ı_ki I I ı~-
bnda miicadele edisorlar. Orta 1ngilte:renin diğer bir §clıtine ya- sual soracağız: sara edilmq bulunm ır. a aafe bombardıman Uıyyareler1 Arnavut- nauer ere gore, oraaa ta yan .... 

MüCccnv!:ı1er de harp fc15ke.tinin bii- pılan hücumlarda mağa7.a1ar ve evler ııalynn donanması nerededir? timali garbi İstikametinde bir gedik Iuk cephesinin laşesi 'llssU olarak kulla· her ıfin .dalann fngiliz ve Yunan 
tiln a\·akıhıne katlanmak mc\kı '''-' mec- hnsara uğramıştır. Fakat ölü ve yara- _ SO:l':U 4 iincii SAHİFEDE_ - SONU 3 \incü SAHlFJ-DE - nılan mühim ltalyan limanları üzerine kuYvetleri tarafından ifgalini bekı.. 
'1ıri.~etinde bulunuyorlar. .. lılaı·ın adedi yUksek aeğildir, - - - -~- ~ ----- ··--·-·-------·--- - SONU 4 üncii SAHİFEDE - -SONU 4 üncü SAHIFEDE-

~11tiln. bu. ka~ıs~k ':e ıstıraplı <lıuı~ a.da T..ondra mıntakası üzerinde uçan dü~-
'l'br.k ım~l~~ı ı~ısbı bır b· htilar~k ı<;ın· f:ı.yy relerl bir ~ bombalar at-
~ır. ı n1 dı~orw. ~ü dun~a. f~- nı lır. Meskenler ve sair muhtelif 
Mkctinin bize kndnr gclebılen serpıntı- binalar ı ı ıimı<ıtır Bazı kimseler ölmüş 
leri ele 'nrd'!· l~kiıı ~illi poliei.~amwn ve ynraİanmıştır. ' 
isabet ~-~ salibctı Snl esınde bugun~ ka· Şimali şarki mırrro'kasında, birbirinden 
ıılnr mıllı lıudutlarıınızı harp ate!jınden uzak muhtelif yerler bombardıınnn edil
tııak hı~ıa~a nl?\·affak .ohnuş bulunu- miştir. Bunların bazılarında meskı:nler 
l_or~lı. l\lılh ~irlık saycsın~o ~nıe~.ıe~e- hasara uğramıştır. Fakat zayiat mlkta
tinuzde 1aın hır hu7.Ur \ C '."Uklın hulrlım . vU1-~ 1. d ~lA~r .. k d' rı ,, ~ esu.u. • 
~urnıe te ır. ~ . . Koventrl şehri bu gece şidoctli bir ta-

Yarını.'.1 ne .. olaeagın! bılmı.yoruz. Fa- arruz.a uğramıştır. Bu Uta.rnız, Londra 
bt ~u~u.n dun) a . ınılletlerı ar~sında üzerine yapılan en mUhlm hUcumlnrln 
•e:dı~ıızı ço~.:.ahh)ar ayacak bır çok mukayese edile-bilece-.k de:recede şiddetli 
ı;c cıı ~ ma 1 ız. . . . d olmu§tur, Hava dafi bataryalnrının şid
~ nu ıtıbarla hnrp va:u~ctının doğur _u- deıll mukabelesi sebebiyle düşman tay-
tu hayat bahalılığımı ka~ı muka\'ım l r1 ilksckten • b k 1 
•Jlnıayı 'e ilıraç maddelerimizin maruz yare e Y uçmaga mec ur . ~ -
1 - ld • ki' t .. k"la" tını • .. nfla mü mışlardır, Bu hal Alman tayyarelermın an ıgı·na ıya mııs u ın.,.. • hedefi • 1m 1 · 
talfuı eylcmeği vazife bilmek icap eder. erme tam nişan a a arına manı 
Bunu SÖ)lcmeklc milli iktısadiyatımızı - SONU 4 tincü SAHiFEDE -
koruyucu tedbirler alınmasın demek is- ıımıııııııınmııııııımmmıııııııımımmıııııımı 

teıni,!oruz. Tc\ekkülle ellerimiz böğ- L d k• F l 1 b d ~ 1 -1 • Oren e ı ran• lngiliz ıau11arelcrini11 cıörıilmemiş dcrccccıc şıdclct c ıom ar ımnn ettuaen 
tünıüıde bekliyeliın demiyoruz. Yalnız Almatı merkczlcrinclcn Bremen ~ehri 
rastlanan miişkiilatı, cihan hadiselerinin 
az.:ımcti ile nuıkaycsc edecek olursak, 
nefsimizi cndi~clcrden kurtarmaıun im
kanlarına snhiı> huhmacnğımızn nazan 
dikkati cclbetmck ~ti)·oru1_ 

sızlar tehcir 
ediliyor 
------h1ihsal maddelerimize muharip 'e 

rayri muharip miJlctlcr hararetle ahcı
ıılıtlar. Hatta fiat ıniinalm"a ı yapmadan Peten hüfıümetf IJunclan 
enıpoze edecc~tinıiz fintleri de kabule müştefıi, 1Jlr teşebbüste 
aıiiecma) ildirlcr. Fakat nakliyat zorlu- lluJ d 

Yeniden Berline 
ve Almanyada 
bir çok yere 
hücum edildi lu alı \'erişlcl"C lfwm olan siirati \er- . . an U.. . . 

hlcğc engel teşkil eylb or. Vış_ı, 15 (A.A) - Mareşal Petenın rı- - ----
Su halde l apılacak iş satışlarda isti- ya.;:etindC' to~~anm:ş olan na~rlnr heY<._1: 30 JılJometre UZGJtf Gft 

mı giistcnncmek, harekfıtımıza soğuk- ıçtiınaım muteakıp ne.şredı1en 1eblıg görülen bÜ)lÜfı yan• 
kanlılığı hi'ıkim kılınakhr. şunları bilcl~rmC'kte<lir : . 

'felUş ,.e istical pi) asnda buhran tc\'- ı . ..orcndekı Alman m~k:unatı ana dıl· gınlar çılıarddı •• 
lit etmekten \e hinnefs ınüstahsiJleri lerı Fransızca olan abalıyı Polonyaya ,.e I..ondra 15 (A.A) - Resmen bildiril
ızrar cylcmcktc>n h~ka hiç bir netice Fra~ıs~ya giinderilmeği .se~mf.'ğe d.u·.et diiine gö~e dün ttecc İngiliz tayyarele
\ eremcz. elmı~ür. Halk Frnnsayı ıntıhap etmıştır. ri Berlin ile Almanyamn diier ~·erlerin-

lngilizlcr pi) asamızdnn beş bin ton 11 ikinci teşrinden beri bu ahali ile do- de muhtelif askeri ve sınai hcd~flcrc ve 
iİ'.ı:iim almıslardır. :Fakat bunların hala lu \"?s~ti ~ünde 5: 7 tren garbc doğru diişnıamn işgali altında bulunan tayya
SC\•kine imkan huıamamı lardır. Şimal tahrık f.'dılmektedır. re me,ydanlarına karşı ~iddetli taarruz· 
hlcmleketlerindt•ki serbest piyasalara Salahiyettar ohrulan mnhfilkrdc bu lnrda hulunmıı lardır. 

rıı ıı ıınnınmn u 

SON DAKiKA 
•••••••••••• 

Tarantoda tah
rip edilen Ital-
yan zırhlıları

nın hali 

u~ zırhlının işe yara
maz hale geldiği 
tahalılıulı enı... 

hiç bir fiat zorluğuna rastlanmadan sa- fe(~hirlcrin Fransız \'C Alman lıük.~iınet- Londra, 15 (A.A) - İngiliz hava kuv
t lar :rapılıımktadır. Fakat SC\'ki~ atı lerı ara~md,a kararı~. ~ış ol~~ğu suy~en· vetlcrinin e\'wlki geee Almanyaya vu
~a)' ct ağırdır \ c t.ok pahalıdır. Buna ı~ıe~tcdır. F raı~sız hukume.tı ı~c ke~ fıl·e- kubulan taarruzlarını mevzuubahis 
l'agnıcu kuru ıne;:\ \ 'C ihracatçıları birliği tı ıdd~!ı~. tekzıp .ctmektcdır. F~?nsıı.-A!· eden istihbarat da:resi aşağıdaki tnfsi
fiatlni tez~ ide kan:ır \ 'Crmi tir. Yapılan man. ~orıı m~Jerı esnasında h~3·le hır lfıtı vermektedir : Londra, 15 (A.A) - Taranto Uzerin
tetkikat :\eni fiatlcrJc de sahsa çok mü- tc~bırın b~hıs , ıne' :mu .. 0~1adı~ı beyan Saat 20 elen biraz sonra küçük bir de icra edilen yeni bir istikşaf l1 • 12 
&aittir. Yalnız ''nsıta noksamndaı~ bü- e~ılınek1edır. hansız l~~kumetı bu. ted- bombardıman teşekki.ilümüz Berline va- teşrinisani gecesi İngiliz tayyareleri ta
Yiik mikdarlar gönderilemiyor. l~ çok hır hakkında Al.nıan .m.utareke ~o'!11Sl'O· rarnk şehrin merkezindeki askeri hedef- rafından yapılan taarruz neticesinde üç 
Ya\nş gidi:ı·or. Bununla beraber bu ~ ük- nunun nazarı dıkkatını <'elbetmıştır. lere, Şlezişer gannn, Pot:ıdam iltisak ga- İtalyan zırhlısının taarruza geçemıyccek 
seltme kararı pi) asanuzda tesirini gös- Zill'J~, 1.5 ( A.~) .-:- • Gaz~~t~ ~zanın rına. te,•zi istasyonlarına hücum etmiş- bir bale geldiğini kat'i olarak gösteımlş-
t~rmi • horsad.ı satı lar hararctlcnmis, - SONU 4 ııncıı SAHU hDE - tir. Şlezişer garında büyük infilaklar ve tir. Evvelce ön tarafın suya batmış ~e 
fa:, l<>r yiikı;tlmiştir. ı yangınlar olmuştur. Teınpelbof garında iskele tarafına bel venniş olarak göril-

<iöriiliı~ or ki intizarı. fiat tcrcHıileri-1 da büyük bir yangın çıkarılmıştır. Pots- len Viktorya sınıfından z.ırhlınm kurta-
1<> telafi etmek miimkiindi.ir. damda büyük lokomotif depolarının nlmasına c;nlışı1maktadır. Zırhlırun iki 

Burada gıfac <;aq>an bir ııoldn 'ar. O bağlı bulundukları iltisak hattına taar- tarafına muavin gemilerle tahlisiye ge-
da ihrnc fmtlcri ile hor a fiatleri urasın- ruzda kesif dumanlnrın yükseldiği gö- mileri dizilmiş ve gemiyi himaye için et-
dnki rnihaZ<'nc izliktir. rülınüşti.ir. Gronvald garında altı bUyük rafına baştan başa file çevrilmiştir. Tu-

llarice otuz kurı·~a ·atılan m:uınuıı yangın ~ıknrılmışbr. Kölnde hava taar- Jumbalarla sular boşaltılmaktadır. Ge-
borsndaki finti on tlokuz kurmtur. Ara- ruzumuzdn çıkarılan büyük yangınlar minin ön tarafı kalkmıştır ve şimdi de 
daki biiyıicek bir fıırk ihracatı; tl'n faz. 30 kilometre mesafeden göriilüyordu. sancak tarafının Ustüne yatmaktadır. 
la karıdır. ilk n~znrda \az.İ~ct şu olu- ALMAN TEBLİCİ Yapılan keşif uçuşu Kavur suufından 
~or : l\liı tah ilın nlr~hinc ihrnratc:ı faz. Berlin, 15 (A.A) - Alman resmi teb- iki zırhlının dıbe oturduğunu teyit ey-
la ka1~-ııııyor. Fakat hu luirm nıiihim bir hgı Alman hava kuwetlerinin İngiltere )emiştir. Bu zırhlılardan biri tamamen 
kısmı ihrat·nt ınuanıcl<'sinden miite\'cl- üzcrme taarruz ettiklerini ve İngiliz oturmuştur '\'c yanında bir muavin gc-
lic bir kar sa~ ılaıııaz.. Bıı. Jıcküla 3 en hava kuvvetlerinin de Berline taarruz- mi vardır. 
ltirıdır. Ciinkii ilıracat('.ı altlıj;'l malı ne da bulunduklarını, insanca zayiat oldu-
~arnan ihrac t>debilcceğini hilcmi.ror. · ı·ı,111 ,ı._ t ya ha:::.rlaııdtklan ğunu ve binalarda hasarat vukubuldu-

- SONU 2 inci SAHİJ.'lillE - ı anla§ılan Mareşal Peten 1'e Lov41 iunu bildirmektedir. 

Kıgmetli hedigeler ------
lngiltereye 

Uçan kaleler 
veriliyor 

Amwllıa ıayylll'elerden 
niıan alrnala ntaluu.s 

yep yeni ,,,,. alet ıe 
uetteeela .. 

N~vyork, ıs (A.A) - ı.,tJt..ye no
el hediyesi oJuat -... bw. ...tle
cektir. ıııh.ına v~ w.. 
ahncbtma ı&oe ... .,... .....,...me 
clolru Bön fabrlblan IO afq bJe J,om-
budıman tan...a ikmal eieeNı• ... B. 
llut·Hltin imaJACm ym ......... 19 
vermeli derpiş eden kendi 111111il muci
bince bu tayyarelerin YUlll, Jmİ lmk 
taneııi İn(iltereye verilecektir. Haber 
abndıima göre Blrleşlk Amerika İngi-

- SONU 3 iwü SAHİFEDE -

rsü'ib-'bi-ılnliiit 
Jstanbuldaki 
_,rnavutlar 
çağınldı 

Yunanlsıanda Af'llCI· 
uut llayrağı altmda 
lıal'bedecelı bll' leJI· 
yon hazırlcuuyor_ 
lstanbul, 15 (Yeni Asır) - $elui
mbdeki Arnavutluk koMC>loslulu 
auetelerle :neşrettirdili bir :taınba
de, ttaıyanlara karşı barbetmek 'üze
re Yunıml.standa Arnavut beyraiİ)'
le ve Arnavut zabitlerinin idaresi 
altmda teşekkül etmekte olan Millt 
Arnavut lejiyonuna iştirak etmek 
Uzere bütün Arnavut tebaaanın 
derhal konsoloslula milracaatlerlni 
ehemmiyetle tavsiye ebnektedir. 

Ame-rikada 7'Mciimhur hıtihabatmdan sahneler: H.Ruzvelt l'e B.Vilkı lıesabma 
JWOJMIOGW 31apan giizel kızlar 



• CELLAT 
ARA ALI 

YENi ASIR 

- • 
ŞElllR llAB'*ltLERI 

lkfrısa 
~şleri • 

ız e 
---oe----

ı Ahvalin ~artıarırr.G 

9~·azan: Şahin A.Jıduman Jzmire ga-z geldi, Kur.u meyva ihraç f iatleri artacak uygun tedbirlere 
~ -------s•x·------- ihti'j}aç vardır ••• 

Kara Alı. Çocu.kken de zaıı·ındı· kazalara da Bı·r heyet bu akşam lzmı·r- -BA:-;'J',\({;\Ff77,::i SAUİFl'HE -Muamcfcd e lıir tnkıııı teh l!kt·ler t('lrnh· 

--- -~X .IJ. 'l( . gönderildi bili ediy<N". _ d A k • d • Böyle bir \•aziyt! t le ~üphc.:.iz !'> IH'ldi-
Tphjot, DördWıdi .Marat deu.rinetam manasi~le -•-- en Il araya gJ JYOf ıa~yonun ta kcndi .. i oıuyıır. ı~~cr mfü .. 

lciyıft bir· cellat yeti~tiris-ordu Yalıında d aha bol tahsiller bu stıcküla ... youu biaat .rapar
ıar, satı lıır<la i<;ticalc diisınc:ılcn.e ara-

1 ı ça ~ ki: • .:l..· B·raz!.u1.yetı:-, !ala baka1•• bnz;;.n ccnqilik te ya- ftfSIJette petrol - - - - -x4x daki biiyiik farkı da kazanmak imkiın-
1 Uf'3U7J;ınch 11 h mız darbasi . . Dör- par. tom bul. Üı\at c"kl ocak i"1 ~bi .slın getirileceJı.. Bor sada iiziim fiatlerl ifd lılll'llf yülıseldi larma sahiptirler. '-atı ... larda teenni gfu.-
,.· lıı.cu Mur et l l '"'1 rdi•( - ıd l t a•ta s :rah. f ttan bu· t•ıngcne .>·u.,,·1 a.~. ili - · _ termck, ah\ al şartlıırını J.!ljz iinündc 
!- ı · zk ,. ı ı • dm uJ ·· ' c:i- Km Al'n · ıı do.:_~d~u g nu tai:ip eden i hracat birlllcleri umumi katibi B. tir. t tmak b lı: dı . ·ı sal kifid" 
r l hı ta r . '"n 1 ,1. hirllirı • rk.ı~ na \ .. \l }; <"'.llıllk İ,f,mLu1dan İzınıre getirilen bir mik- ,Atıf inanın ri) asetinde üç kişilik bir he- Kuru meyve ihracatçıları birliği idare uy lnız ~ ma b~ ~:tı~ .~k ··ı~/~i . 

)1 ... r·-1· g. ctı" . dm· ı >ctı'cıl bayiler "\,'tlsrtntj:·le bakkalla- yet bu aksam Karakuyu yohyle Ankara- heyetinin fiyat faktürlerini nazan itıbara • abo enltıe dı ırb •1
1 

çu ''~-~~·cıı'rı-
Ortal..ğı ba nn oa". ' an 'l ak-ı tufa- . 1 ili\. • - m w..........,, 

k 1 --1 l h b _, ra \ "P h.ul .. l İC\'Zi c iılmistir. Kazalara da ya hureket edecektir. Heyet Ankarada alarak ittihaz eyledi~i karar, dün borsa- . ~ l rçt a n. ~ t . ı1ınaöst~ m bilir" I 1 ~-
nına garketme c;urcti\ c bütün i.5yan Kın.an r r kt• ı gı l ic ir :; ııue - run -, ı ,___ ]_ al't.!ntelcr rnarifeti.rle ihtiyacı kısmen üç gün kalarak ticari müzakerelerde bu- da derhal tesirini göaternllştir. Üzümün 
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hareketlerini bastırdı. dunu yan. nıt"vs:mlcrc göre LklZ<ın c1&1ğ l d ilıni 1 k h l'f al d ~ 2 lru m m cep ıcsm c c nnı.:; .... 1S1 er 
v ~ . ·-t·· - -· .. ki bo ,., l . d b d '-- t ı k karşılıyacak ııisbette petro gön er· Ş- unacu ·tır. mu te ı numar ann a vasatı ru~ d . la 
-.anunının oıumnnu mutca p zu- . ..._pe erın e, az.an a 11.Ltr ıı. aı<:,a va- tir. i T . b" ı-~ · b d fa i . d 1 k bir t ffu lm tur . haklıdırlar. Buıla karşı a de\•letin a -

fan dcvl.eJ. jdare.<:ini. hir saat gihi doğru dilercle ya,<;.1yan kabile halli.i;lc birlikte, ı·z111ır· de pe'rol bulunaınaı~ "'·- ı , notrol ı13ı ız tıcnre t J r ıgı u e - zmır en u ere o uş . cağı tedbirler \ ardır • 
. ,..ı 1 b _,,_ 1 1 :.... .,,..___ Ati 1 ,_, - d ~ I3 .l :_.J_ ~ ...,_..., ,...... üzüm. incir. kuru ka.,.• ve kusbe sabn .,.. b"i ·'- ti' • d '"k 

\"C cuü:ı:gün tl ı;; iyC'D ir ım="ine ıa~e ~ ~'fi • c- L' N>!:llttı~aı.ın. a ta lllUı.ıucn d ğildir · 1 
• · ' a 1 ıaruar ne eesm e esuen yu - 1\le ela aklc "elen bir tedbir ınibtulı-

1 buhranından ileri gelmiş e~· · . TeVLı- alacaktır. k ı bu elci ·· " ek l · .., 
tıı-!i. Vakıa ~ok Biddct göst~rmi~. z:un:t- F.ciirneyc kaüaı:. k.nı!.-ı 'Uume i arazi'.Dni attr,ki iııtizaınsızlıktan mütevellittir. se o mıyan sen uzum r o tesı~ sillcre mal liz~riuc avans kredileri aç-
nında doküJL•ıı rnsan kanı hiiti.in mc.-m- h~ı: d:inleıııııeclrn ~czd.i., duı·du. Yazın en * nin müait üatlerte miiatehlik memle- mak ve avan,.Lın ihrn.•· fiallerine uycrıuı Yak111c1a piy,ısuy;:ı dııha bol nisbette ,_ tl L --"' L __ _ _ d .. "' 
lcketi km:.Jıı.; ın ıli7 b yun.- ktıdnr yük- hav.adar, m ~lr.İn y2yhuard."1. 1klŞlD a a petwl gı·1 irilceı ktir . l\" h 

1 
f l , __ .. L .. e ere 8ev .. M~~~l· ıııı;.uuuı~-"-~~ bir kıymet üzerinden verdirm~ktir. 

selmişti. nıutcclilc..! \'C sert rüzglrlvdıın mahfuz - · - - ''u le i mem e .. e.ece .. uru meyve- mevcuttur. ii--u etimd: IDIUUll1DID Bugün malını on dokuz kuruşa sat-
Fakat bun u yapaws.ı, Osnı.-u:ı lı iıııpa- iklirule:rde harırun&k yanrııD btı nu:~lwr lcrimizi timdi}·e kadar oldujundan fazla hyrnıatiai bilmekte Ye temkinli hareket mağa mecbur kalan bk.. müstabsile yir-

r:ık>rluğımun ondaıı !!On ra ilılr kac asır ceJlfülını \·.a.k:t "nılen C' VVCI hii~ üttii. gi.u:- Çuvallar k anca fıatlcrle satmak imkiolan elde edilmiş- 'etmektedir. mi dört kuruş üzerinden avaM verdirİ· 
daJıı.a yasıyubi]ınesinden ~phe olun~ bi.iz yet~t:ırdi . .. lecek olursa pek ili menfaatinj müdrik 

yetid ir. Sıdtan Murad.m lamumında, ~- Yakıcı güneşln ah·~lerine ~dan ı·ıe :vı•blmı- Almanyadan getı·rtile- çiftçilerimiz ..atısta istieal göstemıiye· le $ uçmt ~na W? banfli~ne göre doğrııya mart.ı7.. bldıin icin. Kendisiyle J _ bilirler. 
w lbik -ednecck bin ibir tiirlii ~ar ~a- ~ynı .soy.ıla ofanlarınk i gıoj k.~ 1air Bu suretle ııi.yas2nnı soı~lamlığuu em-
ıılı değild.i . Pndi-::ahm e.::ı dhL'm.Inisetsiz renk alan yi.izündC' de·nir kadar s...,~lam vacak niyet altına almak mümkündür. 
bir ir~esioe k.-ır<:ı g :ımr~. o clevr·n 1iu- bir .s.-TI:hatiıı ıcnnlıl.ıgı bdn-ınt~kte idi.. . J L • ı k dd ı Günün $8rlları iktısadi ınesailiıı mut-
kuk telfU.dd'er"ne giir:e bir suç lcme'·L P:m:ıa.kl~rı. b:ıbn<:ın•n ı:l.;ı:uiri bstmr-wk .Bıı • d~ ı . nJ ,. O l ece ma e er... laka devlet hinıaycs; altmda tutulmasını 
Ve uğır. haili bütün !"UÇ}m"a k.'<:r.C:l h i:r "r.in kullanrlığı rııen,.,~e 'b-1dnr kmTcti i. eınrı "' e~e • e zaruri kılmaktadır. Devletçe de bir çok 
tek CL"7.4.I tatbik cılımınakta 4di ki bu eh: .r~u·'hl bir balyoz ;ıihi \"tırdu~unu ltalnalhJ:ltan menedı· •• • müsbet tedbirler alınmaktadır. Tedbir-
s~lmrnn ho~dtı.n ~ ~ yam~ erl~k +ırr iktidm-rl:ı. . .. -"'-,.nı lecelderdir- Tacirler tfhılllld JatedifılePI .......... nunta• l!r?1 m3!1alli ihtiyaçlara u!~ düşme~ 
sının kest"rilnıcsindcn ibaretti. D iirdün- =amarı d: ı k abilesi luılkmm 7.ıdıima ola- -Ticaret vekile~ çtt'lnll buhranım na- sı~ temın eylemek, ve sen bir şekı1de 
cü 'Murat 'bil.tün imparatorlukta füfiln -..aı~ h ic re korknk a<.-nfldi. Guyct cesur . "tibara larak t alların lıa ticaret müilürli.töne llDdfrecelılerdj,._ netice verecek ameli esaslara dayanma 
j ... füm·~i n i _va.c:ak etmi.c:ti. ilde h nditln ve en 'Jıoorlrnrc• mo.n~ralar kru:,;:ıi;.ında ~~~ ~- . _.ı afa _ ~~~~ tçuvk ak- . 25 Temmuzda U.u edilen T\Ukiyeı ikinci llTUPta )'Ullı optik ve ince me• sına itina göstennek Jamndır. Aksi tak 

-s; ·ı .ı.: 11.usnu mwı. azasını ı.cıı.u.u e oıe: m Al --•-·---~ . t.:.L !.-- L - -"- •• ~-L! '- da -'!-d · • l k · • _..:.t. _ nırsa. tü tün çubugıınu bir o.gzına al. . . hile h;{' sasırmıwıcak tlerl'ct•c'lc sa&1anı ır ·l b; ~. . hır al t Ham.alla- manya ticaret __,..._aın taU>UU11e ~uu; •na:ru. GçOnctl llfUPm.1t1 nur Yat• llU.I: .e ıstısn:mrcı ara ço genış hır :saı ... 
o vakıi .ne <>Jııı ..... o-ın1 «iui.iı-sün:! . . cl...;.:·ı-. ~ :ıAbi k.:ıil se.r.ı .:•ii_....., ,,mE_ .'la J) e :-.1~' '-k·~ar .1 lllUt_t~· t~ -1.-Z ~c;ilmi.ştir. Ticaret Veületinden 1telen çalak, demiıcilik veaair demir Ye mideni bırakılmış olur ki bunan tevakki ey.le-

-~ .. u-., ..... • " --.- ı:ı.n c::uvnı at1 anc::ı ı c au:u :u> t!' JrU!J.e n b' __ _. bu n1 b"'L-- '--"' .ı_L~'"- --'- milli k-u... .JI~ .. __ t!..: 
Sultan 11-.tunıt yanına ceD:rıclım atıp c;r,_ ik 1>r ılumıycmJu. . rekfılelte menedilmi$tir. . ır Yi1RDa a qma- ~um.ı.cn WULU.lA- qya. dördlaıdi pupta ~aaııh ut ve top- UB:Aınaınma -ftlllDlll _. 

kaklarda bilri perva dola.<ıttr dururdu. Ve son derecede zalim '•'•! moı·h~t.- ll)e ·~Dem· ~ idareS"·b""tün teş- de Almanyaclan mt.lı.telü nuiddeler lre• raklar. betinei lf\IPt& yma cam ve por- teş,kı1 eder. 
Öniimılpp ~Ati akı in ldnde gbli bir sizdi. Dört~ bulrmıh!ğu ımam- lil:ıtı~ is~:O ve ıuıh::~ ha- ~r~i~emi~ece~ bildiri!miı. tacirl~rin itb.a- Sden w )'ii. alturııca pupta yada ı.o,..ı..t ... KKJ .OCAXOCLIJ 
~ey yap11a1:•mdan şüp'hel::-ni?ııle kapıyı da. hır kedi yavrusunun 'ü .... 1.Iine ~-af! ınalların çengt!1 J.ttıllanmalannın önüne l~nı late~c~ ~ Ye "-~len mm~ n k.im)'e'ri m.Mlılelu. 7 nci gmpta yazdı -·-
dt"t"b.al nctınr:. he.men üçcri}-e dalar.ıh. i iilanüs, onu ate~yerek U\•alh lil\yva- ıec.misfu:.. tıcar~t ~durlugune nauer v~rmelen • ka. t istiluel asaa ·• L~~~ !..Lm.e sana - Eg"' JenhOCB ko••. 
Tütila i..:ı:- =~1 an'l:ru:n:ak j çin · • 4· ~_..._, Simd" h" · · d alı L--• h teruruıtır · gı yu, ~ ~ P ~ ...-~· _ am mı}-.V Fi" ıye ·~ ..---. ve ı şe ır ıcm c ç şan ser~ a- A 1 • lar nl ve matbua, 8 nci grupta yazıli talıta it-

Oc;\k ları koklrıdığı 'bile olurdu. bcmasıru seyr tnwğe .kovulurnsbı ·v e malların kanca lıaillanmaiannın önüne n aıma grup a ay trUftU. 3 nu- ,_ ·· 9 . ta --'- d" •• d k 
Ufak bir tı~ f"Eiphc.kndı mi. vay bu feci 2.20:a k:n ında. bmgöz ~-u- ~ektir. Kanca ve ~ngel kıillan.an ~ra ı a.ımı;a a .~v • ıuaı.u; uır • . .... a . "' m 1 I"'-''- d 8 ~o 000 ı·~t.L 'L!- reme sanayn. zuncu grup Yiül.U ve ... yun e asır a 

ev sahibinin 'başına geren1e:r"r.... cıınu tc:m:ısn ıcıle.tı çocukla:r gibi. derln au :ıUaz· tcaiye edilecekleri gibi ha- pla fon ayrılmııhr. er _gruplarda ~ edilmeyen diğer sa- ~ 
Yanında duran -ve y:ıbn kılınç pad.i- bir zc\ k bir haz dnymustu. ıunlhk y:ıpamıyacaklardır Birinci ve alttncı gruplarda yazılı nayı maddden. ll.aS•flCI J,J dalıflıa 

ş.aı:m ııv.ereıeejj .mnti ekli~ cen.aatı T ' ~wıcü M.tı~t clevrinr tam · <mekanik smai ve ceza lmmı hariç ol~ lzmirdeki idwdat firmalan alacakları SÜ'rdii Hzı 
s~ ~: ~le lay,.ılt bir cdlat y&...m'...-., .- -•-.-'"' . mak üzere diğer ııruplaı-dan ıu madde- maddeleri birer beyanname ile ticaret ue ZCIPGP.• 

_ Bire Kara Ali derai.. K es §U h a.i- fJe ;di. CeIL'l.1:- Kara AJi. ilk cellid.dt a- Şehı r m~cf t&lnl n lerin ithal edileceği anlaplmı~tlr : müdürlüğüne bildireceklerdir. fara Sellep Oldu.. 
n in ba~ını... ·~atini, yablnlhf; lciz. ha~~nnlar ib:Jt. l •• - ·- ,. -·---n• ·-··-a ·-·.,,·-·-·-·-··•-t-•-•••••_...-... Evvelki gece saat 24 te Karaburun 

Cellat Knı-a Alinin hri lk4S.i yi14tt"- l'.İmfo in.c:.,fsız t.!lanbelcr ;:nımıak mıze... son top antısı POLiSTE kazasının Mordoğan nahiyesine bağlı 
makta ve ka:rıı;;rm memleket i:leı:lıri cl.ü- fivlc k eDdi kerıdiııt! talı.<>ile İı;o.r~- Şehir rncdlsi tlün öğlt-den sorua reis • • • • o • • • • Eğlen Hoca köyünde bir buçuk dakika 
zelt:nıe1cte Clöriİiin.cü. l\Iur.ıt. il.:r ellC'sinek- 'Elmae, b.i:zzat yııptJtı kıın.-dli bir Qloo' Dr Belıs;ct Uz"un riya.qetinck bu devre- .süren bir kasırga olmuştur. Kasırga 
bir ltnmmcti, i:fır gay-rcti se'L'k. t etmi~. 1'.'lnla. sabahtan alt.~ k.'.ııla;ı· kı.ıPar~ :nlı: sun toplantısını •·:;ıpınıst..ır. . ı 5 seneıı· k karısını epeyce şiddetli geçmiş, 150 zeytin ağa-.Bmıa:.r ıtcrrııt ii" · · · · -:.1.- -L-• ~ .... ı~- " eının dalları kırılmış, bir milı:dar ağaç ettlill:mı ..i:b:Dmn ~ 'R 'ta.11 .a.1ı.nakla YiUUO. g.c;!rir_ .2~ ...... uOA ~ Geçen celse zaptı oku~ kabul ta kökün.den sökülniü~. 
h m -v._çiıl s·~ 4'!:rırıDllk--ca:iıt 'lilııd~- }lÖZiwe ilişen ym·alan tdhi.ip aiildikten sonra Karşıyaka belediye 
1 -'l-'- _.,, ı-; .... o;.,_ Köyde bazı c.vlerin kiremitleri de uç.. 

• o-~ ™ mquıır p ~...... !.'!dcJ:cli.. • ~uibi Nuıi .Aydın-göz: ile yine Karşı- o•• ı du•• rdü _ C k leni hasara -'-Sultmı Mu:cat emir WTe:n, X:u-a Ali l 'ii gücii can yakmak. en a..i:xr. en za- r.lka ııuıhas.ip vekili Tevfik Uygunun vurup muştur. ivar . öy: e- t Yll.16t ur. 
L--e l:m: emri mm p\:]eon 1n.n-ve1. 'tleme1dL llmane i~c ITer k at odcı~k lıurilar;, :aaman idare h-plan ta.n.. aami ile .................... - ....... - ... .-.-.... . . 
'"' ı.._ M d d l-.:..._ c-: ,,_ ·: 0...,,.,.._. .... ,............ •: 
o:"'Un.an urn ın a ı anın= K:rrn f\ı~-i: <:avı;~'h hnyv.ı:nhmn üze ·inıi~ mtb"k <!!:- 'lil·Bıul edilmistir. ..v~~ 

hıtl:ııiwırıanaık hfiıl 'Ulrilfİlir' _Jil'.!~ 'fJiT -..n,.l;:ti. Fuar b üt(esinde 7000 liralık müna,,. s...,..-c Ba: , ;
0

.,._, ! DİLEKl.EBİ : 
aı!:amı, sim l?id sT.ilcn ayır- Vı> hu sure~ .zom:.'1n -:r.:.cli.k:ce :ı:?k."Sle- JiaTc J•apılmas.ı bak.lwıdıılci riyaset teklifi Evvelki gece yarısı yeni Tuhafiyeci- kocası tarabndan JUDanaue ..,.,..,,,._o- : .................................. ,.. ...... : 
rrak mWrı'kün rriüairr. ~inde k:ııdcme kadr"me :'\-a1'--ı::ili};.or. hil- de bbal edil~tiT. ler mcvJ.dlııde ınüthq Dir cinayet olmuş, nundE. karşılanan Rabia, Tuhafiyeciler Güzel aJ d'llflrllld 

'Tarihte· dör itlincü M urat derecesin de isini arttırıyor. ~nn:ı tinn"" : er;o'· ' ·i '"·diP f.lavag&Xl idaresi 936 yı.lı hesahı kat'- bir barakada oturan Ali lşildak adında ınevkiinde ikamet ettiği barakaya git- y J Pe . a 
bit.yük lbir :ı:nc~ ··sgal dtmt"si icap eden -luruyord.u.. . isi reye konarak tasvip edilm.iştir. Bu bir şahıs, 35 yaşuıda:'rl karısı Bn.. Rabia- mistir. petrol yolı .. 
ba Kara ~ ik:imdl.?-. _ 'R ~ T:JM F.D t _ da ha L--• kili" A 1"- - ~ti- yı bıcakla dokuz. yerinden yarala~ak su- Barakada kaı'1 koca karşılıklı konu- Göztepccle Hatay caddesinde Hilmi 

ar a vaga:zı ımıu<:r:>ıp ve L'l.lCil!J. • 1 ··ıd- .. t•• lark Alı de Afy da b ka 
S ullun M ııwla n° suretle cellat oldu? nin zanıau idaro hesabı da kabul edil- rctiy ~o ~uş ur. . sur en, ne n . on u - Uluer imzas iyle aldığtrnız bir mektupta . 

1* -•-- mi..tir Katıl Alı Iştldak 37 y.aşında hır adam- daı· uzun bir mliddet kaldığını ka,..sın- Güzelyalıdan İzmire kadar olan mmta-
i:>iğer "t.ıtitün snm:ı t :rrk.ntla~ arı glb i Pi "-'QSQ acı imadan B~dan başka göriİ1Ülec::ek iş olmadı- du· ve işlediği cinayet kafasına bira~ dan sormuştur. İzahat veren kadın da ka dahilinde bulunan bakh.--al ve bayi-

~5'cehe biı· r.rugene olan K ara Alinin r .. ğmdan .ŞUbatta toplanılmak üzere celseye durı:!unluk vermiştir. kocasına gaybubeti esnasında çok kirle- lerden ahalinin petrol tedarik edemedi-
dn.ğduğu ym:ı kttf1 bir s:c:rff..t .. lbildirmPk fU" tU .. TI altnlT mt? SoOn v.erilmi ir. Ali. la seneden beıi Rabia ile evli- nen yatak carşaflannı niçin yıkatmadl- ğinden şikayet edümektedil'. Her ne ka-
imKan dahilmde bir i~ dqğililir. Sonr.ala- -s-- dir. Rabia buı:ıdan iki ay: önce--~~nda ~mı sormu.şlur. dar bu ınıntaka dahilinde eletrik tenvi-
rı cfovrnrln imihitu ffgi}endrreceık a ere- Tire ıtics~ <>dası, Titt~ bi:r t.&ciıio :•s- 4 _,'LL::-:;;;.. ~rabası n:zdindı: l~ do~~-ı:te Bu karşılıklı sualleı· nihayet Leci akibeti ratı mevcut i.sc de icer i mahallelerde ha-
cooe b (@ük mr :nmn '!JcaVmmı anı anam, l1enüz :tütiin . raamı ~1' oJdıriia ..... . w.u&Hu·.u cezası otcden berı oldugu gibi. çalıştığı tüJ.un hazırlamış ve bedbaht adarn, çok sevdi- la petrol tenviratmdan istifade eden 
ommcu ıhicrf!t .asrını .takip ıedeu .sene- halde TV"e hn-.alisiıuleıı 500 1'.ilo ka<lar _ ~ cad~e ~ B. ~-e- mağazası~. devam e.~.W: mektu- ğini sık .sık tekrarladığı karısını, her aileler vardır ve bunlıu- çocukiannın ge
Jctıde ve 'kabilesinin Rumeli owı1arınaa tütün aldığı ş.e1trimizdeki ~r.ıı. il tahkir eden ve l:ekciye şiddet göste- bunda bildiren Rahıa bil' turlu gelme-- zaman yattıklan yatağın içinde bıçakla- celeri derslerine çalışahilrruUeri için ma
d .. aşt ığı sırdlmıiJa brfhı '!myet pis w hildirilmi,.tir. Ta .aıdaıu. piyasa açılına- ren İsmail oğlu Veli. aSliye ceza mah- miştir. Buna mukabil &li. her gece Bas- ~tır. 9 yara alan kadın az sonra ha- halle bakkallanndan l)Gtrol tedarikinin 
callrrm tmdn aunyıgra' nelıı:ri._<tti . dan ıtiitii.n ~ b1ieJ:ı ba tw::ir Mit- kemesinre bir ay, iki gün hapse ve 31 ~nahane istasyonuna giderek Afyon tre- yata gözlerini yummuştur. kolaylaştırılmasını ve. ~diyenin bu işe 
· Eaa>nsmm aı Memı> ... .Sanatı ~. km&. ıne ejlııi Oir <ceza tatWt ~ fu:a .~r para cezasına mahlD'.im edil- ninden ~run .~· ~emiştir. Oraya yetişenler katili, kanlı bıçağly- alakadar olmasını rica etmektedirler. 

nası da ıPenbe aihırda 21~ur, 1 DU$ür. Evvelki gece nihayet Izmire gelen ve le yakalamışlardır. Müddeiumumi mua· 
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- men .cıe. fOmnil ~ ibi8lk1e :ün ~eı:iymiiu. 'rat.iliae iteniiz ı.ai 1 
ket ~iz. «lltonuB:üliıı ıiÖprHin'j 1hıma iti. ':ratll •• + .1ıer _, +'Mlir. s-.4 
ö9r:diB.odk O>na U§ilaA .Dmı ~ko_y.aa&- :.sunüa, Kmaihü. 4ilıdif J'W"1-a ..ı~ • e
ğız. JWasll. hıııifiimihnjımmıı gldi_yar .mu'? j.i i.aı:i.be ikaiar.iinilnde bir d.eiliyat....-

- ~ı .ııqy&hstiler. Oı. Şim4i yabw, ~'!iı gü 2 lııi 
~ ~. inan9lı :bir~ ülc: .ehem~ IVBX.fu. 
- ~nı.iln ~ md&Uıir tille ~ oemu ve C'aiilııe :tey.ze ~ ..... 

kav.usmaüuxı. ~n:, bunun hi!; emaBli JiiyDrJm-aı. IQill ;SottBı:a :Y.m.eıkli ~ 
yok. $Wi hınıa lnaneu@ım ~- ·nin \bahı:j ~~ l.ınzı :ihtiy.at ~ 

- tsaıdki lhir gmai IJIJ88ıilı. ~zım .:aür .rinBeo bUluııdujımu a.ahmin ~ 
me!liııi ıtemenıil ...edet'im! ma.tim nasım.m 'izcf'.ıniien Gülene .4ltııfplı 

Diverdk 1ka8.dhirii kdlaıraı ;v.e Ken& :kız.; tığllfü: 
la tlilıU§tmilu. - JJ&elkı P.°krm-~1. 

Gınm:i.in ff ildhıcc bu jpm:.i mruuili de-; ..Gene Juz, t&!iili h1r ıbjbnjlııe ıtil.ıi Sla
vam Ulilebümli. CQiinkii ~ ıbir \dlo~ imk: 
biJ bntün ~ellel"inin tahakkukuna im- - İ:t.mire kadar uzanacağımı zanne-

:;.tQ- •'DQ'M s vz•-ı•SOIF o nwww an 1111 vini B. Sadık Tüzel cinayet tahkikatına .. 1 el koymuştur. Suçlunun bugün muhake-

T A Y l
7 

A R E S 11\ E M A S J N D A TELEFON: 3646 me~;.;;;,;:~==;inde 
B U G Ü N ~ fıırsızltlı-

Kadiriye mahal~iDde Abdi oğlu Ya
~ ~r ve H~n pğlu Haydar; .Melunet Ali 
N kansı Rabi.anın evjne girerek bir milc

dar e.'iYa çalmaktan ınattııınen tutul
muşlardır. 

Bir ~t islıarpln 
Atatürk ca<ldesinde Recep oğlu Ke

mal, Osman o~lu Ahmedin bir çift is
karpinini çaldı~ı ,iddia edilerek ya1ta· 
lanmıstır. 

TÜRK(•~ smı.u, ŞAKIULI ASKERi FİLİM aı·a xız.,. .. 
Al'RlCA: MISIIWA iNGİLİZ - İTALY&N HARBİNE At!' SİNEMA G'.AZETESİ ~CJBMA 

l
~-~M-A:_Ti_NE_L_E_R 7t3o _.:._ l.30 _ S.30 _ 7.30 _ 9.JO : T ALEf>E-vP HER G"BY YALNIZ İLK Gaziler caclde~inde Girltli Ahmet oğ-

- .u.:.. u n lu Hüseyin Yılma:l, ayni mahallede otu-
Cwnartesi, PAZAR GÜNLERİ: 11.:W da ilive seıansı : MATİNE.l.EIIDE SALON 15 KURUŞTUR ran Nazif kızı Aliyeyi kaçırdığı iddiasi-

~rr:Nht ;; HHılTF•MIIZZ.7::2'lnı!:l1' ~Pl.•1111•••-••••••••••••••••mlllEilmm••ıl le tutularak adliycy1.• verilmiştir. 

de rim, dt.-di. 1 niş bir vadi gözleri ö.c.ü.nde açılıyordu. .. Rüya içinde gibi gördüğü bu bakısı 
Halbu'k\ ~diye kadar bunu hiç dü- Kendisi hakkında ne d~iiğünil, oou hahras ~-ulan taro için nevmidane l)ir 

şünmemişti. Bu fikir, bu anda aklın::ı 5evip .c:evınedii;ini, her ~eyi ~di öğre- gayr .. t .sadetti. Delikanlı .so.rdıı: 
geliyordu. ıı~cekti . . . Fakat Cazlbe teyze onu bu - Bir resııllni:zi daha çekmeme mü-

- Ben de sizi orada arıyacağıın. Fuar hülyadan uyandırarak daha biraz tam- i a~ds eder misiniz? 
zamanı orada g()rüleeek çok şeyler var. panya isteyip istemediğini sordu: - Sonuncusu. artık değil mi! Her 
Ge(ıerı gün ba.oa büyiik bir Jiyilikte hu- - Hayalının her günüı:ıde bir. otomo- halde, bu kalabalık içinde başkasını çe-
lundunıız ve bun11 unutamıyacağım. bil kauu:uru.racaksın, :vurum.. Bu ak- keınezsin.iz. 

- Asıl 9z k~ hareket et- şa.ın. mut.attan biraz h.zla içmek $enin - Kimse bir şeyin farlona vanmya-
ıniftiniz. hakkındu·. Haydi, la.ıpaıu boşalt baka- eak. Benim makinem em:;alsi7.dir. Bakı-

- Haydi canım, kim <Nsa a, m eki~ yı.ı.n . . ıuz ... 
lıare!k«t ederdi. Sihir :w1il olınuşUL Ona doğru -Oönerck yüzünü yal<laştır-

Bu haltrayJ "tllınlndeo. ı.u..aklaş'hnnak Ah, eğer CaUbe teru görü§meler.i.ni. dı. Küçücük bir I§tk çıktı ve fotograf 
istiy<mııuş gibi bir tavır takındı : kesmeseydi, eğer Rasim söyliy~ makinesinin adeıaesi açılıp kapandı . Re-

- :Fakat., dedi, si%, bıq:ka hiç kimsmiın söylemek için daha bil' bç .saniye bul- slın çekilmifti. 
yapm~ dılp.inmediği bir ~Y y.apt.a.nıı .saydı... Yatık, al'lık aralarında, öm - Çektiğinize emin misiıın! 
Ye ma:k.ine.wl kaybedecek oluı'IWn, ne k.aybOlmuş, .manasız kelimelerden baş;. - Katiy.en emiJ:ılı:n. 
~eci va.i~ ~eeilini talc:dlr -etlfuiz ia bir fCY kaliuamı§'tı. Halbuki, gazete- Kalktı, ma.udakilerin önilDde hafüç~ 
En iyi .datıılwna ~yık olan <1oıune hare- cinin g'ôzlerüıi yeni bir ifade, onun da eğilerek: 
k!!tinW heı· v:a.kıt b.aurlıyaeağlll'I. kendisini d~tiı\dU.ğüniJ, bu büyüye - Yeml.!ğinir. ~şjı:u;Ja .şizi rah;ı!su 

- Bu kadar da ııuübaliga etmeyfaiz. onun -0.a i~tirak ettiği ümidini veren bir ettim, ıııuur gUrfinüz llim ~ buna mil-
- Hiç mü.balaga ettniyot:um. Dl.._~- !§ık se~er gibi olmuştu.. teaısirim, Pk;ıt ı~"~unin icaplanııdıın 

iüiUmü söyliyenıın. Hem tkı, d~msu- Hiç şüphesiz. rnuhayyelesinin bir se- biri de budur, . 
au swrsenir.. daha her sey'i ~yl~e- rabı. J)Uşlindü : ~ U!y~ f}.ilJimsg.ği: 
iim. - Ben ~ı1dtrML'1J'\. Adeta bR~~na- ...- lbwr-8W Jiiwm b~ yok' 

001.en kalbinin ~larca&.ına ça1'{)tığm1 cak kadar deliyim. K endi bayal1-f'rime ~l fjM~. ~H!.D}ll altının~ § a-
aissediyordu. Bir dağın sarp eteğini tır- kapılıyor ve fitilyalaıvrıı bak~knt sanı- z~ ob, J1p.e ~ mt .işe t,cppz~il 
~ım ~dl y,ayla7..a ~~t:d.ı.ı. Ge- yorum. etmiyeceği.ni i!;ı.de eden bir eda ile: 

- Hakikat öyle mi? diye 30-rdu. 
Fakat Rasim artık lokantanın kapı

sında idi! Bu suali duymadı. Sadece gı'
ri döndü, elini kaldıı·dı ve gülümsedi. 
Gülene bakıyordu ..• 

* Gülen ertesi sabah uyandığı vakıt, 
akşam olup bitenleri pek müphem şe
kilde hatırlıyordu. Her ~ey bir sisle knp
lanmı~ı. Bu sis aras1nda. lokantadan · 
çıkarken ona bir veda :şru:eti ve bir te
bessüm gönderen Easiırrfn hayali sıyrılı
verdi. Bunun haricinde, kazandığı oto
mobilden nasıl bahsedeceğini duyınak 
için etrafını kaplıyan kalabalığı ve ni
ha:·et hayatın bütUn tefonliahnı öğrC'n
mek istiycn gazetecileri lüıty-1ıyordu . 

Bir yerde 'dans etmişlerdi ve Cemilin 
çgk _güzel dansettiğini b.atı.rlıyonhı . Bu, 
iiniindc Y~~·11ln ~ğaçları bu1U.Ell11 ve 
onların rayihasrnı J.Çiı1e çeken genli hjr 
salonda idi. Uz.akta ~eniz: ay ısı~ı <tl!W
da bir ayna lPhi p;ırlıyorgu. lY1ii,ı;ilıF ~ok 
rehavetlj valslar çal}yor.du. Müthiş <je
receode bu müziği!} tesirine kapılmıstı. 

tnkŞ.r etıneğe jnıkan yoktu. ln ,mij~it 
serait dahilinde b~r ına,ı;era bMlıyordu. 
- - 8İTM E J>İ --
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SAHiFE 4 TEHi ASIR 

Yunan ordusu Alman hava hücumları 
. . 15 Alman tayyare•i 

dalıa düşiJrüldü 
Son Bertin 11ülikatı 

1 

ıtalganıara karşı bütün 
cephede umumi ta ar. · 

Yalnız askeri 
hedefler mi 

bombalanıyor? 

Duvr semaların- Moskovada dün 
da heye~anlı neşr~dile!1 .. ruza geçmiştir -·-

Bij T AAMUZUN KATI BiR ingilizler gayri aslıeri 
bir harp oldu resmı teblıg 

f~AHİYETTE OLACAGl ye,.ıerın llomlJalandı· 
TAHMIM EDiLMEKTEDiR ğını lıôdtseıerıe lspaı 

. Rud,>o g 4.:tesine göre 28 Birinciteş- edflJOPlar... . 

-·-INGILIZ HAVA NEZARETi 
iSTiHBARAT SERViSiNiN 

VERDIGI TAFSiLAT ıinde t.lilrru:~ geçen ltalynn kıtaları ma- Londra, 15 (A.A) - Almanların ln· 
ırryelce çok J.!l~Ün oldukları halde bugü- giltereye hava taaıTUzlarında yalnız as- Lon~a, . 15 (A.A) - ~anlar!~ 
ne kadar hi« lıir yerde hiç bir muvaffa- keıi hedefleri bombardıman ettikleri id- Duvr üzeı·ıne yaptıkları son ~ucum mu
kıyet kazanrı.amışlardır. üstelik zayıf dialal'ı hakikatle taban tabana zıd bu- n~:ebetiyle, hava ~~zaretl ist~barat ser
Yunan kııvvet!cri karşısında bir çok he- lunınaktadır. Alakadarlar bunu göster- vısı ~u:ıkers .8? tı.p~~~.1~ d1:1şı:ıan ~y
zimetlere uğrl\ınışlar esir ve malzeme bı- ınek için şimdiye kadar Londraya vuku y~·esmm dilştlriıldugunil bıldırınek e-
ıakmışlardır. Seferberliğini ikmal ederek bulan Alman taarru:tları hakkında aşa- dır. . . . 
zaferler kazanmak heyecaniyle hareket ğıdaki blançoyu neşretmektedirler : Bunların 13 .. ti Spıt Fayer tıpind~ ta~
eden vatanperver ve kahraman Yunan Bu taaı-ruzlarda dört hastane. içleı·in- yarele~;Jen murekkep .. 1~ !~rı:ar~~ b1r 
milleti Jtalyan zırhlı ve nıotöriü birlikle- de Sempol katedralı, Vest Minster ka- teşekkul tarafından. duşurillınii~. 
ıine karşı koymağa çalışırken seferberli- tedrah, .Kenierbori katedralı, Sen ~far- • ~lman ~a.yy~relermden Mes~~ınıt 109 
ğini ikmal eden seferi kuvvetleri yığmnk ten ,.e lsvec kiliseled olmak üzere 25 ~pınde bırı hır a:cı t?yy.aresı ~~faka
ıınıntakalarına nakletmekle meşgul ol- kilise, Bukingham ve Kenzigton saray- tınde uçarken tahrıp edilmiştir. Duk~zl~k 
snuştur. Yunanlılar timdi bu sabahtan ları dahil olduğu halde altı saray, tarihi ~yy.arelerl 45?0 metre i:tafadan se ı ı 
ffibaren İtalyanlara karşı umumi bir ta- Londra kulesi,~ Eritiş Müzeun, Lordlar filotillalar halındc ~ayı·ı muntazam su-
arruza geçmio bulunuyorlar. ıi:mcÜye ka- kamarası, Vest Misnter hal, 18 umumi rette .u.~muşlardır. . . 

rtBüyiifı ehemmiyeti 
Jtcifz bütün ıneseıeıe,. .. 
de mütefıalJil bir anla· 
Ylf göriHmüştür •• n 
Moskova, 15 (A.A) - Berlin müla~ 

katları hakkında Tas Ajansı aşağıdaki 
tehli~i neşretmi~ir : 

12 \'C 13 soı~ te~rin tarihlerinde Der· 
lindeki ikameti esnasında Sovyetler bir-
liği komiserler lıeyeti reisi ve harl~ye 
halk komiseri Molotof Almanya şansöl
yesi Bitler ve hariciye nazın Fon Rib
bentropla n\iilakatlarda bulunmuştur. 

Fikir teatileri karşılıklı ve itimat hava
sı kinde vuku bulmuştur ve Almanya 
ile SoV)·et Rusyayı alfıkadar eden bil· 
yük ehemmİ)'eti haiz biitiin meselelerde 
miitekabil bir anlayıı görülmüştür. 

Molotof mareşal Göring ile ve Hitle· 
rin Nasyonal Sosyalist partisindeki mu-
avini Hes ile de mülakatlarda l:>ulun-

dar yapılan mcvzü taarruzların netic.ele- bina, 8 ~azete idarehanesi, ve bunlar • ~ngiliz avcı tayyarelerırı:n. 6000 metre 
ıi malumdur. Bu sabah başlayan taanuz meyanında Ameı·ikan Asosyeted Pres, ı~if?da __ bt~utlar .a~ası~a .gırıp çıktıkla:ı 
bundan evvelkilere nisbetle çok ,iddetli Deyli Herald, Deyli Ekspres gazeteleri- gorlilmuştur. İngılız fılotillalarındannkbı
-.e daha !)umullüdür. Cephedeki bütün nln binaları, 26 meydan ve cadd&, 6 bü- rlnin kumandanı Hk ?larak bir Yu ers 
Yunan kuvvetleTİ bu taarruza ittirak et- yük ticaret binası ve bunlar meyanında tay~ar~sin~ ateş etm;ş ~e . bu t~~are muştur. ~~ s~ te~rin ~a~ahı komiser· 
tiıilmiştir. Yunanlılar için kat'i netice an- Con Levis, Pcter Leviston, Selfriç ma- ~ı.rtustu don~rek du!?l'Yluşttir.~ Bilahare ler heyetı reısı ve harıcıye ~alk ko~
eak başlayan taarruzlann sonunda bek- ğazaları, Amerika, Japonya ve İspanya bır Mese~şmıt 109 hasara ugr~ış b".e seri Molotof Moskovaya dogru Berlin-
lenebillr. Yunan taarruzunun siklet mer- elçilik binalan bombalanmıştır. alevler lçmde yuvaı·l~mıştır. Dıge; .. 1r den hareket etmiştir. 
lezi şimalde mi, merkezde mi, cenupta ~•--- Yun~?rs. ~yyar~s.i ay.nı esn~~a dUşürül- ıwww*~ 
:mı ld ~ bilinmiyor maamafih İtalyan- y k ş ktak• müştur. Bır İngılız pılotu dort Yunkers AJ ) •• •tı• 
iara

0 

e:~at'i darbenbı Görlceden Tepe- a )0 ar ) tayyaresin~ .hucum .~!ı_ı:ıi~. ';? ~isi~in man ar UmJ ) 
delen istikametinde yapıJmı. olması dumanlar ıçınde dUştugunu go~uştüı:.. •• •• •• 

ht ldir kuvvetler A1man bombll.rdıman tayyarelerıne refa- orunuyor 
1nUT eme ı.:_ k"t d-1.. . did kat eden iki Mesersmit daha düııüı·Ul- a aarrnz ıuue ö ı ~.ua şun en cep- .. W ~ 

henin biiyUk kısmında Arnavutluk top- İngilizler ıarafmdan mus r. ı::;.. B. Molot ofun uBerlinn 
~:~~d~:ı::?::!:a~ ~::::;1~1:1'ge~:- mütemadiyen Mısırda yeni kabine ziyareti ve Alman 
rek Arnavutluk aruisine hemen hemen artıırd~or.. h L l el gazetelePI ... 
yaklaşmakta olup çekllmeltte olan ltal- Londra, 15 (A.A) - Harbiye naz.m enÜ.z RUrU ama l Berlin, 15 (A.A) - Sabah gazeteleri 
1an kuvvetlerini •ıkı surette takip et- Eden ı·adyoda yaptığı bir görüşmede de- Londra 15 (A.A ) _ Kahireden bil- Molotofun Hitler ve Ribbentrop ile yap-
»ektedirler. Maneviyatları son derece miştir ki : . • • . dirildiğine' göre Kral Fan.ık maliye nazın tığı görüşmeler. hakkında ~efsırata de
l>ozuk olan ltalyanlarm bu taarruz kar- - Yakın Şarkta kuvvetlerımız gıttik- Abdülhamit Süleyman paşaya bir tezke- vanı etmektedırleı-. Berlıner Borscn 
ıısında uzun bir mukavemet gösterecek- (e. artmaktadır. Bu kuv'!etle~. S~8;1'1 re yazarak yeni bir başvekil tayinine Çayhmg gazetesi ru:keri haı·ckatı drama
lerini zannetmiyoruz. Bir ordu bir defa iyı \'e !'<>ldW:. Efrat v~fel~l'ıru mudrik kadar kendisinin ve arkadqlanrun işleri tik bir :-afhaya girdiği ve yeni bir Av
maneviyatı bozuldu mu onu tekrar cep. ve kat'ı netıeeden emındir. Bunlann tedvire devam etmelerini emretmqtir. rupa nizamı çerçivesinin belirdiği bir 
..... e s"rmek ve muvaffakıyet beklemek yanı ba!<>nda mühim Fransız ve Polon- b . b'. · ıı"y u 1 ütt file k talar b 1 akt dı.r • """"""'"- fulda yapılan bu temasın asıt ır cernı-
rok zordur. JurnaJa Dltalyanm bugünkü yBa 1 ını h!- . tlı . dl ~· unm eakt .. Bir lngiliz zırhlısının le ziyareti çer~ivesini tecavüz ederek 

16 Sontesrn Cumartesi 1940 

Bir iaşe Umum müdür
lüğü teşkili muhtemel 

------..----------~.~,._ __________ ~---
Bazı iktisadi tedbirler alınmak üzere .... 

~ara, 15 (Telefonla) - Hüktimetin bh' iaşe umum müdfülüğü teşkil edil
bazı ilctısadi tedbirle!' almak tasavvu- mest ihtimali kuvvetlidir. Bu hu!>usla 
runda olduğu bildirilmektedir. Bu ted- tetkikler yapılmaktadır. Bu ıniid~lü .. 
birlerin mahiyeti yakın zamanda belli ğün salMıiyetleri geniş olacak te~kılatı 
olacaktır. Bu arada ~ekfilete merbut' imkan nisbetinde tanzim edilecektır. 
•••• • •-• • ·- ·- ·- ·--- •-•- s.-._ 11_,_ ,._._ ,_, _ ı;ı _ , ._ • .-~~._,., ._,.,,._.~._.,._. 

"Berlin,, elçimiz yakın
da mezunen geliyor 

-----------------~.x-------------------
Kısa bir müddet memlekette kalarak An· 

karada temaslarda bulanacak ... 
lstanbul 15 (Yeni Asır) - Berlin büyük ~lçim~.zin bir kaç gün:. k~ ... 

dar mezunen memleketimize geleceği, kısa hır muddet. k:'~arak hu~ü
met merkezimizde temaslarda bulunacağı Ankaradan bıldirılmektedır. 

lstanbul 15 (Telefonla) -· Berlin sefirimiz Hmırev Gerede Berlinden 
memleketimize hareket etmiştir. 

16'-kiŞi''-iiı-·-ı-ik--·i·-;--~--·;ç;~d;~ 

adliyeye verildi 
------~---x•x · 

İstanbul 15 (Yeni Asır) - Şehrimizde ihtikarl~ mücade~!c şi?det'--. 
le devam olunuyor. ihtikar yapmak suçundan yemden 16 ~şı acllıyeyo 
verilmiştir. Bunların arasında manifaturacı, hurdavatçı, h11hassa gıda 
maddeleri satanlar vaı-dır. 

"i;;giit~~~·--d-~-~-· ··--2--;fi;~f~d.-

:nıakalel'inde bunu teyit ediyor. Bu ga- un ar lUrıye enıı en vaz geçm en . b" . k . t . · ·. 
:zetc İtalyanın tarihinin en buhranlı za- imtina etmiş insanlardır. Orada eeoubi torpillendiği yalan ~~~e~elı u~~~ :ıı:a'Se · cerc.ıvesıne gn:- ll•s lı 
ırıamııı yn_<:amakta oldufun.u ve ıniithiş Alrikaı.. Hindistanlı, Kıbnsh, Filistinli Londra 15 (A.A) - İtalyanlar bugün- ığmı yazma a l. "k' . • h"'l" Al Bunlar icabında Pas if m üdafaada fıullanılaca •• 

-s d h 1 ht lif k J g" d '' Bun- .. .u' . d . .1 · d Gazete Londra hu Uınetının a a - .. ll 
1 

l>ir donanmaya malik olan tngilterenin ve a a nu e &!! er er or um. ku teblıglermde cnızaltı gemı erm en · 
1 

k b. İn iliz . . .. k İn k · k rşı pasif mudafaada kl1 ama-

sıhhi otomobili geldi 
tazyiki altında bulunduğunu yazmakta- lar serbest surette bize yardımlarını ge- bil-isinin bir İngiliz 1.ırhlısına üç torpil manyanm zararına <>ara ır g • lstanbul 15 (Y~nı .Asa) - Tur. ·ti ·ı ekı;e 8 

iJu·. tinnişJerdir. Böyle bir maneviyat mağ- isabet ettirdiği~i bildirmektedir. Salahi- Sovyel iş birliğine güvenmesinin gUlUnç gili~ yardım ko?1ıtesı Kı:;.ay .. Cjmıy~ t?e ca i ırd d hh" olomobillerinin her bi .. 
Gayda bu yazısiyle İt<ılyan milletinin lüp edilemez.. yettar Londrn mahtilleri bunun tamami- gibi göründiiğünü yazmaktadır, 24 ımdadı sıhhı ot~mob dı gohn ermı§h•1~· . dm da"\ sı t~k vardır 

- -·-- } ) ld w be t kt dir ·-·-·-- Bunlar istanbulda ıea ın a ava te ı- nn e oı ya • ınaneviyatırun ne oeı·ece bozulduğunu e ya an o ugunu yan e me e • 
anlabıııştır. Aynı zamanda İtalyan do- Demede yanaın --·-- Zafer lngi-
nanmasına çok ağır vazifeler dtişeceğini ~· ıngiliz uzun menzilli " . Knoks'un nutku 
de im.ı etnrlftir. Yunan taaıTUzu başlar- k Jd ı• J • d• " 
len İtalyan muhan1rleri tarafından ya- çı an 1 topları atef açtı iZ erın ır HARBiN CENUBi ATLASTA pılan hu feryadın mana'>l büyiiktür. 

- -·-- Sidi Barr ani, Bardiya Londra, 15 (A.A) - Manş sahilinde Belçifıa 1Ja111efıili va- iNKiŞAF iHTiMALi 
· bulunan uzun menzilli lngiÜz topları dün t Rumen nazırlarına ue Bingazi de l n11iliz o"gv_ leden nonra bı'r ~~at ten fazla müddet tandaşıarına cesare B hr' 

':I "' - Boston 15 (A.A) - a ıye na1.ırı 

Tarantoga yapılan 
hücumlar 

Dii$1ir.ülen İtalyan 
Romada ziyaretler laaua hücumlarına Fransız ı:;ahillerini düvmüşlerdir. Atış ue mücadele Knoks Bastonda söylediği enerjik bir 
Roma, l:S (A.A) - Romanya başve- Uğradı.. 10 - t 5 dakika fasıla ile yapılmıştır, tausfye etıi.. nutukta ezcümle ıJÖyle demiştir: Bu Londra, 15 (A.A) - İngiliz auürallık 

lili ile Romanya hariciye nazın şerefi- Kahire, 15 (A.A) _ İngiliz kuvvet1e- -·-- I..«mdrn, 1.') (A.A) - Belçika ba'?VC· harp her fürlü ıbarışı bertaraf eden bir dairesi bildiriyor ı Ayın sekizinden o.rı 
ne B. Mussolini tarafından bugün blr rinin dün akşam neşredilen tebliği : Bif' İspan~ol heyeti kili hay Piyerlo dUn akşant Londra rad- savaştır. Ve sonuna kadar mücadele et- ikisine kadar olan müddet ıal'fında Ta~ 

tayyareleri •• 

~le yeıneği verilmiştir. BaşvekMet ve Garp ~ölünde Sidi Barrani, Derne ve 1· ·ı d dö .. yosunda BcJçikaJılara hitaben söylediği mek lazımdır. Amerikanın kimseyi ya- rantoya yapılan hücumlarda dört düş-Jıarl'cı'ye vek<!
1
et1· erk"nı ile ordu ve Fa- ngı tere en ftU"Or tk • k" ak · tin.]_ J d v .. ı· · h · b' t · · d 

tu ıı Bardiyaya \'e dah:ı garpte Bingaziye "' bir mıh ta dt•ınıştir ı ; tıştırm nıye ue o ma ıgım soy ıycn man tayyaresı ta rıp ve ır aneı;.ı e şist partisi mllmessilleri hazır bulun- hava taaı·ruzları yapılmış ve mühim ha- Ma~rid, t~5 d(Ab~\- Albn: An~Idb- _ Cesar<'tinizi k:ıybetıne:yiniz. Miica- Knoks haı·bın cenubi Atlas istikametin- hasara uğı·atildığı simdi tesbit edilmb~-
muş.lardır. sar ika olunmustur. ~u!1 r!yfü,e 1? 7 ır spanyo a".~ e-y_e- dele;ri tcrketmcyiniz. İtimat ediniz. İm· de bir inkişaf göstermek ihtimalini ha- tir. 

-~·-- Dernede kı~I~Jarda büytik bir yangın tı Ingıltereyı zı~aı:etten sonra _dun Lız- tihan uzun sürecektir. Fakat nihai zafer ~vermiştir. Knoks sözlerine şöyle de- Filomuz.un yerini keşfe çalısan iiç tay-
Yeni /ngiliz hücumu ~ı~arılımşt.ır. Bingazide İtalya r~~.na !lli~:c:k~i~-~ etmıştir. Heyet ispanyaya bizi kurtnracak, memleketimizi iade vam etmiştir: Yalnız kıtamız harp hari- yarcyi Furmaııit tipindeki tayyareleri· 

baglı gemıJer bombardıman edilmiştır edecektir. Düs,:ınan topraklarımızda bu- cinde kalm~ıı-. Ancak başlıca vaı.if e- miz düşfümüşlcrdfr. Bu suı·etle deniz - BAŞTARAFI 1 m. cı· SAIIlF. EDE - •• - ·- af d 
Orta şarkta biitiiıı harp nııntakalann- - - hınduk~a ha:.1Jeimeğe devanı edeceğiz .. miz oJan milli ınüd aamıza gayret e e- kuvvetlerimizin düşürdükleri tayyare-

~'l~~~!r;;ı:~~v;:e e~~i~:r~~~u::ş:: ;!:..d~:;::1;:.:~i~ü~~~rin:: k.:!k~~;:; IJAL J A JEHDIT AL JINOA !:~~1~r~de~<·~:!.~ '~~~~iy~~ö::~d::~ rek harbe mani olabiliriz. lerin adedi yediye laliğ olmuştur. 
mişler ve evvelki gece başlıyan ve nala tayyarelerinıi.cin hepsi salimen iislerine BULUIP MAKJADIR cephesi tevdi cdihuiştir. Belçikalı tayya-
§iddetlc yanmakta olan yangın sayesin- dönmfüıtiir. ft redlcr her ınin harbediyorlar. Bwılar-
de pek kolaylılda hedeflerini bulmuşlar· - • - dan bazıları kahramanca ölmfümir .. 
dır. Salimen yePlerine - BAŞTARAFI l tnd SAHİFEDE - Memleketimizin istilasına· rağmen esa-
Amavutluğun bu mühim limanı yeni id 1 Londra, 15 (AA) - Royterin as- ret kabul etmiyoruz. 

lıasarata ugr" atılmıştır. Avlonya da bom- g en vapur Gf'.. keri muharriri Taranto lirnanında ltal· ı k , l"'k ı ı belli ı 
:ı. d 15 (il A) _ Almanların At- . . . .. . Dostu ie a et an arınca o ur .. bardıman edilmiş ve mühimmat depola- on ra, · . yan donanmasına ındırılen darbe muna- In~Hterenin dostluğu ne kadaı· halfa ol~ 

·ı t" }Jl ki' t h "tl · · 1as okyanusunda imha edildi;ıı.;ni ıddia b t' J ı :rı 1 e mo or l na ıye e aşşu enne ısa- . . . s• se e ıy e şun ım yazıyor: duğunu f!Östenniştir. Büyük Britanya 
b<ıtler vaki olmuştur. Dtin ~rgiride bir etti~erı bir ~af~eye mensup olup evvel- Son ıünlerin askeri hareketleri Akde- bizi unut~·uyacağı gibi biz de onu unut-
ı:ayyare meydanına hücum edilmi ve ce gıdeceklerı lımanlara muvasalat eden nizcle mühim tesirler yapacaktır. Ken- w çı· k"' "stakil e udi-

29 d b k ile' daha mıyacagız.. ın u, mu m ve bombardıman neticesinde hedef ittihaz vapur an aş a ı vapu~ . . dilerine ehemmiyetli vazifeler verilen yetinıizi muhafaza etmemiz için bize en 
()Iunnn mıntakada bir bUyUk ve iki da- ffiU\-'asa!atı Londrada resmen biJdiril- lnsili:ı askeri cüzütamları başka yerlere müessir sekilde yardım eden İngiltere-
ba kiiçi.ik yangın ~ıkarılmıştır. Yerde mektedll'. gideceklerdir. KuvntJer arasında ıim- clir. · 
iki tayyare tahrip edilmiştir. I --.-•-.w • · d i b ir tevazün Luıl omuştur. Taranto Biiyiik Britanya biitiin imparatorlu-
BtR GON EVVELKİ H'OCUMLAR SPA.NY A HAR•CIYE ~eri .~ısırda büyiik akisl~r yap~cak~. ğunun ve Birleşik Amerika devlederi-

Atina 15 (AA) - Yunanistanda bu- NAZiRi PARJS!'B Dır müddet evvel lake~derye an~ tehdıt niu derin '\'e tam yardnnı111ıtemin etıni'i-
ıunan 1ngiliz hava kuvvetlerinin umuınl Madrid, 15 (A.A) - Alınan Ajansı altında bulunuyordu. Ş.ımdı t~ gerek tir. İn~ilterenin 1.afcrinc tam itimat bek-
knrargahı bildiriyor: Evvelki gün tay- bildiriyor : Resmi kaynaklardan haber kuadaw 'Ye gerek deru.z'1e hızım t~a leyiniz. Bu ayni zamanda Belçikanın ve 
yarelerimiz cenubi Arnavutlukta Ergi- verildiğine göre hariciye nazın Sınıer kaymag~ batlamtfl~. Bır kerre tera:u bır biitün hürriyeti ı;even milletlerin de za. 
:riye karsı muvaffakıyetli hücumla~ yap- dün Parise hareket etmiştiı·. ~ böyle !'ayma~ haşladı mı bu de- feri olacaktll', 

Alman ve ltaJyan 
Başkumandanları 

buluştular 
Harp vaziyetini 
fıonıquyorlGJ1-
Ber1ın 15 (A.A) - Berlin matbuat 

mahfillerinden· öğrenildiğine göre AJ .. 
man ve İtalyan başkumandanları mal'e

.şal KayteJ ile marcsal Badogliyo arasın
da bugün İnnsbı·ugta kurmay mi.lzake
ı-eleri baslamıstır. 

~*-

Bulgariıtan seferber .. 
lik ilan etmemif 

Makineye 
Verilirken 

1 1 
9 • " * 

Yunanlılar sün
gü hücumuna 

~eçtiler -ioan dağının işgali 
llımal edllmelı üzere •• 
Atina 15 (A.A) - Bugün sabaha 

karsı Y~nan piyadesi İtalyan mevzileri
ne Şimdiye kadar yapılanların belki de mıştır. Tayyare meydanında büyük bir · - • - iiıiklik ekseriya kat ı olur. · -~-~ 

Yangın çıkarıldığı gibi yerde sıkı sıralar Af •k d F / Jtalyanlann Amavutlukta şimdi Pin~ 
rı a a ransı.z ar dus dag"la11nda çırpınan 25 bin ki11ilik Sovy•tler - 'apon "G halinde diıdlmiş olan tayyarelerin ara- " ~ Jı T 

.sımla bomhalnrıınız infilak etmiştir. d h l r bir seçme kuvvetleıi ağır bir darbe ye- . l k 
Avlonyay;ı karşı hücumlar tekrar arasın Q arp e miştir. Avlonya ve Draç gibi tayyareleri- ara•ında <J n aşma )'O 

edilınic: ve lıombalar doklar mıntakas1 Vişi, 15 (A.A) - Gaborndan alman mizin büyük tahribatına uğrayan liman- M k 
15 

(AA) T ·A. 
" son haberlere göre Portı'anti Fransız hat- lar da artık bir orduya ia<>e üssü olacak b'ld' ~s ovaU, 

1 
d Pr. A' as hıansı 

Londra, 15 (A.A) - B ulgaristanm en .ııiddetlisi telakki edilecek bil' hücum 
Londra sefiri B. Martinof Royter Ajan· yapnustır. Y unanlılaı· Göricenin .şimali 
sma beyanatında Bulgaristanda sefer· şarkisindeki tepelerden süngü ile ~il
berlik ilan edildiği hakkında yabancı cuma kalkmışlardır. Esas hedef Görıce• 
kaynaklardan verilen haberleri tekzibe ye hakim bulunan İven dağını tutmak• 

üzerine düserC'k yegane iskeleyi tahrip " nyor· ney e e ıansı "U ava 
tı üstüva Amerikasında hakiki bir müıı- halde değildirler. Adriyatikte vaziyet .ı~ • 1 .t • 

1
• o· J 8 'k "h fil . -

mezun olduğunu beyan etmiştir. tır. Bu dağlık arazinin büyük bh· kıs· 
- -·-- mını işgale muvaffak olmuşlardır .. Yu· etmiştir. . . . I k d •. . . Gali b aıs• neşre mış ır: ıp omatı ma a ıa-Bir giin evvel Draçta yapılan bombar- temleke harbıne bas1amış olan DegolcU- lehımıze o ara egışmıştır. a at S t R .

1 
k kt 

!erin hücumlanna daima mukavemet zaferi de ehemmiyetlidir. Libyada ital- P0 •• funyanın ot vyk el usya J e uza şaÇr ka (1ıman esnasında bir elektrik santralına n a a 
edilmektedir. Fakat bu şehir çok güç va- yanlann başlıca üslerini teşkil eden Bin- Kn~ z h"mk_ı. t' arını a1yıran vde 

1
un isnhetl r vaki olduğu ve sair mühim he- . b I k d . T b k k . il' k ti . ıng u ume ıne yapı an yar ım arın 

defler'n tahrı'p "dildı'gv1• tah"kkuk etmiı:- zıyetıe u unma ta ır. gazı ve o ru a arşı Jng ız uvve en- k d'J . . . . b" .. 
1
• f 

" n -s ,,,,,,_ - • •• d' l · I l ate ı mesmı ıcap ettıren ır ıtı a a var-
t' * nın mutema ı taarruz arı ita yan arı d v b'ld' kt d' T A' b h ır. .. k"l k' k t ıgını ı ınne e ır. as ıansı u a- Nevyork, 15 (A.A) - Gaxbi Hindis-

Avlonyada büytik bir yangın çıkmış ALMAN HAVA HU'" cuı. mulbyad:ki ıbü~~m::d~un İafesi de- vadisin hakikdate mutabık olmadığını be- tanda Amerika için ilk üssün Şantaloc-
ve her yerden kesif duman sütunlal'l nizden yapılacak Bakliyata taLidir. De- yana mezun ur. yada tesis edileceği bildiriliyor. 

Garbi Htndistanda Ame. 
ritaua verilecek üs 

ylik$ı;lınişt:r. Bütün bu harekata iştirak LARI ŞiDDETLENDi nlz mülakatı İse imkansız bir bale gelince - -·....___ -A-erlen !a_yyareleriıniz iislerine avdet et- · E,.. ... E,.,.J· •ı· 
mi<;lerdır. ~byadaki ve prki ~~n~adaki stoklar Lo1·endeki F ranıızlar B. MILL • A'l'JI ·~ • 

- BAŞTARAFI 1 ind SAIDFEDE - ilelebet dayanacak değildır. D ÜN TOPl.AHDI •• 
olmuş i<>e ele mezkur şehir çok ağır ha- - -·- • tehdit ediliyor Ankara, 15 (A.A) - Büyük Millet 
sarlara uğramıştır. • J 2 adada endtff! _ BAŞTARAJi'I linci SAHİFEDE- Mec1isi reis vekili Refet Carutezin baş-

lik haberler, ölii ve yaralıların belki kanlıAı altında toplanarak hudut ve sa-
bini bulaca0'1ı merke .. ı,..,d-·1 ı'ı·. Taarruz - BASTA.RAFI ( inci SAHİFEDE - hiller sıhhat umum müdürlüğü ve diva-

.... , L'U kted' 1 it 1 akaınl d Vi.şi muhabiı-i bildiriyor : Vişi hüküme-

MERAKLI SEYLER . . . . . . . .. -. . . . . . . 
. $:şmanhk ve çocuklar 

nanlıJar İvan dağının i~galini tamamla
yınca Göı·iceye giden mühim yollan 
kontrnlleri altına alacaklardır. Bu su
retle İtalyanhlrın bu şehı·i el1erinde tu .. 
tabilmeleri on defa daha gücle.şecektiı-. ·--lngilizler bugün 

17 ALMAN TAYYARESi 
D0Ş0RD0LER 

Londrn 15 (A.A) - Resmen bildiı·il
diğine gö~·e bugün 17 düşman tayyaresi 
di.işfüülmü~lüı-. İngi]iz zayiatı bir avcı 
tavvcırcı:;i vt• bir pilottan ibarettir . Bazı doktorlara gö ·c şişman çocuklar 

ekseriv etle sıhhaten ~aif olurlar. Şiş
manların adaleleri gl'vşek olur. 
Şişman cocuklaı ın koşamaması ela 

bundandır. 

bu"uu"k mı'ktard"' yangın bombaları atıl- me • ır er.. 8.~ Y. an m an a a- nı muhasebatın 1940 büt<;elerinde baz.ı " ... I J ed ld - j 1 tinin Almanya ile iş birliği siyasetinin 
masiyle başlamıştır. Bütün şehir gelişi ar ışga ı ıgı zaman ta yan re- ilk netice.sini altmış bin Lorenli Fransı- değisiklikler yapılınasma mütedair ka- Mısır . kabı•nesı• 
gi.izel bombardıman edilnılı;tir. Bu se- jiminin ne kadar insani olduğunu zın memleketlel'inden çıkarılması ve iş- nun layihalarım ta.wip etmiştir. Meclis 
b ] k"ll' J h ld v d .. 1 I • ' ' y I h Jka ' pazartesi günii tekrar toplanacaktır. ~~ e u ıye.t i as,'.lr o ug~ an v.e soy eme en ıçın Unan ı a rıca- gal altmda bulunınıyan :Fransaya gönde- - • - - Hüseyin Sırrı P4'a 

. -·-
kılıse de dahil oldugu halde hır çok bı- larda bulunmaktadırlar. rilınesi teşkil etmh~iir. Bu, derin ve aeı J" t v k·ı · ı t b ld • • * naların yıkıldığından korkulmaktadır. Yunanlı balıkçıların kayıkları bir heyecan uyandırmıstır. Çıkarılan ıcare 8 11 S Bff 0 8 başı:e"lııl oluyor •• 

Fra:isadaik telefonlar AhaJi bu imtihanı büytik bir cesaretle kum 1 kt' 'im kt 1 _ _:1:_ kimselere kısa bir mühlet verilmektedir. · Kahire, 15 (A.A) - Kral Faruk y~· 
Biitün Fran~adaki t<'lefon hatlannınl gcçinniştir. Hücum esnasında en az iki sa a ~ ,

111 
e e ve 0.l!J~ Bunlar btitün mallarını bırakmak m• An'kara 15 (Telefonla) - Ticaret ve- ni kabinenin teşkilini sabık nafıa \'e mu• 

uı.unlugu 18,632,000) kilometreyi bul- düşm~n tayyaresinin <lü<;üriiJrfünii tes- b~rp gemılenyle temu etmemeleri buriyetindedirler. Ve yanlarına aza~ kili Naimi TopçuoğJu bu akşamki tren-1 nakamt nazırı Hüs,•yin Sırr1 pa!jcıya 1ev• 
duğu he~ao edilınistir bit edilmiştir. İçm geceleri karada alıkonmaktachr. ikJ bin frank alabileceklucfü. le İsıan'Dula baı·eket etmistir. di etmiştir. 


