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I, mund r cnt lllan •ıtzett>miz mcsuliyct kabul etmez Cümhuriyetin ve Cii.mhuriyet eserinin bekçisi, aobahlan çıkar siyari gazrıtedir YEN! ASIR matbaac;ında basılmıştır 

• ııııanlılar tarafından zaptPclilen. Lesku -.1. le: , l>iı' görıln ıs 
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ITALYAN ÜMiDi 

Arkası denize 
dayanacak bir 
hatta tutuna· 

bilmek! --.. -
Yunan aslıerlerl, diif· 
manı denize dölıünce
ye lıadar Jıoualıyaca
ğız diyorlar •• 
Londra, 29 (A.A, - Arnavutluk cep

hesinde buluni.ln Roytcr ajansınm hu
susi muhabiri Cörıccc:lcn bildiriyor : 

Muharebenin cereyanı esnasında Yu
nan ileri hareketi ~imale doğru inkişaf 
etmektedir. Bu hareket Pogradcçin şi
male tloğru Ohri J;;ölü sahillerini takip 
etmekte olup Yunan kuvvetlerini bu 
suretle Göriccden 30 kilometre uzaklaş
tmnıştır. italyanlnrm Pogradeçin altmış 
beş kilometre şimali garbisinde bulu
nan Elbasandan cenupta mümkün oldu
fu kadar ileri me\'kıde bulunan Tepede
lene kadar tahkim edilmiş yeni bir bat
ta celdlmek ve böylece arkalanm deni
le cevinnek ıayeainl takip ettikleri an-Bult(ar politi

kası üzerinde 
tesir yapan 
hadiseler 

~. Fakat ıüsel havalar bo-

mev• nhnana, İtalyanlann hu hatta da yer. 
~·eri efipbelhlir. 

DENiZE DÖKC'NCEYE KADAR 
Italyanlar 

zilerinden çı
kanldılar 

ŞEVKET BİLGiN 

Bay .Moloto{un Berlini ziyaretinin, 

Yunan çocuk ve Ira
dı nları işbafında ••• 

llillver matbuatında, Alman - Sovyet - • -
dostluk paktınm imzası derece inde mu- Yunan lıdaları yeni 
....... Wr hadise şeklinde gösterildiği tepeler qg,,ı eni.. 
~.Bu zi)arcti takip eden ı· al ad •ij ~~Jı •s
.........,, 8o\')'etler Birliğinin Almanya t )$ a ., y.. uı.r ye• 

İtalyan kıtalannın ricat hatlarını ke
sen mühim bir Amil müttefik tayyarele
ridir. Yunan kıteatımn, Arnavutluk 
arazisi dahilindeki son yürüyüşlerinden 
sonra mantniyatı o kadar yüksektir ki 
neferler, düşmanı denize db'lunedikçe 
istirahat etmiyeceklerini söylemekte 
müttefiktirler. Yunan ileri hareketinin 
ailrati ancak iaşe kollarının yetisme sil
ratlne bağhdır. 

1talyan donanmasını bir kerre daha yenip ~&ran tngaiz filosu. harıJ '7\i.;:l!mmda scvred t.e• 

~·~~·~~·=~·=~·~~'!~1~11~11~1~1!~ı~mımıımmmı mımımm11mmıııı111111111111111111111111111111111111 SON O [Nil HAR 81 
Milli Şefimiz Fon Pape-
ni kabul buyurdular 

~~~~~~~~x•••-~~~~~~-

ANKAJIA, 2' (A.A) -Rel.ddbnJaap lanaeı lnö
nö ,,...,.,. saat J' da Almanya Nyülı el"8f Pon 
Papenl Jıallul etmif ue 1Jbt saatten fazla dPen 
JJa möJtilıana Hariciye VelıUI Şülırö SGl'GCO{lla 
da ıaaz.,. IJulıınnuqtal' .. 

O'- - - -·-·- - -·-·- -· ·-·-,-·-·-·- ·- - - - - -·-·- - -·· 
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Örfi idare mıntakasında 

\# asara ugnyan 
Italyan ~emi

leri şunlar: 
4 kruvazör, 1 zırhlı, 

2 torpito muhribı 
-·-Y edna ,,.,. fngUJz lı•a

ucarti,.,, '°" ltaflf fNua· 
PG ağNdl, Ü~ tayyape 
de lıayl»olda.. 

ile ....... bederinr. \'e bilhassa üçüzlü Is ldUıüm sjjpjjyor .. 
)llakta kaqa vuiyetine ışılı: serpen hadi- Atina 29 (A.A) - Cenup cephesinde 

-----x.-x Londra 29 (AA) - İngiliz amirallı:k 

..._ teftli et.ittir Yunn.n kıta1arı yeni tepeler işgal etmiş-
llosko\·a, AlTUpa harbinin dışında ka- tir. İtalyanların ann<lane mukavemeti

lahllmek )(İn, Almıanya ile müıuuıeltet- ne ralmen bu tepeleri f§gal eden Yunan 
lerinl karaı1lıeak lbtiliOara düşmekten km-vetlcrinin Görice nuntakasında mu
ukmuak prp komşusu ile dürüst, sa- vaffakıyetle neticelenen plAna benzer 
mimi ve dostane münascbeOer idamesi- bir usul tatbik l'ttiltleri kanaati vardır. 
IWl biiyük ehemmiyet vermekte . ~e de tık hat Yunan kuvvetleri ltalyanları 
Almanyanın Mo.kovadan ~klediği .. şe~ mevzileTinden atmışlardır. BUtün cep
....._ ibuet delildir. ~lin, 'Oc11zlu hede ileri hareketi devam etmektedir. 

• • k A bk dairesinin bildirdiğine li>re geçen Çar-

Uç as erı ma eme teş-C~Eb~~= 
k • ı ! · k •~ tafsillt vermek kabildir. Saat ondan u 1 O Onma Uzere aonra Sardunya adasının garbinde ha-

••• met halinde bulunan İngilir. deniz kuv-

....,_ İnliltere ve Amenkadan maada 8-20 yas arasında bir milyon Yunanlı 
41byanın bütün büyük devletlerince 'I: • 

tanip edlldili zehabını vermek sureüy- , - SONU 4 Undi SAllİFEDE -
le kilcük milletlerin mukavemetlerini I~ 111111111!11111111111111111111111111111111!1111111111111111 

kökünden kazımak için, So\'yederin Şımal cepheaınde 
l(ilzlü pakta teveccühkar bir vaziyet al-
111ala11111 daima arzu etmiştir. Alman \'e 
İtalyan pzeteleri bu nokta üzerinde 
limitli neşriyat ~apmışlnrdır. l\lihvere 
yardak(lbkta kraldan ziyade kral taraf
tarhiı eden Ma~r ve Bulgar gazeteleri 
iae daha ileri giderek Sovyetlerle Al
..... ya arasmcla harbin bütün seyrine te
air edettk kat'i bir is birliiinden ısrarla 
~Jentir. 

- -·---
Italvan mukabil 

taarruzlan · 
kırıldı -·--

Sovyet matbua.tuıda bu neşriyatı te- YUNANLILAR MEVZiLERiNi 
yit edecek mahiyette hic bir şeye tesa-

Y tınan hii.cuınları 1:ars:.s nda tııtııııı. 11 -

11aft A11cıaanında t•e Ergiri cephelerindeki 
ttolyaft ktımandanları Carlo Geloso 

ııe V ercellino 
diif:. edilmemesi şa~am clikkat olmak~n MUHAFAZA EDiYORLAR 
hAli kalmıyordu Falhalrikn Moskcn·a ıd- m iliffi@ın-· -·-· ' ·-·· •••-....:: 
d . ed'Jd'W• 'b: ü ti iti kt d' Atina 29 (A.A) - Dün akşam neşre- }l!ııtmı_ 1111 111 ıı 11111 11111 ı ı ııır. 
.. ı ıgı ıı ı ( z pa a yar uncı .J:Ie 33 1 1 bl;,., Ceph -·-·-- "'"' ·-·-·-·-· ~ Wr vaziyet almaş elwıydı bu derece kat'i UJ n • nwnara ı r~ te '6· e-•ir siyaset deiişikliğini Sovyet umumi d~ c.ereyan. eden ~evzıl muharebeler le- SON DAKİKA 

eflinndan ridemesi kahil olamazdı. h_ım.ıze netıcelenm~. Hava ~ 
Bilikis So\')etlerin şu veya bu devletin rımız kıtaatunızı setır maksadiyle keşif • • • • • • • • • • • • 
1i(üzlü pakta iltihakını himaye ettikleri- ve devriye uçuşları yapmışludır. Cere-
ne 4lair neşriyatı tekzip ettikleri göriil· yan eden hava muharebeleri esnasında ltalyanlar Arna
dii. Bu da ~österhor ki Moskon kendi mi.ihim miktarda düsman ~yya!'f'.91 dn-
ı .. fmunun dhan iimul bir tahakküm şiirülmüştUr. tJann • 
laarbinde iııtismar e-dilmesine razı dqil- Düşman tayyareleri Epir, Korfu, Ke- VU JSY8• 
tlir. falonya ve garbi Peloneste bazı tehir 

Her ne kadar mıh' er propagandacıla- ve köyleri bombardıman etml§tlr. Sivil DIDI 1•tİraf 
n, Balkan yarım adasından Himalaya halk arasında çok az zayiat vardır. Vu- ---
tlailarına kadar uzanan bir nüfuz mm· kua gelen maddi hasar da azdır. ecli J 
a.bsı serabı ile Sovyetler Birlijinin ni· Düşman torpito muhripleri Korfunun yor 8r 
2lm politikasını ~mata çalqmakta ise- şimal 11ahlll~ine bir kaç obils atmlJlar-

Jhtikar davalarına da aakerf mahkemelerin 
bakması muhtemel g6rülüyor 

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

:lstanbul 29 (Yeni Asır) - Örfi idare İstanbul askeri mahkemesine verile-
komutanlığı emrinde tstanbul, Çanak- cek d~a1ar emniyet müdürlili\1nde ha
kale ve Çorluda kurulacak olan Uç as- zırlanmaktadır. lhtiklr davalannın da 
keri mahkemenin azası bugün şehrimize askerl mahkemelerde görillm~l ihtimali 
gelmişlerdir. • kuvvetleıiyor. . -·--·--·-il-~---·---._.,,_·-···-·-·-·-·-·-·- --·-·-·-·-·- -· 
8. ED~N IZA!IAT VERDi 

Ingiliz kuvvet· 
leri her hafta 

arbyor -·-INGILIZ SANAYi KUDRETi 
EKSILMEllŞTIR. BiLAKiS 

IRTMIKT IDIR 

SOFi All N Y AZIYETI 

Alman muanz
lannın mevkii 

kuvvetli -·-BU NETiCEYi lllGIL TERE 
flAMlll Y IPILIN SOJI 
BEYJIA T TElll ETTi 

Londra, 29 (A.A l - F.denin lleyanab- Londra 29 (A.A)ıı - cTaym.is> IUA-
m dinlemek üzere Avam kamarası dUn tednin Sofya -muhabiri avam kaman
haft bir celse akdetmiştir. F.clen, Çö~- aında hariciyeı müstefan B. Butlerln 
Hn evvelce haber verdili piti son sa- BuJpriatan hakkındaki beyanatı mOna
...ıanta yaptajı ~~ seyahat bak· aebetiyle fUDlan bildiriyor: 

ler tle şimdiye kadar huna mu\·affak - C:0'7U 4 Unt"il SAHİFEDE -
•lamanıışlardır. 

kında izahat Tel'lml , .• IMışnula ı.Ima· B. Butlerin beyuatı reemı Bulpr 
6ıia büyük askeri ~derin Jmmt, mebaflllnde anlaylf ve memnuniyetle 

Jı-•"881 G'._ __ ...._ adet ve t~t itibariyle her hafta art- bl'fllanml§tır. Bu beyanat Alman~ 
.....,_.. .... ........ ,,,,... malda bulundufunu beyan etmlfdr. '-- h '-

Son ıiinlerde Suvyetlerin Berlin bil· 
.Yük el~iUiinde yapılan teheddülle Sov· 
Yetler hariciye lı:omiserliii umumi ki
ti•i Sobolefin Sof~ a:) ı ziyareti Kremli
bİll dış po)itikasuıa biraz daha \'UZUh 

vermek bakımından büyük ehemmiyet 
'--ütadlr. 

Sovyetlttle Almanyanm aramıda 
thr 'luk paktman imzasanda en mühim 
rolü cören bir diplomatm vazifesinden 
affeıiilerek yerine Sovyetler hariciye 
1-ıiser m11avini B. Dekanezofun tayini 
llÜlnasebetiyle yukanda mevzuubahis 
ettiiimiz nüfuz istisman oyununun ye
at bir safhasına '8hit olacağımız anlaşıl
-.ktndlr. Nazi lidorleri, Sovyetler Bir-
1111 De yeni ıöriiflllelere kapı açmak 
~ bu fırsattan istifadeyi dilşünmekte-
41irler. 

fell ........ en plıan lllClllCI ·Epey zamandır beklenen bu celae bak- papndasının e~ :ıı.uvvetl~ ~e. alddte 
Atın., ıt (AA) _ Baıiln Stefanl kında ~l:ir tebliğ nep-edilmjyecektir. en çok 1!1ugayır oJan ~iJıetinı y~kala-

Ajmm, Anaawt milletinin FaPsı onlu- tNG SANAYİ KUDRETl ml§tır. Mihver dlplomasisl harp bidaye-
ya karp isyan etmlt olduiunu kabul " EKSILMmt ARTIYOR tinde, 1ngilterenin uferi halinde ~unun 
t91Um etmek mK'bariyetinde hahm- Londra, 29 (A.A) - Taymis gazetesi Bulgaristanm parçalanması netıcesbıl 
maktadır. mvald Stefani ..... ay ... başnakalesinde Avam kamarasındaki - SONU 2 inci SAHİFEDE -
dan prem Maıkqionbıbı yefeni Ama- - SONU 4 ilncli SAHİFEDE - llllllllllHHlllllllHlllllHllllllHllllUIMllllllllHHllt 

vat rtleunnc1an Dodanm cephede öl8· 
münl haber nrirken (Mttteveffanm 
~ ............. hain bir Arnn.pt ta
nfmdaa tan"'""' H Cır amette yua
lammş) oldulunu tasrih etmektedir. 

B. Ç6rçile doğum 
hediyeai olarak 

tay yare veriliyor kllnaatimizce bu manevra bundan ev· 
~i manevralardan daha fazla muvaf-
fak• olank delildir. Sovyetler Almanya Slngapur, 29 (A.A) - Şark! Hollan-

do.tane münasebetlerini muhafaza et- da lnndistanı ~isi Çörçile dolumu-
._,. arzu etmekle beraber dünyanın nun 66 mcı yıldonümü münasebetiyle 
.. ubdderabnı tayin edecek mahiyette Spitfir tipinde beş avcı tayyaresi bedi-
..... bu muazzam mücadelenin sonuna Romaya döner- dönmez tevkif edildiği Y• edecektir. 
.._.,: bitaraf lr.eJmak suretiyle hesap söylE>nen 1talya"1aftft IOn Atina •efiri 11111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111 

- SONU ! fnd SAHiFEDE - Gnıui 
Hemeı& Mr "ıiR d4h4 iyade kuvvetlenetı orta 1'e 11alce. fQTJcta1ci 

~ ~" kaowd~uiacin biri 

vetleri iki ~rhlı, bir çok kruvazör ve 
torpıto muhribinden mürekkep İtalyan 
kuvvetlerinin denize açılmış oldulu 

- SONU 2 inci SAHiFEDE -
HlllllllllHllllllHlllllllllllllllHlllllllllllllllllllllHI 

Rumen ba§veküi gn~ral A11tones •• o 

Roman yada vozi yet 
çok vahimlefti 

Kral ile annesi.: 
nin kacbklan · -. 

söylenivor --ReP tarafta fn1JıaJdde 
alnlaJ tedJJfplef'I ..... 
edlldL Alınan 
sefiri Berlfnde ... 
Londra 29 ( A.A) - Nevyork 

Taymis gaze!esinin Belgrattan aJc:h. 
ğı haberlere g3re Romanya ana kra.. 
liçeıi Helen Roman~ dan kaçmıtbı. 
Kendisini mevkuf telakki eden knl 
Mitelin de annesiyle birlikte firar. 
ettiği tahmin edilmektedir. Bir tel
grafa nazaran ana kraliçe Floran. 
ya muvasalat ebnİ§tir. 
FEVKALADE AHVAL TEDBlRLERt 
1LAN EDlLDt 
Belgrat 29 (A.A) - Romanyanm hu 

tarafında fevkalAde ahval tedbirleri ilh 
edildiği aöylenmektedir. Teyit edilmlyaa 

- SONU 4 tindi SAllD'mE - ı 
' 
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POLİSTE 
••••••••• 

Arap harflerile ders 
vereııler tutu dular 

~~~~~~~~x~x-~~-

Ödemqte bayan Fatmu Tepe 11e ibral?Bm DenH 
polisçe tutulup ad liye~e verildfler •• 

Ödemişte Ciımhuriyct mahallesinde tır. Fatma T pcnın cviı_ıde 7 - 11 yaşla
oturan Eyip karısı 25 yaşında Fatına Tc- rında yedi kız çoc •u. lbrahim Ethemin 
pe ile İbrnhim Ethem Benlinin tahsil cvind de 6 - 10 y ında on tane çocuk 
çalhnda bulunan bir kısım çocukları ev- okutulurken orü u \ e I~ tul il ar.ıp 
lerine toplı}•nrak giı.lice Arap harfleriy- harfli alfabdcr, amme ve teb rı cüz-
le tedrisat yaptıkları zabıtaca haber alın- leri elde cdılmi tır. Fat a ' lbrahim 
ınış ve bu iki evde anışlırmn yapılınış- Ethem Adliscye v rılmı ' rdır. 

Son deniz harbi f. of yanın vazı yeti 

-
ŞE 1 

Tütü er satı 
v 

ma~a azı 

aziyette 

DERL 
Dün yapıl n bir toplantı 

--------x_.x 

-1 
sonunda 

Bul!{ar politi
kası Üzerinde 
tesir yapan 
hadiseler 

ayır 1 e t • - UAŞTARAl<'l 1 İNCİ SAHİFEDE -sever er c em ıy e 1 Ut fiycsi zaınnuında kU\'\'etJi \'e yıpran• 
nıaııuş bulunmayı tercih ctnıcktedirlcr. 

• b • ı ı d Ru noktni n::ız:ırdan hayati menfaatleri· . . ~ zmıTJI şu esı ruru U nin tnallCık ettiği sahalara harbin bulaş-! .. ;;Jz"e;-ın a ttm~· ~ ~ .~ tmlmnmnsmı i tcnıclcrinden daha tabii 
' .. J1 er Artıernha ıla· bir ey olamnz. Buna SOV) etler harici-

-·-
~~~~~-x ~x·~~~~~~-v '":Yet'" ye k~mi erliği tıml.mi katibinin Sofya 

~ ~!imizd('ı:i alakad· rlnrın aıdı~ı ma- fC:! .üye.,. Hfı ·zm!Oı! o!a IJJı l:ahram n aslıerıeri· ziyaretini mütcakıp, Bulgaristanın ÜÇÜZ· 

um t göre Ege mınt kasının her ycrın- ize lı lıh hedi)ieEe,. azı ı nma n::la faaı 1 lü ııaktn iltih"k husu undaki tereddüt-
d(' fjtün m:ı.h ulu 

8 
tı hazır bir vazi· b• l lcrin kuvvet bulduğunu imve edersek 

:ır ro o vn hiç te ~ onlı l1ir tahminde bulunmuş ol· 
\ t el"TI: fr Yapılan hesaplara göre Anl. ı da R isici.ımhur :L met lnonu-ı 
tüt n rekolt i, y lnız lzmir \ iliıyetinde I .... n r ftka1arı bayan Mevhibe İnönünün masyı~. 1 ( ld B l k 1 b 
13.6 4.000 ki1o

1 
E e mınt kasında 0 0 e yo a u gar rra 1 \'e a.,.ve-

- BAŞTAnAFI 1 inci SAHİFEDE - - RA'STAltAFI J inci SAHİFlillE - , 4.000.000 kı odur. B 
1 

ne lzmir ,j};ı. r 'nd Ki ch,s ır verl r c miyeti>- kili ile neler konuşmuştur, bilmiloruz. 
n l ' r ubcsi dlin h ... lkevinde yapılan Her halde Bulgur milletinin hakiki men· 

hakkında hava keşif kuvvetlerind n rn- verce "i idd sını ortaya y y tı. But- yetmin ödem·~. Seyd koy mmt k lann- ntı n fce nd" kurulmu tur. r tine daha uygun ol:ın bitarnflıkta se-
porlar alınış bulunuyordu. İngiliz deniz ler beyanatında, Bul ri tan İngiltere- da. Akhi.'larda mnhııul çok ncfi t"r. Re ·t· a .., .. hrimiz"n tanınmış ailcl rinden bat ederek sergıizcştlerden tevakki et· 
kuvvetleri derhal düşmana ynklaı::nrak nin düşmruılarma yardım ctm zs:.-, mül- koltenin hey ti umumivesi geçen sene- ks n bayan, vali, beledıyc reisi, parti mcsini tn\'Sİle etmi olması muhtcnrel-
onu harbe mecbur cbnck için seyirl~ ki tamamiyet ve istiklalinin mnsun ka- kinden çok dııhn ii~tündür. miıfottişi, parr ve halkevi idare heyeti dir. 
rin" mUnnslp istikameti vermişlerdir. lac:ığını bildirdiği için, m mlnk t d h • Amcrik lı firmaların tütün piyasası azruarı ıştirak eylem"ştir. Bulgar eflwrı umwniycsiniıı biiyük 
tngillz l..-uvvetleri evvel! dört düşman !inde Hitler polit"k ına mu rız ol nln- ' ndaki 'nziyetlcn knt'i olarak bi- Saat on dörtte valımiz bay ~uad Tuk- kısmı rejim fnrhna rai:'lllcn 50 ,·yctlcrc 
kruvazörUnU ufukta görmüşlerdir. 1le- rın mevkilerini tahkı'Il tmiştir. I" ememekt dir. f ler sene memlekete 24 al toplantının sebebini izah ctınis, ha- l;arşı derin bir bai:lıhk beslemektedir .• 
ri mevkideki hafif İngiliz cüzütamlan - -41- - 'll"lyon lir dfrviz temin eden en kıymetli ır severler ccmiyern·n yüksek gayele- Denebilir ki birincı Avrupa harbinde de 
sa'\t 12,21 de ttalyanlara a~ nçmıo:lar- Jtal "On Ümİdİ hT at mnh ulüınüzün, piyasanın açıla- ıini çok veciz ifodelt'.'rle anlatını.c: •• 1zmi- Hulgar umwni efkarı Rus muhibbi idi. 
dır. T c<ı-ı bu ünlerde karanlık içinde ktılma- Bunun,_ beraber b"ı·· F"crdinaııd •·e Rads. 

BAŞTA o ""Fi 1 · · SAIJl.L'L'J)r. ..n mün vver bayanl"rmın bu yüksek uı • tik ate,i müteakip diipnan kesif - .... ~ ' tnl'ı n• "' - m ı ço': lüzumludur. w' 1 r n j frualindc ön safta yer ala- lavof Bulgar"stıını Rus1a aleyhine har-
bir duman tabakası neıre<Jerek şi- Gôııcenin "'İmalı garbısınd Yunan Filhakika in il"zler bu sene daha ço' • nclnn şüphe etm d i 1i iüwe C'.} lE.'- be üriiklemi !erdi. .,Bugün Sovyetler 
mali --..Li istikametinde kaçmıstır. dağ kılaları ve uvaril ı i, birbinni ta- tütün nine ki r 'e F ron~nz.ların gl'çcn se- n tir Birliği harb'n dısmdadır. Yani Bulga-

!PCU... k" _..:ı l ne f!İrİ ıiklrn uzun mtiddet1i mübayaa r· taı ::ı d h 1 h ha •- · cl d Dü•man filosundan Littorio ve Ka- ıp '-"U ıı gruplar ta mde, aç \e halsiz D ,.,ıtılan ta hhütnanı ll'ri içtimada ıs ı a a ınyır a ne "'vsıy er e 
:r 1.-l 1 1 1 d k l · . teohhüdünu ~e ) erine getireceklerdir. b 1 bulunabilecek \ nzıvettcdir. Alman pro· 

VUr ti•p!__ı_ iki" __ _ı_ı_ J_.-:ıı·z kru••a· nu ınış o an ta yan unt ı ennı top- B b b u unanhl'·ın tcıınamı bü~ ük bir mcın- .r 
uıae zırnu u~ı ~ lamaktadır. Bunlar Yuruınlılara mem- ununl.:ı era er Amerıkalıların piy mıniydle imzalamıslardır. ınıaa ri asct ..cdcn pagandasının kurnazca tahrik-fıtma rağ· 

zörlerine alet aÇIDJ!lan:lır. lngiliz nuniyct]e tcs1im oluyorlar. yn i tinık <"tml"lcri Jılzımdır ve bundn Müteakiben idare'° hC'yt'ti 5 çimine ge- Fuad Tuksal men Bulgar umumi efkin SoV)·ctler 
kruvazörleri büyük çapta topların Yunan ve İngiliz tayyarelerinin yar- fayda vardır. Ticaret vekruetimiz tütuıı .1 . Birliğinin iiçüz.lü pakta yardımcı bir 

d · 1 y k . k piyasa ının nı-ılı .. iyle ynkından alakalan· çı mıştir. Kongre reisi bay Fuad Tuksal s,..,..im vn•h.·ct almadı;;.ıııt k ndisı"ne bu vad'de 
at-: 1--11mda önce -L:l-jıı.lerse ımıy e unnn ta vıye ıtaatı Arnavut- .. ~ Bnyanlıır biı:t>irini hcnliz tanımak fır- --. .... ,, .. ' c 1 

d 
-:rcfütm·-t ekilmekt~olduuuı"! lukta İtalunnlar •ft-., fıııd"n yapılmış dığı için mü tahsilin neticeyi emniyetle b l k neticesini bildirdikten sonra yeni idare yapılan telkinlerin hakikat olmadıgı~ 01 

e · ·-·- ,. e - "' ..... " u b ki d satını u amadı larından parti vil5.yet h 
---- 3' gunu olan rıüzel yollard" l!.-••nsızca 1·1erlemek- e emesi ic P c er. eyetine muvaffakıyetler temennisinde oihnyet anlamaktadır. Bunun aksini dil· 

•• •• L---- •-L!-.l-..!_ k 1- ,, "' ıırı... idare heyeti reis vekili bay Sedat Dik-
gorunce DC1111C11 ~ICnlle oyu tcdir. Filhakika, ilk bir ka" rıu'"nlük" k•.... - -·-- bulunmuş ve ilk hizmet olarak kahra- şünınek kabil olsaydı Bulgaristan, her .. ,., ..... men idare heyeti için bir namzet listesi -~• 
mutlartfır. V"uamiralin bayrainu ta· ve şerefli hnrckutlcrdcu sonra, Musso- ~ hazırlamış ve bu umumi heyete arzcclil- ınan askerlerimize hazırlanan ~lık he- şeye rağmen Oıç~u palda (İnnekte te· 
fl18n Rencwn zarhlm dlpnanı har- lininin tayyarecileri harp ıneyd:ınlann- D U a.. ece S88bOI • miş\ir. diyeler faaliyetinde hay.ır severler ce- redce :i~~:.ö~~~==kü. Vaziyeti şöylc-
be mecbur etmek malaadiyle elin- da ~örülm~ olmu lardır. ~ Hatı rey ile yapılan seçimde bayan mlyeUnln de faal bir rol ifa edeceği ııııuc 

BffiAKTJKl.ARI TAYYARE ZI ı·ıe • al a \J ı Gevher Tuksal birinci reisliğe, bayan ıiınidinl izhar eylem~lir. 1 - Sovyetler harp harici politikala· 
den gelen pyreti yapmJfM da c!üf- ENKAZI n m f_!, Latife Bekir ikinci reisliğe, bayan Mu- Hararetli alkı:tlar arasında toplantıya nndao ayrılmak nıyetinde değildirler. 
man aemilerinin aüratlerinden dola- C öriccye gelen yeni Ywt n kıtaatı. · • :Ula Renda umumt katipliğe, bayan Ve- son verilmiştir. Z - Harbin dlŞUlda kaldıktan gibi 
ya buna munffak olamamqtır. ltal- schrin hava meydanında tahrip edilmiş UDUtma-w•ınJZ dide Karadavı muhasipli<re, havan Cev- y . k . tl •-n-.1~ üçüdii paktın da dışmda kalacaklardır. 

fi'-- ..1-~·'-·- l 1 dokuz İtalyan tan·~rcsinin enkazını se- J · "' 0 
"' enı ·urumu mcmnunıye e ;&cu~r, 3 - Harbin yakın Şarka sirayetini 

yan ıoau YAKIM&&&Uf ve sürat e n- yir ederek şe,·k \: c heyecan duymakta- "arın da;•eJerde rıyc Uyum veznedarlığa müttefikan in- yüksek gayelerin tahakkuk etilrilmesin- arzu ehnemektedi.rlcr. 
a!l!ı ._. __ _ı en -L ---·L __ L.a._L-- çe d B r. ••· · hap olunmuşlardır. de hayırlı muvaffo.kıuetle"": dilerız.' 
~•IUla'U 'i"la Uza& IWIWUanl • ır. u enkaz arru:.ında asker nakliyn- "' • ._ 4 - Bulgaristan ınaccraya atılma ı· 
ln1miftir. lngiliz top aletinin düt- tında kulfanılan :.ıç motörlü muazzam mesai saatleri de --·---- - -D-·-·-- -·-·-··-·-·-iP ·-·-·-·- --·-· ·- -·-·· na mini olan mühim bazı hadiseler kar-

man fiLı.nma iru ettiği zaran anla- bir tayyare ile İtJlyanlann ~·aıılışlıkla değlşf;vor... Yarın gece bu·· tu·· n ışıklar 1 ında akh selime a\'det etmiş göriitı· 
mak kabil olmamıp. bizzat düşiirdükler.. bir Savoya tnvvare- Bu gece saat 24 teo Ttirkiyenin her ta- mcktedir. 

si de mevcuttur. -' rııfında saatler 1 saat ileri alınacak, bu 5 - Bulgar politikası üzerinde tesir 
ITALYANLARIN KAYIPLARI suretle yarından itibaren s•az saati tat- k ı • 1 k yapaıı hitdi~erin başında l:'mıan 7.afe· 

Miitemmim ma1Umata göre lngi- !><>~ ~~lflardır. Bombaların bik cdilmeğe başlanacaktır. mas e enmış o aca rini ve bizim Bulgaristan cihetinden ge-
liz ke,if tayyareleri diqman harp ınfılikıyle yuksefen su sütunları Yarından ılıbnrcn resmi daire ve mii- lecek her tehlikeye karşı sarsılmaz bir 
gemilerinin lngiliz top ·•-: altında arasında bir i.n Ark Royal _,özden ess clerde mesai santi 9-12 ve 13.30-17 -------:ır•K------- vaziyet almq olmamıza görmemek im-

~ k bolm d kr ol, rnk tcspiL edilmiştir. kiosmlır. Sovyetler Birlitinin sulhper· 
çok mühim haaara ujncL&dannı se- ay upa a az aonra te ar gö- Vilayet. Vekiller heyetinin bu karan- Sofıağa .,,,, ·sızan euıerın saltlplel'f ceza gore· vc.r.ane 1emennileri bu tesiri kuvvetlen-
kiz pulluk tQplarla mü~ bir rülmüı ve ağu toplarla dü§manı §id- nı schrimizdl'ki bütün dnirelere ve mül- lıtir Müna • f dirmi ür. 
ltalyan lcruvuöriiniin arkadan !İd- de~i ~t~ altına ald:ğ~ miiJa}ıede ha kata tl'bliğ c tmisür. Ce • Slp zaman arda GfGrnt qaretl ile• lUaamafih bu keyfiyet yakın tehlike· 
detle pnmalda olduğunu, Oryel ti- edılml§tır. Ark Royal hıç huara uğ- -•--- rilmesi de muhtemeldir.. &erin zail olduiun11 u.- etmez. 
pinde hir torpito muhribinin vana ramamlflır. rESEKKÜR X.w,X---- Bulı-aristandaki tereddütlerin Alman-

J -· B d · İz.mir halkının ısılkarı maskelemesi sokağa en küçük bir ışık sızdınnaınak yada hoşnu!suzlnkla karşılandı.ğı mey· 
yattığını, bir diğerinin de hafifçe ya- u enız muharebesine İştirak Ş hr"miz. n d rli doklorlnıındau ic n hüküınetçe tayin edilen müddet. bu için bütün delik ve köşeleri itina ile ka- dandadır. Sofya SC)kakları~ döviişme-
na eğilmiJ olduğunu gönnüılerdir. eden tayyarelerimizdeıı yalnız üçü nıe nl ket has' 0 i hariciye mütehas- ~ece sona ermektedir. Ynrın gece., şehir- pamalıdır. ler olduğu, Bulgar hükümetinin düşü· 

Ark Ro--1.lan yu··'--elen lngiliz· dönmemiştı"r. 5·sı b v A il Mukbil At kamın karde- d k' b··ı·· b" t d ki ask rüldil!!ü hakkındak•0 uydurma haL--le-~aau Ka • ö e 1 • u un ına ar a ışı - arın m e- Ynpılacak kontrolde sokağa ışık sız- ~ UC(" 

tayyareleri kar•n diiunaru takip ede- INGtLtZ TA YYARELERl m Kazımı ı.manın ınüzminhbir apadn- lenmış ve karartılmış olması lfızımdır. dığı görlilecek evlerin sahipler( cezaya rin Bcrlinden ·nyıldığa dü ünülürse 
~ ~-· LEROSA HO · ıt .. mc ıy lı ve teda\•isi usu ... un n n-· h · · d h k d""kkfı 1 d Bulgaristaııdn mihverin nıüddciyatına 

rek torpillerle ona saldırmıtlardır. CUM EITi · ~t--rdiği hazakat, ihtim:ım ve neı.akct __ ,~nkşc rımız e erü es. u f · nl ar .akn çarptırılacak, haklıınnda kanunt mua- boyun e;;.ec<'k bir hiıkiimet istedikten· \'e 
A.._1 ·n d b" • • • Londra 28 (AA) t il' d L· • 'l f d k d' · d pa:;u orunma. eşyası zcııne aza.mı - meleye tnvc stil -.:ıı·lecektir. Kontrol he- .. uıan torpı er en U'11l yenı ve · - ng :.z .:>- •Jutı.in aı emız e ro mı en ısıne ıne - 'arda alısverış yapmıştır. Perdelıkler, " t."O IK-klcdikleri kolaycrt anla,.ılır. Şu halde 
muazzam Littorio 1ınıhndan bir nanmasına mensup tayyare'erin on yun ve minn ltnr bırakmıstır. koyu renkli ld\ğıtlar, pek çok satılmış- yelleri, yarın gece semt semt. vazifeye Bul~ari tanda Alın:ın uıhrikatınıD' ayni 
mblıya tam inbetle vurmU§tur. On iki. a?alardan f:eros adasındaki Lo- S. yın doktora ıninn t ve 'llikran clu- tır. başlıyacaklnrdır. şiddetle dcrnm edeceğini diişünerek 

bm• tonluk Zanobozono tip" inde b:.. aki hmanmda lllJaat destgah'nr•m • latımızın teblifnc gazetenizin tavas- tzrnir hnlkının, hükümctin emirlerini Milnasip görülcek zamnnlnrda alarm teyakkuıumm:u : rtbnnak mecburiye-
.. bomb d sutL•ııu :rica l'dcrim. 1 : .. " t' 'lm ı d h ld' tindcyi7~ 

kruvazöre bir torpil Uabet etmiftir. ar ıman ~e~~ has, ar~ uğrat- 1 '.ınbul ürı'vcrfiltcsi Hukuk fakültesi taınnmiy c yerine getirmek iç·n istical "i"rc ı verı es c mu teme ır. ~EVKEr BİLGi., 
Onno ıınıfmdan .ı:;:.er bir kruv··~ tıklan resmen bıldınlmektedır. , 2 ne sınıf ınıidıwimlerındcn Ali öznıan ettiği memnuniyetle görülmüştür. Cep c-lektrik fenerlerini maskeleme- 'f' x_____ n 

~ ..._,.. Yarın gece, btitün şehirde tek ısık den kullananların bu lambalan kullan- -v-
rün kendisine vuku bulan isabetten "'rlinıniycccktir. Halkımız, evlerinden malart znbıt.'.lca nıencdilmektedir. 1· • ., 2'EDRJ'SAr 
.._ -r--&!-! =-.ı:......-!:.e mecbur ..,.., ..,... • .urll&llll Uftıl•.uıq ...._..,._.....,.,.., - - - • ' - •• •• -·-e-..••- ,_,_,_,_,_, •·-·-•-t .... -•-•-•-..,. 
blmiı ıöriilmÜflÜr. ELHAMRA s· d Kahraman askerle- Jsveçin yeniden iste- Müfettişlerinin yeri 

Yme bir lngiliz tayyare grubu üç lDemaSID a . . değiftirDdi.. 
lauvazörden miirekbp bir düpnan Ti mıze hediye diği mal/ar Hükümet Konağında maarif idattSinin 
pubuna taarruz etmiftir. babetli BVGtiH MAriNELERDEN İ~'iBAREH Halk tarafından a kerlerimize kışlık Stokholm ticnret atcşeliğimizden mın- ~ir k~sr_nın_ı İ~gal eden il~ te~risat mü!et-
ild bomhuıın patlamuiyle bu lcru- hediye olarak t'Şyn tcberrüüne devam taka ticaret müdürlüğüne gelen bir t'!lerııun il~ okullar muzeıınde faahyet 
.arlerden birinin bzanlannın ha· };si \ e emsali giiriilmemis 7.t•ııgiıı ımıgraııı edilmektedir. mektupta İsveçtekl ithalat firmalannın g~~t~elerı . ka~rlaıtm'!1qtı~. Y~nız 

..... 
~.L!:... 1~"1Jm:: .... -:... İ - l - Karşıyoka parti teşkilatı tarafından Türklyeden anason. anason yağı, Razi- :ulı~eatcatıo~etırr ıefı yıne maanf ıdareınnde 1YP"-....• una ""r.... Kırk giiııden heri stanbulu ' 'e bir ha Hadan heri hnıiri \eh ele~ e veren · r- .. 11. 

INGIUZ ZAYJATI HiÇ GIBl senenin en mtı'lzzmn filmi.. imdiye kadar 2500 parça eşya toplan- yone, kimyon, nane yağı, :fındık, yabam · -·-mıs ve askerforlmize tevzi edilmek Uze- gülmc~i, balmumu, sucukluk birinci 
ltalyanlann yaptıkları hava taar- 8 A L A L A y K A re Kızılay kurumuna verilmiştir. kalite koyun barsağı ve kib-e istedikleri Miiffllı IJIP taclrfndze 

ruzlannda lngiliz filosunun zaran Ayrıca bir kısım halle hediye olarak bildirllnU..<rtir. madalya uerlldJ .. 
Bergüı kruvazöründe çok hafif bir ~'EL'iO~ EDDl:' - İWSA l\IESS•:Y hazırladıkları ~<:yayı Kızılay İzmir mer- -•-- Çocuk esirgeme kurumuna (300) Ji-
huardan ibarettir. Bu kruvazörde _ 2 _ kerJnin lş bankası civarındaki deposuna BORNOV ADA ra teberrü etmek suretıyle büyük bi.r 
bir zabit, alb nefer ölmiif ve iki ne- Tiirkçesi bmiri kahbhadan kırıp J:'e~iren Komedi tufanı.. getirip \'eııncktcdirlcr. şefkat gôsteren Tüccardan bay .Mehmet 
~- --•-- GençlJlı teşJıUdıı Akgüniin genel merkezce (Tunç) şel-
n:r yaralanmıştır. Bu gemimiz harp z o R L A T A y y A R E C ı• İ'J'İI .. Beden terbiyesi kanunu mucibince kat mada1yasiyle taltif edildiği haber 
kudretini muhafaza etmektedir. Di· KIZ ENSr SU Bornovada gençlik kulübü teşkilatı vil- alınm~ır. 
ier harp ge~ilerimiz de düsman FltANSIZCA SÖZLÜ oıdJINAI. NÜSHA ~ı Binası tamandanacalı cuda getirilecektir. 
tayyareJerinin taarruilanna ~ğra- Ay:rıca : t'OKS JUltNAL'cla en son ve mühim haberleı ... Kordonda Vasıf Çınar bulvarında in- . Dün ö~leden sonı:a Borno.~~ parü na- !!,llllllllllllllllllllHllllllllllllllllllUlllllRllİIUIRIE 
mıılardır. SEANSLAR: Her &iln BALALAYKA: 2 - 5.45 - :1 :m şa edilmekte olan Cümhuriyet Kız Ens- hıye blnasm_da Nahiyt; 1!1 .. ~duril bay~ S M s- L--'aJ·L•- E 

Saat 16 40 L- hal ZORLA TAYYARECi : 4 - 7.45 TE... titüsü binasının ikmali için maarif veJc:i- ver. Saatç;ogl~un reısligınde gençlerm E ellSPA ~~ SK~• ~ 
' ta on ,_., yan tay- Cumartesi ve pa7.ar giinleri 10.30 ve 12.15 de baıı;lar.. l«:'tince 31 SOO liralık tahsisat verilmiştir. de ıştlrnkiyle hır toplantı. yapıl~~·. : Grip, nezle gıbl mikropları agız lfe ; 

,aresi üç dalga halinde taarruzlaı DlKKAT : Haftanın her gününde ilk scaııslnrda U<.'UZ fiatlcrle her iki Iilıni Bu parı:ının sarfı ile bina inşaatının ta- . Teşkilatı ~zırlamak içın yedı ki~ilik E b~ yaşıy~ _hastalıklara ka~ı E 
Japml§lanlu. Bun1 

.. rdan bir lamıı J de ıöl'Qlek bhildir.. mamlaııması için vilayet nafıa müdürlü· hır heyet seçilmlşUr. : Hilal ecz8hallesuun meşhur (Kon- 5 
Ark Royal gemisi etrafına bir çok j'~--~-------!lllP"-.._..,._ ua wul l{{üııce miinakasa açılını tır. -•- E zol Kalemal) bilacındank mutlaka bir E Yeni Emniyet ndklMP : şişe ıp ce inize oyunuz. (Kori- ; 
:·· .. ·····ı·································································~·········: 

~ ~ BUYUK l~İKA YE ~ ~ . . . . 
ı ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••••••.•••••••• : ••••.•••• : 

Umulmıyan Saadet 
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Daima aklında giz.ti duraıı bir fikir var
dır. Bu defa da aynı şekilde hareket eı. 
miyorsa hayret ederim. 

Gülen otomobll1 n~açlık yoldan sev
kelli. BUyUk havuzun dar bir k!.!tnt Uze
rine kurulmuş kUçUk bir köprllyU geçtr
di ve bir vltajdan dönerek evin merdi
veni önUnde durdurdu. Fren yaptı ve 
cel'!'yanı kesti. 

- Bravo! 
- Şu halde, idareye muktedirim de-

mek? Yani yalnız başıma kullanmağa? 
- Evet! Fakat bu otomobille yalnız 

başınıza gitmeğe neden bu kadar acele 
ldıyorsunuz? 

- Eler sWn de önUnUzde yalnız 15 
gllnlük tatil müddeti kalsa ve eliniz al
tında böyle bir otomobil olsa acele et
mez miydiniz? 

Cemil, hüzUnlU bir tavırla Çığırtkanı 
hatırladı: 

- Bu otomobil benim olsun diye ca
nımı veriyordum. Benim köhne makine 
artık on para etmez. Ben stirali ve güzel 
makineleri bu kadar seveyim de o za. 
\'allı ile kalayım, ne fellket! 

- Buna mukabil önünüzde geniş bir 
meslek hayata ve fada olarak şu koca 
ev var! 

Gülen gillUmsiyerek evin cephesini 

göstermişti. 
- Gemicilikte pek fazla maaş ver

mezler ve insanın yalnLZ kendi kazan
ciyle yaşama ı güçtür. Bu eve gelince, 
çok t~ckkür ederim ki onun sahibi ol
mıyacağım. Çeyiz olarak kız kardeşime 
mal edilecektir. Tabii bıitiln ipotekleriy
le birlikte! Bunlar, onu ciddivet yoluna 
sokmak için kafi olmalıdır. Bu da yet
mezse, hiç bir sey yetmiyecek demek
tir. 

* Bu esnada Rezzan kapının eşiğinde 
göründü. Maviler giym~ti. Gülen, elbi
sesinin büyük bir terziden geldiğini ve 
her halde pahalıya mal olduğunu derhal 
kestirdi. RC7.zan iyi giyinmek hususun
da büyük bir istidat sahibi idi. Kendisi
ne en iyi yakısan ~ekillcri ve renkleri 
pek iyi bilirdi. Bu sabah mükemmel bir 
şeklide boyanmıştı. Dudak ruju ve yn
nak allığı derin bir tetkik neticesi ola
rak, elbiselerinin maviliğine tamamen 
uygundu. Gülen bütiln bunları bir ba
kışta gördü ve sessiz sessiz takdir E.'tti. 
Rezznn: 

- Haydi vakıt g~inniyelim! dedi. 
- Gidelim. 

._ Ynnınızn otura1>iHr miyim? 
- Tabii. Işıldağı nasıl buluyorsunuz? 
Kaşhırını kaldırdı. 1naıunaz bir tavır-

la: 
- Kazandı~mız otomobil mi bu? 
- Evet, Giilen gazinonun turnike-

sinden geçmek zahmetine mukabil buna 
sahip oldu. 

- Taliin de biraz işe karıştığını iti
raf etmek lazım! 

Gülen bu biçim kadınları pek iyi ta
nırdı. Terzihane salonlarından buna 
bl'nzer bir çok genç kızlar geçer. hiç al
mak niyetinde olmadıkları ve bedelini 
ödemeğe mütem:ıyil olmadıkları hnlde 
rn pahalı modelleri görmek isterlerdi. 
Rezznnn otomobiline hinmek mllsaadesi
ni vem1eml'k isterdi. Fakat imkansızdı. 
Bn~unti n tırn:ıklarına kadar yapmacık 
olan bu kız, son derece tabii. samimi. 
açık tabiatli olan Cl'ınilin nasıl kız kar
deşi olabilirdi? 

Otomobil parktan çıkınJi ve Dikili şo
snsımı clalmı tı. Koyu yeşil mer'alnr, 
hnğlar, zeytinlikler saf!da solda manı
yordu. Kumlar tekerleklerln altında ç1-
tır<lıyordu. 

- BİTl\1EDi -

E zol Kemal) mendile dö1dilerek kok- :: 
mualllnl geldL E !anacak ve sizi bu gibi hastalıklara s 
Şehrimiz Emniyet müdür muavinliğine E karşı (30) kuruş Ue sigorta etmiş 5 

tayin edilen Nusaybin Emniyet amiri E olacaktır ilunal etmeyiniz. E 
B. Abf Afsin tchrimize gclmiı. dün ye- a ' HUAI eczahanesi a 
nl vazif esmc başlamıştır. :.11111111111111111111111111111111111111111111111111111n11iii 

Tayyare Sineması rı: 3646 
BUGVN İKİ FİLİM BİRDEN 

-1-

T APTIÖIM KADIN 
•L'HOMME DU NİGER• 

Fransızca sözlil Aşk ve Macera filnıi 
OYNll:'ANLAR: 

Victor Francen • Rarr.v Bqur • Annıe D~aıa 
-?-

BEBEGiM 
Fe11Jıalade gülünçlü fıomedi-

uuGON OYUN SAATLERİ : 12,30 - 2~0 - 4.30 - G.30 - 8.30 



ı:.;; yük Millet Pt~eclisinde 
x,,.x 

ün müzakere olunan 
muhtelif meseleler --

--~------x,,.x•~----------

Meclls Pazartesi aünii de ictirna edecefı-
\nkara. 29 (A.A) - Büyük '"Millet masına d;ir olan mazbatayı kabul etmit

isi Refet Canıtezin Başkanlığında 1 
tir. Aynı içtimada askeri muhak~rne usu

lanarak bina vergili kanununun 3 ncü lü kanununun 5 3 ncü fıkrasının değişti-
ıaddemnin 6 ncı fakrumın tadili hak- rilmcsi hakkındaki kanunun ikinci müza

ı...ındaki mazbata ile Büyük Millet Mec- keresi yapılmış ve kabul edilmiştir. 
!isi Riyaseti cUmhur 1941 bUtçeleri ara- Meclis Pazartesi günü toplanmak üzePc: 
11nda 40 bin liraılc bir münakale yapd- celseye nihayet vermi~r. 

BOR.NOVADA ÇAMALTI 
Pazar tatili flcqlı~or Taızıasındcı tetlıilıaı 
Bornova bel dıye meclisinın karan Vali B. Fuad Tuksal evvelki gün 

mucibince yanndan itibaren Bomovada Çamaltı tuzlasına giderek tuz istihsalatı
Pa7.ar tatili kanununun tatbikine basla- nı, fabrikayı, "depo ve bütün tesisatı tet-
nacaktır. kile etmİ§tir. 

PınCll'bcı$1 lıöyünde KAZANl.J KÖYVNDE 
ntezlJaltg yapıldı.. BJR KAVGA .. 
~omova nahiyesinin Panarbaıı köyün- Ödemişin Kazanlı köyUnde Abdullah 

de köy heyeti tarafından bir mezbaha Değirmenci bir kavga neticesinde arka
binası inp ettirilmiştr. Pazar ı;ünü açd- daşı İsmail Demiri sopa ile dövmüş. 1s-
ma merasimi yapdacaktır. mail de Abdullaha tabanca çekmiştir. 

GA YRt MENKUL MALLARIN 1ZM1R SlCtLl TlCARET MEMUR-

Borsa Aııkara radyosu 
--·--

186 Riza ihracat şir. 
114 Akseki Baıı. 
95 l\L j. Taranto 
87 Abdullah .Pcsçi 
81 P. Paci 
79 B. S. Alazrakj 
68 Sami Saraç 
66 M. Beşikçi 
52 Cevdet Alanyalı 
40 A . R. tizUmcU 
30 M. İlyazer 
28 Oskar Egli 
21 "M. H. Nazlı 
17 j. M. Eskinnzi 
15 j. Kohen 

979 YekCln 
130428 Eski y\?k\ın 
131407 Umumi yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCİR 
227 j. Taranto mah. 
210 M. j. Taranto 
69 M. H. Nazlı 
26 B. Miz.rah1 
10 Talat Taner 

542 Yekluı 
92766 Eski yekOn 
93308 Umumt yekOn 

ZAHİRE 

BU G UN 
17 18 50 8,00 Program ve memleket saat ayan 
17 50 17 50 6.03 ntüzik (Pi.) 8.IS Ajana haberleri 
18 50 18 50 8.30 müzik (Pi.) 8.45 • 9.00 ev icadını 
9 22 50 yemek listesi 13.30 program ve memle-

18 75 20 ket saat ayan 13.33 müzik (Pi.) 13.50 
20 50 22 Ajans haberleri 14.05 müzik (Pi.) 
15 625 21 14.20 müzik Riyaseticümhur bandosu 
20 75 22 1 S.00 Ankara Sonbahar at yanşlan tah-
16 50 19 50 minleri l S .1 O - 15.30 müzik (Pi.) 
20 22 18.00 program ve memleket saat ayan 
23 50 27 25 18.03 müzik radyo caz orkestrası 18.40 
13 50 13 50 müzik Türk müziğinden folklor örnekleri 
17 17 19.00 konuşma (günün meseleleri) 
19 19 19.15 müzik solo şarkılar 19.30 memle-
16 16 ket saat avan ve Ajans haberleri 19.45 

müzik fasıl heyeti 20.15 radyo gazetesi 
20.45 müzik beraber şarkılar 21.15 ko· 
nuşma (bibliografya) 21. 30 müzik sa· 

1~ lon orkestrası 22. 30 memleket saat aya-
~O n, Ajan!! haberleri borsalar ( fiatler) 

23 
SO 22.50 konu ma (Jngilizce • yalnız kı!!a 

27 
dalv.a postalariyle) 22.5 O dans müziği 
(Pi.) ( ıaat 2 3. 1 O a kadar yalnız uzun 

6 50 8 25 
dalga postasiyle) 23.25 - 23.30 yarınki 

7 25 16 
program ve kapanış. 

6 50 7 50 
14 75 14 75 
8 50 8 50 

AÇIK ARTI1RMA il.ANI: LUCUNDAN: 
tZMlR 4 NCO tCRA MEMURLU- lzmlrde küçilk kardıçalı hanında 15 80 çuval Buğday 

<'aUNDAN: numarada (Constantin A. Lipovatz) ti- 15 ton Bakla 
10 50 
5 75 

20 25 
65 50 

Sağlığın kıvı:ıetini takdir eden Ba
yanların idet zıunanlannda seve se
ve kullanacağı mikropsuz, ufak. yu
muşak ve sıhht en birinci mahrem 
tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 
altında bile belli olmaz. 

AÇJk arttınna ile paraya çe\•rilecek caret unvanı altında ithal.At, ihracat ve 50 ÇU\•al Susam 
gayri menkulün ne olduğu: Karşıyaka komısyon mevzuu üzeTine muamele 73 Balya P.tmuk 
Donanmacı mahallesinde Rayegan soda yapmakta iken bu lcerre işbu mevzu-

55 

1 1 ve 1 3 No. lu ik: ev. dan ba ka Mersinlide 5 numaralı fahri- fC A R Ş J y A K A 
Gayri menkulün bulunduğu mevki. kada pirina yağı ve sabun imal ve ti- oroaos SEFERLERİ FEMİI. VE BAOI 

mahallesi, aokaia numaruı: caretile iştigal edeceğine mütedair be-
Takdir olunan kıymet: Oç btn bet yüz yaııname ticaret lcanunu hükümlerine GElfiŞLEl'iı.EcEL v~~~=~=::ı::.ıe 

lıra. göre sicilin 28'19 numarasına kayt ve Kaqayakada vapm melesi ile .oğuk-
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: tescil edildill ilin olunur. kuyu aruencla itletilıaekte olu otobüa ~------------~ 

23/12/9.fe Pazartesi sünü uat 14,30 za İzmir .sicili ticaret memurluğu r~mt halkan ihtiyaca nazan dikkate almaralt IZMlR BELEDIYEStNDEN: 
kadir Te 2 nci arttmna• 3/ l /941 Cama mUhrO ve P. Tenlk lıması. iakele ve Alaybey meftii arumda mu- - Kültürpark. lzmir Enternasyonal 
giinG aym saatte. 1: Beyanname ayyen saatlerde itletilmeie batlarntttar. F'oan ve turizm idaresi muhaeebeciliğine 

1- iıbu gayrimcn kul ün arttırma prt· BEYANNAME lskele - Do.tanlı. arumdalti turi.t yolu- lise mezunu usulü muzaafa ve muamel&b 
'4mesi 13/ 12/940 tarihinden ib"baren 1zmir Ticaret sicilinin 2645 numara- nun .infaab bitince bu hatta ikinci bir maliyeye vakıf, ukerlik fiil hiımetini ~ 
185 No. ile 4 ncü icra dairesinin muanea smda muka)'Jet (CONSTAN'l'lN A. otobüa tallıis edilecektir. lnpat ııebebi.r- tinnit bir muhuip alanacakbr. 
ııumaraıuıda herkesin görebilmeai için IJPOVA'n) unvanlyle 1mıtrde Kil- le .burada Pmdilik aktarma auretiyle Talip olanlann vesaikleriyle birlikte 
açıktır. Handa yazılı olanlardaıa fazla çük Kardaçalı hanmd• 15 numarada it- tramvaylar sefer etmektedir. 5/12/940 Peqembe gün& saat 10 da 
ıualUmat almak iatqenler. ifbu prtna• hallt, ihracat ve komisyon mevzuu üze- ~ belediye yazı itlerinde yapılacak müu-
meye ve f 8.S doeya numaruiyle memu- rinde icrayı ticaret etmekte olmakla be- K A D I u balta imtihanına gelmeleri ilan olunur. 
riyetimiu müracaat etmelidir. raber bu kerre Menhılıde Bornova cad- " 30, 2. 4 5262 (2427) 

2 - Arttırın.aya iftirak için yukarda desinde 5 numaralı fabrikada pirina }'8• JlllalllnlleP ........... : .......................................... : 
\azdı kıymetin yüzde 7,S niabetinde pq it .. ahun imal ve t1caretb-le iftigal 1zmir Cümhuriyet Km Enatitiiaü diki, : OLIYIER YE i 
veya milli bir bankanın teminat mektubta edeeelim cJhetJe ticaret bnum:mun hU- öiretmeni 8n. Kadriye Enaym Antakya : •VREKA.11 ı, TD. 5 
tevdi edilecektir. ( 124) 1d1m1eri c1.ıreslnde keyfiyetin tescil ve akpm kız aanat okuluna, Bayan Hayri- • 
3- ipotek sahibi alacaklılarla diier usulen 1lAnı hususunda zirde mevzu ye Yazman Kutamonu akpm kız aanat VAPUR ACBllTASI 

allbdarlann Ye irtifak hakkı aahipleri- imzamın tudildnl rica ederim. okuluna. lzmir kn: öğretmen okulu rn&o ATA'l'ORK CADDESi Rw W-
llin ~ mealtul 6zerindeld baklanm lzmlNe lılenla1kl. Bomoft c.dde- mnlannclaa Bn. Piraye Akbay Deiir- 'l"ILDON: Z44I 
b ...... e W. •• ·-ı. dair e1aa iddı. .ııMle 5 aumarada (CONSTAN'l'IN A. mwl-. ~ K ... U,.U öireto Loadra 99 ı.ı..,.- ......... 1ç1D 
aJa,.. i1ba illa........_ Jtibanın Jinni UPOVATZ) ...... Pil••..- faJ>. men .... • taPa edilmimlerd& p1ı anm lhtlt._. A8N ~ 

: nma-.....- . gtln içinde nraka mihbitel.Vle birlikte rikut Ahlbl CONSTAN'l'm A. LtPO-Jİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi _ı..... ~w.m 
nıemuriyetimize bildirmeleri .icap eder. VAft iman. __ ...... _ ........... -..-

Akel Wde laaldiın ,.._ ~ ..wt.... Umumi No. 99a Bumıl N'o. U/91 K• a) k D • 
rnaddr.~ ............ pql.............. fşbu bepımmne altına komıJaıı im- ır 1 aıre Kiralık Ma~aza 
~ blukr. Bu ubf 2280 sayılı kanuna zanm şahll ve hüviyeti muufum hmir
ıröre 791>alacaktu. de Mersbıllde Bornova caddesinOc 5 

4 - Gayri menkul keadiaine ihale numarada CONSTANTIN A. L1P~ 
olunaa küme derhal Ytı7a verilen mlhlet VATZ'm oldulunu tasdik ederim. Bin 
içinde paraJ'I ftnlleDe daale karan feaho dokuz yUz kırk senesi Tepinisanl ayı
lunarak kendiainden evvel en yübek nm ylmı1 se1dzlnct Peqembe g(lntl. 
teldihe bulunan kimae arzetmit olduğu 28-11-MO 
bedelle almafa razı oluna ona. razı ol- tzmJr ttçUncU Note?1 SUreyya 01<.."lly 
rnaz veya bulunmaua hemen on bq gün resmi mUhtlr ve imzası. 

Karantinada yeni yapılan Serin 
apartmanında 2 No. lu bavapzlı ve 
konforlu daire kiralıktır. Taliplerin 
Berber Hamite milracaatlan rica 
olunur. f - 3 (2387) 

Gazi bulvannda Ziraat Bankası ittiea
linde depo olmaia da elveritli maiaza 
kiralıktır. Taliplerin Merkez Banbaı ar
lcaanda 88 numarada Dit tabibi Hadce 
Azra Demirele müracaatlUL 

1 - 6 (2409) 
ıaaaaaıaaıaııaıaııııııııaıaıaıaraıaaaaaaaaaaaaaaıaaaaıaıaııaaaı 

Bronşitlere UTRAI HAlll EIREI 
aıaaıııaaoaaaaaaaıaaaaıaıııaaaar;ıııııaaıııaaııaaaaaaaaıaaıııııı 

tzadr YllAyetl Ziraat Mttdtirlitllnden : 

rnüddede a~a çabnhp en çok art- Umum! No. 6996 Huslial No. 10/91 
tırana ihale edilir. iki ihale aruındaki tşbu beyanname suretinin daire dos
farlc ve geçen giinler İÇİD yüzde 5 ten h• yasmm aklı 28-11-940 tarih ve 6992 
llllp olunacak faiz Tc cliier zararlar ayn- numaralı aslına uyıun oldulunu ta.'!d.ik 

~ ~ülane hacet ltalmakemn naemmi;r• ~erim. Bbı..d~ yU.z kırk senesi Teş- Fı·dancıla•a, Tohumcular& 
tinüa:e ahcıdan tahsil olunUT. Mlldde rinlsanl ayının yinnl sekizJnci Peıpm- a 1 

( 13.3) be gilnU. 28-11-940 Her çetit fidan, fide. çelik. çiçek ve tohumunu yetiftirip satan ve daiıtan 
Yakanda göaterilcn 23/11/940 tari- 30 kurufluk damga pulu üzerinde 28 hU1wıi ve remsi ...... ve kurumlann tarla. depo ve ürürueri 2906 saydı kanun 

~inde 4 ncü icra memurluiu ocluuıda lkinclteşrhı 940 tarih ve İzmir UçUncll mucibince kontrol edilip baıtalık görülmediği takdirde aailık ,ebadetnameei ve
albu illa ve sleteril- artbrma tutnameei ootel"liii resmi mühUr ve imzası. rilec~inden ha gibilerin tarla, habçe ve depolanna ve yaptaklan iti bildirir bir 
1 rl +•a .......... laa oluaar. Harç pullan aslına yapıştınlmıştır. beyannameffe 10/12/940 l(iinüne kadar :ziraat müdürlüiüne bildirmeleri ilin 

S263 (2426) 5254 (2424) olunur. S26S . (2430) 
................................................................................................................................................................................ 

fZJIQ DEITERDAJU.IODIDM: 
~ub<>si Sıra Adı ve soyadı Sanat ve mesleii Ticrıret adresi Veqinin Kazanc; V. Buh:ran V. Milli Mel Misil ve YekWı Verginin Verginin Tarh İhbama-

No. matrahı zam ce. senesi nevi me cilt VL --
Sasınahane 1 Huan Ali Dinçel Gevrek fuma Memdubiye S. ollu m 22 19 

~31 
3 52 Basmahane 2 Hüseyin O. ~ Le blebicl dep. Hatuniye de1W b8ta 24 

80bk 12 
8asmahane 3 M. Sam Cbk Manav nDdlik C8d. Mi 150 19 51 
Basmahane 4 İbrahim hmtrden Toptm ve .... KemeraJta 266/14 60 12 10 

kende kundu-

''" 
7G 

3 91. 
2 4Z 

3 99 

o 81 

o eo 
oto 

O.ect 
o 09 

• 

3062 

5 09 

2S S'1 
lT 55 

1937 

1940 

1940 
i940 

Kazanç 92 20 69 

50 10 

49 ı 
« 35 

•lllllllıeıa1111111111waıa11111e•••••••••••• 

• • • • • • 

. ~ ................................... .. 
• • 

Devlet Demır Yol/arından i • • ...................................................................................... 
Kömür tahmil ve tahliyesi 

D. D. YOLLARI 8 NCI iŞLETME KOMiSYONUNDAN: 
İdaremizin Alll§chir. Ortaklar, Nazilli sundurmalanna bir senede gelecek tah

mini mikdan ile muhammen bedelleri asağıda yazılı kömürlerin tahmil ve tah· 
liye işi açık eksiltmeye konulmuştur. ihaleleri 10/ 12/940 Salı günü ıaat 15 de 
Alsancakta işletme binaıtnda komisyonumuzca. yapılacaktır. isteklilerin hizalann· 
da gösterilen M. Teminat malcbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri 
lazımdır. Şartnamesi itletme kaleminde ve mahalli istasyon şefliğinde görüle
bilir. 

h yeri 

Beher ton kömü
rün muhammen 
bedeli 
Tahmil Tahliye 

Krı St 
Mikdan M. Teminat 

Krt St 

Alaşehir 1 7 S O 
Ortaklar 25 
Nazilli 25 

12 
15 
20 

Ton 

50 7000 
9000 
5000 

526-4 (242'8) 

Lira Krı 

157 so 
270 
168 75 

Emlak 
dan: 

ve Eytam Bankasın-

Eau No. Yeri Kıymeti Oepozitoau 

A~ 1175 lzmirde Darağacmda Şe- 11.S78.82 2.31S.72 
hitler caddesinde 13 3 eski 
133/7-23 yeni ve taj 101 
aayıla cVodöpolo depo· 
ları> namiyle maruf iki 
depo, küçüle bir oda ve 
denize kadar uzanan arazi 
ve taı iskele «mesahai ıat-
lıiyesi 221 O M2.> 

Tapu kayda: 
Mayaa 332 Cilt J 90 sahife 369 .. ra t6 • 2S 
May11 33.2 > 230 > 347 > 11 - 13 • 14 

Hududu: Saiı: Emelya hatun Fenimdan Boekoyfç nre.elen,.le tarih h• 
Solu: l..içeroplu ana ve bazen &ıbrik ... 
ArltUt: Miriye ait dere 
Cephesi: Paralıköprü caddeli. 
Ana Te depolann 216 bl.ede 209 hİleeli. Tat ialuıle kıtnnmaa 
da 60 Liaede 5 7 hiawi Lanbama ait W mab.d.r. 
(Taş iskelenin 60151 hıs-1 IMmniaıe. Vallde sultaa nk,_._ 
icareteyinlidir.) 

Mnkii yakanda yudıı gayri menkal ..... para le •• ita .... 
zarf ususliyle aablacalctır. 

Milzayede 16 / '2 /940 Puartetıl IPin\l ... t onda baakaam bi
na11nda Te Ahi komiayonu h~ yapalaeakm. 

istekli olaruann biTer lira mubblincle bir tutum• edia .... 
.. rtname abklnu dairesinde tanzim edecelded tıeklif mektubum 
ihale tarihi olan 16/12/9.fO Pmrteli sini .aat ona kadar be.. 
karım m6dGrlOğfine tevdi etmeleri n fazla izahat atm.k -.,,_. 
lerin ise banltaml% EmWc menWne miracaadan. 

30, 8 S2S3 (242S) 

tZlltR DEn'ERD~Rl.IOllfDM: 
Satq 
No. IU 

U.Nnıımeo B. 
Ura it. 

261 Alencmk maballetl Çelibl .ak Ull ada 1' panel arak 
4ZL50 11. il. l2 nUl'W'alı .,._ 1• IO 

1M 'CcGncCI ıtant.t Mımh ... iTi .... 21 pu..t - il. il. 
Ana.. 

J9T ~ K--. lllllrfa ... ftO .. 1 pmwl 185.50 il. il. 
Ana. 

198 Gôzte1>e $ahin IObk 939 ada 2 panel 181 metre murabbu 
Arsa.. 

191 Birinci Kara~ 9 lfy1tl1 80bk - ada 2 panel 284.25 JI. il. 
T /8 bpu No. lu Aıu 

200 İkinci Karantina iaP.le aokü m ada 22 panel 31' M. M. 
70 bpu 58 taJ No. lu .,... 

201 'Uc;Uncü Karaı.t Aaıtör 65' .. ı panel 69.50 M. M. zo 
taj Ana 

202 G&tepe Mısırlı cad. 85'1 ada 5 parsel US il. il. 284 taJ arsa 
203 Salhane Şetaret 90bk 685 ada e panel 41.25 M. M. 23/1 

kapa arsa.. 
2°' Karşıyab Alaybey şehit Muhlis sokak 11 taj No.lu hane 

•• 
11 51 

5430 

'14 80 

40 00 
25 00 

4 15 
880 00 

1250 00 
1121 

205 Karata$ Bayramoilu 80kak 624 ada 13 panel 1/2 FA. 11 taj ev 
208 $a}haM Şemet IObk fS86 ada 7 panel 1'12 JI. M. 22 Dp 8l'la 
207 Gtızelyah Teeedcltlt sokak 9M lıda 3 panel Z6'1 lıl. il. 13 taJ _. 
208 • • • • • 806 ada T panel 8111. il. 19 taj arsa 
209 Göztepe Şahin sokak ~2 ada 1 parsel 124.25 K. K. 41 taj arsa 
210 Gödepe Mısırlı cad 934 ada S panel 154 M. M. 326 taJ arsa 
2ll Cüzelyah Teceddilt ~ 907 ada 4 panel 40.25 11. lıl. 14/l taj arsa 
212 • • so. 908 ada Z pane1 M M. M. 19/1 taj Ana 
213 Salhane Burhaniye ~. 682 ada 28 panel 188 M. M. 2 taJ Ana 
214 Salhane 9 eylül sokak 662 ad. 6 panel T6Z,T5 il. il. 122 taj arsa 
215 'Uc;üncU Kuaı.t Enwdye aobk 6'11 ada 3 panel 971.50 il . 

5.1" 
11 ... 
11• .... 
ıot 

16. 
31• 
76!0 

11. 10 kapu numaralı mııa 48 Ti 
Yukanda yaah emvaliu mülldyetlerl peeln pua ile veJa ikinci tertip mtı

badil tasfiye vesikasi,yle bP.dıaDeri ödmmelr o.... ~ arttarma ~ 21/ 
11/1940 tarihinden iübat'ell 16 gün m6ddet1e mOzayede,e konulmupur. iha
leleri 11/12/lMO tarihindP s.ut H tedir •• 

Taliplerin muhammen bedelleri tizıerindeo yUale yedi buçuk depodto Ü
c-i. yatıraru yevmi meık<lrda lıllill Bm1Ak mlldihi.Jetlnde mme, HctJ •bl 
komisyonuna ve şartnal'lP,li görmttk istiyenler ele Qlll dairede •• memur-
hıluna mflracaatleri UAn olunur. 51Z8 (21U) 
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Türk pazarı 82 
~elik28T 
Cirkin IO. 12 
Gündilz IO. 131 

100 
72 
68 
40 
50 
50 

1208 
ı 48 
1 5Z 
4 61 
5 '18 

.2 42 

• 15t 

:t 03 o 00 
ZT 

161 
1 00 

11" 5' 
z 05 
nu 
'l 68 
8 35 

70 

1940 
1931 
1940 
1940 
1940 
193'1 
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Kazanç 9 
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Kazanç 23 
Kazanc; 375 

~ ..... .........,,,,,.,,, .. : 
1 - Hara mal& ve yarışlara angaje af kan İngiliz 939 dolumlu erkek ve dili 

"4 "4 cm d&t bq tayla saf bn Arap bet b.t tay acsk uttınna ile satJlamktır. 

Meli l'arku Teni 
Meli Farlm Te rz1 
Hilıni ~ Cankça 
Hnı..,,m O. Şerif ltandura ıu-

Kemer 71/1 
fn\ıllp mbk 50 50 

92 
l 15 

20 

1 88 
1 15 
1 « 

10 28 2 - Arttınm tı tz/MO J>lı7.Al' gOa(l sat on i1ctıe Ankara llipodl'Olnunda ,.,._ 
025 . 
49 24 S - Muvakkat temiDa& hep&l için ~ yüz altmıf beş Undır. 
41 16 ' - T.yJarm Pediirilerl Ankara. ı.t.Dbul. Ad.na. Buna. İmıir' Samsun. 
25 14 Kony., Balıkesir W:teriııer mtıdflrlilklı!rine gönc:leri1mlftir'. 

kineclsl 
UibnıoJıane 11 Huan O. Melwnet Terlikçi İnkılip sokak 66/6 40 94 19 1 l3 1937 Kazanc; 435 27 70 

Y ukanda isim ve un..nlart de ticareglh adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif yıllar lc;iıı tarboluun verıi)er isimlerl hizasında gösterilmiştir. Bu 
ınukelleflerin terki ticaret etmlt ve balen nerede bulwıduklan tesbit edilememı, olmasa itibariyle ilAn tarihhıi takip eden günden itibaren 30 gün içinde itiraz 

Taym hakkmda izahat a1mH istı,enlerin bu milclGr1ilklere ve bu-aya mtin
caatleri ve Jsteldilerin arttırma gUn ve saatinde Ankara Hipodromunda bulun-
maları i1ln olunur. 6 - 15 - 25 - 30 4715 (!ZSZ) 

haklan olc!ugu 3892 No. Ju kanunun 5 ve onuncu maddeleri hOkOmlerine istinaden teblil makamına biın olmak üzere ilin olunur. 5255 (2422) baalr ••kıllar mMdMrl~m: 
Mülhak Yerli camii vakfandan Buc:am: ~öy civarında içinde aeki& lZMiR DEITERDAJtLIOIJfDAN: 

$ubesi Sıra Adı ve soyadı Sanat ve mesletl Ticaret adresi 
No. • 

Verginin 
matrahı 

L. K. 

Kazanç V. Buhran V. Milli Mel Misil ve Yekdn Verginin Verginin Tarlı İhbarna- adet epn mlı.mire ve alb aiaç ze)'tia bulunan tahminen on dönüm mikda· 
nnda tarla üç mene mOcldetle kiraya nrilmelt üzere müu,yedeye konulm..,. 
tur. ihalesi S / 12 /940 Perwembe g&nll eaat ondadır talip olanlann mezkiir 
tarihte teminat akçalariyle birlikte vakıflar nıOdüri)'etine mürac:aatlan i1la --Basmahane 1 İbrahim &mlrdea TOptin ft pe. ıc.m.r.ıta 284/14 •• 18 00 3 60 

nıkende kun-
dura lenmm 

ltasınahane 2 Mehmet ot. Ahmet Afc;1 K.llıtbane 500 00 116 32 23 26 

FOSFARSOL 

' 50 

zam ce. 3elleSl nevi me cilt va. 

o 00 26 10 olunur. 27, 30, 4 S20S (2401) 

139 58 

FOSP'ARSOL, Kanın rn bayati 1mnu olan kırmızı yavarlacıklan tazeli1erek (Oialtır. Tath iftah temin eder. V 
...._.. pnçlik, 4linçlik verir. Sbıirleri unlaodırank asahl IMıhranlan, 117kalmlata giderir. Maannkl inkaıhmr:lanl~ 
barsak tembe)Jiiinde, Tifo, Grip. Z.tlrrieye, Sıtma nebbatleriade, Bel p~ Te ademi iktidanla ve kilo almak 
şayanı hayret faideler temin eder. 

KAN, KUVVET iŞTiHA 
FOSFARSOL'ün: Diler hltb bnet ,uraplarmüa lltibalflll DEVAllLI illa SUBE'l'LB KAN, KUVVBT. 
'1'DdN ETMESİ ve ilk kallananlanla ~De tesirini derhal ı&tenneırid.lr. 

Sllabat Velriletiain resmi mlswleslal ı..wir. Her «Dndı ltahmu. ŞURUBU 
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Yunan ordusu-

'rBlflA.llR 
XEll !SZ!!!!2 

Yanaı - ıtaıaan harbın. 
da llaıa hDoumıarı 

Rımanuada .ıırılnlll 
biraz haf il 18111 

E!ES 

SON HABER 
lngiliz harp filo

sanun hikim 
kuvveti 

nun en mühim 1 al F fanl.I k artıldıv • • hedefi: Berat t yan tayya- akat vaziyet paaar ar gı ıçm 
-·- releri Gomeni- hili endişe M k J dx•x d Şimal cephesinde Yunan ordusu Gö- e • e tep er e ers saat 

ricenin 35 kilometre aarbinde Timoriça çayı tama• VenCJ ce• • YAZAN: B. B. 

..... 
dailarında düımanı takip hareketlerine Y 

lngiliz filosu bu harbın kudretli silahı muvaffakıyetle devam etmektedir, TI- men yıkb kildedir lerı• degv )• ştı• rı•ldı• 
olarak kendini gösterm kt dir. Hava moriça suyunun hatuıında aynı isimdeki 
kuvv tl rinin ikt sap ett" • çok bilyilk dağların eteklerinde it !yanların müda-
ehe 'vet onlarl i birl'vi yapan faada bulunmağa hazırlandıkları anlaşıl- I I 

1 
x•s 

lngil z filo.:unun ?A ... A r nU a .ı a- ma~tadır. Ce?henin bu ~ı. mındaki ha- TAL YAN TAYYARELER ŞE· DEM R MUHAFIZLAR ESKi VE Maarif uefıcUetlnln llatün talelleyl ve veıııerını 
mıŞtır. lngilteren n ıl ına man ol n rekahn hedefı Berat ıehndir. Yunan or- HIR YE KOYLERI BOMBALA YENi BOTON MUARIZLAR NI • • · başlıca kuvvet odur. Mihver devletler·- dusu Berat ıehrini zapt etmeğe muvaffak • 1 aJdfıadar eden mühim tellllğı .. 
=~~e:~~~'; İk~~~e ~:t1:n~~:~~~ d~ub:1:::niv::~ezk::;:3:~~sm~k MAGI TERCiH EDiYOR OLDfJRÜYORLAR ıetCt~b~i~ ~~tir: Maarif Veki- ~~d~~ne;:İat 7.~'6~:1ı:;kjda~~:ı:a:ai!: 
sur vaziyette tutan odur. Nihayet Alman mü,kül bir duruma düteeekleri muhak- Atina 29 (A.A) - Yunan emniyeti Bükreş 29 (A.A) - D.N.B. ajansı bil- lpklaruı kararblıp maskelenmesi ve lardır öğleden evvel ve sonra gelecek 
ve İtalyan harp gemilerine, denize açıl- kakbr. ltalyan kumandanlığı da bu ciheti ~umiye nezareti §U tebliği neşretmiş- diriyor: saatlerin bir saat ileriye alınması sebe- taleb~lerin okul binasına yakın oturan-
mağ cesaret ettikleri zaman, aman ız takdir ettiğinden Berat wehtinin müda- tir: . .. Memleket içinde vaziyetteki gergin- biyle çoculclanmwn çok erken evden an ile yatları dikkate alınarak seçilmetıi 
c1a1'b 1 r indiren odur. faaaı için Timoriça dağlarında tutunma- DU~ hava kuvve~lerı dun m~mle- 1ik ~emektedir. Fakat vaziyet hlla çıkmak ve akpm karanlıkta eve dönmek ve kız talebenin sabah gnıplanna alm-

Son günler zarfında bu hayatiyetin ğa çalıtmaktadır. Timoriça dalları Ar-- ket . dahil!'llde aşağıdakı yerlere hucum endişe vermekte devam ediyor. Lejyo- mecburiyetinde kalmamaları için vekiJ... ması okul idarelerine bildirilmiştir. 
müteaddit misalleri hirf>irini takip et- navutluğun en yüksek ve en arızah dai- etınişlenlir: ner hareketi döşman1anna karşı yapıl- lik okullarda ders bqlama ve ıon verme Kız Enatitüleri v~ TJCaret olı:ullan ... t 
mlftir. Akdenbcle, Sardunya adasının landır .• Bu itibarla ltalyanlann .alua . 1 - Preveze: Burada ne hasar, ne za- mış olan muamelenin şümulünü ve bun- saatlerini günün icaplarına göre deiit- 9 da, sanat okulları saat 8.30 da denlere 
prbinde dolapn İngiliz harp gemileri tahkimatiyle hazırladıklan mevkilerde yıat yoktur. . . ların ne olduğunu tevsika henüz fmkAn tinnJttir. bqlıyacaldardır. Ve en geç 17. 30 da 
wnın 70 mil fbnali g1trbisinde İtalyan- b i r müddet mukavemette bulun- 2 - Kefalony~ adasında Likson: Bu- olamamıştır. Jılaamafih öyle anlaşılıyor Orta tedrisat müeaeseleri 2/ 12/940 bitireceklerdir. . 
1ann "ki zırhlı, bir çok kruvazör ve mU- malan beklenebilir. Fakat bir buçuk rada. çok az zayıat ve hasar kaydedil- kl Gldtlriilenlerin arumda evvelce De- tarihinden itibaren saat 9 da dene bq.. Bu esaslar dairesinde açılıp kapanma 
tnddit destroyerlerle muavin gemiler- seneden beri büyük itinalarla hazırlan- mi§tir. . . . mir muhafızlua karşı mücadele eden si- layacaldardır. Dera aralan teneffüsleri- saatlerinin teıbiti yüksek tedriaat mbee-
4ten ·rekkep kuvvetli bir filosunu keş.. mıt olan lvan dağında ve Görlcede, . 3 - ~taly~ kuvvetlerının Epirden yaset adamlan lejyonerlerin tenkilinde nin ve mütalal müddetlerinin indirilm~- 9elelerinde kendilerine ve ilk okullarda 
fed" harbe mecbur etmek Umid"yle Moakopoliıt de tutunamadıklanna ve n~t ettiklen sırada yaktıkları Gome- ve katlinde su~u olan polis memurlan siyle öğleden 6nceki mesainin 11aat 13.30 valiliklere bırakılmıtbr. Mahallin icap
hem n diişmanın üzerine atılmıştır. ttal- bütün bu mühim mevkiler Yunan ordu- nıça: Burada. ayakta kalmış ~lan bazı kendilerinden bilh~a nefret edilen ba~ da ve öğleden sonraki mütalaa saatleri- larına ve mesat saatlerine göre tesbit ecli
yan kruvaz5r1 ti İngiliz ate ine muka- 11unun azim ve cesaretiyle zapt edilmit b~r. da miltemadl hava hücumlan zı yahudile:s- velhasıl lejyonerlerin lnti- nin 1 S.45 de bitirilmesi temin olunmu1- len bu saatlerin bir çeyrek önceye veya 
bele etmekle b raber muharebeye tutuş- olduğuna göre Yunanlılann a~nı azmi neticesinde yıkılmıştır. Bu suretle, h~- kam almak' istedikleri diğe lar tur. sonraya almmaaı velu1liğin müsaadesiyle 
mak temaytilii göstermemişlerdir. İtal- göstererek Timoriça dağlannı da tama- bıa lptidas~ uğradıkları İtalyan ış- vardır r unsur Çifte tedriaat yapan okullarda sabah kabil olabileceği de alakadarlara aynca 
yan filosu, bermutat. kem bir duman men dütmanlarından temizlemeleri ve gali felAketinden sonra, bu şehir halkı . · . . • . • gnıplan 8.30 da dene bqlayacaklar ve bildirilmiftir. 
peord ·arkasında kaçmalı tercih etmiş- Berah zapt ebneleri kuvvetle muhtemel- şimdi tamamiyle açıkta kalmı§tır. ltal- Leır~ hareketmın. reısı .ve başvekil .. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·•••• - - -·• - • -·- ••••• - - • -· 
t'r 1 !yanlan tebli lerinde bir kaç de- dir. ya tarafından benimsenilen Çamlık mm· muavmı B. Horya Sıma dün Ploettiye p ·ı b h Ö Ü lı f db • l 
fa b t rdıklan Renovn tıı "liz zırhlı kru- takasının merkezine karşı İtalyanlann giderek ~ejyonlar §efle~le g?rllşmtiş- 1 U TQnlnln n ne geçece e lT er 
vaz .. r. ttalyan zırhlılarını harbe icbar OSTRUGO VE PINDUSDA son allka ve §efkati bundan ibaret ol- tur. B. Sıma başkaca hAdiselenn çıkma- İstanbul. 29 (Yeni Asır) - Pil buhranının &lüne geçilmesi için tedbirler 
etmele çalışmış 1se de, bunların frar Ostrugo batbnda Yunanlıların ileri mu§tur. ması h\JSUS\IJlda başvekil general Anto- ittihaz edilmektedir. Pil. fabrikalan 18tibsalatını aritınnak ic:in bu fabrikalar-
sOrati sebebiyle muvaffak olamamıştır. hareketleri devam etmektedir. Bu ileri 4 - Korfu: .Müt.emadl hava hücumla- nesko ile mutabıktır. Ve bu arzuyu lej- da hem glndUz ve hem gece çahphnalrtachr. 
llaamafih lngiUzler flmali şarki istika- harekete mani olmak makaadiyle yap- n binalarda bazı hasarı mucip olmllf- yoner teflerlne bildi.nn1§tii'. .,. ,_ , • • ·- • •• • •• •- • • •• - ·- • •• • •- • • - ·-·- - • - • "' -
metinde kaçan dOpnanlarını uzaktan tıklan mukabil taarruzlar püakürtülmüt- tur. '11madıaneye tekrar bombalar ısa- aeneraı .Antoneako tanfmdan alman Evlerde ıııkları malıeleme ifi 
.. alefe tutarak kendi ııahillerine tür. Pindu DllDtakuuıda Enak•nn pr- bet etm!ftir, Şimalden gelen bir ttalyan ihtiyatı tedbirler Selame olunmaktadır. 
War peşini •ı~. İtalya. binde Yanan ordu.a taıafmdan yapdan torplto muhribi fOosu civar kırbJdarı Bu Jlle7Ulda Bilkrefte ve diğer mUhim 
1- Ye Ahnanlarm mtbl'tenli batmlık- hueli&bn tedricen inkipf ettiği anl.,J- bombardıman etmıpe de ıayiat ve ha- flhlrlerdekl poetabaneler asker muha-
Jan Ark Royal tayyare ıemlslnden UCJ8n maktadır. sar yoktur. faum altına alımmftır. 
tqUi& tayyareleri de bomba ve torpil- 4 ~ 
leriyle ltalyanlara nefes aldırmamışlar- EPtR CEPHEStNDE y zaf • • Alm h 
.ıır. ~ sınıfından bir İtalyan E.pirdelı:i harekata aelince ltalyan or- anan enam an ava 
mmhaına bir hava torpilinin isabeti m~ duau burada mukavemet ebnekte İle de . •• 

Bu gece yansından iti
baren tatbik ediliyor 

hakkak sayılıyor. Sekiz bin 1mı1u1t bir Y~ar yeni~en bazı l~~leri igal ~~- Süri .. ·edekı· hucumlan za-
kruvazör aynı Akıbete utramış bir eli- mitlerdır. Pernude - Erairi utbnda uç ,,J rs,.wı-------
leri yolunu kesmele mecbur bımışıır. dört günden beri devam eden bareklbD t • • tİ • • __ .__._..._ .._ ..... 
Pik~ bombıpdımanlar bir ttalyan dest- b~yük bir inkişaf aöate~mealnin aebe- e51ft r8r5JZ geç 8enldl ...,,..,.,. da Yflldk • ........, ....... J30 1111 

... 

royerini yakmış w yan batmış hale ge- hı Yunan S..kumandanlıgmın bu hare- ...,lyle yeni lıf~e feffılldıl YflPlllYOf'• 
tinniftir. kat için hazırlılı:laranı ikmale lüzum gör- a..tyede lleyecan pefı .......... feufıauide fld• İstanbul, 29 (Yeni Aar) _ Yarm ge- • edlldlii, el fenerlıeabün uya mm nd-
Şu halde Taranto taarruzu plinçoau- meıi old.uğu ta~mi? .edilebilir. halyanlar llliylUı, inglDzlePln ddll,,,,. IJaPGj afefl ce yansından (Bu gece yansından) iti- Jerle maskelenmesi icap ettiii hiWldl-

na ilAve edllJnce İtalyan filosunun son bura~akı m~vkılerım e v v e l d e n ...__._I •- -..aa- •• • ..._ Alınan fa....,.....le• haren eehrimlzde evlerdeki JŞ1k1arm meldedir. 
Od haftahk zayiatı: 4 zırhlı 5 knıvazör tahkım ebn1t bulunmaktcıdırlar. Aynı &ruu US gaP..c ......,....... ~·., 1 "- _ , maskelenmesi emri kat'l eekUde tatbik A mahalleler arasında itfal1'8 
w 2 destroyerin batması v~ya safı harp zamanda mühim takviye kuvvetleri de Mide"'""- Pi sofıalanaıadl.. mevldlne girecektir yrıca • . 
harielne çıkması suretinde tecellt et- bu cepheye göndP-r

0

lmi tir Evvelden ha- Londra 29 (A.A) - cTaymis> gaze- Londn, zt (A.A) _ DGpn• ~ VDIJetln ~ Mr .... ..., ..,. ~tı yapılmuı içm dört~ kitlDl9 
melttedir. Francız fllasuııun mtıttmk zıdannut bir ınüatabkem mevkiye anı temıln Kahire muhabiri bildiriyor: nıleri reee İ.cmdıa ...... ....._.. -- ... -hlleeS Mltlln ......... tedılz olunmaama br8r verilmifllr ... 
aflanndan 8 , rılmasına rağmen elde taanuaun b~ h~arhk.tara ihtiyaç göster- Yunan zaferi yakın şarkta pek bilyilk deneede ,....... bir banj ateşiyle br· siyah ı.n veya 1rqrt1ar1a bpatdmau; lediye ineclisi, bu makatla yapalaoak 
edilen bu nette More Nostrum> da tn- me9i pe.~ .~abıidı~. Aksi ~akdird~ .bu ta- bir tesir husule getirmiştir. Suriye hal- şılaşmıştır. .. ~ yeşil, _san piti renkler vena masrafa karşılık olmak üzere üç ;IS 
ıd)iz deniz hAJ.-imfyetin'n mutlak sekil- arruz buvuk zayıatı mı cıp olabılır. Bu- kı da bu tesir altındadır. Fransız hükil- Liverpul taarruza ugramıştır. Düşman öetilerle ıpldan -*ıllmelc ,..U virmi bin lira tabaislıi" · . _ 
41e devammı gasterir nun içindir ki Yunan Başkumandanlığı meti ahalinin heyecanını önlemek için- tayyareleri yüksek infilik ve yangın - • - ·-· • •• - ·- •• •• • • • - ·• •• • • • • • • ~,.' 

Ş.rld Akder>lzde ingıliz harp gemi- teenni ile hareketi. tercih etmektedir. dir ki yük.tek komiser olarak B. Kiyo- bo~balan atmışlardır. Yangınlar ıllrat.- M k• ftl'IERAL DE L IARAD • 
Jeri aynı mam rayı veriyor: On iki ada- Hazırl~~lann e~ az b!r ~~ta daha .d~vam pu Suriyeye tayin etmiştir. Havalarda- le önlenmlştlr. 8 meye gı;, it 
nm mtbtahkem İtalyan üssü olan Leros edece.ııı. tah".1'." edılebılır Bu_ ıbbarla ki İngiliz zaferlerini ve Epirdeki Yunan tNG:lı.tz TEBıJ(;i . • • ili ı Bil JEBLlll .auı ıık sık tngtllz filosunun ve hava P~mudı - Er,.m hattında harekatı? ~e_ta- muzafferiyetini Libyaya karşı yeni bir Londra, 29 (A.A) - İngiliz hava ve v erilirken 111 
kuvvetlerhıln taarruzuna uğrıyor Bu- eh Yunanlıların muvaffalı:ıyetsızlıiıne lngiliz taarruzunun takip edip etmiye- dahilt emniyet ~ teblill : 
nc1akl La1d lJmanmda dün de b8yi~ bir hamledilmemelidir. v . ceii sorulmaktadır. DUn ~dilz yapılan hava hilcumlan 9•• F ·----1 • 
tumız imaat tez"6h}arını ağır huara • Yu!'8" kumandanlagı }en! taarruz ter- ltalyanın harbe girdiği zaman, İngi- ~~ ?.len .''!e yaralanan olmaınıştır. Son deniz har6ının ur r .... ıua 
111ntmıftır tiplen almaktadır. Maamafih yapılmak- liz.ler ileri karakollannı çöl etrafında Yıne gunduz duşınan avcı bombardıman 
VüıA tnİruzler bu neticeleri elde et- ta olan taarruz hazırlığının uzun aiirme- kurmaiıı mecbur olmuşlardı. General tayyareleri Kent kpntluğunda bir eehir-- m Ü him nefİCelİ ftD ku•ruetleri 

m k için Akdeniz filolarını clddt şekil- Yunan do11tlarımızın aleyhine olur. Grazyani Sidi Barranlyi alınca İngiliz- le ayni kontluk illerinde yUksek irtifa- • W' 1f 
ele takviyeye mecbur kalmışlardır Fa- ltalyanlar, ltalyadan Arnavutluğa müte- leri bu fena vaziyetten kurtamııştır. dan uçmuşlarsa da pek az "bomba atmış- K rtu) biJ •ttik 
Irat bu hal, Almanya karşısındaki 'kuv- madiyen kuvvetler sev~ ettilı:lerine göre Bugiln burada taarruza geçmekle garp lardır. ~ent kontJujunda bir ~e U 8 en Ol çe ar• 
wtlerini azaltınamıftır. Maıış denizinde ~unan Başkumanda_nlıgınm bu~u nazan çölUnde yine aynı fenl mevkie düşmek- ~Uteaddit evler~~· Beş ~-
hafif lqiliz denJz k tl .. tesadüf ıhbara alarak harelcatını ona gore hazır- ten İngiliz kumandanlığının çekinmesi d~ avcı tayyaresı düşUrUlmtıştUr.. ltaly&D filosu byor 
ettikleri Alman ıw;v;::i derhal !•~akta olduğu ve önümüzdeki günlerde muhtemeldir. Altı düşman tayyaresi ilasilne dönmi-
Breat Fransız illlüne kaçmajta mecbur mlı:ipf edecek olan bu hart.kltm da Yu- w1111ummm11uu1111111111111111111111ıum11111111ıa ~;TU ~.... •• kapana ...; ..... ;. OrJ.u 35 bı·nı· tay , • .,. 
bınkmalan bunun bir del"lldi nan on:luaunun tam ve kat i muvaffalu- : M d • • : U "- _...,....,...... 'l'OPL&BIN ~ _ --. U I 1 

Tahll bu çarpıpnaJar ınJw:; ~de ye!VI«: .neticeleneceii kuvvetle tahmin § 811f emZJD• § DCELLOSU" • reciler bini balda 
la•- -a.. •-t.. ..... _,___ i edilebilır. - M. M. - : - Duvr 29 (A.A) - Alman uzun men• V8Zlyette 

say . ..u; e_,.....,or. ı: ~ vıuanu uy a- ..,,. ......, 5 d d b• E zilli topları dUn iSl)eden biraz evvel 
tmm dalma daha hafif oldutu dUşmJnı ...agJR .-u uAPAA e e e lr mu- §Fransız sahilinden nuvr bölgesi i1zeriDe .. _._ 20 ...... leBllsl)'le 
mGtemadiyen aramalarlyle, hasınıl~m JfAZJRI Ol.DO.. § § ateş açmışlardır, Ateş fasılalı bir suret- aGl'dlnpl adall ..-.p'lll 60 t1c81'9t ........ 
• blllkls brşı)aşmadan inaııa çekin- Kahire 29 (A.A> - Müdafaa nazırı= harebe oldu = te iki saaı kadar IUnnüştilr c1on ........ -"' dalla a 
meleriyle sabit olmalctadır. Hülisa tn- Salih paşa evvelki gün vefat etmiştir. § 5 Kent sahili i1zeriDe yerıe.imımı. olan elllln ,,,,. ___.._ ft l'l'an•zl•na eltnde.. 
.Utere, en buhranlı dakikalarda ayakta- Mısır kabinesi Salih papnın yerine ye- s .,. E İngiliz toplan da Alınan bataryaları _. .. ~ .... - .. Londra, 29 (A.A) - lll'8taldl-,._. 
durabilmesini fılosuna medyun oldui\ı nlai tayin edilinceye kadar bqvekll HU- 5 Alman I iloıa aür- i üzerine ateş ~. Londra 

29 
(A.A) - =~i·~ BiZ ajansı ~ : Hnr Franm ~ 

ıibl harbı bzanmuı mukadderse bunu seyln Sım paşanın müdafaa nezaretini 5 • • E İngi]terede bombardımanlar netice- y~bulan • ....,_. vetlerinln llJIWIDI karardhmdan 
.ıa, m bttyilk mlkyuta, donan..,., ... deruhte etnıesiııe karar vermiştir 5 atle Breıt' e çekıldı ! sinde hiç bir hasar ve insanca zayiat ~~H.t.. .1-lwf ~~ ~«; ııildiiine .... general Degoltln ~~ 
7alnde yapabilecetl bariz bir ~kilde _ ....., • ......_ · 5 • ! yoktur. ce tlllUl'1UllA ~.ı .-11.1mauı ~-- de ı..ı.n 35 la asker. bin tan'~,...-r 
ala ~· B E'J · 1...-: J.! 11 Landra 29 (A.A) 1naiBz S ___. • .__ len tebJit hakkında De71l Tellraf ....,. ~ .,ınlsl ve ceınan 5IO bin ton ~ .___._ • uen IZGnut rJ8r1H =- • b • • • - .. teWi- E ~· l ı.. • J teelnin dennmJik m1ıhaMri tu satıdan iDliide 80 ticaret 'ftiNl'U meveuttur. Ilı' ............ • ......... 1 ~.,. ~ remu • i yıma cepne•ınae yUmütacbr: kuVftt mUte~ artmaJrtachr. 
Ma.a.telıetlePL - B.QTAllAFI ı illd SAldn:DE - • ii: Ba ....., ilk aatlerinde 51! _RAST~ 1 iDei SAH.IFEDS Amlralbk teblilh'm tahlilinden aPI>- ----•---

. tnilltere · Uzakerelerde ~ 1 Mant deniDncle hafif lmnetle-1 · . - da Yazılan ttalyan harp gemilerinin • 
el~drid, 29 ~~ .. ...w. ... büyük :a • WYl ~ tAhli1 ~ ı rimizle dlimm pmileri ....-. sa da b~ ten~ gözükür gözilk- çok • bir surette haAra ... c1ı1ı .. Japonya Nanu-
suneri :ı ,--.roı nmın relc: diyor kl : ı- da bir ..... teaia eclilmittir-Dit- ! DiK ır duman perdl!8i arkasında kay- la§ılmaktadır: .... ~ 

etnı!fh'· Mesai nazırı B. Grinvut düşman tan- L.!!..:&L ...!.L.-aı_ D~-a.t ,- bolmuşlardır. Lltt.orlo -sınıu.ııf ..... ında ....... "' 35 bin tıonluk bir hiik• •• etİ O 
R 

. fmdan + _ _.,,_ mm ua7~......., PR9•e P- 1TALYA8LAR MUKABiL mhh 200 nillbnetıelik toplarla mGceh- um e 
oman yatla oozı yet 1er1n ~ =~~ ~ • .._... Ditme- arar Yeril- ~AARRUZLAR YAPMIŞLAR ha 10 bin tonluk a :kruftiıBr, 1so mlli-

çolı valtiml••fi 1ıir niabette mltmsdılmı hM: bir~ ..... e t.a arum ell-•nıiJeti Jmadra 29 (A,A) - ~ Yup- metrelik~~ daha kOçOk anlaayor 
...,. kçdi dermeyan etmeJmbdıı s&ylmiilftlr .... " .. ..... malGmat bt'I • lavra. h~ muhablrbıin ~ bir kravadr ft tkl torplto. - - r 

- BASTARAn ı 111e1 SABlnDE - DahOI latiJı1& lcin yQWUı ktthlaJAi • Hdir. ! cllline &örer PotP-adeç cephesinde ttaı- Bu ~ ıo bin toJaluk 11ume bu- JIPOll •AHHISL uı 
haherlere ıöre Cilabat hapiw~ ~ bUtOıı menabl ve :nentnm l a::&.R;;111•111 .... 111111aU1111aal = ;0n ~b~ ~-~ 9uiSril ile bir törPltod.an ~~ GOTOREI TREI FED"ı"ILER yapılan toptan katilden menl olan ele- ekem olmıyui 11tlhMJAtatn elzem ola · unan 1 ar u wuu-~ &-.- ktl ttalyan tebJlllnde bbul ve W9Um 

mir muhafızlal'dan bazılan bu cinayeti lltlhsaJata nakli, lklncl Ununla JDQl8 Jn...IU.. ta men mevzilerini muhafaza etmektedir- edilen hasardan çok daha fiddetJi bir U U 
m11teakip intihar etıniflerdir. ayı aramda 1s - ı09 bm kadar muhteJlf 5 ...., yyare- ~ DUn ~ gelen haberlere ~ darbeyı ıeeter1r. TIRAFlllDAI UÇUR LD 

Belgrat 29 (A.A) - Ojrenildllbıe gö- ltçiler1n orduya veya mOhimmat fabrl- • • • • ırukera .... ,,._ ~ yapılan taarruz- tiıgWZ Berwlck pmWnin yedJli ve Berlin. 29 (A.A) -
re Al:nanyanın Romanya elçisi Berli.9\e ~ ~eemeshd icap ettlrdilinl mzır lennm mddetli Jar kolayhkla pOüGrtGlm~. gemiyl derhal hizmete Amade olmaktan D. N. B. A;ami Wlctiri)"ot: 
sıtmek üzere dün akşam husud bir tren- qlemJetir. r ttalyan ban kuvvetleri Florma ve el- menedemeaalf olan iki darbe bu ı..an. IU.....ni}d"" Nankin ~ 
le BUkreşten aynlmıştır Elçi hareketin- Mesai azm ktibsalAtm mUıiı ve daha h•• nr köylerine taarruz etmlfleMır. Aate- tm yanında pek eıhemmlyetsbdir, ~~ 1 ,181M söre ~ d .. 
den evvel general Anbıesko Ue dahl1f ziyade arttınJacaiım eöylemekle 'ben- UCUmU rt hedeflere hiç bir isabet bydedllme- Bu suretle ltalyanın malllı: olduiu al- te':'mki 1h=d~u:. op ....-:: 
•niyet hakkında uzun mOddet ıörtlt- ber rakam zikretınemletlr. BUyUk Brl- ALlllYADA f ABRIKAl AR mlftir. Bir miktar ha.-r ve ölü vardır. tı mblı ve yedi alır kruvarJSrden flm· nm da V . Vat~~ 
milştllr. Vaziyet hAll nazlktlr. Tap-adan tanramn sanayi ~ ırt.adedl. 'i: , KttçUk İtalyan ll'UPları Yunanlılara dl yalıı.ız bir Jaıuvaz6rle lkl alır kruva- d~nkin h:k':.:1.m ç: ~ 
ıelen haberler demir muh8fızların eski fal.ika nrikıderları h il rakı - BILTllTI PETROL TESI· t.elltm olmaktachrıar. • llasaıdtn ~ blmaktacbr. Bu- etinin yqlne matnıi millt hla.a----~-
rejime mensup müteaddit teften kup nn gizil tutulması tabiidir. Zira bura- ---..•ıww- nunla beraber bu maddi zayiat fqlst Yld " remnen ilan edilecektir. 
faaliyetlerine devam ettiiini gö.stermek-~ ~; dO=a 'd:J!;; SATI BOMBALAJtOI prestijine indirilen ~ n11betle hiç 

0 

~ ~ ~ =t :~an ~bm:t~"~ blltiln meauliyet, nıy;,,~ Landra. 29 (A.A) - Dün gece Lıgt- Cenup cepheıinde birB~ ~:-.. dılı zayiatın çok vlsl Çanpa7, 29 (A.A) - YN~ 
m ~-,....._ rl hlt..lerJn ve mmai tlıltiJltmı yapan- Da••••••• - ..,yaıelerinden mUte- la jı ıft-lm ktadır edilecek ola an1apnalar iP' _~Llıl tına alınmıştır. Alınan tertibatı .._ .... 7e ların ınrtmdadır İngilterenin ~ kldl kuvvetli filolar DUsseldorf - BASTABAFI 1 iad SAHİFEDE - 0 ca an...,. a • JeıJte olan ı..wı-1-~ 

için tasradan bir fırka asker daha geti- kudretine ~ __ ,___ '8 --'•L- faL...ıL-1--~ ttalyan filosunun hangi lhnana çekile- S-:- ,...--- . ""- ~:&..I 
rilece'ktir. • YOWiU"Ul muavenetini Manbaymda gaz ve 8INWll .U.l'UUIUU"llUI Yunan kunetlerhıe geri hizmetlerde bddili btldirllrnemekte ise de muhare- Çinli ~ ltamil lrmi ~ ~ 
BUkreş 29 (A.A) - BqvekAletin Def- ve Birleşik = devletlerinden 18- ve muvuale hatlarına hilcum etmlşler- yardım etmektedirler. Kadınlar milli benin Sardunyanın garbinde bir yerde .......... etmifledir. 

rettili bir teblit~ nazaran 26 lldncltef-~P •. at ve tedıizatı ilave dlrLı.mz filolan Baltık denlzhı- müdafaa hizmetlerinde genif ölçüde yer ba§ladılı ve bir saat lçhıde nRıayet bul- T~de h.m ~~. pzete •: Z 
rinde sabık nazırlardan Vlrjin Maccero ..., • ....., de bir ~ trol tesisa An- almaktadırlar. duğu nazan dikkate almıraa kaçan ge- ı~en de bulunmakta idı. Bu ane ı,idiııf' 
ft'llıden meçhul şabwar tarafından kal- .JAPONYA. DBll•- Bulop .:ia limanlarma ~ hU- Zllrih 29 (A.A) - ttalyadan ZUrihe miler Sardunyada bir limana ve muJıte.. kimaenln ~ldflltl ve yaralandıiı 
ilrılmış ve Sinaya yolunda ölil bulun- &A = ~ gelen Amerikalı yolcuların aöyledlklerl- mel olarak Cagllarlye lltiıCa etmı, o• memektedır. __, 
IDU§lur. 27 son Tesrin akşamı da eski Aı.A.JIJT A.C:AJIL. ..... ,;.. _.;.,.. ..a u ..a ne göre son haftalar içinde cereyan eden caklaıdır. -... .. n1r -
lMıpekillerden profuvr Niko1a Yorga Londra, 29 (A.A) - Avusturalya Jıt- & v Aft&.-•an• hldiseler İtalyada inkisarı hayal dolur- F.ier böyle ise bunlar bir hafta evvel ziyete girmiş olacaldardır. Bu;r~ tir. 
wlnden kaldınlmış ve cesedi Preşnl kö- kilmeti İııgiliz bnparatorlulundan mu- r AllDDIUL muştur. Harp heyecanı a:ralmaktacbr. Uç veya dört zırhlı ne iki alır krunz6.. gemlnln mUhlm bir tamire te~d.lt 
rinde bırtuıı yaralariyle delik detik dasmalılemir ihracını mene~.. Bu Atine, 29 (A.A) - SUven bnah me- Naye Zurlher Çqtu.~ paeteabıin Ro- rUn tngl1iz tanarelert tarafJDdan. hlz.. blleeell birinci .mııf bir Us ne 11 elhla halde bulumnUfM'. Hilldhnet tedbir Japonyaya demir ibractnm men'i murlan y .. ......_ iane mıdılma IOO ma muhahlrl ltalyularm endite içinde met harici çıbnlmaJan tberiDe ter1cet- da, ne de yakmmcla mevcuttur . 
..,. 'm aratmaktacbr. 1c1ııa ........... teNrrl 'frll' 4lre llahmdulua ima ....... Ukler1 'l'aralltoauı daha• ..a bir .... clabl 380 mil m .,........, 


