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ABONE ŞERAİTİ 

1 
DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç :için 

Senelik....... 1400 2900 
Alo ayhk........ • 750 1650 

Gföıii geçmiş nilshalar (25) kuruştur .. ,_ T E L E F O N : 2697 

ilfuı münderecatınd:ın gazetemiz uıesullyet kabul etmez 

) ncırılılar tarafıııdar. diişürıilen 1talyan tayyareleriuen b1ri 
.. un111111ııımmmmın111ıııııııııııııııııımıııııı 

• 
Ci1m1iuriyetin w Cüm1ı.uriyet eserinin bekçisi, ıabahla.rı gıkar riyıut gaz~r 

C. H. Partiai m~clis grubu dün toplandı 

Milli Korunn1a kanunu
nun bazı maddeleri ya
kında değiştirilecek 

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

Muamele vergisi halıfıında • Maden lşçblne daJP 
Ankara. 19 (A.A) - C. H. P. Meclis içine aldığından ve muamelesi basit ve 

grubu bugün Seyhan mebusu Hilmi kazancı mahdut olan esnafa ıstırap ver
Oranın reisliğinde toplarunıştır. diğinden bahisti. Takrir muharrirleri 

Celsenin açılısını müteakip kürsüye nokta! nazarlarını lzah ettikten &onra 
eelen başvekil Dr. Refik Saydam vazi- bunlara cevap veren Maliye vekili Fu
yeti bazıranın icap ettirdiği hususat at Ağralı bu vaziyet hilkümetçe nazan 
hakkında Koordinasyon heyetince lü- dikkate alındığını ve bu gibi esnafın 
Z1IDI görülen kararJann Milli korwuna vergiden muaf tutulması hakkında tan
bnununda bazı maddelerin tadilini :z.im edilen kanun lAyihasının meclise 
ltizumJu kıldığım ve bu hususta Büyük takdim olunduğunu söylemiştir. 
Millet Meclisine takdim edilecek kanun 

Mihverin 
Tazyiki albnda 

Yuuıu ITALYAN HARBi projesinbı evve)emirde Parti idare mec- MADEN İŞÇİLERiNE DAİR 
g g • lilhıce teşkil edilettk bir komi~nda Maden şirketlerinde amelelik eden 

tezekkür edilmesinin muvafık olacağııu işçilerin iş esnasında ve iş yüzünden 
'bildirmiş ve milli korunma kanununun dU~r oldukları zararlann taksimine ve 

Her Cephede tamiminde olduğu gibi böyle bir ko- Antalyada bir maden şirketi işçilerinin 
misyon ıe.Jôli için grup umumi heyeti.. uzun milddetten beri ücret alamadıkJa-

1 k Din muvafakatini istemiştir. Heyet müt- nna dair ileri sürUlen vak'alar hakkıııtaly&D mu a- tefilum bu teklifi tasvip etmiştir. da da İktısat vekili BUsnü Çakır izahat lapan ya harbe 
Sürüklenecek mi? 

---··~-
Şt:\'KET BiLGiN 

vem eti 
MUAMELE VERGlst HAKKINDA vermiş ve vekAlette alındığı an1aşlıan 

kınlıyor Bundan sonra ruznamede mevcut tedbirler grup umumi heyetince tasvip 
1 olan takrirler okunmuştur. Bunlardan edilmiştir. 

biri son defa meriyet mevküne giren Ruznamede yazılı başka madde olma-

Alman - İtal:ran ,.c İspanyol hari
tiye nazırları. Salı>burgda, Berştesga
ılende neler ıtciriitjiiJer; neye karar ,·er
diler? 

YUNANLILAR YENiDEN ILER· 
LEOILER VE BiR ÇOK 

GANAIM ALDILAR 

muamele vergisi kanununun küçük bü- dığından celseye saat 16.30 da nihayet 
yUk her nevi esnaf tabakalarını şiimulü verilmiştir. 

Bu suallt>r diinvu umumi efkarını bü
fiiJı: merakla i 1tal etmektedir. Serano Londra 19 (A.A) - Roytcr ajansının 
Bunerin Alman~aya daveti, siiphe edi- Atin3: hususi m~bnbi;i tarafı1!~an ve;ı
lenaez ki, nıiln·cr nazarında tspanyanın IC'n bır habere gor,; bınlerce kışı ellenn
'-rhe miidahalc zamanının gclmis oldu- de bnyraklnr oldugu halde ve Hurra! di
hn. işarettir. ye bağırarak soknklarda sıralanmışlar 

Bu itibarla ı;on ı:ünlerde Alman hü- ve Görice cephesindeki şiddetli muhare
~ merknini ziyaret etmiş olan bay beler esna5ında mecruh düşerek sevke
lılelotofmı l\lodtova)'a a\·detinden bir dı1en 300 Yuru>.nlı mecruhu istikbal et
~ stiD sonra vuku bulan bu ziyareti, mişlerdir. Bunlar Atinalıların gördüğU 
llıllece psiko1ojik cepheden. miitalaa ilk mecruh ka!ilesidir. Ekserisi geçen 

-..ıı.....ır 1-omüni t aleyhtarı lo;panyaya hafta sonunda kursunlarla ,.e el hum
fetninat ,·ermek an.usuna atfetmek asıl barRlariyle yaralanmışlardır. 
~ görmemek olur. Bunla• 'a b raber aynı zamanda 100 

Nazi liderleri İspan~ a~ ı tatmine çalı- kadar 1talyan 'Tl('('ruhu pa gelmis ve 
.. Yor1a~ bunu ancak harbe siiriik1c- noklorl:ır t· ıafımlnn bunlara aynı ihti
lllıaek için ~·apmaktadırlar. mam göstı>rilmiştir. Her hangi bir nü

'llayişe mani olmn.k üze.re bun1ar has-
taneye Yumınlı mccruhlardan bir saat 
sonra mıkleclilm~kordir. 

YUNAN RF.SMt TEBLtC 1 
Alina Hl (A.A) - Yunan orduları 

başkumandanJığmın 18 lkincite.~rin ak
c:ıımı ne~rt>dil'l'li~ olan 23 nu'llnralı res
'llİ t<>bli'•: 

Epir , ... G ı<' .,in !i' rk mıntakasında 
- SO:"\l' :! iindi SAHİFEDE -

··-·-· ---· -~ 

1talya ile Atııaı~utl..ık arasındaki mesa-
1e'IJi ve ltaZ, an c1o aı masmm ağır bir 
darbe yedigi Tarantoyıı gösterir harita ••- - -_ .......... ._...._._ - -ı.--•- _q_O_l_D_D_~_l_ll_ll_I_ -.,.-.fl~.._.-... ııı_..._,. 

Son vuka viin balkan- Mussolininin nutkun-
!o rdaki akisleri dan cıkan manalar • -·--- ~c,......--

Artık mihverin "Hadiseler B. 
askeri kudreti- Mussolininin 

Trenler 
Azaltıldı 

-·-İzmir • Bandırma • İS• 
tanJJal tmelfeslnde yapı· 

lan değlfllılllı .. 
Ankara 19 (A.A) - Bize verilen res

mt ln.ılfımata nazaran mevsim Vt! vazi
yeti hazıı a dolnyısiy le bazı mın taknlnr
da yolcu trenlerinin . tahdidine lüzum 
görülmü!? oldul,rundun Ankarndan Hay
darpaşaya her gün saat 17 de ve Salı, 
Çarşamba. Cuma, Pazn~ günleri saat 
8,20 de, Haydarpaşadan Anknraya her 
günü saat 14.25 tc ve Salı, Perşembe, 
Cumaı tesi, Pazar günleri saat 9 da ha
reket eclen trenlerle haf tanın iki günün· 

- SONU 3 üncü SAHİFEDE -
ııı 1111ıı1111111111ıı111ııınuı111111u111111111r1111111111 ıı 

Bly~ MÜDAHALE DAHA 
---··----

Italyanlar Ka
radağl:a~arı is-· 
yana teşvik 

ediyorla):9 

~ihver için harbin buhranh devresi 
)eni başlamıştır. Birbirini takip eden 
hiiyiik rapta h8disl'lcr, ingiltcrcnin ha
rikalı bir l(a~·ret sarret!Uek suretiyle 
lendisini toplamakla kaJmıyarak zafer 
•nsurlarım da süratle arttırmakta ol
duğunu giistennektcdir. İngiliz arslanı
llın en fada yaralı zannedildi~i zaman
da bile miithiş darbeler indirmek kuv
\ eti mihH'rin gözlt·rini fal taşı gibi aç· 
~tır. Bugün artık he uy C\''\'elki \'a
~Yetten bahıl.!dilmiyor. Harp taliinin 
•bresi ~eniden im~ilterc lehine kaymı~
tır. O kadar ki. Almama st·nelerce sü
~k bir harbe t::ıhaınmiil kudretinde 
o1ınadığını hissetmektedir. Bib ük Bri-
1anya adaların., k:ırsı zafer kazanmak 
lianidi kalma) ınrn gıizlt>riıı Afrikaya 
~evrihncsinc ı.cbep tc hudur.. Harbm 
likJet, mt.'rkezini Afrikaya naklederek 
ıft{ilterenin Akdeniz Jıal,i11ıi~ etine ölüm 
darbesi indireceklerini iinıit etmekte
dirler. 

k f 1 h 1 Belgrat, 19 (AA) - Royler bildi-

De pe az B esap arını riyŞ~di iyi bir menbadan haber aım-
• 1 t t " daima ıöre büviyyeti teabit edilememit 

lial)anlarm Lib~adan Sidi Barrani)e 10801 mıyor şaşır mış Jr bam tayyareler Kanufai arazisi üzerin. 
·'-ktıkları ı:iinle.rdt SÜ\eyşi hedef itti- -·-- -·- - den açarak bu memleketin en büytik 
~ eden bül tik hir h~reketin haşlamış İngiltere, Alntanya De jngUJz flCIZelelel'I B. tehri olan Poqoric:eye bepnnamel• 

VATANDAŞ 1 
TÜRK HAVA KURUMUNA YAR· 

DIM EDERKEN EN ZEVKLi, EN UL · 
Vf VE EN HAYATI VAZiFELERiN· 
DEN BiRiNi YAPMIŞ OLDUGUNA 
INANMALISIN. _I 

YEN! ASIR matbaasında basJlm~ır 

1tal11an tanklariyle mitralyöz böliiklerinin Yunanlılardan kaçarak civarnıcla 
Yugoslat,ya11a iltica eltikleri Gevoilide bir halk alayı 

111111111111111111111111111111111111111111111111lllllltlllll11 

Yunanistanı ıstili lmldl Buııar kraıı 1ız11u Bar. 
artık suua dOttO Hna aitti 11 dtndO -·-Yunan ordusu

nun uGörice"yi 
zapt ettiği 
anlaşılıyor 

~·-

Verilen karar
lar Alman ve 
Bulgar menfa
atlerine uygun! -·- -·~ ccEğer İtalyanlar Yugos· auı,,,.,. lıraJı Hıtlerle §Ö• 

lapYamn IJlıaraflıjına l'liftö. Hariciye nazırı & 
tecal1iiz etmezleıese ,.,.. Popof w Almanyanın 
tılı Yananldana ,,.,. f.Y Bettlln seflH lıendlsfne 

yapamazlCll' .. n refallat ettller-
Londra 19 (A.A) - Royter Sofya 19 (A.A) - Royter Ajansı 

ajansı Bclgrattan fU haberleri al- bildiriyor: Dün akpm geç vakit n~,.:;re-

t dilen resmi tebliğde deniliyorki: 
mış ır: 

V.unaniatan - Yugoslavya hudu- Pazar aünü Berline gitmek üze
dunda bulunan muhahirlerden ıe- re Sofyadan hareket eden Kral 
len ve henüz teeyyüt etmemi§ bulu- Poriı Hitler tarafından kabul 
nan bazı haberlere göre Görice bu {dilmit ve Pazartesi günü Sofya. 

-- SONU 4 ün(;ü SAHiFEDE - - SONU 3 iinctı SAHİFEDE -

Sem günler-de pddetle bombalancm ltalyan nıerkezlerinde'1 Torino 

•ldu~u zannt'dihm ti. Jta1yan ı:ueteleri Jı r. 1ı -K- d JI sofl--..ıl bnlflarcbr. Bu be1annamelerde Kara-
"ak.itı;i:z. zafer sark.ıları l azıyorlardı. Fa- af 1 esap ,,_,,-... e en U --# fClfırrnq dai abaJiai harp c:ellitlarma brp iqan 111 ,-,-11------~---~· 
~t l\Jar.- al Grar):ıni ihti~·ath bir as- e11Vel mfftverfn en ztdf U8 AJfllGlllGl'G esir ol• etmeie ve Karadai tahbna ~ hima-l-__ ..._ __ ...... __ ,,__.....,ı-f 

llGILIZ HAVA HÜCUl
LIRllll DEHŞlTI ·~ olarak, ~aliba c;mlerd~ ·~alyan .onlu- noJ:tnsını ~-.. --· ---a..·eııe §Öf'ÜWdl ,.. altmcla oJ.ak iN taht ---· ı.-

IUnu bekli~en recı akibetı hıs..<1etmış ola- - .,,._. · . .. .. ....., ...-.ı . ,,_. iddia ec1en Miteli Nvmaıa dant eclil- •ON DA.KIKA 
t'ak ki ehndeki km vetlerin ve materye- Lond.ra.' 19 (A.A) - ·~yli Telgraf• Londra, ~9 (A.A) - İngiliz ?18tbuatı mektedir Mifel Karadat Knlhlı _.., 
1i11 (e,;kalbeşt-r ga) retler istiyen böyle g~e~esının Balkan muhabırı Balkan va- Mussolinlnın . ~ut.Jrund~ emruy~ nin ~ akrahauncludır ve ltaı,.nı. 
l.ir mat'era)'a ~iri$nıeğe kafi olmadığım zıyetı ha.1.kında Ru~en hududundan şu v~yetini alAiminin bariz b.ir eekild~ tarafmclan ıa· edilmektedir 
ltoına,·a dn,•urmmıtur haberlen verınelctedır : gorUldUğUnU kaydetmektedır. •Deyli IT'a.LY Na:-!! • 

• · · • Mat'aristanın, Romanyanm \.'e Balkan Telgraf• Mussolininin Yunanistana kar· "' A a..n.n mRAF ~ 
M·h .. b 1 İ T d nan siyasilerinin mihver devletlerinin mal- fi muvaffakıyetsizlik dolayısiyle vaht Belgrat, 19 (A.A) - Avala AJ•JW 

.. _• \t!A•rıknd -~-~su o_~n ngk.ı ızAkud .- - SOSU 2 ind SAHiFEDE - - SONU .(üncü SAHIFIIDE - apğıdaki tebliği ne9re mezundur. 
-•nı enıu.en c:-arma • enı- • · · t 
ti bir iaal)an ıölü haline soknıak .. Bu- -·-------·-·--·-·- - - ... - -·-·-·-·- -·- - -·- - ••• • • - SONU 2 ınrı SAH FEDE -
riin Anupa)a hakim olan mih\'c.rin ya· 
tın Afrikaya da hakim olmasını temin 
ebnek .. Akdeni.ıde serbest deniz miina
kaıatına kavu"µArak İngiliz ablokasını 
-.Ümsiiz bırakmak ... l'e nihayet Ose
~larda İngih.!renin bayati yollarını teh
.tit edebilcu•k uzı\ ete gelmek .. 

işte bir ) ıgm ha' nl ki tnhakkul.u sc
llıelere \C fedmlbe!".U ~a~retlerc müte
\>akkıf hıılunm or. 

llarbin ilk ttcvns'ndc zaferi yalmz 
~i kuwetlt•ril le elde edebileceğini 
~ eden Almanya, italyanm yardımı 
--unanı ettij!i halde bwıa muktedir ola
laladığun anlamı tır. Bunun içindir ki 
~ müttefiklere ihtiyaç göstermiştir .. 

\tyetler birliğinden maddi. manevi 
llliizaheret niyaz etmesi, mağlu.P Fran
layı bir iş birliginc çağırması, lspanya
ı1_ ~maga çalışması ha ka suretle 
-..cıe edilemez. 
Şimdi son .cöru melere gelelim : 
hedef İspanya) ı bitaraflıktan çıkar-

ltıalr, harpten sakınmasını icap ettiren J · 
.. ""ddiitleri dakıtnıaktır. 1talynnların Yugoslavyaya kar§ı İs1Jana körükledikleri Karadağ sahillerindl' bir nıan cıra: 

,}4 U z m"ı SAHİl'lill~ - harpıcn binız evvel oralan clolaıon dük ve düşeı Kenettir) 
(Rt~• ıde al ·,ı,.nıe.-

............ 1 • 
Viyanada yeni ıtz:manld arSO n~-

b• • ti er en mıs-
ır ıç ma 1• f 1 kt d·ı· . ı az a zarar 

a e ı ıyor .. d··ı -·- ~or u er 
Alman 11e İtalyan llarl· - --
dye naz•lan Viyana· ALMANYADi1 PETROL TESI· 
da, Mac:• 1Jaf11eıı111 08 SATI YENiDEN BOMBALANDI 
harEdye nazırı da 
bclılenlyer-

Salsburg 19 (A.A) - Alman harici
ye na1.ın ile :ı talyan hariciye nazın 
bugün Viynnaya hareket edecek -
lerdir. Macar başvekili ve harici~ e 
nazırı da Alman hükiiınetinin dnveti 
üzerine 20 Te~Tinisanide Viyanada bulu
nacaklardır. 

Viyana 19 (A.A) - Almanya harici
ye nazırı S:ılsburgtan Viyanaya gelmiş
tir. On dakika sonra lt.alya hariciye na
zın Viyana istac;yonuna girmiş ve Al
manya harici~ e ;,azın t.ırnf •ndan karşı
larunıst.ır. 

Londra, l!l (A.A) Rc,.men haber 
nhndıgımı «c\ • diın c t ... gıliz hava 
kU\ \•etll'rine nwns1 •, kiiçük bir bom
bardıman filofıllası Almanya~ petrol 
tesisatına hiicun'ılar yapınu;tır. 

Lonr' "8. ] 9 ( A.J\) - De\ ld nazın 
Grim mi bugün Ktı: cı;tcrde söylediği 
bir nutukta A1maı•yu endiistri.,inin İn
giliz endüstrisinden elti misli fazla zarar 
:tördiiğünü be)an chnişfü. 

SON Biıt HAFl'ADA YAPJLAN 
HÜCUMLAR 
Londra, 19 (A.A) - Rol1er ajansı 

bildiriyor: 15 ikinci teşrinde nihayet bu
lan haha zarfın la ingiliz ha\'a kuvYet
lerinin faaliyeti hakkında şu tafsilat ve
rilmektedir : F'- 1a hava şartlan yüzün
rfen İngiliz bava kuvvetlerinin düşman 

- SOl\'L % inci SAHiFl:mJt; -



SAHİFE 2 Yf!!NJ ASIR 

• CELLAT 
ARA ALI 1 ~Ş_E_D_i_R __ H __ A_D_E __ R_L_E_R_i...,, 

Yazan: $ahin Afıduman (oaİIİzlere satı-
- 7- .--. 

Zaruri maddeler sıkıntısı yok 

1940 

Mihverin 
Tazyiki altında 

-·-----
lspan ya 'harbe 
Sürüklenece ı mi ? 

1 k •• •• . - UAŞTAltA.Fl l .inci SAHİFEDf: -

-- f\e o Penbe, fal korkunç mu ? aca uzum ve lzmirde kifi petrol var, ..:ı::~~o~~:a~~ ~~~~~~~?r~ütler ruhi ol· 
--------x.x incirler İspanya.harbe ginncğe karar vcrditi 

.en .. _ ce••ap ••e ..... n>ordu, mnfıü naibe dair sual -·-- d h d t. t · ı · takdirde seri bir za(cr elde edileceğini 
~ .,. .,. • ··-ı :r- ::. a a a ge ) r ) ıyor üınit edcnıc.z. İtalyanın misali meydan-soranJarı iizmeJı tideti idi- B. Atıf inanın riyasetin·! dadır. o da büyle bir hayali balecliii 

~J:~!ki:~!d:!'~=~=~ ~n;ı;,e~~z~~~~!~~\~ca%~n~:~:~;; delıi hey~":ıüzdalıerele· ~.Y ~h~:=ş~~~:~~h~~de=: 
rlye giren ay ışığının deliletiyle kanepe- Gülendamla Ali, her bakımdan birbır- re ~ a • Başlıca yiyecek maddelerinin satış llatleri tes· derecede muazzam ganimetleri payla,,.· 
oin UstUnde iki gölgenin birbirine sar- lerine eş olmağa tamamiyle layık ~ir -~-. d A '- bit edilmek üzere.. ~~~~t)u:~r.anı bir sabun küpUğU ıibı 
aınş dolaş olmuş bir vaziyette oturduğu- \•aziyettc bulunuyorlardı. Bunun içın. B. Atıf lnanın nyasel.ın e nuraya lMHw•~ 
au farketmişti... Mestan bey ~~zı~ı Aliye \•ermeğe belki giden heyet dün ln?~lizl~rle temasa haı· Halkın kolaylıkla her türlii ihtiyacını buhranı adı verilecek bir hal mevcut İtalya altı aydan beri harptcdir. Har-

Gizlendiklcri yerde müphem hareket- de raz.ı olabUirdı. Fakat arada meşru lamı~tır. Heyet lngılız tıcaret korporas· temin etmesi hususunda çok basiretli ve olmadığı blldirilmlş, ancak kap noksan- bin sıkuıtılan, mahrumiyetleri, acıları 
lerle kımıldanan her ild go1r,e, kameri- bir rabıta husule gelmeden evvel, oğ- yonunun Y~_?İ~~- satın :ıt~alc a~us~~u i~tiy~tlı hnreket eyliycn ~üküme~~~· lığından dolayı karşılaşılan bu vazlye- ve felaketleri içindedir. Daha kötüsü bu 
yeye bir yabancının girdiğini sezerek lanla kızın kendiliklerinden sevda oyu- izhar ~yledıgı uzum ve mcır part~lcrmın }uç hır madde sıkmtısı .çekilme~~ı ıçın tin pek muvakkat ,olduğuna işaret edil- felaketler \ 'e ıstıraplar gün ıeçtik~ art
birdenblre tel&ş içinde yerlerinden fır- nuna girişmt'lerini, bu gi~.i meselelerde- satış ~~terini konuı8:caktı~: He->'.etın Pa- ted~irler ittihaz. etmiştir. ~n ~unlerde miştir. Kap temln edilmiştir. Gaz sevki- maktadlt'. 
ladılar. ki sertliğine nazaran, muteassıp Dere- zartesı akıamı lz.mıre donmeııı muhte· lzınırde ve baz.ı yerle~eki kalı derece- yatı muntazam devam edecekUr. İ'iJ)anya iste bunu görüyor •. 

Ay ışığı büyUk bir şulenin neşrettiği beyi namusuna sürülen bir leke mnhi- meldir. . . .. . de gaz. bulunmayışı. bır buhran :ı;ıevcut İAŞE MADDELER1N1N F1ATLERI Dahili bir hary>~n büyük yaralarbı 
ziya kadar kuvvetli ... Ve aydınlık, ken- yelinde telakki edecekti. Dün de borsada ıncır uzerıne ~~a olduğu mnnası çıkarılmasına vesile teş- Fiat murakabe bürosu kaşar peyniri, çıkan mcmlck~tı~ yenlde.n hayata ka· 
Clilerlnl kanıerlyenin tenhalığı içine giz- Bun1an düşünen Fatmn kadın oğlan- muamele olmamıştır. Fiatler mu,tedıJdır. kil eylemiştir. peynir ve yağ gibi iaşe maddelerlnln fi- ''UŞtunnalc \•azıfcsini Uzc.rn~e .alan gene· 
liyen gb1gelerl, yüzlerindeki en ince çiz- la kı7.ı şımartacak bir ta~da .. müsamn- üzüm satı lan nisbeten hararet k~7.an· Hakikatte bir ~z b~ranı hiç bir U• aUerlne ait esasları hazırlamıştır. Hafta ral F.ranko Ss~yol milleüWn bay~tın: 
gilere varıncaya kadar bUtiln benlikle- hah hareketler )''apmamnğa dikkat ede- nwıtır. ınan mevzuubahıs degıldlr ve mev-ıuu. sonunda içtima edecek olan fiat mllra· :: nsırlar~a ~esır • ., yapacak en tehhkeh 
riyle gösterecek derecede parlaktı .. Fa- rek sert bir yüz gösterip Gülendnma - -·-- bahis olmıyacaktır. kabe ~omisyonunda bu ma?delerin kat'i ~~·~~~';oo:1~P olmak hayali h· 
kat bu vaziyete rağmen, süt nine yanlış dedi ki: H . l r "nin Halen 1zmtrde kMi derecede petrol satış fı:ıtleri tekaı:Ur et~irılecek ve he- panynyı da İtalyanın alaöeti.oe sürüldi· 
gödüğilnU sanarak bir rnuddet gözlerini - Hadi bakalun, düş önüme ... Bu ha- OY '.an C l n 1 e l mevcuttur. Kö}•lere kadar her yer.e ih· men tat.bikln~ .geçıleccktir. yecek mi? 
oğuşturdu, durdu. İhtiyar kadın gözle- reketini baban duysa küplere biner.. rs/ahf caf ısmal rz tiyaca yetecek gaz gönderilmiştir. lzmi- Son hafta ıçınde kaşar peynirinin.ki- l\Iilm~.r bunu isüyor. Böyle bir mü· 
rhıl ne kadar oğuştursa, ortada ayan Sen de Ali, doğn.ı odana git.·. Hem ge- • > • • rı! gönderilmek Uzere bir parti gaz ela !osunda toptan 10 kuruş .. beyaz peynırln dahale sayesinde Seple boğazına hakiın 
beyan görUnen hakikati değiştiremiye- ccleri bir nrada bahçeye çıkmaktan ar- Ziraat \'ekfıleti hayvan cinslcrı~ı~ ıs· l oldadır. Bu haftn sonunda getirilmiş kilosunda 5 kuruş tereffil olmuştur. obnayı Afrikn,>a büyük ordular geçir· 
cek.. İşle vaziyet bütün çıplaklığiyle or- tık vaz geçmelisiniz. . liıhı maksadiyJe mühim bir karar ıttıhaz. olacaktır. C.i.ddi bir sebebe isti!'1at. etmiy?n te- meyi, Afriluıdaki f"'ransız mü tenılcke 
tada sırıtıp duruyor.. Gülendam, tek bir kelime söylemeden e) lemiştir. Garbi Anadolunun mo~ta· Ticaret \•ekiıletinden mıntaka ticaret :efful:re. rı:e>,:dan \'c.tı~~Y.<;ce~.tir .. Bu imparatorluğunu uıptebneyi, Graçyaui 
GördilğU gölgelerden biri Gülendam, süt ninesinin p~!;j • ıra yi.irüyerek. ora- fonJaştırılması tckarrür etmiş V!:': kevftvet müdürlüğüne gelen bir telgrafta gaz ~te bır ıhtikar mevzuu gorulmuştUr. orduswıa knrııdan ikmal ku\'\•etlcxi gün· 

ôteki de kızın yeğeni Aliden başkası de- dan aynldı .. Kaıneri~ede yalnız kalan "l.Akadnrlara bildirilmiştir. · · - · - ·- ---·--·- ·- ·- - ..... -- - ·------·- · - ·-- demıeyi ümit ediyor. 
ğiJ... Ali. Fatma kadın ile Gi.ilendam yürtir- ilk İ~ olarak. bu gayeye eri~ilehilm~ i Son vakayiin balkan- INGlllZ uıva HU" c911 _ Hu limitler, bu projeler işin yalnız bir 

Fatma kadın, Alinin yanında kıza ÇI· lCTken. dalgın gö1Jeriyle bir müddet on- için yeti,t~rme merkezleri olarak organi- fl m- cepheden ı:<iriinüşildilr. 
kışmasını muvafık bulmadı .. Yumuşak tarı t.ıkip etti.. Sonra. artık her ikisini ze edilecek olan izmir ve civarındaki /ardaki akisleri Ewela İspanya bu dolaba girecek mi? 
l>ir lisanla GUlendamdan sordu: de göremiyerek, sanki mehtap ve blitiin çiftliklerin tetkikine ,.j!ayet veteriner mü· LARININ OEH'[TI Hu cihet henüı malüm değildir. 

- Seni odanda aradım.. Bulamadım.. yıldızların ıŞlklnn birdenbire sönmüs dürii B. Nazım Uygur memur edilmi~tir. • • - Y~ Scruno Sunerin huna ikna edildjği ,e 
Böyle geç vakıt, ibmerlyedc oturulur gibi, kendisini derin bir karanlık icinde Vilayet, B. Nazım Uygurun Manisaya - BAŞTARAFI 1 ind SAHİFEDE - _ BASTARAFI 

1 
inci SAHİf'EDE _ onun ~ İspnııyol liderini kandıracait 

ınu? •. Ali lle burada ba.fbaşa vennis, ne- buldu... giderek oradaki Haznedar çiftliğini de llıp olacaklarına inammia başlaiıkları· zlsi e ve d(lşman işgali altındak.l üs-- farz.edilse bile Cebelüttaralwı ne kadar 
ter konUfUyorsunuz!.M Kıtla biraz evvel oturduklan bahç~ tetkik eylemesini lüzumlu görmü~tü~. nı bt'i olarak H~. e~k cülüaç ~· i::e h~cumlan geçen haftaki kadar ge- za~n dayaı~cağı ~~ Başlangw 

GUlendamda tıs yok. .• Süt ninesi ta- kanepesinin yanına gidip hemen onun Mumaileyh yakında Manisaya gıde- Bununla beraber huküıuetler ve nullet· nı., lmamışsa da taamız.lar yine çok u bır Ukerı tenezzüh ııbi zannedile• 
rafından suç tlJtil yakalanması kızı fen3 üstüne atıldı. Vt- başını kanepenin ar- cektir. leri, nıih,cr siyasetine ,.e mihver dev· 'dd 0t1" 

1 
~ur Münih demiryolu ,-e hareketler vardll' ki en müthi inhidam· 

halde şaşırtmıştı ... Fakat Ali, ne de ol- kalı~ına davırarnk hıclma hıckıra a;;la- - -•-- lcilerinin bl'i askeri hakimiyetine pek eşy e j;t.~:Onlan ·bombardıman edUmiş- larla ncticelcnmekten kurt~ş~r. 
aa bir erkek ... Bunun için kendisini çar- mağa koyuldu... VaJi rOP'baJıya gitti fazla iünıııt etmiyorlar. lir. aHitlerin nutuk süyJiycceği gea ımı. Ccbclütta~. ~8)~~.nda n~ıh\'~':'p 
çabuk topbyarak, Gülendaının y<'rine - 4 - Vali B. Fuad Tuk!lal dün Torbalıya l\IİIIVJ:RIN EN ZAİF NOKTASI nihe yapllan hilcuınlar şimdiye bdar km:':ctlerı gıhi wwtit:~ı de . erı.)~ebılJ;: 
.Ut. nbıeye 0 

cevap vereli: OLACAK SEYLERl HABER VEREN gitmi tir. Torbalı, Tire ve ha valisinde Öyle samlı~or ki .!"üttefıkleı;~n niye· yapılanların en ~iddetlisldir. MUtenddit Lıgili-ı; ~0~!11tı;tSllllD böyl~ b;~. 0~.u~~-
- Mehtap bana zor elti.. Odamda BiR BAKLA FALI ml.!htelif viluyet iılerini tetkik edecek ve ti, Almanya de katı hesap go.rmeden yanrmlar «;ıkmışbr. Bu yan~n Avgs- le~ farilıı~ın en .. a7ametli ro unu .. o 

oturmağa tahammUl edemedim .. Bahçe- - Abe, Pcnbe .. bu kuru baklalar yine bu ak,am dönecektir. e\'Ycl, nıih,·erin en :r.ai( olduğu noktaya burgtan l(İİrmek kabil obnuştur. cegmden kı°! c sup~~ ed~ıne~. kta!i' 
ye çlkıp dolaşırken Gülendama rastla· sana nelCT anlatıyor'?. Çeribaşının geli- e lanrmzdnr . . M"Ll od E. bil Burada bır ha a.a surpnı no 
dun O da benlm glhl içeride durama niyle konuşur gibi sabahtanberi onlarla - - - - d · . .dd be · T t N Tonno ve ı n a mt otomo ve Fr.msız mli tcmlckc imparatorluğw1u11 

.• Kamerly glrlp t a k. M h- so .. vleşı·r. duru-. un... Onların .r"na "it- Emni"et müd~irliiğün e JJır ıuli etten rı. aran o ve 1n B• Karlo fabrikaları Nnpolide demiryolu is- . t"d" 1 h be ünı .. kl,...irse nıl§.. eye o ur u . e - - ., •• ,. "" l; _, poli üzerine Y&JNlan hareketlerle gi· n1a 1 f' el 1 rl bo \'aZıye ı ır. ı>anya ar s ._., . 
tabı seyrediyoruz .. Vallahi ba.c;_ka sey lathğı lnfları bize de anlat, o1maz. m1, bı·r terfi 1. 1 . • d' • "' • ta da l'k ı tasyo ~rı, pctro tas ıy ıane e m- kendi nıe,·cudi .. ·etini en yalo.n bir telıh· • ız enn şun ı ;ı. uuanıs n m t enune ,__ d ed'lm'"t' "' .. de~il stlt nine kuz.um Penbe? ... E · ··d·· ı·· wu uh \"' ·ısı· B · ı · al"k' ü b d'" ·· ,_ uar ımnn 1 ~ ır. ke atlında giirccck olan Fransız mus· 0 

... •.mnı}·et mu ur ug m ase J"c · hnnt üs erme m ı ıye u u.şunceıc.:· D. Molototun BerJini ziyaretinde ikl • J w \' ' •• 

1 
Fk !ıt• Delikanlının uydurduğu bu yalan ne Sabahtcınbcri örsiin üstünde demir Bekir Ercan bir derece terfi etmiş, ına· r;n husulüne yardım etmcktcdır.. l\la· b. 

1
. • rd Be r bil rllk 

1 
U temlekc ınıp:uator ugu ışı,> e a a il 

kadnr saf, temlz bir mana taşıyordu .. dÖ\·düğü için artık yorularak isini pay- .. 1 25 lirnd::ın 30 lira•·a ,.,karılm1ştır. ı · ı k' M . r · İtal . ·n r gece ır nrı a ınca r ınc. ~ . 1 • m keserek İngiltere yruımda yer almnk· 
" ., .... •ıın< ur ı : '!sso mı ~an. 1~" ~ 111«: cumlar yapılmıştır. Altı deroıryolu ısta,. · d dalı buk Ve onun blr çocuk gibi yemin ederek dos eden çinttene Memo karısı PenJ>('ye - -•--- c; ri ,.e kat'ı hır ~afcr ,·adetnuştı Şınıdı ··ı dd't 

1 
ktr'k t lla d tan başka çare ı olma ığııu a ça 

\.n.:ka blr d...J;."'- d led w h tab . ı· d . . yQnu., mu e.a ı c e ı san ra n a 1 . kf c~ şey q;ıa emesi söy igi i en .söv ıyor u.. . B.İsrnail KüntG" gidiyor uriık onun nropagı:ndası immılınaz bır 
00 1 d d'lrn' ti an J.}aca ır . 

.nzlerln baştan aşağıya kadar yalan ol- Penbe Çe.rgenin içinde kirli, tüyleri 3 - 1 ı tı . . m >ar ıınan e ı ış r. Hülasa bir Afrika eferi l\lihverin uı· 
d k d 11...;ırıı. .. b' d k 'lm k b k Kırklareli ~iyet amirliğine terfian masa ana .}Or · . Bu hava hücumlarının bazılarında f•.r hesaplarında en büyük -:ı....1.:r.1 tr.t" uğunu ne a ar <>:?.,_. ır surette gös- ö u İ.i~ c ·i ir poste inin i.isliine t.ı'-·in edilen Iı.mir emniyet müdür mu- Gfılya İtalya Yuııt!tllstanalkkarşıhhilarli~k t.ıyyarc.lerlmiz SOO metre alçaktan uça· ki';ı cdı~yorsa hu ,...,ebbUsiln"5:;:dı'.ı-te..ı.·ordu ... Fakat Fatma kadın hic_ tın- oturmuş. önünde duran bir bezin üstü- J • d-~1- } zır a ımarn•"lı ve ~nımrut u Ut y ....., ..,.... ~ 
~dı_, 1ki gen" kalbin kal"Şt gelinmesi ne yaydıg·ı baklaları t<'tkik ediyordu .. ııvini B. I~ınail Küntay dün arka ~n- kl[ı i · k 'H be j · ıt rak hedeflerini bombalamışlardır. hnlledilınesi imkansız bir çok mC(bull~ 
milmklln olmıy;n bir kuvvetin tesiri al- Kara Aliye gelince. genç çingene de ba- na veda eylemiştir. Bugün İzmirden ay- tıd:t erı ~o t~~n a: · İ~ ere tam· Gelzenklrşende petrol tasfiyelıanelerl, ri. olduğunu senelerce siirccek bir har· 
lında kalarak birbi.,..; ... ıc anl<>stıg·ını nös- basının i i nıuvnkkaten toıtil için verdi- rılacaktır. m d ;:cc ur 

1 ~uştı. J.ary~ P~r- Dançi.kte dcmiryolu istasyonlan, Lori· be nıütevnkİut bulundulunu kabul et· 
-..., ·...: ., - -•-- ~an. ac~ 1~.;.~u dan atı~or 1 ı : er yanda denizaltı üsleri, Stavangerde ha· mek laznndır Belki de bu kadar uı.ull 

teren bu a;k levhası ihtiyar kadına ma- ği karardan istifad~ eaerek yere uzan- GÖÇMENLERE ~~bn.t hac ı 1 ıı.tı fa ar ~et ~dı~amıssa se- va meydanları bombardıman edilmiştir. z:am:m bckle~e:'re ihti .. •a" olnudan in.ti· 
dde geçirdiği en kıyrneUi saatlerini ha- mlş yatıyor. yor!!\ln viicudunu dinlen- uc ı va arın ena J.tı mesı ır. i t , 

1
. 

28 
tr 

1 
t sf'. h 
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tırlatmıştı ... Bunun için. hayatta en te- diriyordu. CİFT HAYV A.NI . . . _ 5 as)m~ arn ' pe 0 • 8 ı~e an~.erm.c tere hem havn hakımıyctını, hem de ka· 
mlz, en lekesiz olarak kabul edilen in· Penbc çok düsünc:eli l!(irüniiyordu. BC'l·n"'maya giden bir heyet 56 çift ITAI .. YADA IHT!LAI'Lı\lt 14• fah~ıkalara 20• deru~ v<: hava u le~· roda dü nmıılarıııa biiyiik darbeler in· 

nların bil • 1 -~- k d'l .• b z h . . 1 r ı 1·- ..... Birbirini nnkzcdcn biitiin bu heyıınal ne 7o. lımnnlıır:ı ve gemılen 32 ha,·a hu- dirnıcl< inıkanıııı elde edecektir_ sa e ış emıı:.K.ı.en en ı ermı ir i nını tamnıniv e açtığı a a ~ptınnış hayvam satın almıo:tır. Bu hay\•tmların :umu "·npılnıı""ır. ŞEVKET BILGffıl 
tür1

Ü 1
- clıkl tatl b' ... n-n·h b ) cJ B · · k d 39 D k"l"d · Balkanlarda en fena bir tc.ı ır yapı~tır. .., ~~ ·ı amma arı ı ır 6 ...._ ı ya. u unuyor u. unun ıçm ocasmın ne on yedisi Bergama a. zu ı ı ı e ıs- . Bu rreniş harekata istirak eden tay-

ı ~- k-' d ğ k zla ·ı d d .•. · 1 h t•r: b ·· l · ı ·1 kt" ltnlynda bile, Fr.c:: 1 •>artisi dı.:ında. hu ,... par arKen ya uıa ı ı genç ı oıı nnn e ıgını nn 1\'nmamış. a ı.d u soz erı kan edilen göçmen ere verı ece ır. ...,.. • "' yarclerimlzden on sekizi dönmemiştir .. 
karşı, gönlUnde derin bir rnllsamaha his- duymamıştı bile... • • harp için hiç bir heyecan yoktur. Hatta ---·-

BiR MÜDAHALE DAHA f kına - - - - • krnl ailn~: ·ıç'ınde h'ıle ı"htiJ ... ,· Oar nıevcut Altı dUsman taV\'nresi yerde tahrip <'dil· si peyda olduğunun ar vardı. Karısının hiç tınmadığım gören Me- nERA.E"T ETTi ~ " · · 
.ıı.ı IC. oldıı;:.una da"ır ş ...... j .. lar de,·eran etmek· mı tir. Fakat bu du .... gusunu açıg·a 0urmadı mo, lakırdılarını •-krarla ....... g·a mecbur .. ..., .. 

.., • · "" ""' Vazife u istimalinden maınunen mu- tedir. - -·-- - B $TAR.\FJ 1 inci SAHİFEDE-Bu vaziyeti tabü bulduğunu, Gülendam- oldu. Bu S<'fer Penpeo, uykudan uyanır hakeme edilmekte olan Torbalı kaza,,ı 
la Alinln kameriyede ba§haşa verip otur- gibi başını kımıldadı. Ve o dakikada sabıl:: zabıt kfüihi bay Galip Senrerin 
duklnrını görmekten 'hoşlandığını onla- içinde derin bir korkunun gölgeleri gc- muhakemesi hitam bulmuş isnat edilen 
ra sezdirecek olursa bundan ileride bir zinen koyu siyah göileriyle kocasına cüriim sahil olmadığından beractine ka· 
takım mUnasebctsl.ılikler baş gösterme- dnrin manalı, çok korkunç ŞPyler ifşa rar verilmi Ur. 
si muhakkak bulunuyordu. Gülendamın eden bir bakış fırlatmıştı. Bu bakış he- ·--•--
babası Mestan bey henilz vaziyeti öğren- rifın hem korku, hem de merak damar- POl.i ·ı·ı-: 
miş değildi. Esasen o, bfitün Türk er- larını harekete getirmişti. 
kekleri gibi, namusa ve ailesinin şere· - B t T l\1 E D i -

25 günden beri bütün İ tanbulu saran bir ihtiras ka!>ırgası... Bütün bir 
Genelik kitlesim PSir eden sürekli bir AŞK macera ı . nihayet koca bir 

selıri eosturaralı: i lahi bir musiki .. 

BALALAYKA 
Harikaiar faheserinde, dün ya sinemacı

lığının iki ef•iz föhreti! 

Nelson Eddy - İllona Massey 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . . 
~ ~ BUYUK l~İKAYE a E . : : : 
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Umulmıyan Saadet 
YAZAN : VÇ YJLDIZ 
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bulunduğumu, aUe yuvanızı istilfıya git
ti~imi ve bclkl de annenirln suratı asa· 
cağını tehayyUl ettikçe tuhaflaşıyorum. 

- Durunuz, durunuz! Annemin Uç 
çocuğu da genıicidir ve her cins beklen· 
medik hadiselere alışmıştır. Bazıları pek 
hoş olmadığı halde. 

- Mesela, benim gibi mi? 
- Benimle eğleniyorsunuz! Annem 

mükemmel bir kadındır. Bu hususta as
Hl endişede olmayınız. Güniln birinde 
b ·ırapla eve gelsem, yine istifini boz
maz 

Bu teminat Güleni teskin elti. Anne 
hanım :rl!Dcllere bile ~ocuklarının yol
daşı olarnk hU nli kabul gösterdikten 

sonra, bu ziyaret pek Cena geçmiyebilir
di. Meğer ki ... 

- Ya kız kar~iniz? 
- Rezzan hatlra gefobilecek en sevim-

li bir kızdır. Onu tanıyanlar daha çok 
severler.. Znten bUtiin genç kızlar da 
öyle değil ıni? 

- Fakat, farzedelim iki ne annenizin, 
ne hemşirenizin hoşuna gitmedim. Biraz 
müşkül mevkide kalmaz m1yım? 

- Hiç ihtimal yok. Bunu farzctsen 
bile, bu sefer babama dönersiniz. Son 
derece neşelidir. 

Bu çocuk ta laftan anlamıyordu, ves
selam! 

- Şunu iyice aklınıza ko\•unuz ki ai-

K.arqılı bir esrar i,i .. 
Ödl'ıııi lf' Hacı imam mahallesinde 

oturan nalb..·mt Ahm<'l oğlu l\IC'hınct 
Seyman, elinde üç gram esrarla birlik
te tuttılmuştur. Suclu bu esrarı Ahmet 
Özkayadnıı nldı~ını ~iiylcmiş, o da tutul· 
muştur. 

Su çu1ıuru lıazarlıen 
<kmışin Hacı İmam mahallesinde 
an Bn. Nurıye. evinde bir su <;uku

'' kcu.ark<'n hfunilc bulunduğu altı ny
lık çocuğunu düşürmüştür. Kadın ha.eli· 
seyi müteakip tednvi nltına alınmıştır. 

ısıran Fatma Karagöz 
Ödemişin Cümlıuriyet malınllcsindclti 

umumi bir e\ de 20 } nşmda F:ıtfa Knra
göz, bir dost ınc clesindcn kavga ettiği 
Hatice Güzelin el \'e ayoığını ısırmış, 
yaralamıştır. Suı:hı kız adliyeye verll
mişlır. 

lem ef rndı tamamen modern kııns lC'r· 
dir. Annem atlara bayılır ve hiç bir aı 
koşusunu kaçırmaz.. Şimdi Bergamada
dırlar. Fakat at yarı.şı için İzmire ka· 
dar gitmeğe usanmazlar. At kosuları, 
annemin tükenmek bihnez bir konuş
ma mevzuudur. 

GUlen bu aile hakkında daha fazla 
tafsilat aldıkça, evlerine akın etmek 
fikri onu gittikçe daha az tabnin ediyor
du. NCŞ<"siz tefekküre daldı. Kahvesini 
zevksiz içti ve Cemil hesabı gifrünce, 
onurua birlikte, hiç bir kelime söyleme
den. otomobile yüriidü. 

Bursa yolunu tuttular ve uzun yôl 
c.snasında vakıt vakıt manzaralara dair 
bir kaç kelime teati etmekle iktifa etti
ler. Gülen otomobilin idareo:ini yoldaş1-
na bırakmıştı. Zira yolun üzerindeki 
sayısız virajları geçerken \•olanı ele al
mağa hiç bir heves duymıyordu. Ak.cıa
ma doğru Bursa~·a vardılar ve geceyi 
orada geçim1eğe karar verdiler. Cemil 
sabahki muha\'erelerini bir daha tekrar 
etmedi \'e Çelikpalasta iki oda istt'di. 
Akşam yemeğini beraber yediler. 1kisi 
de yorgundu, masadan kalkınca- ayrıldı
lar ve ertesi sabah buluşmağı kararlaş-

DOCUM 5 Sonteşrin Manastınn bombardım~td 
MACARLAR. NE DÜSÜNÜYOR? hadisesini tetkik eden tahkikat komıs· 
Diğer tnraftan M<Jcar hariciye nazırı Gerı ttitün k~m~ny~~ memurların· yonu Manastır üzerine diifen bonlbala• 

Kout Cnkinin son beyanatından bahse. dan Avcılar cemıyetı reısı bay Mustafa nn İtalya hava kuvvetlerine mensu9 
dilmektedir. Macar hariciye nazın Mih- Barutcu oğlunun dlin bir erkek evladı tayyareler tarafından atılmlJ nlduğund 
\er de,·lctlerinin z:ıferini ümit ettiğini, dünl·n~ a gelmiştir. tesbit etmİftir. 
çünkü aksi halde Macaristruun menfaat· Yavruya uzun ömü\·ier dilerken bil- Kraliyet hükümeti bu ayın 12 sinde 
!erine mugayir olacağını söylemiştir. yük baba olmak ŞC'J.cfıne ulaşan Forbes tahkikat neticesini ltalyan hükümetirıe 
Bunu söylemiş oLııası da, mihver dev- kunıpanyası Alasehir ınlidüril B. Kamil bild'nni~ '\'e bu hususta kendi tarafırr' 
!etlerinin maglubiyetini derpiş edebildi- Ocakoğlu ile bay Mustafa Barutçu oğ- dan 

1 
dn tahkikat yııpılmaııını rica eyle• 

gıni göstermeğ.:ı kafidiı·. 'unu, sayın refikal.trını tebrik ederiz. mİ§tir. 

J '" •• rw m= -!!', i41" ltalyan hükümeti 16 Sontqrinde c~· 

TAYYARE Slw NEMAS ND. vap vererek filhakika bir yanllflık yir 1 A '2.ünden İtalyan tayy~e_ler!"~ ~anashfl 
bombardıman ettiklennı bildırm11 ve b4I 
hususla teessürlerini beyan etmiftir. TELEFON : 36 - !16 

Bütün 'l'iirkh ede olduiu gibi İuııirde de biiyiik alaka uyandıran 

Geçilme.,, 
lilli filmi mu,•affakıyetle dcuuıı ediyor .. 

BUGVH HALK GVNVDUR •• 
Salon \C Balkon mevkileri berkese 20 KUKUSTUR 

SEANSLAR : 13.:0 DA BAŞI.AR .. 
NAZARI ])İKKATE : Filmin ikinci hafta oynanmasm:ı. henüz muvafakat 

('(' nbı gelmediğini SU) ın halka bildiririz .. 
ML"DÜKll"ET -

tırdılar . 1 da olınadan volana geçmeniz ihtiyatlı 
Gülen erken kalkamıyordu. Ancak bir hareket olmaz. Eğer en ufak bir ak

saat ona doğru tamamiyle uyanmış olu- saklık çıkarsa, vcsikanız.ı soracaklardır. 
yordu. Ertesi giln bu çifte knideyi boz- Jandarmalar bu noktada hiç şakaya gel
mndı. Yolda, kahve içmek için"bir kü- mezler. Size bir ta\•siyede bulunmama 
çUk köyde durdular. Sabahki kahvaltı müsaade- ederseniz, derhal Samsuna ya. 
C'rimiş bitmişti. Cemil tekrar volana zınız ve• teahhütlü olarak bunu yolla
geçmeğe hazırl:ınırken. Gülen sordu: malarını istr.yiniz. Üç dört giine kadar 
Işıldağı kendim nasll idare edeceğimi alırsınız.. 

hana öğretmek uı.ınaıu geldiğini tahmin Yazmağa yazsın, fakat kime? Bulun
etmiyor musunuz.? Yol şimdi kolay gö- duğu apaı1ımanın kapıcısına mı? Per
rilnüyor. Otomobil de nihayet benim. teve mi? Birinci sıkkı tercih etti ve bir 
Değil mi? telgraf göndermeğe karar verdi. Böyle. 

Şevksiz bir eda ile tasdik etti: ce bir gün evvel. otomobilini bizzat kul-
- Nn.c;ıl Lc;tersaniz. Yalnız, aklıma lanabilcceği mcsuL 11.nn kavuşmuş ola

gelmişken sorayım, ruhsatnaıneniz iize- caktı. Kapıcı iyi bir kadındı. Odasınm 
rinizdc.mi? anahtarları onda idi. Gülen Cemilin ai-

Gülen şöyle bir irkildi. Ruhsatnamesi lesinin Bcrgamadnki adresini verdi. Tek
mi? Şüphesiz yoktu. Yanında değildi. rar yola diiştüler. 
Samsundan tstanbula giderken bunu be- Açık hava, geçtikleri: kırların letafeti. 
raber almağa lüzum r.örmemişti. Nn di- gecenin bütiln yorgunlukları gideren 
ye lüzum görecekti? O zaman. bu vesi- uzun uykusu tesirlerini tıösterdi de on
kayı kullanması için en hafif bir ihtimal dan mı? Gülen artık J.. niisiylc yoldaşı 
bile yoktu. Onu evinde. diğer bazı ka- orasında en hafif bir şüphe gölgesi bilt' 
ğıtları, par.ısını ve annesinden kalma hisseLTt1iyorclu. Ambarı süratle idare et
bazı hatıraları muhafaza eden bir çek- mekle- bernbcr. delikanlı arkadaşları 
mecede bırakmıştı. Cemil: hakkında tuhaf hikayeler anlatıyor. ço. 

- Öyle ise, dedi, vesikanız y:ııuıuz- cukluk hatıralaı·mı naklediyor ve Giilen 

halyan hükümeti nynı zamanda bo111• 
bardunandan tevlit eden hasarların taı:· 
minini esas itibariyle kabul etmiştir. fJd 
suretle ve Jtalya ile Yugoslavya arasırı• 
daki dostluk münasebetleri sayesinde b: 
h:ıdiscye kapanmıı nazariyle hnknı" 
lazımdır. 

Bdgrat. 19 (A.A) - Dün sabafa 
Blcnheim tipinde ikwi motörlü bir ~a>:Y!~ 
re Danilogratta daga çarparak ınfıl"'"' 
etmiştir. Şimdiye kadar enkaz altındBıl 
dört ceset çıkarılmıştır. Sükutta bir borıı· 
ba miisteıınn tamam bombalar patlan1ıt• 
tır. 

de ona uyarak yavaş yav~ kendind~ 
bahsediyordu. Takip ettikleri yol şirn 
bir çayı takip ediyordu. Ortalık taın•· 
men tenha idi. Cemil, çay kenarında s~· 
rışın kumlardan miitcşekkil latif bil 
plajı göstererek: 

- Aperitif yerine bir ki.içük ban~.0 
alsak, ne dersiniz? Hiç nehirde yüzdtı· 
nüz mü? Denizden bambaşka bir rııerı1• 
dir. Şu sık fundalıklar bize Kabin '-'11' 

zifesini görebilir. Bir kaç kulaçta giizel· 
ce dinlenmiş oluruz. 

- Kabul! Mükemmel bir fikir! . 
Durdular. GUlen el çantasından de.rıı• 

kızı resmini taşıyan mayosunu, başlığı· 
nı ve bir havluyu alarak epey u:ı:akl11r· 
da kayboldu. 

·rıe Cemil de çabucak banyo kıyafeti. 
girmişti. Kı:ı: geldiği vakıt o SU.)'~ gıç~ 
mişti bile. Gülen ona doğru yüzdlı. '. 
yın ılıklığın:ı hayran oluyordu. Bir ar'tc 
]ık yanyana yüzdüler. sonra kuruın9 • 
Uzere güneşe çekildiler Gülen yot~a.Ş;. 
om ~özlerini kendi üzerinde hisse~W':ııı 
du. Bu yapışık mayo içinde en üSl ot 
vaziyette olduğunu biliyordu ve bto bl' 
tenli bu güzel delikanlının har,n ,dtJ· 
kışlarını celbe-tmek hoşuna gıdıya 
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YUIAl-ITALYAI HARBi \Alman tehlikesi kar- ı Erz,urum demir yolu ıstikraz tahvilleri 
fı•ında Amerika x.x 

- BASTARAFI 1 inci SAHİFEDE -TÜRK EDEBİY4TINDA 

11l..ehme.tc.tk. bugün de şiddetli muharebeler olmuş-- Amerı·ka hazır
tur. Askerlerimiz di..işmanın mukabil 

hücumlarını tard ve şiddetle müdafaa " hg"' iDi gı•ttikçe 
ettiği mevzilerini zapteLmek suretiyle 
yeni muvafialayetler elde etmişlerdir. 
Evvelce Kalamas nehrinin cenubunda- arttınyor 

yazan: FUAT EOlP BAKSI ki mmtakaya girmiş olan düşman kav-

·--- Yedinci tertibin kayıt 
muamelesi başlıyor 

\•etleri nehrin tamamen ~imaline sürül- BiR AMERiKAN GAZETESi 
- müşlerdir. Bazı müfrezelerimiz düşman -5-

~~----x•x-----------------

'l' eni talllllaer 5,5 ndl~n llraJdıtııe w ybtnd se-
nede itfa olmaaeaııt. .... Düı manın külünü göfe savurun ! .. 

Ôlaek de gam değil, •aflar öfünaün ... 

toprağında derlnliğine llerliyerek Erse- BiZ ALMll TEHLiKE· 
depolarını tahrip etmişler ve esir .alınış- • tarih n 2463. 2414 numaralı kanunlar ce aatdnıq ve satılacak olan miti emllk 
ka ve Borovada askerl erzak ve benzin SiNE KARŞI SiLAHLA Ankara, 19 (A.A) - IS/12/1934,mukavelelerde teminat olarak ve hazin .. 

tardır. NIYORUZ DiYOR mucibince ilıracına aal&hiyet Yerilen div- bedellerinin tediyesinde batal>aı kabul --------x•x HAVA MUHAREBELERl rik Sins - Erzurum demiryolunun inp- olunaca1dan gıôi gerelt tahYil ve gerek 
Fevzıye Abdullah •Melunetçiğe• adın-ı Gözünde tiiten yomıa, ceylan ~bi ~- D~ hava kuvvetleri büyük te- ,Nevyork. 19 (A.A) - Nevyork He- ana tahaia olunan % S faizli iatikruın 20 kupon bedelleri de tahrillerin tamamen 

daki şiirini .şöyle mtinnektedir : r:enı .. şekküller halinde cephedeki mevzileri- rald Tribün yazıyor: senede itfaa metJUt bet buçuk milyon itfasına kadar her tiirla Yergi ve rüsum-
Sakaryanın o kandan launn Pnle- * mizl bombardıman etmiştir. Cephe üs- c:Bia Alman telılilcesine kartı siJildaD. liraJdt yedinci .tertibinin kayt muamelesi dan muaf bulunacaklarda. 

rinde. 7.aferin ıö!.len yüte. unun um~ tündeki tayyare muharebelerinde tay- maktayız. O Almanyllki bizi de Totali- S/12/1940 akpmı nihayet bulmak Tahvillerin ihraç fiyatı 20 liralak birlik 
Ben sana ııe \-alandım: saMım ki ııe- ~erm; yarelerimiı. düşmanın 7 bombardıman tarİ2me ithale ~tad .... Bizim harlM üzere 20/ 11 /940 aahahınclan itibaren tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil be-

ninleyim. Ah ne \'ar ben olsaydım şimdi ~enı~ ye- ve :1 avcı tayyaresini düşltrmilştUr. Tay- hu.rtanmamız .teblmenin ~ ba.,lıyacaktır. Tahviller hamiline muhar- deli de 475 liradır. 
Kan dökerek koşar:ken sen ttpbe önle- . • . • ~e. yarelerimlzden ilcisi iislerine dönmemiş- mütenasip bir tekilde artıyor. rer olup beher 20 ve SOO lira itibari kıy- Kayt muamelesi Cümhuriyet merkez. 

riMe Yıllarca salih tut~ çelıkte~ bı~ tir. Almanya Latin Amerilcada deniz ve mette birlik ve yirmi betlik olarılk iki Ziraat, l1o Emlak. Halk. Ticaret, Bele-
bterdim ki . limle kanlarını S11eyim. Bırak bina tlinlemin Ayşenın elleiınde.. Ha\•a ·kuvvetlerimiz düşman arazisi hava üsleri tedarik ederek oradan bize kopilre ayn)mııtır. Bu tahviller umumt diyeler, Sümer, Etı'banlr::: bank.lan tara-

*. .. üzerinde derinliğine keşifler yapmışlar taarruz etmek isteyebilir. ve mülhak bütqelerle idare' olunan mU- fından icra edilmektedir. Diier banka-
Mehmedim, keder etme kendi çocukla- Aç ıöisünü Mehmedun, ,oster an yol- ve Ergiri hava meydaniyle yürüyüş ha- Ba ihtimalleri bertaraf etmek için h. euetıelerce, vill.yet huwat idareleri TII lar da tahvil alınmaaun temin edecekler-

• rma. .. .._~. ~! linde bulunan düşman kuvvetlerini kahil tehlikelere kaJll a1abi1ecetimiz tecl- belediyelerce müzayede ve münakasa n dir. 
Geride luraktığm dıruniyeıı bir yas diye Durup bunnetle opı>un son yaranm mm bombalamışlardır. birlerin en iyüi lriailtere,-e yardmıacl ... • --------------
Senden ha vatan kaldı, şeref bldl Taşlarda yata ya~~!'ğuldayan ~ Memleket dahilinde düşman kuwet- Ayandan King tunu sormt11tur: 

yarma l"asbk yap Ayşea~n yumuşak dizinL leri muvaffakıyetsiz surette Prevczeyi cGeçirmdcte olduğumuz bu feci an-
Yetişir hepimize kuca bir miras diye.. . • . .. . * . . bombardıman etmiştir. larda Birleşik Amerikanın vazife ve 

Ziya İlhanın •Hudut bekçişh başlığı İ(ını döbün, dinle nasıl enyıp akmış, tTALYAN MUKAVEMET! mr-suliyetleri nedir) Borsa 
altındaki şiirinden iki pa.rça : l\latem ao\u koynunda ııykusm ~ KIRlLIYOR Vazifemiz her halde demolctat millet- ÖZÜM 
Bu kuşlar \'atamnun yn1la kaflarulır. . k . "le 1 1 ... ı:: Londra 19 ( A.A) - Royterin Alina ler imha cdılip zalimler üzerimize saldı- 747 Remzi Gilngör 
Hazin hazin çapyan Me~ laydanna Bır5ocu __ ~~a .. ~dasıl' '!0 unahaL-. muhabiri salahiyettar makamlardan al- nncaya kadar sükut etmclt değildir. Bi-
Da•- .:1-'\•a V'" ·ılmnk tt\'klİ nrnclandır Gelintt ~enm muı e I' en 8".ınD- ~ d k' h be 1 . · d d '- · · .. d f 471 M. j. Taranto ~ ua,. • • -..,-. * ., dığı mallı.mala atfen aşagı a ı a r erı zım e emoır.ra!llrun mu a aasına yar- 357 Üzllm Tanm * K d 1 k t ıı· vermektedir: dımımız sözden ibaret kalmayarak mad- 183 F Solarl 
K.- ~eleridir, mızrak ta gaplan.. yo!1uştlaur dl~.cn ?1°' u'.~11 ~ıC'.af ~- ıye, Yunanlılar bütün cephede taarruı. ha- di bir yardım halinde tecelli etmelidir. 160 N. 'O~ümcü 
Bir anda parç.alarfor ,·alanımın balnna oıcu n onmıyen ev.ıerın ery.um.. l - • • 
i'tna kunnak istiyen yalancı kargaları.. Hahçclcr darmadaim. bağlar çiinennıiıı r ke•l:ı~ni iCl::ımc ederek lta yan muk~- Tr•n/er a9a/tı/dı 110 Albayrak 

BehÇ('t Kemal Cağlar. Mehmetçi~in. dhe \·en•etinı kır 1aktadırlar. Yunanlılar Go- ~ 61 238 M. Beşikçi 
Türk tar hine hedi)·e ettiğı son muaı.zam Kendiııt· zehir ebıu.• u K\inlerin tadı~.. rice cephe!' ndc bir knyde mevcut ask<>ıi _ BAŞTARAFI J inci SAHiFEDE _ 312 Akseki Ban. 
we.ri anlatırken bu essiz kahraman için ·_ B t TM E D t - deoolnrda on bin hat1 ıniyc, büyük mik- de tsütnbul vapurlariyle Bandınnada 101 P. Klark 
şunlnrı söyllyor : --·-- tarda ~ıda maddel"rİ, on top, otuz üç huluşınıyan v~ Bandırmadan Salı, Cu- 95 Alp. Karacbvut 
Hilkat la sarsılarak hu emrin !ıiertliiia- B / /:ı J 8 ı · tank dafi topu, ~~ ha\•an topu 'iğtinam martesi günleri saat 6.30 da ve lmıirden 88 $. Remzi 

4ltm U gar ra l er rne etmişlerdir. aynı günler saat 10,05 te hareket eden 57 A. R. Üzümcü 
Mucizeler llevl'illi bpattn. ...... a. "ff • ıJe döndü Görice civarmda tayyarelerle ~:ru- yolcu trenleri 23-11-940 tarihinden iti- 28 Y. İ. Tallıt 
Venli inMlesini Melunetçifia eline, gı I ı.a geçen İtalyanların dokuz tan aı r'Si haren işleıniyecelderdir Bundan başka 2G Öztil.rk •· 
a.bbln ana dikilmiş bir ettea heykeline - BAŞTARAFJ tinci SAHİFEDE - .d~ürülmUştü~. D~~öğ1.ede~ so~ra Y~- Ankaranm Adana ile ~ntekabil müna- 16 D. ArdJtl 
Bemiym o. istese diinya alfflst olwrdu.. ya dönmüttür. Alınan malumata 0.an k~wctl~rı G~rıcenın sımalı şarkı- sebatı haftada i.iç gün Toros sürat katar- ll Ş. Rıza B. 

•Akmlarda• Deyiş.ini vazan fshak Re- ıöre Hariciye Nazırı Popof krala •nnde ılerlemışlerdır. lariyle lemin edilmiş olduiundan bu b- 11 M. H. Nazlı 
tel diyor ki: fak d' d K I H"tl ) 1TALYANLARIN BIRAKTIKLARI tarların i§lediğj günlerde yani Ankara- : ~~::re, 
K~ )iiitler attık brh dailan; re at e ıyor u. ra an_ _• er e ÜSLER dan Cuma. Pazartesi, Perşembe gllnlerl 
Bide.re yol veren dailar öiüasnn.. mülakata Sofyada çok buyük he- Londra 19 (A.A) - Ro}-ter bildiri- saat 12.45 te ve Adanadan Cuma, Pazar, 202' rek&ı yek4a 
--~ Bayı~m YO!llnll ~lan: yecan uyandırmıttır. Bu seyahat Y?.r= .. Yunan taarruzu ::e ileri har~k:ti Çarşamba günleri saat 13,30 da hareket i~= i ~uml yektllıa 
Öliırsek ölelim A!lar ...... çok Jİ:zli tutulmuttur. yuzuııden İtalyanlar Göıicede en muhım eden muhtelif katarlar da 22-11-940 gü- ,N T .. ..* Sofya, 19 (A.A) _ O. N. R. Bildi- iki hava üssii !~rke ınec~~ ol.muşlardır. nünden itibaren seferden kaldın~at:·.lc· N:: 8 Yuz ath atmllk böyle alana; riyor· Dün ak,am negolunan tebliğde ttalyanların dıJ?Pr hava tislerı Avlonya, lardtr. N t 
Sıynlmış bir lahç tlöner mi lana! Kral· Boriein Almanya;• yaptığı hususi ~raç ve Ti:.nnd~d~r. Yunan~ıl_ar tcr~e- N:: 

10 YlrU, Wr .. de biyle '-idim--. seyahat.in.den Bulgariatana döndüğü ve ~ılen ha\•a uslerı~~ za~tcdcbılırlcrse ı~- No. 
11 Siperler, '""81er. allar 111 al t.. seyahat esnasında ı 7 Sonteşrinde Hit- tıl.acıva karsı lnqılızle.nn bu 'k~ me\·~~- JNda 

~ leri zjyaret ettiği bildirilmektedir. mınde yanar.aklıın hava scferlerınde bu- A 1 • k 
Şurada Jaw, orda hır kızıl duoıan; NELER GöROŞTOLER ACABA ? viik maddi fa~·dalan dokunacaktır. t a n tı 46G S. 9alemidi 
8askman haskma şaşırdı dü~an.. (AA) D N B . Yunan cephesinde harekata i tirak 392 ~ J. Taranto 
Da,.anm hakahm •. dW:: .. ka(DUl, cla~aa! So?a, 19 : • -. : • · · nı~ eden b;r İngiliz subnn Yunanlıların 390 J. Taranto 
9td ...,._lnnız çaiflll' öıiftnsiin.. huıusı muhabırı bıldmyor: lyı ttalyanlara karsı iic haftadanberi muka- G • 279 Tanın. . * maliımat alan mahafilde beyan vernet ederek bunlan ricate mecbur et- azınosu 213 Abeki Ban. t 
y_... il~ yiiftltt. dunnadan \'Urun.. J d .. - K.r J B · Hitle nis olmaları ka\•dedilecek bir zafer te7 145 A1p Karadavu 
Ortalıfl yıkın. kasıp kuunın_ 0

• un ugu~a gore ~ orıs - •-;1 "f"Ui'!ini sövl~mistir. 88 S . .Rize ~ 
~-m wna.a aiie •ftlnlll!.. rm ~ tanllreııyle Bredate.. YUNAN USLERt BV AQAJID~ 75 İzzi \'e Alı FeÇ 
Ölsek te gam delft, !latfar ~insün~ gadene gitmiftir. Hariciye Na'Zln BOYOTOLOYOR 75 P. Kla~k . 

Hüseyin Nailinin ·Ba~rına bas Meb- Popof ve Almanyanın Sofya elçisi Londra 19 (A:A) - Arnavutlukta ve İTİBAREN 66 M. ~ 
oıedim~· şiiri, ~~e savaş ~~!t~ Fon Bihtofen krala refakat etmt'l- ·enubi 1tah·adaki lt.ah-an \.islerine ve ~ ~i =o 
Yanan ünlü askenmızın, zafer donuşunü I d' B h d d l .. Adriyat!ği henüz ~eçebilen takviye kuv- isTANBUl..DAN SURETl MAH- · .. ,;,_Lı 
kutlıyor • er ır. ere tesga en e ne er go- 1 . k y : .... _ d G' 'l SUSADA c11.~ 8......-ıı.ı 45 B . .LUIU"IUU. Ö . · .. "ld··-- b"I" • _ı I ve-t enne arsı unan..,, .... n a ve ıu·ı - • r.ı~ r.ı-u,,. 32 M H. Nazlı 

U.mle ~~ l(urbet eWe daha rusu ugu ı ınmıyorıa ua a ma- teki ta\· ·arı- ml.'ydanlnrı süratle bi.h·ü- ~ 
.. . .. .. diln, cak büyük kararlar Bulgaristan tulüp inkisaf ettirilmektc-dir. • YENİ ORKESrRA YJ 

23
: y ~ 

Buıun hasreth koyun. bak. ku~yo!' menfaatlerine olduğu kadar Al- O'll)t:'. .. Eseki y-1.Jo··ı 
senı, f I . . Saym mii'iterilerine takdim eder ~ ll:AUL 

Tanrına ükret lehn~t. dün)a ıözüyle manyanın men aat erme uygun garantı olarak telakki edilmekte- .._ 
4 

85638 Umumt yekftn 
ıördiln. otl\cağından hu görüsmeler bir dir. '2 ... 10000 lcilo Zeytinyaiı 

r • .t. ••. - ,. ' - • ..... \ • "' • • l ' .. ::- . ·;.. . .. ,· . 

11 
18 
16 
14 
12 25 
14 50 
11 50 
16 50 
11 50 
2'l 
15 50 
12 75 
12T5 
15 
2t 
21 50 
27 
24 50 
16 

8 
u 

6 75 
11 
1J 
D • 7 
11 50 
7 50 
6 T5 
1 
g 
8 

11 

!Ankara radyosu 
8 il G 0 lf 

8.00 Program ve memleket aat ayuı 
2' 8.03 müzik (Pi.) 8. t S Ajana haherteri 
22 50 8.30 müzik (Pi.) 8.45 - 9,00 ev kann 
23 yemek li.tesi 12.30 program ve m~mle-
27 ket saat ayn 12.33 müzik yeni prlu ve 
13 türküler 12.50 Ajans haberleri 1 ,.OS 
14 50 müzik yeni prkı ve tilrlcüler programı-
21 50 nm deYamı 13.20 - 14.00 müzik radyo 
21 50 salon orkeatnuı 18.00 program ve mem-
~ leket saat ayan 18.03 mOzik {Pi.) 18.30 

22 
lcon\lfllla ( dıı polih'lca hldiaeleri) l 8.4S 
çoculı: saati 19.15 çocuklar için minil: 

~ 
75 

19.30 memleket aaat ayan ve Ajans La-
15 hederi 19.4S mibik f...ı heyeti 20, U 

20 
radyo pzetal 20.4S milzik b6yük küme 

28 se aazJ 21. 10 lconapna 21.H mbik kant* 
Z'l proeram (TGdc mlzlll) 21.4S müd: 

24 50 • ar haadoea 22.30 memle-
ket aut ayan, Ajana haberleri borsalar 16 (fiyatlar) 22.4S mtlzik(PI.) 23.25-2 3.30 
yannki proaram ve kapanlf. 

15 IZMtR BtRINa iCRA MEMURLU-
18 CUNDAN: 
20 50 1 7/11 /940 tarihli Yeni Amr gazet.e-
24 ainde İntİpl" eden ve 39/1 f O 71 num.a-
28 ralı doqa ile birinci icra dairesinde aa-

tdıia konulan lzmir Akdeniz mah.al.le
.inde Mimar Kemalettin caddesinde 

~ 75 41 ; 41/1,2 numaralı sayri menCulün 

8 
ada numarası 967 olduiu halde 976 ..,. 

15 50 numanua da 41 /2 olarak yuılnuttır 

19 ta.Lih olunur. 5032 (234 t) 

11 
10 50 
9 50 Dün Sıhhat vekaletinden on kilo pe-

16 50 ra lle satılacak kinin ~. BugOa-
11 imle 15 kilo PIU"UIE üiıtılacak kinin 
10 50 g6nderilmelllne intlnr edilmektedir. 
10 
8 
8 

12 

35 

ZAHiRE 
395 çuval Buğday 
24 çuval Bakla 

370 çuval Susam 
298 Balya Pamuk 
110 ton P. Ceklrde~ 

- ('UVal BaiUy 

8 875 9 Z5 
515 

20 50 
66 

20 
58 

5 
8 875 ' zs 

FOSFARSOL J-'OSF ARSOL. Kanm en hayati kısmı olan kırmm yuvarlacıklan taeliyerek RaJtır. Tatlı iftM temia eder. Vil 
dc~amh ıençlik. tlinçlik ıerir. Sinirleri unlandararak asabi buh.nullan, uykusmluğu giderir. Muamıhl inkıhm!W'tla.. 

barsak tenıbelliiiııde Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatıerillft, Bel ~ \"e ademi iktidarda \'e kilo abnalE 
şayanı hayret faideler temin eder. 
ı~osF ARSOL'iin: Diter bütün kuvvet şunıplanndaıı üstünJiiiü DEVAMLI BİR SURETLE KAN, KUVVET, lŞ 
TEMİN ETMF..St ,.e ilk kullananlarda bile tesiriai derhal ıistennesimr. 

Sıhhat Vekiletinin ttSmt m6saadesini han.lir. Her eczanede balanUI'. KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

Aydın Erbeyli incir Islah is
tasyonu· a.üdürlü~ünden: 
Katip ve mutemet aranıyor 
Müeaae.emize ayda 75 lira ücretle katip ve mutemet alınacaktır. 

Sırasiyle Ziraat, Ticaret 'Ye Maarif liseleri mezunu olması ve devlet 
dairelerinde veya nim rami ve hususi idare ve mÜeNe1atı mali
yelerinde bet sent:: hizmet ebnit olmaları farttır. Müracaat fazla 
olursa seçim yapılacaktır. lıtekl'l~in kendi el yazılariyle tercümei 
hallerini mubte•; vesaik suretlerini müessesemiz müdürlüğüne gön-
dermeleri ilin olunur. 14, 17, 20, 23 4889 (2313) 

T. C. Ziraat Bankası 
KUl'lllıq tarilrf : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Ttirk lirası.. 
Sabe ve ajan adedi ~ 2'2 

Zinli we tirari her oevi Baıka muameleleri 

PARA BtRIKftRENLERE 28.800 LblA 
IKRAMtYI: VERECEK 

Ziraa1 hankasında kumbaralı ve lbbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) 
lirU1 lJulıınaıılara senede ' defa çekilecek kur'a ile aplJdaki pllaa l[Öre lk· 
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet 1.000 Llra1ık .t.000 Ura 
4 • - • 2.000 • 
4 • 111 • ı.• . 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • • • !.000 • 
120 • .o • ... • 
160 • 20 • 3.200 • 
IJfKKAT : HesaplanndaJd paralar bir sene lçinde 50 liradan apğı cliqmt. 

Yenlere ikramiye çıktılı takdirde y(lzde 20 fazla.siyle verilecektir. 
KW"'a .. r HOe4e 4 defa. 1 Eyl61, 1 Birinci klnua, 1Martve1 Hniran tartla-

lleriatie t'eldleedmr. · 

Altın ruva 1 
İzmir vlliyeti hususi muhasebe ınüdilrliitün • 
den: 

Felemenk tebaasından Alfrct Hanri ve Vilyan f.lizabetin müterakim arazi 
vergi borcundan dolayı haciz edilmif · ol•n 768 achirne münke.i.m ve 
327256 lira kıymetli Bulgurca çiftliğindeki 72 sehim hiueleri viJAyet idare 
heyetinin 13/11 /940 tarih v.e 245 7 numaralı karariyle 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkanlmııtır. 

Taliplerin teminat mektuplariylc birlikte 4/Kanunuevvel 940 tarihinde 
saat 15 de vilayet idare heyetine müracaallan ilan olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OUYIERYE 

$VREKASI LTD. 

19, 20 5005 (2334} 

GOLF Klll.CIBCIHDEJI : 
Kulubün 1 7/1 1/1940 tarihine müaa

dif Pazar günü umumi heyet içtimaı ek
seriyet nisabının hulun.maması dola,.-0-
le 24/11 /1940 tarihine müaadif PAZM 
günü saat 18 de Bornovada ltulüp bina
mnda akt ve ruzııamede yazılı lıuuaabn 
müzakcr~ edileceği ilin olunur. 

5036 (2340) 

tZMiR BIRtNCt iCRA MEMURLU
CUNDAN: 

Emlak ve Eytam bankasına ipoteltli 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK t'AODESt Rees binuı 

TELEl<'ON: 2443 
Londra ve Liverpol harlan lc:iı> 

piyasanın Uıttyacına Röre vapurla· 
nmı7. SPf Pr vaoacaklardtr. .................. ~ ...................... .. 

olup arttırmasına karar verilen 1zmirde 
Akdeni-ı: mahallesinin açık sokağında 
taj 19 numaralı ve ada 985, parsel 5 
numarada kayıtlı vesair lüzumlu izahatı 
dosyasındak.i tapu lcaydı ve vaziyet ra
porunda yazılı 1 300 lira kıymeti mu
hammineli dükkanın mülkiyeti açık art
tırma suretiyle ve 844 numaralı Em1i\ 

Sağlığın luvr:ıetini takdir eden Ba- ve Eytam bankası kanunu mucibince bir 
} anların adet zamanlarında seve se-
ve kullanacağı mikropsuz, ufak, yu- defaya mahsus olmak şartiyle arttınnaın 

tZMtR SULH HUKUK MAHKEME- rnuşak ve sıhht en biri"nci mahrem 241121940 Salı günü saat 14 de yapıl-
SiNDEN: tuvalet bezleridiı. En ince elbi!eler nıak üzere 1 ay müddetle satılığa ko-

Rabia, Hatice ve Pakizenin şaian mu- altında bile belli olmaz. !1aldu. 
tasarnf oldukları Bornovanın Narlıkuyu FEMİ YE BAOJ Bu artlırmil neticesinde satıı bedeli 

lzmirin bu mefbur kolonyuını Hi mevkiinde Uin oarkan Kürt Ali km Ra- 1. tahmin olunan kıymetin yüz.de yetmit 
lil eczahanesinden alacaksınız. Ç6n- bia ve cenuben Topuz Halil lbrahim ve Her eczanede. kadın berberlerinde betini bulursa en çok arttırana ihalesi 
kü yalmz eczacı Kemal K. Aldat gümrük memuru Mustafa ve garben ve tuvalet mağaı.alannda bulunur. yapılacaktır. Abi takdirde 2280 numa-
yapar Kürt Ali oğlu Hüseyin ve timalen yol ile ralı kanuna göre aatıt geri bıralulacalı:-

T:e.:.ı.! • bütün' .. I.!_! •---~ mahdut 1 O dönüm mikdanndalı:i içinde tır. Satıt pefİn para ile olup mütteriden 
• unuyenm • zev&1111 ııu=llU~ meyve ağaçlan ve bir dam bulunan ve yalnız yüzde iki buçuk dellaliye masrafı 

11nde toplamlf bır taheaenfir. Takli- iki kuyusu olan bahçe mahkemece veri- alınır. işbu gayri menkul üzerinde her 
di yoktm. Çünkü yapılamamakta- len izaleyi ,uyu kararına istinaden hangi bir tekilde halt talebinde bulunan-
dır. 19/12 /940 Per,embe günü saat 15 de D ktil lar e11erindeki resmi vesaik ile birlikte 

HiLAL ECZAHANESI tzmir sulh hukuk mahkemesinde satı11 a 0 ara- on beş gün zarfında lzmir birinci icraa-
yapılacaktır. Ru arttırmada tahmin olu- na müracaatlan lazımdır. 

b d 1 7 1 O 1. ·· d t · b · Diyor Abi halde haklan tapu sicilincc ma-Birin • f fitehauas Dokto nan e e ıranın yuz e ye mıf eıı 
eı suu m r veril_diği takdirde talibine ihalesi yapı- lum olmadıkça paylaımadan hariç kahr-

Demlr Ali KAJIÇIOOLIJ lacak aksi takdirde sauı on beş gün da- Nazilli Baama fabrikaaa ıçm 60 lar. 12112/940 tarihinden itibaren '8rt-
Cilt Ye 1'eaa!ıUI hadabklan ve ha uzatılarak ikinci arttırması 3/ 1 /941 lira ücretle bir Bayan Daktilo aran- name herkese açıktır. Talip olanlann 

ELEKTldK TEDAvtı.t:ld Cuma günü saat 15 de yine dairemizde maktadır, Talip olanların l:unir Sü- yüzde yedi buçuk teminat alı:ça91 veya 
Birind BeJler Sobia No. 55.. bmir yapdacakbr. Oalıa fazla malılmat almak merhank müdürlüğüne müracaatla- milli bir banlta itibu mektuhu va 

Ef1ıamn Sial! .,..Hmda sabahtan iat.eyenler dairemizin 940/130 sayılı n. 930/ 12871 dosya numarasiyle lzmir tH. 
aqma Udu hufalanm a•al .... do.ya11na müracaatları lüzumu ilan olu- ... ,_ _____________ ., rinci icramemurluiuna müracaadan 

'llll&ll'ON : 11'11 ntll'. 5027 (2339) iJin ohanur. H. lı No. H7 



A 1 UTUK VE A El ı A Lorendeki Fransızların 
tehcirinden sonra . On. beş unanlı 

Alman - Fransız çok muvaff akı
•• 

1940. 

Işıkların maskelendirilmesi işi 
~~~~~~~~~x*x:~~~~~~~~-

e etler· yeti bir bas-
laşt kın ılar 

m na 
v 

Istanbulda yarın ak am 
o • 

1 GtLIZLER YAKI DA CEBE· BiP Am,.,riıtan g zetesi mare aı ete· üç i aıy öıd··rdwer ... 
LUTTARI HOCUrA u sor · ·n nu ı: an un üyüfı V ünü e e .. r alıp Yuna· 
E ILECEGI E PE bu :ıy c it rı o geci »'esme l1 nl ı.. nist ı göt .. dü er •• 

f N vyo K 19 (A.A) - N 'l' rk Tay- Lond,.a ]!) (A.A) - D li Tel .:ıf ga.- At:mı, 19 (A,A) - Umt mi emniyet 
1NA 1 ORL R m' ı. gaz t"si basmakal inde Mussoli- zet ine Zıiriht n bildiriliyor: nezaretinin 18 Sonte rin tarihli tebliği: 

ı..ondra 19 (AA) Mussolıninin ninin nutku hakkında su ~f.<'rlcrd"' bu- Zürihe - Ça~tun ız 'nin V'si mu- Pnzarte i r:umi dü man taY}areleri 

ı 

dün vledıgı nutuJ hakkında Royter Junuyor: habirinden röndcrıl n bir tdgrafa gor" Epirdc hır köye bomba atmışlarsa da 
oj n diplomatik mulwrriri şunları Nutkun İngilizlere karşı intıkam te- Lorendcn Fransızların thrııcı Vişi ile t~lefat " ziyan husule getirememişler· İstanbul, 19 (Yem Asır) ~ İhtiyaç ha· rin. vapurl nn ~ ıkları d ın k"l ne-
y. : menni ve hırsından daha manidar olan Almanya arasındaki münasebetlerde so- dır. . . linde bütün ı•;ıkların ma<;kclcnmcsine cektir. 

B. ussolini dlinkli nutkunda se<>iniıı 'hC'ti liitl re hitap ederken takındığı ğukluk vukuuna sebebiyet vermis'tir. . .ı 7 - 18 Sontcşrın ~ecesı 12 Ada aha- dair Vekiller heyetince· kabul olwıan 4 Evlerdeki iç ışıkların mnsh.cılenml"si. 
perde 'ni az çok indirmi bulunmakta· d, ıdır, Bu da Hitl rin Mussoliniye Muhabir telgrafında diyor ki: Her ne ILSındcn o~up Yunanıstanda ·~oturmakta nizamnamenin şehrimize tebliğ edilmesi haz.ırhklan ay sonuna kadar ikmal edil
dır. l\lıı s lininin bedbin 'c bezgin ol· Yun~ har katı hakkında hiddetini bil- kadar Bitlerin Mareşal Petenle _,görüş- bulunan bır .~en vataı_ıda§ ~ıgc; Yu.~":?· beklenmektedir. Alakadarlar şehrimiz- miş olacaktır. Bugün vilfıyelte bu hu
dıı~unu sôylemtk doğru olmaz. Fakat rd ,i hakkındaki sayialann doğru ol- mesi aralarındaki münasebeileıi iyileş- lı!ardnn. m"!2"elı~ep bır knfJie .ıle kuçü!' deJd umumi müesseselerde kamuflaj susta to~antılar yapılmış ve kararlar 
m '\clki ifadelerinde mutat olan kabada- duğu intibamı verml'ktedır. Mussolini- tirecek zehabını vermişse de bu hadise- ~ır gcmıye bmmı;ler ve Yunanıs~nı?. ~11' teı1.ibatı bulunduğ~m. ancak iç ışıkla- verilmiıjtir. 
yılık ve bala pervazhk bu sder her haı- nin söylediklerinden ve söylemeği ihmal den sonra hl'r iki tarafta da inkar edil- l~mdnn hareketle 12 Adadaki kuçük rın maskelenmesi mevzuubahis olduğu- ANKARADA DÜN AKŞAMKİ 
de ~orıilemcrncktc idi. B . .Mussolini mih- cttiüi seylerden mihverin yağlanm2ğa mez bir inkisar vukua gelmiştir. Bilhas- bır Jtalyan adasına çıkmışJardır. On be~ nu söylemektedirler. TECRÜBE .. 
'\<'r de\letlcrinin öç almak \'e bir kin htiyacı olduğunu anlamak kolaydır. sa şimdi resmen anlaşıldığına göre Pu- akmcıd~ ib~ olı:ın bu küçük grup İstnnbu1da ı~ıkl.mn söndürülmesine Ankara, 19 (A.A) _ ı~ıklarm söndii-
6l Unı rnpmak istemediklerini söylemiş, Nevyork Herald Tribum> gazetesi de ris mtizakerelcri sulh akdini intaç ede- adadakı Karabmy~r ka.~akolun~ tru;rruz ve karnrtılma~ına yarın akşamdan (bu rillmcsine \e karartılmasına dair knrar
ba.zı ı titnlebat \ e ıstcklerin nazarı dik· unları yazıyor: miyecektir. lfotUi h~ devam ettiği e.derek Baıkoms«:n ve ~ç ns~en silahla- akşamdan) itıbnren başlanacaktır. Bu- mımesıin tnfüikinc hazırlık olmak iizere 
knte ahnm. ı liizumun i aret ctm' tir. Bu nutka Mussolininin söylemediği müddetçe böyle bir Sulh imkansız bu- rıyle beraber esır etmişlerd°.:. Bundan günden bazı liimbaJarın ampulleri çıka- bu akşam (Dün aksam) Ankaradn ısık· 
F kat bu hu usta da tafsilat vermcmis- b r cok şeyler ilave edilebilir. Kendisinin lunmnktadır. sonra aynı grup e.danm bahrı karakolu- nlmŞır. Cadde ve sokaklarda maske- lan söndiinnc \'C karartma tecrübesi 
tir. totaliter metodlnrı içinde nğır bir hata Vjşinin İngiltere hakkındaki hareket na da taarruz e~~ ve. içlerind~ oranın lenmiş olnrak yalnız yüz elli lfunba bı- yapılnustır. I ıklar 10 dakika sündürül-

İtall nıı ı esıııı tebliğlerinin sıhhati onilnde bulunduğundan şüphe edilınl"k- hattını gözden geçiren muhabir d;yor ~ume.~~an~ ~~~.hı~ za~ıt de .dahil olmak rakılacak, yedi bin lfunba ı;öndüriilecek- mü tiir.. Bu esruıda t1tobüc;Jer mavi 
hakkındaki ısrarları, i.iç İtaly~ zırhlısı· tedir. Yalanlara müstenit olan bu rejim ki: İngilizler lehinde olan her şey res- uz.ere. uç kı~.~yı ol~unnuş}erdır. Grup be- tir. Ayrıca bütün nakil vasıtalarının, lambalarını •akarnk seyriisefcr etmif
n:ı ~·u.r:ıntuda. isabe~ 'aki oldugt.' hakkın. fena haberler gelince bunları millete men hor görülmekle beraber matbuat ra~!"n~e dort esır oldug.1ı-~alde hareket tramvayların, otomobillerin, otobüsle- !erdir. 
dakı ıtırafl,ı~ıylc hır tezat t~kil etmek· bildirmek imkanından kendini tecrit et- İngilte.reye muhalif neşriyat yapmak ettıg1. limana avdet etmi;tir. - ·-·-·- ·- · - · - ·--·- ·- ·- · - · - · - ·-·-·- · - ·- · - ·- - ·- --·----
t~dir. Z~ra ~talyan ı·~i t~bliği Y.aJ~ız miştir. Millet hakikati öi,rrenmeğe alış- için icbar edilmemektedir. Fransız efkii- Atına, 19 (AA~ .- Yunan akıncıla· 
hır J!'l'Jllll e ısa bet 'akı oldugunu bıldır· tırılmış olsaydı bu hal hiç bir zaman rı umuıniyesl Almanya ile işbirliği yap- nnın 12 ~dad~n bı?~e ta~r~uzları hak. 
nıişti. Belki diğer ikisinin ylizdürülmc· vuku bulmazdı. mak için hiç bir zaman heyecanlı çalış- kınd.a a agıdokı tnlsılat verılıyor: 
lerinin o sırada ümit edilmiş olması bu YUNANLILARA GÖRE mak iktidarını kendinde bulmamıştır. Bır Kano otomobille .•~aya Y.akJllP:° 
gizlemeye bi! ~cbep teşkil etler. Atina ]9 (A.A) - Atinada mevcut Bilakis Fransız milletinin tavrı hareketi akıncılar 1talyan aakerlerını.n atetıne ra~-

B. M.~s;:olını İtalya ~·e. AJn:anya arkıa- kanaate göre İtalyan dikt.atörilnUn diln- bilhassa işgal altında bulunan mıntaka- men ~raya çdunlflardır. Italyan !>8hn-
. sın.da goruş "':e gaye bırlıkl.~r~c v.e sı kil nutku 1talyada fac;ist taarruzu aley- da göze çarpacak kadar gergin bir hal- ye ailih endulan !"uka~Je etmişlerse 
:mtinasebctlerıne nutukta büyük bır yer hinde bir aksülamel mevcut olduğunu dedir da YWlanlılar ellenndekı tabancalarla 
ayırmıştır. C'arpten 'J\ına havzasına ka- .. k•-..J· B y nlılar Vlş.i 19 (A.A) _ H"vas "'J'ansı bildi- a.d. ıida.n bir _kaç. eair .aldıktan aonra mo.-

Istanbuldaki Yunanlılar 
cepheye gidiyorlar 

dar h . ;;,.... k b. ..tabekat gosterml' "-'ur. unun, una a .. ., t rJ b:..-:.ı rd Ka bil ---------x..,x,---------
..:ı_,_ ~rdşe~ın med~ld.~ği · d ırb~lh~• a üa mütemayil İtalyanlarla muhtemel bir riyor: Mareşal Peten huzurunda Liyon- ? · enne uuı..,_.e ır. no otomo llstanbul, 19 (Yeni Asır) - As'keri vaz.ifelerini ifa etmek üzere 
Wlll"esın e ıt:ra ı ı nı e ı ... ss • b . d' d 1 d h da bu'"yük· bı'r ns,~eri gr>rı·t re·,_.,;1• yapıl- ı.ilihs.ızd.ır. Ywıan akm.cılan bar. ek.et. e.t-
d · · ez.ımetten en ışe e en er en zu ur et- ·1- -~ ..,... tiki ı d ı d I •ehr~ım1°•dek1· Yunanlılardan mürekkep jkinci hir kafile yann ( bugün) 

çağrılan 
Atinaya e etmiştir. •v• . . . . mıştır. r~it. r" ....... ini takMp eden 150 bin erı ımana. av et enn e esır ~n istic- " ,., 

Vnziyet hakkında yaptığı hülasadn tı''1 tahm!n. ~ilebıhr. -.n.."'i =-=..• " edil ek üz y ık - k hareket edecektir. 
'Yunanistan ve Yunan cephesindeki ser- . ~ussol~ının .xarşıln~~ğı ~:luklnn kişi Fransız devlet reisini ve askerleri vap m . er~ u~an a erı ma •· .. -·-·-·- · - ·--___ ----· - · - ·--------- _ 
'1izeşt hakkında l\1ussolininin sükutu ıktiham ıçın faşıst partısıne mur.ıcaate alkışlamışlardır. matma tevda etmişlerdır. 
muhafaza ehncsi, İtalyanın cenubu şar· mecbu~ kalm~sı bu .~orl~kların ne ka- Nevyork ]9 (A.A) - Amerikan rad- • • 1:r.---
ki A\rupada müstakilen hareket ettiği- dar çe!ı?n oldu?un~ gos_:;rır .. Yunan har: yosu Nevyork Evrensel sergisinin ka- Mussolınrnın nutkun
ni ima eder. Bu kanaati tahkim eden hının - ay sUrebılece«ıne ışnret etmesı panma ı münasebetiyle Visi clevlet reisi 
diğer bir nokta da, B. l\Jussolininin, id· de faşı '.~talya~ın sürat~e zaf~ i.imidi?i Mare~nl P(\tenin gönderdiği mesajı neş- dan erkan ınanafar 
tlfasım tevsik için biç bir deJil ileri siir- kaybettıgı ~eklınde tcfsır edılmektedır. retmcktedir. ' 

t 4 Mareşal Peten mesajında Fransanın -~-~-.- . ,. 
meden, Yunnnlılann talyanlardan dai- iki büyiik milletin miişterck mirası olan - llAS'J'AR..4.FI .~!n.cı SAHiFEDE -
:;:. nefret ettikleri hakkındaki beyanatı- Yu an is tanı i tila ümidi asil ideaııere dnima sadık kalacağını, mazcret~er serdettıı.,rını :ra.zıror. . 

Fransanm Amerika He münasebetlerine •Deylı Meyh M.ussolmını~ ~en?ı. ~a-Yunanlılaı ı ister iki ayda, ister on iki t k d 11 tü ta d J d l d - fikr l 
ayda .ezec.ew. hakkınC:aki beyanatı .i.sti.s- ar ı ~una UŞ en büyuk dt>ğeri vermekte olduğunu n nş arın an emm 0 ma ıgı mı ı e-

w '11 kaydettikten sonra, Fransanın yasadıg~ı ıiye stirüyor. nnt bır nıkbınlık mevzuu olarak gorlil- - · •Te~·mis• gnzcteı>ı uİtibarını kaybet-
melidir. --- hadiselerin bir tarihçesini yapmakUıdır. 

- HAS'T't~RAFI 1 inci SAHİFEDE - Mareşal Fransan·n halen tarihinin en miş diktatör» bnşlığı altında yazdığı bir 
SALSBUltGDAKl M ÜLAKA'f 
B. Mussolini Romada vaz.iyet hakkın

da bu beyanatta bulunurken, hariciye 
nazırı Kont Cinnonun Salsburgda Al
man harlciyt: nm.ırı Fon IDbbentrop ve 
İspanya hariciye nazırı Serano Sunerle 
görüşmesi not tdilmeğe değer bir vakı
adır. 

sabah (dün sabah) saat 1 de Yunan- trajik (feci) safhasını geçirmekte o1du- makalede diyor ki : 
lılar tarafından zao. tedilmi~tir. Bun- ğunu illive etmi~tir. Son üç haftanın 'ckay.ii, diinyaya nn-

-r ' latmış olduğu gibi, İtalyan halkına da 
dan ba~ka tafsilat yoktur ve renmi - Mussolıninin m('cnunane hırsı neticesi 
l·aynaklardan haberin tahkik ve te- ·---·-·-·-·---.. - ---t olarak İtalyayı ne feci bir Yaziyete dü-
yidi de mümkün olamarnı.ştır. f unanlılar şürdüğünli şüphesız anlatınışur. Nutuk 

En son alınan malumat Görice İtalyanın kendi- b3şma açtığı ve gittJk-
h k k t çe artan vazı~etiıun sarih delılıdir. Hiı-şe rinin vaziyetinin hala arorsız ÇO ayyare discler Mussolininin hesaplarını .şaşırt-

Hususi otomobillerin 
pJikaları alınacak 

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

1stanbul 19 (Yeni Asır) - Koordinasyon heyeti tarafından hususi otomo-
billerc benzin verilmemesi hakkında ittihaz olunan karar üzerine Jstanbul bele• 
diyesi, hususi otomobmerin hiç bir vcçhile çalıştırılmnmnsı için plakalarının 98 .. 
küp alınmasını münasip görmüştür. 

Italyan somalisi 
denizden topa 

tutuldu 

ln~iltereye Al
man hücumu 

hafif geçti CEBhLÜ'l'TARJRA KARŞI 
HAREKET 
Bu görüşmeler hakkında resmi malfı· 

mat neşredihnemiş1ir. Bitaraf memleket. 
]er va ıtasiylc yapılan dolambaçlı pro· 

olduğu, §ehrin her taraftan muhasa- mıştır. 

ra edildiği ve .. ttalyanların ricatine istiyorlar Fransa tc:>lım olduktan sonra Musso- PETROL DEPO*LARI iLE SA· ÇIKAN KU-ÇU" K YANGINLAR açık olan yegane yolun da Yunan lini artık koL<ıy zaferlerle yetişkin mey-

toplarınm çaprast ateşi altında bu- Atina, 19 (A.A) - Yunan Mat· veleri toplrunaktan başka bir iş kalını· HIL VE HAVA BATARYA· HEMEN SO" NOU. RU. LOU .. iNSAN 
--·-

1 d "' k · d ·a· B b" buat Nazırı hir hitnhesinde ezcümle yacağını zannetmişti. Fakat Fransanın 
pagandanın Cebclüttankn karşı yakın un ugu mer ezan e ı ı. una ına- df'mi .. tir ki: sukutu ile İngiliz mukavemeti sökecek LARI TAHRiP EDiLDi CA ZAYiAT TA AZ 
harekat hakkında yaptığı haberler ln- en Göricenin Yunnnlıların eline \.Jrdc evvelkinden daha emin ve nz.im-
(ilterede ciddi tclıikki edilmemektedir. dü§tüğü hakkındaki haberlerin ge- - Dütmana karşı kazandı- kar şekilde ortaya çıkmış ve gün geçtik- Londra 19 (A.A) - Jngiliz amirallık Londra, 19 (A.A) - Hava ve da· 

cikmiyeceği tahmin edilmektedir. ğımız muzafferiyeti sona erdir- çc kuvvetini arttırmağa başlamıştır. dairesinin dün akşamki tebliği: hili emniyet nezaretlerinin tebliği: Dün 
ıNGtLIZ MAHFiLLERtNE YUGOSLA yy AYA TESLtM imek için müttefik ve dost bi- F'rnnsanuı sukutu ingiltercııin Akde- Ha!if Jngiliz deniz kuvvetleri yeni ha- gece düşman tayyareleril\iörzey nehrinin 
GÖRE.. OLAN lTALYANLAR taraf memleketlerin tayyare niz hUl.imiyetini bir dakika bile tezelzü- rekat yaparak İtalyan Somali.sinde bu- sahilleri üzerine ve ingilterenin cenubun• 
Londra, 19 (A.Aı - Taranto hadise- ı ~ t t it ı k k" ı · J D t k" · b b d t 

L d ) hususundaki seri yardımlarına ı· c uı.rra mamı~ ır. a ynn ·cm uın eruı- unnn an e mev ıını om ar ıman e - da biribirlerinden uzak bulunan nokta• 
si hakkındn Mussoliniııin beyanatını tef- on ra 19 (A.A Royter den sonra Mussolini İtalyan donanma- m~lerdir. Bombardımanlar petrol depo-

1 
b b 

1 1 
d B k" .. k 

sir eden salahiycth deniz mahfillerinde ajansına Belgrattan bildirildiğine ihtiyacımız vardır. snııu ha lıca ku\1'\·etinc indirilen darbe- ları, snhil batnrynlan ve hava dafi ba- ara om a ar atmış ar ır. a~~ ~~ 
deniliyor ki: İngiltere İtalyanın üq zırh- göre 139 İtalyan tangı Manastır ··------------·-·:• yi şimdi tn dik etmistir. Fnkat sarfetti· taryalnrı üzerine tevcih edilmiştir. Bil- yangınlar çıkmışsa da çabuk sonduriil
hsını bnttrdığını iddia etmemiştir. Bun- mıntakasmda ve Arnavutluk budu- s· . h ! _ ği indi ga)Tetlerle"' i~alyan milletini tün hedefler ciddi hasara uğram~crtır. mü tür. Bütün bu mıntakalarda hasar 
iann tnhrip edilmiş V(' yana batmış vnzı- dundan ancak 200 metre me•nfede ır it a salahi~eti diisürdligü çıkmnz 3•01 Hal~an milletini Tarafımızdan hasar \'C insanca zayiat hafif olduğu gibi iruıanea zayiat da pek 
ycttc oldukları tesbit edilmiştir. Esasen .... uzatıldı.. uğrattıf:ı hakaretlerin en ağırı değildir. kaydedilmemiştir. azdır. 
liman zırhlıların tam sulara gömülecek- bulunan Çitinov'da hududu geçerek Ankara, 19 (Telefonla) _Takas Li- iTALYANIN KAYIPLARI 
leri kadar derin değildir. Tamirleri me- Yugoslavya makamlarımı teslim ol- mited şirketine verilmiş bulunan ihrn- İtnb n mn.tchakkim \'e nzametJi bir 
selt:sine gelince : Bu da rmcak Triyeste l d B d b k haf f f ) • ı • A muş ar ır. un an acı a 1200 i cattan sonra ithcl rnlahiyeti bir yıl da- miittc ikin :jiıııdi her hareketine tabam· ııgı tcrenın me-limanında yapılabilir ki oraya kadar bu :ıı ha 

] b h l mitralyo"'zle 4nn ag~ır mı.tralyo··zu··n uzatıldı.. nıiil ınecburiyetiııdcdir. Fraıısaya karşı zırhlıların gidebilme eri iraz şüp e i- -JV i 
d de teslim edildiği bildirilmektedir. Yerli mallar haftası tabanın alabileceği me\'kii tayin eder· r·ıkaclan eördü"aü 

ir. Ank keıı B. llitler italyanın fı'ransaya karşı v 
GöRlCENlN iŞGAUNDEKi ara, 19 (Telefonla) - l1 inci Tn- kazanılan zafere i tiraki derecesini di.r-

SALAllİYETTAR L01''DRA 1\IAH· EHEMMiYET sam.ıf ve yerli malı haftası 12 birinci eni yardımlar 
J.iu . .ımıNiN PiKRl .. .. . . kfmuncla b~svekilin bir nutku ile açıla- hcınle tartaraJC h.ıreket etın~tir. Fran- Y _, 
l.<>ndra, 19 (/l.A) _ Royterin diplo- Londra 19. (A.A) -. G~rıcenın caktır. sanın yarıdan fazlası Alman işgali altın- -•-

m:ıtik muhabiri bildiriyor : Salahiyettar Yunanlılar elıne geçmesı lialınde te- da iken bir tek itnlyaıı neferinin bile N k 
19 

(AA) ln 'll . 
h dd lUussolininin başlıca hedefi olan Nise, .. evyor · .. - gı ~rı:n ~ 

Londra mahfillerine göre B . .l\lussolini- a üs edecek yeni vaziyet hakkın· MERAKLI ŞEYLER Korsikn ve nınusa ;yak basmasına mü- a~ ıO ta~areden mu;e.kkep hır sıparı-
nin nutku kola) bir zafer ve ga~den da Londrada şu mütalealar yürütül- • • • • • • • • • • • • • • • • saadc edilmcmistir şınc dabıl bulunan .iki bombardıman 
bül ük bir hisse hakkındaki ltalyan mektedir · Hitler ~·eni bir kurban sectiği vakit, tayyaresi dün Nevyorka vasıl olmuştur. 
ümıtlcrinin tamımuylc boşa çılthğı hak· Ar ·ti w b'· •. k h . Eler SU tebahhur Ro 'da ld ğ 'b' 

1
· ba Nevyork Taymis gazetesi bu tayyarele-

kında dlin"a.nm her tarafında mevcut na.v. u. ug. un en.. uyu §e. n manya 0 u u gı ı, ya mz şına . . .. . 
" 1 G tr t ik h etmeseydi! darbesini vurmağı tercih etmiştir.. Bü- rln. §bndıye acadaı- !ngılter~.e gon~rıl-

Makineye 
Verilirken 

Macaristan 
Mihverle aske

ri işbirliği 
bulnnan , e ltalyada gittikıtc daha ziya- o an oncenın s a eJ e emmıye- ,_ ta 1 h f kind 

· y IDyaziynt çok ilerlemiştir. Bu sebeple tün Ba~anlard şamil bir İtalyan nüfuz mış oıcın r,Yare enn . epsının ev e 
de umumilo ıucktc olan hissiyata karşı h ve unanistana doğru giden iki havsala olmaz gibi görünen şeyler pek mıntakası hülyası gülünç bir halde yı- o1duğun~ı _.soylc~ektedır. Bu tayyareler yapıyor 
kol n\a~ı istihdnf eylemektedir. B. Mus- yolun iltisak noktası olması aebe- doğru olarak ölçülmektedir. kılmıştır. l\lussolininin Yunanistanı jsti- 7 D .B. tıpındechr. -•--
solini kendisinin ve. ordulannın bilhas· biy)e bu şehrin zaptı Yunan müda- Bir kaç maruf riyaziyeci diinyanm laya kalkıtrnaaı, Arnavutluktan aonra Va~ington 19 (A.A) - İngiltere he--
sa itaıyauın Yunanıstanı harbe sokma- f h · ı· ik a1cv· b 11· 1... ı ·k· b' h 24 d h·1· d · ı ı b • b' nı k l Esasen me·-·• fi~li · ·--sından bt•ri kn~ıla~tığı miiteaddit güç· aasını e e!"mı~~~ ı m yasta t ı· c ı u..ış ı ı ı ın ne rinin saat zar- Avrupa a ı ın e Jta yan ni.ifuzu a tma sa ına on ıner to u vapur ar yap- .,"'... , .,..,.. 
Jiil.lcri hirbiri nrdına anlatmak lüzumu· ye edecektır. Gorıce YunanWann fında denizlere <ıkıttıkları suyun mikda- gc('mCSİne Jlitlerin miisaadc ettiği ye- mak iç.in Amerikada muhtelif tezgahlar z lyetf tesblt edecelı olan 

1. •w• kd" d 1 1 1 rın 200.000 metre mikflbı olduğunu he- gane memleket olmasuıdandır. kurulriıaktadır. Bu tesisatın masrafını 
nu hi etmistir. Bittabi B. l\hıs olini hir e ıne geçtıgı ta ır e la yan arın sap etmişlerdir. Bu nehirleı·den 30 bin 1\IUSSOLİ?\'İNİN İTİBARI :tngiltere vermektedir. Amerika tarafın- formalitenin fafdesi 
tardtan ltal) anın hır zafer dalgası iizc- Sel&niğe doğru ilerleyişi durdurul- senede nkan suların yekfinu 2000 milyar italyanın Alınanyanın iştiraki olmak· dan satılığa çıkan lan 19 vapurun lngil- propagandadan ilJard .. 
r i.nde ıiımekt<· olduğu w hi<>Siııi \'erme- mus olacaktır. Meuer ki 1telya.'1 kuv- metre miknbı olacaktır. sızın bu teşebbüse ofri.:tigwi hakkında ter"' tarafından satın a]ınacagıw tahmin ---· -nm pek te kol.ı~ olmadıgım anlamıştır. • . "' . ~ , .. .. .... 

Şur~sını da kaydetmek icop ederki .B. vetlerı Yugoslavvanın bıtaraflıgını Bu kadar su tebahhur etmiyecck olsa söylenenler ister doğru olsun ister yan- edilmektedir. 
.. ., bildir.:-ız d nizl d ı ı .. 1 · Budapeşte 19 (A.A) - (Royter) Ma· Mu olı'ni kendi inin halyayı harbe sok· ihlal etmegı"'" go··.,._e aldırıp Man .. •tır bü

11 e er o up taşacak ve lı o sun, gorii iiyor ki Almanya Italya· ---------------
_, b 1 d inliği 5000 1 y ·~-- k 1-t'. car başvekili Kont Teleki ile hariciye d b · r · t f · · f r 1• 1 y . . . .. un arın er ' metreyi bu acak- nın . unanı,,.uu. a. arşı hareAatı.ru mu.- Macar grıı,.,etelerlnin 1:1 "'ın an rı a-;ıs ·w~ar ısının anv ıye- yo ıy e unan arazuıne gırmege te- b .. Bereket versin tebnhhura.'.. b kk b ıt'.k -'·'·la ki - nazırı Kont Çak:inin yarın (bugün) Vi· 

tınde bazı r,ev!leklıgın bulundugunu r..ebbu"s etsı·nler a ırane . ır a"' asıl.illi ta P ctmış hif 1 ri b .. •• k1 B d şt d t 't 
k ' f • ' • f }' • T • VC belki )tn}yQllUl kendisinden imdat sa e e ııyııyor yanaya Varaca an ll ape C en C)'l 

~~~ ~~;~ı: tı;1
1

{::ı~ 1:~ ~:;~~ı~ir. a~:e~ Görice Yunanlıların elinde kal- muhtemel oJarak ikmal edilmiştir. talebine kadar ı.ılc;alınasını beklemiştir.. Hemen bUti.in Avrupada harp dolayı- edilmektedir. 
b d dıkça, Yanya y ı· 1 Y • t c_.ırr_.A_. ADA_.I Eitcr itaJua bu yardım talebine de mii· siyle hükümferma olan gazete kagıw dı ôttrenildiğine göre Kont Teleki ve u erecede acı hayal inkisanna uğrnmı O ıy e unanıs anın tıll ll!:jJ.ıp pa '°' .. ,, 
bulunan bir m mlekette bittabi çok lu- istilası tehlikesi de izale edilmi§ ola. BOM ALANDI.. r.ıcaat ederse, bu Adeta Almanynnın buhranı bazı yerlerde hafiflemeğe baş- Kont Çaki mihverle Japonya ar.ısında· 
zumlu ol ·' rer~ktir. caktır. italyaya karşı galebe kazandığı mana· lamıştır. Ezcümle Macaristan hükümeti ki üç1ii pakta Macaristanın imzasını ko-

. Bazı sahil köylerimizdeki halkımız dün sına gelecektir. öniimüzdeki aydan itibaren Budapeşte yncnklardır 
lspan~a hariciye Bununla beraber, askeri müte- ~bah sant sekizden bir az sonra, karşı Mareşal Kaypel ve Badogliyonun ins- gazetelerinin her giin 32 sahife vilayet Macaristan ile mihver arasında · ıki· 
nazırı döndü- hassıslar şu ciheti de kaydediyorlar sahil.l~r~en ~e!en .. ııedit .ve fasılalı infiluk· burg görüşmelerinde bu yardımın ne gazetelerinin de her gUn 16 sahife ola- şaf edebileceği tahmin olunan asker ~ 

Salsburg, 19 (ı'.\. ) _ İc:panyn harici· ki: Göricenin zaptı İtalyanlar için lar Jşıtti~l.er~ı ~oylcmışlerdir, Takriben gibi şartlru·la yapılabileceği de ihtimal rak çıkmalarına müsaade etmiştir. birliğini tesbit eden her hangi bir ır~ 
)'e nazırı Suner Isrmnyaya dönmek üze.. ağır bir darbe olmakla beraber Yu- saat. sekız.ı yır.mı gcçeden itibaren beşer münakaşa olunmuştur. Muhakkak olan Bu gnzeteler haftalık ilavelerini iki tokolun üçlU pakta 11!\ve olunmasın: in· 
re "al hurgri3 n 8 , rılmı tır. 1 l ·ı · h k . . k ~ d dakıka fasıla ıle SUSAM adası üzerinde nokta şudur ki : Mussolini bugün için· misline iblağ edecekler, sene başı iltlve- tizar edilmektedir. 

nanh.
1
l arın ,1 erı ka.re Getını peElbzıya e infilaklar İşitilmiş ve bu infilakları kesif den kurtulnmıyncağı bir çıkmaza dal- lcıini geçen yıldakinden daha bUyUk çı- B .. k ... b. l' v ind he . halde bu gi· -*-.,-1. •• 1 tes ı etmıyece tır. erçe, asana duınnnlnr tnkip eylemiştir. nuştır. Zafer halinde beklediği şey mağ· karacnklnrdır. • ugun u ~ ır1 ıg k e S.ı: ld v ,.,c;-

,., .. ., ... ,, • ..,.._. d w • ı· k'" t ·k · d B k- l"l d 8 45 ı d · · . ' . f X 23 5 
. bı paktlar zaıt o ac:ı tır. anı ıgın~ ., ogru sıma ı şar ı ıstı ametm e nz.ı oy u er e saat . su arın a IUbıyet halinde başmn gcJecck ışten pek Senede bır de a 15,5 , santınıet. kt M . ta t af d ·rozası 

.,. ÜğÜ yollar varsa da arazi fırızalıdır. Göri- üç tayyarenin bu ada üzerinden uzaklaş- farklı olııııyncnktır. re eb'adıncTa 160 sahlfe.ll takvim neşret- bre ptab.ınf aca1~ıtsdn a~·b. ın ..... at.~ ~·c bll 
A k 19 rı ı f 1 ı· B k tığını görd"kl · · .. I · I d. İt 1 BU 'k B · k dr ti ek U d .. d almışlardır ası ır orma ı e en ı arı:• ı n ara, {.ı'c e ona) - ş an ası cede İtalyanların ıslah i'"İn gayret u .enoı soy cmış er ır. ayayı yti ntanyanın u e m m ssa esını e • f U Alm la .. •"Jt'T' b'. ı·~ 

İ::.1nnbul suh<;i miıdtiri.i Nejadın istifa- f ·kı . h" .. \ . l h Tayyareknn Susam adasının VATt H- karşısına ~akla ve Bitlerle baş orma te an ra guıu u u 11 P. 
sı knbul ('dilerek 1 t bul ınüdürlüğiine sar. ettı. e.rı . ~e ıç şup esız ıs a manı üzerine bombalar savurdukları tah- başa kalmakla Mussolini İtalyan milleti- kıyas edileıni~ecek de.recede geniştir ve pag~da yapma~ f~~ı . ver.ecekt~: 
trmıı•n .,.. 'rl'ir 'T r leriııden Mt>cit ta- ettıklerı hır sıvı) hava meydanı var-- min edilmiştir. Bu tayyarelerin ltalyan nin itimadını kaybetmiştir. lngilterenin Mussolininin itiban aşa~ doğru yuvar· Vaı.ıyette Macarıstan ıçın hıc hır deği 
yı cdıldı.. dır. Askeri hava meydanı da pek tayyareleri olduğu zannedilebilir. kudreti Akdenizde, hiç bir vaıutıek.Qıle lanmelırv.dır. §iklik beklenilmemektedir. 


