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" Tasarruf ve Yerli mallar haftası açddı 

Başvekilimiz dün çok mü
him bir nutuk irat etti 

5 . ::;ızas :t 

Ankara radyosu 
--..... -

• u • ., ,. 
CUMA: 13/12/1940 
tl,00 Program w mem14kıtt saat ayan. 

s,• Kfbik (Pl.), 8,15 Ajam ha~ 
8,30 Müzik (PL), 8,45/9,00 Ev kadın .. 
'l emek listui. 

12,30 Program ve memleket saat ayarı, 
12,33 MiWk: Şarkılar. 12.,50 Ajam luır 
berJeri, 13,05 1IUsik: Zeybeık ve oyua 
havaları, 13,20/14.QO Müzik: (Pl), 

- --•- ıs,oo Program ve memleket saat ayart 
SYF ADA ve talepleri ~ında bizi tatmin 'ed~ mayele.ri biızat :taratmak suretiyle o.J..· 18,03 M~: RM,o c ~ ~ kumW!, 

. - B~ARAFl 1 
ci k:l".\f _,,.. cek dereceye \•armış değUclL Kömilr muştur. Bu sayededir ki biz en zengm 18,30 Klizik~ Şarkı ve tilrküte~. 19,00 

bellllin venliii VÜCUt &eV'ŞC 10 ne~ o""'kfarını ~·ükse.k teknik \"C bfı••Üjt ~r- memleketlerde eşi bu)umn.ıyan kredi te- Milzik: rasıJ heyeti. ltJt l(emJ'lfre·t· sakanlığuı vereceği gönUl rahatını ii»tün - " ~ · \ ..ı ... -. haberi ri. 19 45 M zik 
tut.'\n i.:;ten kaçmanın Sefalet. ve peri- maye Uc teçhiz sur~tile istifade edilcceK .şebbüslerlne sarup. bulun.uyonn ve ~ at a!ar; ve ~ e .' u .; 

' :. k~~r L-'e geUrmek meeburiycü vardı. ciheti de kaydctmellyinı ki h.ususi sanayı Seçilmış şark. ılar. 29,15 Rad,o gazete.sa, :anlığı yerine ~ çıkarmanın :ı.cv ~._ ara- 1M1l lı: tu 20 45 T l 21 30 K ( tnusal 
ynn bir hareketin ifadesidir. ~ayan 1939 scne indeki 2,600,000 tonluk is- işletmelerine yatı·ıı:ca mı . sennaye- , emsı, • onuşma 

zauıc.ısu 

E.u Ne), Yeri No.au -C. 88 luniı Aldeniz mah. 20 taj 
20/! 

lt 
u 
11 

·~-... ı 22 

Nevi Kıymeti -üıtündc 12. 000. 
Yazıhaneyi 
miflelllil iki 
mağua. 

sz :z: 

o.. 1 ııieo.u 
T. L. -2..fOO. -

Ylllbncla iaaha&ı :pzı}t ~Mitli bedeli tamamen pefin o1arak 6aenmok 
üzere kapalı zarfla arttınnaya lı:onu)ınuı&ur. . 

l - thal.e birdir ve btidi.. 19/12/940 bdılne ..ıs..dif c..ut..ı sana 
eut 10.30> da 9-tltde IMH• binwncla yapı1acüttr. 

l - ALca oWılw b..bmızdan alacaldan .-rtıuıımıQi ~ ilW• s(i.. 
nüne tı•• ect.. J9/tl/940 Cuınarteai aünll prtıunne.de tadf edldilf Yeo
bilo teklif 2arfannı telclif 1ahibinln bir ~ faaenfa • ...e clO.JO. za 
lcadıır buradaki ıuhemize tevdj ctıneleri ve daha fula .w&k atmak İlt.,,en:-
lerin her ... he·hmsra mllncaallan. 7,. U 5311 {24SO) 

oerlaoıı;aıı;ıııırıınıaıııııaaııe}OllllllDIDllDllDlllFllllllllı 

Bronşitlere UTlll RIUI EllEI tesm. · fenlın hayatında oldufu.i gibi daha tihsallitımız.ı 1940 için üç milyon tan ler i io bt'ttiln ı•:ıknnlar ~ bir çok te- ekonomi_'~ arttırma k:ıınımu adına ). 
\ d . . - ciwrm~b~l~~~~~mW~1~~~b~~~~ _ . n•M~: ~~~.cıa~acaoaa~a~axa~acaoaa~a~axa~c~ao10r•11•r•1•aaaeo•n1•1Mm~~-1aı~a•ın•a•a~1a:0Joaa~r•ı•r•aoaeı~rr•a•1~1a••a~~ı•r•ao~ geniş olan milli hayatta cb ·en ını gos- sem veni iııkiı:aflar hakkında bir fikir Hu usi fabnkalnt \'e teşcbbuslcrm 22,30 MemJe.ke_ı Mat ayan. aj~ haber- .a-...a .__.. "' _. ._. 

teren bU- harekettir. b-u . za~ncderlm kttrahnnsı fc\•luılade ko':n l:ı5tın1mıs ve leri, borsalar fiatlan, 22,.S Miizik: Rad- Manisa IHtynehnllel Morls 9 .. ..,.. ........ mıe ... --T 
Onun içindir ki hük.ümelin bu ınev- ve~-~ r~ ftan haV"lada i<ı:-timai t;.slı;- bu hususta hUkuınct.in m~vü!akabıu al- yo salon orkestrası programmlıı deva- talJIJlllğlnden 

~uda yapllğı \•c ynp.rnağı tasarla~ı. iş- lcr ı'~a~sı ~bilhassa işçinin hayat şart- ıuk kayıtlan ~Wırı~~·.~~~m.~n- mı, 23,00 Müzik: (Pl), 23,25/23,30 ya- 1940 Senesi birinci k&.awlunı.An 26 uet "PUteınb. aiinü öiledea evvel u.at ondan 
lere dair hükümct ı·cisinin verecegi ıza- ı.~ .. r ı.~~~. tl duşundugumuze nki k ii~led ..... aonra eaat ony-.;ı:..c kadar Manisa Sıhhat ve lctimai Muavenet mi,idürlü-hatlc tasarıuf ve yerli mallıır haftasını larının ıslahı da iktısadi istismar ile bir- ~mı ·~"'.~ye e .. .. . rı program ve aparuş... - ..... ~ d 

likte yürümektedir. Linyitleriınizin is- ı~r~t ctmeAt luzıunlu goru) OlUm. ğüade 1941 .. n..t ihtiyaçlanna ka..,u.k olmalı: U&ere. cim ve milcdaıları aşağı a 
açmak fıdet o~ur. TiCARİ VAZİYET B •uıh nı.cvat a.-·L ebiltmo euretı1e mitnabaaya konulacaiındaıı taliplerin ruka· Bundan sem sene evvel üçüncü ta- tihsalAtuıda büyük tcrnkki vardır. Kö- . 1 ..- b . 
.,.. .. ruf ve yerli malı haftasını ar~rken milr ve linyitlerin satış ve t.evzi işlcri.nin AtlzTi-_;urtha~~e~~·baklmından ,....,_.,, orsa nda yazılı SÜ1l VO eaatlaıd& yüzde yedi buçuk muvakkat Ve )'Üado on et tenu-
._ r- l 1 l ~~ n:.& UCJ." ------- b~...-- natı bti;yelerioi hamilen smhat 11\Üdürliiüno ıelmcle.ıi illa oluur. 
Milli Şefin vcrdis;i dirck"tif ŞU idi: de ınuntazam ve arızasız ış ('ll'les ıç n "çinde '•:ket' iktısadl vaziye- 20 toe motorilı. 180 teneke IMmia. 20 tauke ~az.ya.it. S76 kilo roak.ina 

c Nefsimize ve memleketin iktısadi bazı tedbirler aldık, daha da alacağız.> = 1 dınlat=~., başlı~ hadiseler ve tlzöM 7a&ı. 200 kilo makama. 3000 kilo yaiurt. SOOO kilo eGt. 2000 kilo arpa. 6000 
kudret ve istikb::ı.line itimat ederek çok KROM VE BAKIR harek~ler hakkındı- da size malUınat 339 Jiro ve şü. 18.50 2LT5 kilo et. 10000 kilo ekmM. SOO kilo .abuo, SOO kilo eocla. 1000 kilo pirinç. UO 
hevesle ç.alışmak.. Kat't bir imarla mil- lSTlHSALATIMIZ ek isterim 270 Ütüm Tanın 20. 23.50 kilo pirinç wua, 200 kilo ealça. 200 kilo incetuz, 2500 kilo kalm. t~ 700 kilo 
cchhez olarak çok çalışmak ... Sarfettlğl- Bakır madenlerimiz de art~k ~amen ve~ senesi hanci tkarct pli~uz 182 inhisar ida. 13.59 15. kepek. 400 kilo bana fuUl,ya. lOO kilo nohut. tQO kilo un, l 500 kilo teker. 500 
mb: gayretlerin mutlak ve mutlak mı.ıs- fennl bir işletmeden ~lc~Ullis, Er- doku7. mil~on lir.ılık lehte bir (arkla ka- .90 abdullah Fesçi lS.15 20.50 kilo eade yaj. %SO kilo ze)"tİn ~ lSO kilo ni,.ata. 
bet neticeler vereceğioe inanarak çalış- gani bakır ma.denlenmi.zde ısl ltıt paıımlŞtL 67 Hilmi Uzar l3.50 14.50 13 .. 17 - 21 .. 2S 5476 (2500) 
mak .• Biz.im .şiarımız işte bu olacaktır.> artmakta ve millt mUdafnam~ .ta cp 194.0 lJl ou a,)ınaa ihracat ,.c ithalit 59 fıl. j. Tarantı> 2.5. 26.25 

Scuclerdcnberi §ıaruruz bu olmuş ''e cttitl yilk: ek e\-salta bakırın ıstıhsall arasındaki fork ihratatuuız lehinde olm 46 Vitel 16.'15 11. 
bugünkü milli iktı nt sis1.emimiz o !':ıye- temin Piiilm~ b~~ll;11mnktadır.. mil) ou liradır. Du fe\•kalade aktif vazi- 23 F. Solari JŞ. · 15.. 
de kurulmuştur. Dlinyn s.ııruıyunın kıymetlı mad.dclC: ~·ete i~t ederkf'n bu !!enek.İ ihnut 18 A. R. w.üıncli 17. 17. 
İKTiSADi HARP rinckn olan ve biı.im için chemmıyetlı ~·e bilhassa ith•latımmn h.'lCimlerbıden 10 Akseki Ban. 14.50 14.50 
Milletler anısındaki mücadele evvelce dövi1! rnE"Jlbaı olan krom istihsali de gc- mahsüs dereceıic l,ar tenakus oldulunu 8 f. Z. TalAt 15.SO 15..SO 

bilinen askeri savaş şeklindeki manza- nislclilmiştir. da i~t ctmelhim. 6 Faik Soydan 14.50 14.50 
raıını çoktan değlitlrmif, tatbik ve tesir DEMlR VE PETROL Harp hariclııdr.ı kalmukla IJeraher di- 1118 
sahası çok daha K~niş iktısadi harp hali- ARAŞTIRMALARI ğer mcınlckcUcıin ~ ticatetleriııdeki 164052 

İZlldr Valııf,_. lllllllr..,,,,.,,en: 
BuQIU.Q. De.rcköy c:ivannda 8 yemia vo 6 adet uytin aiacı bulunan 1 O dö

nüal mikdarstdw tarla üç MDıe uıüdcletlo Pn7• verilmek üzere açık arttırma 
Ye t....dit midclederi zarfut.da talip ~dan bu defa ela pazarbk suretilo 
'1laleai yaptlacaiandu. talip olanlann vakıAar ida,esine mGracaatları nan olunur. 

5484 (2~03) 

ıU alınıftlr. Milletlerin iktuadl tetkillt Divriki demir dağı fabrikalarımızı bes- tesirler gö~ ooünde tutularak bu ten.a- Wl'18 ~ 
ve kudreU bu mtıcadelentn. umum! Akı- liyeook demlri muntazaman vermekt,e- kusun içinde 'bulWMlulwnm ~kar- No. 7 15.50 tzMUt SlClLt ncAIU:l' 10!llOB- iflal&8fe8IP · 
betine yakmd.aa tesir edecek bir ehem-- cllr. Maden araına i§lerimiz her sahada (iWDdi aarurl ve baUl nocma1 olduğuna No. 8 lut WCVKDAN: Buda .. J'irmi ... sla --~ ~· 
mtyet lktllap otm1f bulunmaktadır. Ye geniş mlkyuta dikkat ve gayretl~ hUlunedilebilir. No. i 21. (Namdt tJnac v. ortalı) Ucuet u. ki 1taab ~hlm" plWaa Zeliha Gü-
Memleketimls bu ba,lt.ımdan umumi harp bD.yUUilmektedir. ltaı:nan dağında pet- İHRAÇ MADDELERtMIZE No. ıe 24.5' vuile h.m1rdıe Denk Demir Nınnt. ..ra hueıbclea çalau.- ıen•.t.ruun 

. r.amanındakl ıvulyetle kıyas E!dil.emiye- r01 bulunması ümit verici bir ke~.fiyet- M()şTEal VAK No. 11 28.59 ~-32 n~ clqi ~ve ıuf ~ falliQl yirmi dGıt aat zart.ıda meydana 
t:ek kadar U.ttün bir WMiyettedir. Bunu tir. Bir taraftan bulunan petrol damat.ı BHbassa .....,, &eyli)'e7.U. ki JNda 

14 
.... ijlerlle iftigal etmek uz.ue t111 ii~ckll çıkarma 9Ul'etile nzirelerini bihakkm ifa 

mUU sınat ve zlrat istihsal teş.ldlltından incelenmekte, dijeır taraf tan yeni damat:- maddelcrlıni8e ~ lıMalmı 99 Cu. Öz«ttlC $1.rketi lft. ·- eden ~ firkeUn t1caret unvanı ye P.. oclea K.uwab polia koc.ieeri Enver ve 
mUn~kallt vasıtalarına kadar, iktıadm lar aranmaktadır. w vaabet kar"5'8da tleiiliL BiWds 11 • Şerif Remzl ll.5& 1i.se ket mukavelenamesı ticaret bıluu Le. ..-... ve l&alir uMuuun ho

7
eti 

· her sahasında görmek mO.mldlndilr. Türk k&Miril ve Tüik demiri K'~ gerek mabsulJe.rimize. &erek medenle. "2 • M. H. Nazlı 1·50 kümleriııe aöre llcWn 2885 D.UDW'UIQ& ~ alwa teteltlairJ«iruin ifa-
MtL'Ll!:T ve HOKO'MET BtRT..tôt Ttltk [IJetnliiDibl ~ ~erimizin rimize talep artmıştır. Ancak memleb- 21! Yel.ön kayıt ve teacil edildiii illn olunur. ana ~ r-=a cclori.l 
Aı.iz <Jlııleyi.cilerim · ...... ciN'ii SÜ• l1WsıMli bliayemlır timlzln bndl illtiy8Çlarmı her ihthnall tanlı- 'Slcili ticaret ıumuıiulu rell9I K.,..,..bda Emoldi General 
Yeni Tllrldyeyl bnunıyanların eld~ ymi IKr ~et~ VE' JÖI ~-öleUe~ :uzdan bah"ll! mtlsaadelerin.l rlea mUILril 'Va F. Teıük ~. ~ Cüral 

e~en bu nıti=irı!a~henllz ta-. ~MOD!:rAAMız :=. btiyaUt-= ieap ettiıalt- Birm~ne evvel mil.il bankalanınwn 1: Mukavel. S48t (2504) 

n klağa.t baş Y nlar k zakta ~!:.,:n Sanayileşne lıatt'keUmi% inkişaf aey- tir. sıilfamhk ve balkm itimadme mazhari- ~tR.KET MUK.A. ~Set -•••-•n••••••••••••••H••••••••• .. ••••-: 
etti eh zama ~ço u . <:ö... r. rini muhafaza etmektedir. Karabük çe- Bu hal roalınma ~aLm almak isUycnler yet bakımındao 'eçirdlklm imtihan- Bır taraftan hmlrde Xarpya.-- 8 i ~ ._. • .,

8 
._ : 

Fakat TUrlc mUleU v~ 'hlikllmeU içln ille ve demir fabrikalannın :istihsalit.m- arasında bir seçml'yi zarul'i kılıruş, ih- dan nasıl mu\•affokıyetle çıktıklarına işe. sokaiında 3 numaralı evde otum. Ne· : ...,. Y.., Y11::ıt : 
bunladr mibuayyenU nıBQddete atı,bırc .. r_~ daki inkişaf memnuniyet vffici bir •e- raaıt.ımw bize en lUzumlu maddeleri ret etınlştim. mık Unuç ve diler tanftan hmirde i lllUK.UI LTD. : 
aram an aret · u program an ww. - kildedir verebilen memleketlere tercilian vermek Barıkalannuz bu yüksek mevkiler.ini ~ Boet.mlı Wyfl Klzmı Dl.. 1 v .a ..._ .a ....... &81 ı 
bık ettirmek ;~t ve hUkümet e!- Bu t.d.riblac daha şimdiden ...mı aarureU hud ulmuttur. · muhafaza etmek1ıedlrlıer. , rlk ..adeslnde 181 numarada otana !fa-ı • ..... vn •~• 
ele vererek ç V'ı bir çolc mfişkü- ......,.. 99 mDB aanaşiill in ikinden iTHALATlllCZ Avrupa harbına ralmen bedi mile9- c:ı ~- aı.Jannıla ..... Jmh ATATOmt CADDD1 - ....... 
lMa ~ nıu olınuıl_ardtr. , beklediii i§l ,..,....p batl•m•lbr. Da- İthalAtımu.a ~lince, bir çok ~ seselerbıdeld me\'duatın sevi9'ea1 hlc; "6r dalrellncle a1rdı tıetnk eddmlf. n:La'Ollı MG 

JOilt lktlla~ vı tuaı:r.ufun ıcapl~ı ıuuua 8YDI .....-T(\~ ltilfBk ketlerin ihrae ~ ve hariçte- dilşmemiştir. Bir taraftan ban.kalanmı· tir. '8Jlıe1d: L•• ft U"'9Ql ...._. llJID 
evvel& bndi ~ tatbik eden hUkU.- bir JdmJa aaauU merke.t -.... itin ki münakale zoı-luklan azalmanuı başlı- zın itibarına ve diğer taraftan haUwnızın Madde 1 - Aktt1er aralarında bir taı. ulıb• a• lhlltwww .............. 
met deDk 'bUtçe pcaıslbl, Yariıelat _..... 1ııer ~. · ca aebctbidir. ~andan aetiıilmeli zaru- temldnlm delAı.t edllll ıu.I netice teklif §irk.eti tefkl1 et:nıqlerdJr. rana _,_ VMı ....,.,, 
mlmlzln muhtelif i~dt bllnyemlu 1 ŞP!K= ıs'i1H8ALATI VE PANCAR il «'lan maddeleri muhtelif yollardmı tıe- memleketin her sahasında mevcut kre- Madde 2 - Şirketin unvanı: (Namık •He .. üiii;.ı.-. ......... , ............ .. 
uygu~ bir fekilde tan~ımı~t ... ~diyatuı Seker falıırlkahıı1mıım geçen MDekl darik ediyor ve etmekte devam edec&- di }W'eketlerinla büWo genişliğiyle de- Uyguç n Ol'taiı) dır. tZMIR ASUYE 1 NCI HUKUK HA-
m~ yerıere, mUşmı:, ..-u~ talıslsl, lstiha1l y0z bin tona yakla"'1ıp. Bu ıaz. VIDl etme&ne lınkln vwrnlettr. . Madde 3 - Şirketin mevzuu: Çlql XtMUotNDEN 

1 millt paranın fstlkran, döviz vaZJyetınlıı ... ae .,_ l.tlkamette ~"•hnalrta- Am yurttaşlarım, gıda maddelerini Banblanmwo eçtıklan bu krediler- tab'ı ve zarf tmalt lflerllt lftlpl etmek- lzmJr t.ezinel ~· izafetle ve-
lllahı, rnemleketbı nı1llt mfldıfaa, iktı· dır. &eker fabrikalarmın fuJjy9tlnden ithalden tamamen milstalnl olan mem- de lJ39 MAeli e.lranma aisbetle bu se· tedlr. kı11 a'Yllkat Ömer Neamittia Kilimcioihı 
ut ve nafia balamlarmdan teçhld 101- pancar eken TUrk k&yto.un. dU.- his- leketimh Cümhurt,yet lktuladt teşkilltı nenin aynı ayında teman !9 milyon lira- Madde 4 - Şirketin mwkeil: ~ a. bmlrde Ku..,-abda Galip bey eoka-
larmda evvelden be.rl takip ettiği yolu 99 utl milyon lira tutar. Panearm mil- aayeainde dlier ihtiyaç maddelerinin en b.k bir teuyüt kayM.ilm.iştir. KUçUk Demir hanında 21--32 numaralı lmda 11 numarada .alda Ş.:ran arala-
takiple muhafaza etmektedir. bayaa fiatı 1938 de 30 para idi. ım da mUhimlcrlnl dahiiden tedarike imkln Da kredilerin Wllınıa millt istihsaU mahaldir. nnclakl a1aea1t daYUUldan dot.:rı ınUd-

BU YILDAKl SARFtYAT kırk paraya, 1940 ta elli paraya çıltaril .. bulabilmektedir. takviyeye matuf btı1Ulllll8SJ1ta hususi Madde S - Akitlerden her blrl ser- deial.,,la ş.,..a namına t;lkanlan dand 
VE tSTiHSALATIMIZ ~tır. Hatta 19'0 90l1 baharında mUs- Bazı m..We ~plannda zaman •- ehemmiyet verflmektedlr. maye olarak nakden :iki yllz elliler llra ye nnkaeı mumaileyhin ikametslhtnm 
Dünya siyad vaziyetinin ne yolda ift.. tAhstlln 50 para üzerinden teslim ettiği ma.n talebin artmMa ba maddelerin ki- Fabrlkalarırmım azami randımanla koyacaklan gibi bUtün :rnesallerlnl de meçhul bulunması dolayisilo büa tehlii 

ikişaf edeceAlni tahmin etmek hayli mllş- ve parasıru da aldı~ eski pancarlar içia fQ.emlliiae •et el•••hp ıiW 'bu ta- çalqmalan nasıl roatlQp ise to~mı.. bu 13e hasr ve tahsla edeeeJderd!r. iade edilmif '" ... hkemece jandarma 
ikili olan kararsızlığı brpmnda almalı yeni bir ftat Uda daha vuilmMlne b- lep netieMWe ~-...o.na tUkeaeee- zın aı:am1 ölçilde işlenmelerinin temini Madde 9- KAr Ye zarar~ ara- Juımandanlıima )"Ullaa mli&ekke.ne üzo-
mecbur oldutumux MUlı tec1btrlerin rv nrllın19ttr. Bu bal Cilmhuriyet hü- iini 7.aDDetmek doln ....._ de ~ru derecede lUzumludur. smda mUteavfyen tabım edilecektir. m.. ~ tahkl&atta 1>a pheın letan-
tmp ettlrd1ll fevkalide sarfiyatı bUtçe kUmetlnln zirai ı.oabsullerimld mm! PiAT YVKSEıüJCl • Bu yolda alınan tedbirler dhnlesin- Madde '1 - Şerllder mUştereken şlr- halda olchala ~ab'onacla ~ adıeai-
muvuenealne ve mlllt paranın istikrarı- dereC9de kıymetlendlnnelıc köy1Uııila re- V91ile bulm"' ikea )"Udumu.ıda sörli- den ziraat bankumca mUstahsilimize keti temsil ve idare edecekleri gibi ikl- n1 bhıedikl.ri w laal• aerede oldu.iu 
na tesir etmıyecek: menbalardan lrupla- fahmı temin etmek h~ ati*rw ~ fiatv~~ temas e~ ~- yapılan yeni yaıdnnı kaydetmek iste- sinin şirket unvanı Ue birlikte mUşterek ela b~ Wlameclikleri teabit edildt-
mağa a7.amt diklcnt ve ttına g5sterlyo- dl~ yüksek hassasiyetin bir deJUklfr. auyecepa. Duaya bUbnnuun akiilerin- rirn.Sl imıalan §irketi ilzam edebllecekt.ir. i1D4ea mahkemece illnen tehliiat icra-
ruz. Mu.talı.ti önümUı.deki sene pancar zi. tlen memlekeüan\z do masun kaı..,u4ı. GORTA SAHASINDA Madde 8 _ Şll'.ket 15 Teşrinbaııl 1.CMO ... bru nri1mittft. 

GUmrlikle.rde alınan vergilen.; mil- ı·aalinc :ehemmiyet verirse emelinin ko- Yu.rd~ esnaiyeti bir çok .~elenleld İNKİŞAF. . • tarihinden itibaren iki sene müddetle Müddeial.,ta Ş.yan'm bu baptaki 
hlın miktarda azalmasına rağmen umu- runacagua e;nln olmalıdır. stok ihtiyaçlaru1U:ruı takviycsı 1üzuıııg. Memleketimizin sigorta &abasındaki devam edecektir. Daha evvel taraflarda mubakemeeiain bld.ıia 18/12/940 çar-
mt fst.ihsalAlunwn seyri varidat muham- İKİNCİ KA:~rr F ~RİKASI nu doiurmuş, bil su.retle ınallaruı t~ ~~ma ayrıca temaı etıneği faydalı her hangi biri tarafmdan müddetin hl- ıamba gUnü eaat 1 O da lımir Aeliyo bi-
menatını tahakkuk etttreceiimi.zi göster. KAğıt sanayumıı buyUk hamle yolun- Ye takslminde yenl bır QUlnzene teesstia görüyorum. tamından laakal üç ay evvel hilafı ihbar riaci Hukuk bakialliiin• celmcai beyan 
mektedir. dadır. İzmit ~U~ fabrikaııının kurul- etmefe h-.lamıştır. Yflkse~eleı:tn. en Y1111gm sigorta .üc.retleriıüa temilitut- edilmedi~ takdirde şirketin mllddetl ve selnrıodiii takdirde H.U.M.K. nua 

Bu yıl zirai istihsalaturuz son yılların ması sona ermilln·. • nıllhlm kısmı eşyanın ınenşemdeki. fiata aa. beklenen milsbet netice t~lrlrnk milt.eakip senelerde de birer ane mUd- .. O 1 ve 402 nci SMddtLwinin hakkında 
vasatilerinin biraz UstUnde olmuştur. Bu surede _piambye kadar haraçteo ıe- yul maliyetin tereffil~nden llerı ıel- etmie ve 11-orta f'dilea lu~ ye-- detle temdit edilmif olecalctır. tatbik olun&cQa t.Olii makamına kaim 
Bilhassa orta Anadoluda mahsul çiftçi- len b~ca k,ilıt ~am ma~ dahil- naektedir. Bilnyevt ~ette olan bu te- kail• bir sene 'llllf....._ 14 mibea Un Namık Uyıuç Nael Un.gUchr olmak bere l1An olunur. 1Z/12/940 
!erimizi memnun bırakan bolluktadır dm &enwı ve ~ı kiiıt fabnh•ra da refffiler ka1115uıdn fıftkilıqetfn alacait artmıştır. iJ1U.,Uı imıuı 
Müstahsil iyi pazar şartları karşısına.: yakında faaliyete ıeçinnek bbU ola- tedbfrler ancak mibbet aehada (dabHfr.. Hayat slgort.alanndan ise, yUade yinıd İşbu şirket rnuk:avelıe.namut altına ko- zİh 
dır. Memleketimizin bqhca mahsullerin- caktır. Bhaaenalıey~ Ud mlsline çıkacak eli. Nete~ bu ı:lhı .m~lla~an dışan~ beş. bir t~ı:ay~t vardır. Aynı ~ ŞU· nulaıı lınzalann. lllua ve bUviyeUerioi Ta V 
den olan buğday ve diler hububat nevJ- lst~lltmuz ha.matem kiiıt ve karton celealerm daha r:CIUI imkiıılula tedan- besindeki ıhny.ıtlaruı yek\Jnu aae 8 mn.. tam~~ Naııuk Uyl'J,Ç ile Naei 1Ja- • • • . 
]erinin fiatleri ve satı, qlert htlkilmetçe Uıtiyacımw tamamen karşılamap klıfi ldae (ll~r. .vona•yaklumıştar. _ . ıUderln =.,=ederiz. Ga.ıetesuar.uı U/12/9.fO tarıhli nı .. -
ınüstahsilin menfaatini en iyi 'koruyaca\ ıelecelrtlr. .. Bir lene evvel ~·jne iklısat ve tasarruf ~UT NETİCELERiN İJıliLİ Şahlt: Jıloila AhıMt Uauwı,.ncU aelületi~ ~i .atuaunda 
ck.lde tar.zim edilmiştir Deri sanayııml.% liem halk ve hem or- haftam mllnuebettyJe: Aais yuru.tlarım, aok.alanda 19 nu11l8rada Nabi Yılma& çıkan b:udr BeJeclJyeeaRan Ekmek ~ " M htdif · t sahala;ında v uh du ihtiyacımızı k:t~lamağa çalı~kta- ıHUkUmet aıUtf')Takkızdır. Yeniz ve MUlt ıiktısat r.ahaıında aüniia ~ . ~ l1ln l>elediyeniıı emri muCiW 

. u z.ıraa e m : dır. aebepm ..,.k.UlaUf fıat tereffiileriu lerl sa~bilecek mewulan kJMCa ı.. unzası: . 7 /U/940tariblncı. im def. netrecUhaell tt>lıC mevadlar Uz.erinde aenelenlen ben TL..L~ •• • L:u:t- • cu _ __.__ erilml ı....ı_ d-=....:- s~L ..-t.. bul Du --L-.1- Şahit: lamiıode Kahraman aokaimcla •-- ed.-1. anl--"l.1.1- _:!ta_ '2/12' b. .:1_,_,,:_.1_ !-"'-' ...,._ .... YJJUUS ........, lıi&Dql ... -· ...-;y- v yeceAKr• --oaır- ..- llWll ~ •.lllUl'Ol"Ulll· ~ -..-... 14 _,, ___ .1. n- . •---' ı---- ..ap eır&eıı,. ...-•)'-. U4JI ı, ınun~1!1 •. 
1
: proıı:am lwı&MUM19 UAJ• belerimb arasmcfa en~ matlluuıa ... ld1raet bu ..ıı.uki tedbttlerl mmt Jm;. CWPhuriyet idarNôllin ~ w.rtaı ...... ~- ~Yt ,_ - 940 tariblnn ~ cikülmiiftfir. 

~f ettirdi~ m~ye dev~ etmekte: çi~. İthaliım ıh- •a--.. nmma bmmu ~Mblde aJını,hr. ebernmiyeti, ]hatta auııMtti 4Uııya vA- Ulll~ No. 6.130 HUIUll No. ~,192 Ebıek fiyah 7/12/9.fO ~den iti-
1(1;-- ~leketın zıraat ~letlerile teÇhiıı tlaa_ ild1yacamm keMI ıiaıılik Ye 4lo- Lüzum göl'(Udükoe bu kanunun cer.al Jttinln ihdas~ mUM-Ul ~ ral- İfbu Fket mu.ka"'---' -1 baren tezyit cdlldfiinden 1 '1,/ f ı/940 ta-
1~1~ m!1hlm ~alar ~ eUik: ~mle- kwnalılrwla kaıt•leewk ndyeüal .... madaelerinia tatbikinde &encldilt e411- uwo meıııleketimi&iaı ikbaadt Sfl:aaQa ber konulan ~ ,.m.. ~ btl!iJ"'-1 rldncle taklıı .illngı hiilı:nıft olm.dtfl taY-

ke-tuı •.kt~ slatenunın temelı.nı ~ «......ve ..... iftilaar Mllec:ıtk .ti- mly.-ektir ve~- hangi birsarsmt.ıya maruz kalmam11hu-~ Wm,,. ~n 7uW phit. alhan A&n o1unur. 
e~e~ 2.1~t JFri. her uman olduiu glbı eeler Mı._br. Ham ltütOn teqMılar lBTtKAa TESDBÜ'SLERİ lunmasiyle sabifü·. lerin taı:W.rinde .u\atwn Y~ -------------
clusundüklerımlzın bafınd• ıelecelctlr. yerli iplikle çalqmdrfedar. B--. lıalpu& Bazı ihtikar t-.ebbüaleri nüve ıa.lin- BUlilnkü aetic:olf'ri Ude etmoii aaüıa- adıwderi yıuh Namık ~Jl'lf :la. NMl Dallter:;a. •.tir 

Mf!" SANAYllMtZ bezi, renkli " Jttnll kumaşlar ve 1ıil- de iınba edilmitıU. küa W.. '-iler ....._. " ~ UııcWe~ oldutuau ıuclUt ~ 8iD j_ Am-E 
V~ KöMO~t~ _ . hassa ordumuzun ihtiyacı sırf yeri Jaa. S-.sı m0 sPYni)'ed. ka1'MılileWUr ee birltllmlz, beraberlltfmlz, kenc11miıe doku& Jilı k~ IU.tll T~ •YllHQ • .,.... ıJli.i,. Jm"AffANua 
MılH sanayumız buıilnkü medeıuye- m ••• -..ı.. ......... ki ilnikir tetebbiillıari ......... ..... -. Wrbirlnaiz.e itinıadı--. qıijeye l>aik- OD 'blrincl p~ aUıPL ~ ... .,. BllDll.. BOCAZ 

tin ~nat etti~i demir v~. kömU.r temel SEREFLt MAN7.ABALAR kalmaşta. Mwaatila Oatlerl ~ ,... ....... wı..a sut'_... ,.. llClk .. ~. S.B. . .. .. .. 11~/JH) ,...,__, ır.~" n 
sanayunden "1cimya anayune ve barcıft- '" HülAsa bir t.traftan tutunmak diğer re yW.seltmıeri ıec.iye ile Udifa .._.,.,_ lilimiz.dir. (Sürekli alkışlar). İzmif US™" JM>ter& Sibeyy1. oıo.y ~L~-L.~N (9ft) 
lem gıda :sanayilne kadar öğUnülecek blr taraftan ink1taf dmek ~ w ruz. Piatlerjn zanri tenffüüa1 w., •- Bugünküncieft çok deha iyi günler gi).: ~ nıührU ve ~ ~ .....,_ ~ ~ ,_ 
ehrnm ~eklinde ~ademe kademe yüksel- milcadelesiııde olım sanayi ve maden q. &irea Mbeplerill ertMaa kaWın1ııııaw9a reccğimize eminı.nt. (Sürekli alkışlar) Umum! No. 6331 BUIUll !V~· 8/9'l ~- ... t::J: IOlft 
•nekteclir. 1erimWo bugUnkU vaziyeti Cümhuriyet da çalıpnıktayu \'e çm11<3ıi1&. HW- ........._ Mili Şefinliı.in ,_.. arzcıt. lfbu mukavelwme fure\ioiıı dainde " '9tls • 

Köınilr havzamızdaki ocaldann tek hUkiimeti icıin hakikaten şerefii bir man· metin bu yolıia •!makta oJtluiu we .ı.- tiiila llderi olmaktı devw e•ınktw. aakh ll/11/lNO tarih vı (6330) ._.. • • 
ida~ altında devletçe işletilmesi tabak- z.ara arzct.aıekiaclir. Bu j•leri yüriitme- caiı tedbir._. bütün y~ N*imile, -nleketia iJdlwli U41ret mi numaralı aslına uygun oldup ~ Pirilld .m aaUW...• Delder 
hık etmiş bulunmaktadır. Bu tedbir Din her :oeyden evvel bilgi ve aı.imle ~ itinuuhm ve yaıdımuu beklerim. BuDaa ,.. isıtikMüne ıtimet ~ ~ kılıo4J. Bin dom yüz kırk NQ.8li Tet- Delnlll' AD BAMf:IOGLV 
Yalnız mldenciUğlmlz için değil bUtUıı liltte bir armaya ışi olduğu meydanda- lçhadir kl lilmaawulan bıJa mal müba· (11 ... ır.in. Kat'i bir W..tıa .-ce1111n rinisani ayının on birlnci paıarttJıi ~ CiM ,. ,,....... hırt ••len .. 
•ktuadt sistemlınlı için ehemmlyett laa- dır. Bu sermayelere vilcut vermek şere- )'Ull auretiyle buzunmluk bavaAJU J .. • olarak çok ca~ ....ıettflWU pf· nü. ll/~1/1940 BLBKTalK 'JDAVILBlll 
ltclir. Filhakika kömUr btihsalAtımuın fi Cilmhuriyet devrine nasip olmuştur. ratmaktaa içtinap edilmesini bithaua l'dlıeırin mudu :ve mutlak •emtere '"ere- Otuz kuruşluk pul Uzerinde U. tI Ttf- 8WIDtl a.rı. 9tkdl Ne. iL t..lr 
fe\'kalade şerait lçlntle dalıl artmasına Cilmhuriyet Türkiyesi iktısadi kalkın- tavsiye ederim. criine inanarak ~. rin 1940 :tarih vıı hmir Uçilnçü not.t!ıri lln ... Sille • .......... ....... 
r~ğmcın bu artı~ nisbcti havzaml%lll zen- masam kendilinin olmıyan sermayelere Aziz dinleyicil~rim, iktısadi hayatı- Hepinizi hürmetle selimlarıın.• (Sü· Sürena Olcay resmi milhril ve iını.ası. U..ma kadar ............. kabal eder. 
g·nliği veı iç ve dış piyasaların ihtiyaç bırakamazdı. Bütil!l varlığımız, .milli ser- mızda çok mUhll'l bir rolii olan banka- ı·ekli ~·ı.ı lar). 5417 (2501) TELEFON : M7t 

~ • - ~ . . . ~. ..,.... ' . , "'; ı, . 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

. - . 

1-""0SFA.RSOL, ,Kanuı en hayati kısmı o1au kınuw yu\•arlae&klan tazeliyerek çoğaltı.r. Tatb işWı temin eder. VUcu 
devamlı gençlik, dinçlik ,·erir. Sinirleri canlandırarak asabi bılhranlan, uykuswluiu ciderir. Muannid inlobazlar 
bar.lak tembelliğinde Tifo, Grip, Zatürrie)"e, S.baa nebbatlerinde, Bel geYfekliği ,.e ademi iktidarda ve kilo almakta 
şn.)aıu hayret (aideler tenıio eder. 
FOSFARSOl.'iin: Ditcr bUtün kuvvet uruplanndan üstünlüğü DEVAMLI BlR SURETLE KAN, KUVVt.."T, a, ..... LIU"ll 

TEMİN 1..,,M~I \'e ilk kUDananlarda büe tesiriai derhal cöstennesidir. 
Sıhhat Vekiletinin re5m1 müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

;. .... -~ ........... ~ ~ \ .. : • l .... ' •. 
. .... • ~ • " ~ ... ,.. .,: .. 'f' ":~.:. :. 
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As eri vazi~et 
•••••••••••• 

ltalyanlar Afri-

US C::::E en ::::::::s a:s 

B. HITLEHIN NUTKU 
ETRAFI A 

Arnavutlukta i ıtaıuan. 
ıar şaşkınlık içinde -·-

kada da, Arna- Ingiltereyi tah- Bir yerde muka-
vutlukta da çok ribe muvaffak vemet edip tu-
fena vaziyette o amadığını tunamıyorlar 
iıagilizleır Mısır so··y)emed• -e-
hııdudunda yddırım 1 BUNUN BiR SEBEBi DE KU· 

;s 

• ÇÖ ÇiLiN Ü 'KÜ 
EYANATI 

Sidibarranide 3 
Italyan fırkası 

• • 
esır veya ım-

a edildi 
~:'!':nz~!r:~~~!~~ efkarı- ingi iz gazeteleri ANDANLAR ARASIND Ki uBir·nci erecede bir 

nı bu ün altıkndar eden en milhim hlı- böyle di11or, B. Bitlerin IHTILAFTIR zafel' 1ıazanıldığı mu-
dise, ynni şimali Afrikaclaki tngiliz ta- İtalyan mağlubiyetin • haJdıa • .-.ırı müda· 

Istanbulda dün feci bir 
kamyon kazası oldu 

~~~~~~~~x4x 

Bir ihtiyar öldü, llir çocuıı ağır yaralı 
İstanbul 12 ( Y cm Asır) - Geç vakıt ğc bn laınış, arkasında yürüyen 15 ya• 

Çakmakçılar yokü unda bir kamyon ka- şında Nevzatla fl2 yaşında Ohannesi al• 
uısJ olmuştur. &".ı!öı- Hakkının idaresin- tına almıştır. Ohannes ölmüştür. Nevı.at 
de bulunan knnıvon motörü bozulduğu ağır yaralıdır. 
için answn yokııs aşağı geri geri gitme- Şoför tutulmuştur. 
··-·-·-· ~--·-·-·-·-·-·-·-· •• c -·-·-·-·-·- _.,_ -·-·-~~ 

Örfi idare komutanının temasları am~:~..J~;kkında şu miltalanları yUrilt- den de bahsetmediğini Atin • 12 ( AA ) - Arnavutlukta fGG taahhü Ünt .. z ye• 
" t.."\.I halyan hatlarının arkasında şa§kınlık ha-
Şımali Af~kada aylardan beri bu ta- SÖ)' ·yor berleri çoğalıyor. Bu haberlerin çoğu rine et·~ilmiştirn lstanbul 12 (Yeni Asır) - Ank::ıraya giden öıii idare komutanı general Ali 

nrruz hareketi beklenmekte idi. Fnkat Londra 12 (A.AJ - B. Hıtlerin nut- elimize düşen esirler tnrnfından veril- Londra 12 (A.A) - Baıvekil Riuı Artunknlm örfi idare mınt.aknsına dahil valilerle burnda yaptığı görii "1~ 
bu ln"ilizleri Sidibarrnniden geçerek ku etrafında gaz.ctl'ler tefsirlerde bulu- mektedir. halyanlnr henUz hiç bir yer- B. Vinston Çörçil bugün avcım ka- ler hakkında rıllıkadar maknmlnrla temaslarda bulunacağı öğrenilmiştir. 
Tr blu fcerıcrm. i'\. 

1·a..J"r so1·-cnk bir ·ft- n y l T" 1nt' L--....--
1
·-

1 nL"m· de B b wl ~ ··- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- .-...-4 < ~ "'l\. w. JUi Mı u or ar. u.} UdSIUHJUll..... • de tutunamıyorlr. Bunun 8C ehi mag u- d ku b l . be .. -·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-· " - - -· 
::ırruz değil, 1tn1yanları Süveyse ula tı- Hitlcrın sivil olıtııiyi, kadınları ve ""- marasın a vu u an yenı yana- / ld 

• ...- biyelin mcsuliyetini birbirlerinin üzerine t d S"d"L-- • f . d .. 1tal J ... mı"tt· bu-yük bı"r kana acı ı ..... cak bır" taarruz olacaktı.. cukları bom'--tdıınnnı munn·· sebetiylc ın a ı lUW"ranı za erm e uç • AJ ~ , 
... U<J atan kumandanlar nrnsındaki ihtilaftır. 

Jtalyanlan Sidıônrraniye getiren ta- sahte goz yaşları döktüğünü ve bu su- Muhnrebe devam <.-derken kumanda yan tümeninin ekserisi esir veya Ankara 12 (Hus.ısi) _ İzmit vilfıyetlmnktadır. Knnulm genişliği 17 ve <lerin-ı 
arruz Uç ay evvel başlamıştı. Bu sıradn retle Almanların yalnız askeri hedeflere heyetindeki dcğişiklıkler vaziyetteki imha edildi8ini, bu esirlerden bqka batnklıklarının kurutulması işi ilerle- liği beş metredır. Kurutulacak toprklnl" 
Almanlar dn 1ngiltereye tevcih ettikleri taarruz ctUklcrı iddiasından vazgeçtiği- kararm.lığı artınnıştır. Bir çok ltalyan külliyetli miktarda harp malzemesi mcktedir. Gökçcoreıı bataklığının kuru- civnı·da arnı.isi az olnn 22 parça köy hnl• 
.şiddcUi hava hücumlarile birlikte lngi- nf yazmaktadır. B. Hitlcr Vc.rsny hak- esirleri harp ettikleri toprakların Arnn- olan halyan kuvvetlerinin kara or- tulmnsı işi bitımstir. Burada on kilo- kınn dağıblacaktJr. Bu köyler sıtmadan 
)iz ndalanna bir ihraç hareketi yapa- sızlığından bnhsctrr.iştir. Alman devlet vutluk topra1iı oldu;;unu bilmiyorlardı. dul fmd ki ed'l" k ı metrelik bti~ıük bır knnal açılmış bulun-

1 kurtulacaktır 
Caklannı fd lia ediyordular. Hatta yapa- reisinin nutku İnr.11liz müesseseleri hak- "' .. ·an tara an ta P 1 ır en n- .. -·-·-· • 11

•
11
-·-·-· -·- "-·-·-·-·-·:..·-· ---·- -· • -·-

44 

.. Zira kendilerine Yunani tanda harp el· "li h .J • lru tl • 
caklan sullı muahedesinin gününil bile kınd:ı Almnnlann cehaletini de meydnnu gı z ava ve -uenız vve en tara.. Tahta traversler ı·cı"n lı"ıans v•rı'lı·yo·· tikleri söylenmişti. Uçuş şartları fena ol- ~ 
tayin etmişlerdi. koymustur. B. Hitler İngiltercnin kuv- duğundan ltalyan tayyareleri Yunan ileri fmdan da tiddetle hırpalandıklarını ' 

Her halde, İtalyan taarruı.ile İngiltere- vet istimal ederek bugUnkü vaz.iyete gcl- h _,_ .• h" b" k d • k 1 d •o'"yl i•&!- Ankarn 12 (A.A) - Ticaret vekAlctin- miyen bir nunuırah listesinde bulunaıı 
ve ka-ı Alman taarruzunun b 1 .. lı'kte dı'.l:-h.ı' •'o'ylemişt• .... Halbukı' İngilt"'""' do- arı:.ıı.etını ıç ır no ta a ~ n e eme- Of Bemç:'!~ı· ··-1 • ·ı- . . den teblı'T. ....:ı:t-ı..tn.: "°"' . 
"' -..- "' &ı• ..., ' ~" miolerdir. Avlonya ve Draç İimanlannın orçı •u soıaen ı ave etnıı•tır- ö ~·~·" gümrük tnrifesinin '°' inci po7..1SYonuna 
1.- lıyacağı kararı ..ı..1enmem'''H mlnyonlariyle Hitlerimıe karşı tam b'r • :t • ,. :t • Yabancı Ulkelere ihrnç edilecek mah- dahı'l ve d.._.ır· yollnrmda kullanılmıyan 
UH 1>~ ~- 1! şiddetli bombardımanlarln büyük tahri- Bu -tt-la tli b 1~h u1 "'"'" 

Brltanv. a imparatorluğunun birinci i birliği yapmaktadır. muvwın ye areK1ı n manası sul!ıt ve mruntılntm lisansa tabi tut ma-
bata u rahlması ltnlyım hava filolarının h-'.l--d b" ·· l k fı h l"i.içtik eb'addakf tahta traverslerin xnt"Z• 

der ct'de ehemmiyetli Uç stratejik nok- • ·w• . . . 1 WUU11 a feY &oy eme rsah e- sı hakkındaki 2/13477 sayılı kararname- w 
tnsı olduğu malfundur. Birincisi İngiliz DEYLİ HERALDİN YAZISI hareketsızlıgı.nd arhmı tır. Bır miktar ha - nüz gelmemipe de birinci derecede nln sureti tntbikine mütedair muaddel k<\r talimatnamenin lisans verilen iıu 
odalarının kendisidir. !kincisi SUveyş, Deyli Hcrnld Bitlerin nutku hakkın- yıın tayyaresı e bazı"Ooktalarda sa~lan- b" zaf lmzanıld .. uhakkaktır talimatnamenin lliraç1arma lisans veril- numaralı listesine alındıl:rı bildirilir. 

İş b il h d un1 tır H ed iki mı~ knlmış olan balyan kıtalarının ıa~ ır er ıgı m • • .. -·-·-· ••• -·-·-·-·- 1 ·-· ' - -·-"""' 
U •• ~t-ZI s urd te u ç as a .... ı Y""'•nıc • arp en M h ha • b" d' k .. -·-·-·-·-·-·-··· - -·-çuncu:ıu ngap ur. - aı ........... • ııini temine tahsis cdilmi§tir. 15111 er ngı ır uımana a!'§l 
gag noktada tngı'ltere iiç m!hver devleti- memleket dün konuştular. B. Çörçil ha- h 1 ·ıt . Yenı· Alman J 

kik ha alist b. }'---1- J... müdafaa taah üdümüz yerine geti- ngı erenın le, ynnl nrasile Almanya, İtalya ve Ja- · atten ve rptcn re ır ı:;uıııa 'l..l" 
ponyn ile lmrşılşnıştır. bahsctU. KötU haberler için olduğu gibi rilmi§tir. ) 

Uç ay evvel iki mihver devleti, yani iyi hnberlerl d:? aynı objektif görüşle Almanyada bir cok GENERAL VEVEl.. ı·htı·yacı bava hu··cum arı 
Almanya ve ttalya, 1ngilterentn iki has- izah etti. ' TEBRiK EDJLDJ 
as noktasını scçmlşlerdl. Birlikte taar- B: Bitler ise işçilcrlı_ıe ~y~tın.d~ yer bombalandı Londra 12 (A.A) _Harbiye na· Londra, t2 (A.A) - Lortlaı kama- Londrn 12 (AA_) - Royter ajansı bU-' 
ruz edec ~rdf 1ngiltereye karşı havn hUdısclcrc temas ctmcdıği gıöı mlittcfiki • I k I k rn.sında Lort Snabolgi İngiliz ticaret diriyor: Fanliyctınz geçen iki geced~ 
hUcumlan müsbet blr netice vermedi ve İ';81ynnın mımı!f~laycts~iklcr?ıdcn .de Londra, 12li~~.A) -:- lngiliz hnvıı ne- zıbarı,_~c ımparatokr u dgelnc ı.~~mkay filosunun eon znmanlardakl zayiabna na- sonra dün gece :B"mningam mmtakası g~ 
h hald .. ,__ 1 1 -:ıt eyi fst'lJ! te- hıç bnhsctmemıştır. İngiltercyı tahnbc uırctlııin teb gı: lngiliz bombardıman §tu1tu orta §<lT or u an ~ U· zan dikkati celbcderek ticaret gemllen1e ~ mikyasta bir hava hücumuna m9" 

er e .llllnan ar ny,u er ı u d nff 1 J dıw • 1 • • '1 limanl d"" . d 1 V ] "' dak" _ _,_,_ ,ı febbilslerlnt slmdilik bırakın~ olacak- n: ~n m~\'kn a • o ama
1 
BgmBiı. :iznh

1 
e~e- ~yylntıredeakrı. ıstı a anndı nluıımanbı~a- man anı genera eve e apgı ı birlikte onlan himye edecek harp gemi- ruz kalmış ve düşman tayyarel~iu ... e 

hırd miştir. Bır ç ny Cl'\'C • ter motor- u a n ı tayyare mey a annı om- telgrafı göndermi lerdir: !erinin de arttırılmasını ist~ ve §llll• esaslı hedefini teşkil etmiştir. Binnin• 

Ş,ı~_,. Af ik dak" tn g lince iti kıtnlarının Mun geçeceğine ve Al- bardıman etmişlerdir. Garbi Almnnyada A tanl d'W h ek"t --'- lan öyl ... -ı..+;,.. ..... .... bir hnftadanberi hücuma maruz de4 
lllUUJ r n ı arruu:ı e , k . • . d nava a ıger nr a Ban8• ~-· h"40• b·~• 

Grazyani ordusunun hareketi süratle in- '?an ı!:'~an!1ın t:°nddrndnB ~cçıtkrcsmıd' • mlrnehir d~~an •. be~ektrlkuhtesanllf trhallednrıfl ve tae- sındaki ordu1arımız namına sizi ve - Vaziyet ümitsiz: değildir. Çün'kü ğildl. DUn nkşam gUneş battıktan ır_. 
11:· f etm'" ltalyan ~"Uvvetleri Sidibar- apaca ....... a ınarulor u. ugun en ısı yo1.1un gı ı m e ere - . ithar edilmio bUyük ihtiyatlanmız vardır. sonra başlıynn hUcumda artık mutai 
~ 1"il• k b tikt de buna inanmadığı için uzun bir hnrp- nrnn edilmiştir.Bu geniş harekilttan yal- kumandamzda bulunan kuvvetlen Aynı' .. n .... anda her gUn bir PO]t gemiler olan aynı tnktik takip edilmiş, birbirini 

ranıye ge er~ urasını geç en sonrn b h di y in b" h" d b • · dö • ti ,_ ı. fe · · d d l b "k ..uu• ~- d "{'4 taarruz nsızın durmu<mır. ltalyanJar te~. a ~ yor. a ız ızc ucum an ruz \r t yyaremız nmcmı~ r. parıaK. zn rmız en o ayı. ~e rı yeni hamlelere ve bir maniaya u~k- dnlgnlar halinde 1akip eden ü.şınnn ta .'4 

tckrnr taar.nız niyetind~ olduklarını in- dcA'ıl, ~~cumlarımıza nasıl muknhelc -x- ederiz. Parlak muvaffakıyetımz he- sı.zıngelmektedlr.Fnkatibunarağmen bu ~areleri evvela .Y~gın bombaları ve bı" 
kftr etmediler edeceğim de anl.ıtı~·or: pimizi sevindirmiş ve ruhlarımızı vazıyet ciddi bir pıahlyet arzetmektedir. lflhanı yüksek ın;!1~ bo~:1:1'1 otı;;: .. 

21 ikinci teşrinde Stefnnl ajansı öyle ALMANl'A iN KABUL Antakya terzilerinin gururla doldurmuştur. Lort Snabolgl vesika usulUnUn daha sıla lardır. :lcrd~i~ r da FiuıisC 
bir tebliğ neşretmişti: E · {i · t güzel bir kararı HiNT KIT ALARININ bir surette tetbildnl ve havaylcl zaruriye sara u ıynn ı . ar ~asın k ~ biı· itte 

Bnu yabancı asken münekkitler Sidi- mı '1 C HE.'l An•~t....8 12 (A.A) _ Milll tasarruf KAHRAMANU;;ıt.l del". olmayan ithalatın menini de latemİ§-' bf lr kaç mektek • p, bıdr po mer ezı, 
b 

1 
. tı d M 1 Londrn 12 (A.A) - B. Bitlerin nut- ....... .Y ' u ti atye mer ezı eat1 ıT. 

arrnn n.ın ?. P n an ~nrn ar~a lrundnki A'·nıp Jntnsına bir İngiliz ih· haftası milnasebetiyle hnlkevinde yap- Delhi 12 (A.A) _ Mıairda garp '· . . Tayyare dn!i b."ltarynlıın şiddetle rn~ 
Grnzyaninin neden yemden taamı~ raç hareketi te bbiisünden bahseden tıklan bir toplnntıd~ Anta~a te~eri "'!ündeki harekatta Hint kıtalannın " HOKOMETIN CE.'V ABI kabcle ederek dU$111an tayyarelerinl Ç? .. 
ha lamndı mı rmalttadır1ar. ~u?8 ve- fıkrayı tefsir eden R-Oyter ajansının os- yerli kumaşlonn dıkbn Ucretlermde ço . • HukUmet nıımına cevap veren Lort :yilksekten uc;mağa mecbur ~lcrd~ 
rileC(?k cevap sudur: Sidibarranınm ı:nı>- kcri nrnhobizi, bunu harekete geçme to- yüzde 25 tenzllAt ynpmnğa karar vennfş- ç?k. ~~ rol oynadıklan reamen T cmpolmol demiştir ki: . llk maIOmata nazaraıı ölU ve yaralılarıll 
tı~~an son~ ttalyl!n kıtal?rı Sollu~ndan şebbü üniin fıni olarak yer değiştirebilc- lerdir. • bildirilmİ§tır. Fransanm yıkılmasından eonra ı:ernı miktarı çok yüksek değildir. Bununla 
Sıdıbarrnnıye kadar 120 kılometrelı1t bir ceğinin kabul edildiğine bir delil say- - -~ ..f:ı-- kayibimizin çok ciddi olduğunu kimse beraber dört yerde insruılar enkaz alt~ 
asfalt yol in~asına ve kamyonların ge- makfodır. ı •ı• d •• • · inlli edemez. Bununla beraber hu gün- da kalmışlardır. Yangınlar c;abuk tahd1

' 

ebilcceğl ~cük yol~arı iyileştirme~ ~ ngı iZ onan- Dunyanın yem kü vaziyeti 1917 de Ahnanlann denizaltı edilmiş ve bunların hepsi gece yan:sın"' 
m cbur lm\dılnr. Aynı zamanda su tesı- S . d l · A harbini en z~ade tiddetlcndirdikleri zn- dan evvel söndUrUlmUştür. 
satı yaptılnr. tlerlemek lUzuınlu madde- UTlye e genera ması kat'ı zafer nı•zamı nasd manla mukay~ etmek. mUbaleğalı olur. Londrada dUn akşam gruptan az soıl" 
Jerj getirmek için ayrıca bUyük bir fa- D l f / Hakiltatta 11on alu ay içinde yalnız bir ra verilen alarm, Pazar günUndcn bcd 
aliyet srırlı mecbuıi olmliştur. Bu haz.ır- ego tara tar ığı A ·ı·d· olmalıd"S•? ayın zayiat yekünU 1917 scnetıinin naati ilk gece aJannı idi. Londranın pek at 
lıltlar bitmek \\zeredir. Londrn 12 (A.A) _ Roytcrin hususi amı J Jr n~ aylık zayiatından fazladır. Teşintani n'ıahallelerine bombalar dUşmUşt.Ut•l 

20 gUn evv~l yazılmış olan bu tebliğ- muhabiri bildiriyor. ayındaki kayibimiı:: \iç ay e'V'fellü aylar- Umumiyetle dış mahallelerdeki dafi b~ 
d n sonra hazırlıklarını bitirmiş olan Suriye ve Filistin hududund:ı hUr l I dan lımcdillr derecede az ve t~nCTVel· taroylarm baraj ateşjni düşman tayYnre"4 
lt~ly«ınlar yerine İngilizler uuıITUz~ geç- Frnnsızlar hareketinin gittikçe artan in- SOVYETLER DE BU f K ROE (NGIL(Z DAHiLiYE NAZIRININ dekinden yUz bin daha nobandır. Bu leri aşamamı \ardır. Cenubu gn;bi "' 
mı-ıler ve lUılynnlarm asfnlt yollarile su Jdşafı, Vişiye kaJiiı husumet hisleri bti- BULUNUYORLAR gUn ticaret filomuzun mildalaa şartlan şimal mıntoknlarınn da ehemınıyet~ 
t ı"atını simdi İngilizler kullanmışlar- tün Suriyede barizdir. General Degolün BE ANATI 1917 seneaindekine nazaran hiç §Üpheaiz bazı hUcwnlar olmuştur. . 
dır. Suriyeyi işbirliğine daveti şiddetli san- Moskova 12 (A.A) - Sovyct bahriye- Londro 12 (A.A) _ Dahiliye nazın dahn fenadır. Çün'kG düııman halen Fran- Londra 12 (AA) - Roytcr ajansı bil' 

YUNAN - lTALYAN HARBi söre rağmen geniş bir sempntl ile kar- sinin naşiri efkarı olan Kızıl Yıldız ga. B. Herbe~ Moıison :irat ettiği bir nutukta eadaki üslere de eahip bulunmaktac:lir .• diriyor: Son Almıın hava hUcwnlan 1~ 
Atinadon geln haberler Yunanlıların şılanmıştır. Hi.ir Fr.uısızlara taraftar zetesl şunlan yazıyor: ounlan söylemiştir: lngiliz donanması 1917 donanmasm- ticesinde meşhur Ayton kollejinin 15 ıtl" 

a)lni vaziyette olduğunu gösteriyor. Yu- olnnlarm tevkifleri devam ediyor. c: Alman kumanda heyetinin lngilte- Alın ik. di b" lik 1il dan daha a:ı destroyere malik bulunmak· ci asırda yapılmtş binalarının bazı .Jo' 
n:mistana karşı ilk taarruz yapıldığı 7.a- :reyi istilfl edememesine başlıca sebep • } . b~n~ ti!a. • ~ Y~. ~ ~- tadır. lrlanda üslerinden istifade edeme- sımlan hasara \tğrnmıştır. Kollej kilısd: 
man tfal •anlal' volsuzluktan şikfiyet et- BtR RUMEN VAPURU tngilız donmunasıdır. lngilterenin deniz gın e~mış ır vru~a ıçın J. na e ıcı va .- mekteyiz. Burilara hava teblikeshıl de sinin renkli tezyini camlan kısmen }ol' 
mic;l rdi Vf' büyük mikynstn yol yapn- MÜSADERE ED1LD1 kuvvetleri inkişaf eden harpte gittikçe l~r~a ~ulunsnydı bır çok kimseler k~ndı- ilave etmek 15zımdll". Başvekil gemileri- mıştır. 17 inci asırda ikinci Şarl z;ıııı~ 
c:ıkfonndan bahsetmişlerdi. Bu yolları Kudüs 12 (A.A) _ Filistin fili komi- daha kat'i rol oynıyacak bir silflh olduk- ısını dınlemeğe 8.made c;>lurlardı. Naziler mld tehdit eden vaziyetle biuat m~ nındn inşa edilmb olan sınıflar kısın~ 
hakiknten çok iyi yapmış olacaklar ki serj Hayfa açıkL'.ırında demirli bulunan larııu isbat etmişlerdir. Şarkl Akd z- kurbnnları~ı ~ayvan ~~ kullanmakta- guldUr. harap olmu,stur. 1 
At'n:ıdan gelen haberler Yunanlılann Rumen bandıralı Bucedti gemjsfnin mil- deki İngiliz hnvn kuvvetleri Yunanisı.nn dırlar. Yenı nızam yenı bır esar~tten ba~ TEHLIKE BERTARAF EDiLECEKTiR ı::;.. 
bunlardan hakkile istifndc- ettiğini bil- sadcrcslni emretmiştir. ltalyanlnnn asker göndermelerine mani kn bir teY değildir. Nazı1crin Avrupaya Lort Tempclmol sözlerinl §Öyle bt- ltalyanın mı• ,,. 
dirmcktedir. - - olmaktadırlar. Taranto ve Sardonya dnr- teklif ettikleri şey kölelik usulile zeriyat- timıiotirı . 

ttalynnl.ıl'ın çok iyi yol mühendisleri n· Alın be}--1 tıunf gnyeyı· ıs' tihdnf etmektedır' . hr. Bu hal Demokrasilerin elindeki ns-- v dd' • • ._ .. _ fazl ır an vapuru en -v·· k i k 1 J • 1 d'l d"k A - aziyetfo ci ıyetiru inKar ve a d 
oldukları maltimdur. Faknt ne garip te- 1nglllzler ttalyan donanmasının bUylik er uvvet er e ız.n e e 1 me 1 çe v- memnuniyet izhar etmemekle beraber Ver en ayrı • 
ccllıdir ki; yolu İtalyanlar yaplyor, fa- yakalandı zırhJılannı ibilyük muvaffakıyetle mu- nıpa devamlı bir barışa kavuşmak .için hadiselerin daha fena cereyan etmeme-
knı b~ katarı kullanıyor! Londra 12 (A.A) -Hollandanm Val- harcbc hnrlci etmcğe çalışmaktadırlar.> hiç bir vey ümit cdema. Bize öyle bir ni- sinden dolayı sevbımeliyiz. lttihaz edilen m·aSJ uzak bı•r 

lTALY ANLAR NtYEI'LERtNt kis Bergen adlı harp gemisi 6 bin tonluk zam lazundrr ki her insan düşiimnck ve tedbirlerden derhal netice almak bcltlc-
INKAR ETMF..ZLER Ren adlı Alman vapurunun yolunu kes- LONDRA BORSASINDA söylemek humycti kadar çalıpnak hu ... nemez. Fakat maddi menbalanmızın te-
21 ikinci teşrin tebliğindeki sarih be- miştir. Bu vapurun mürettebatı gemile- TEREFFOLER riyctine malik olsun. uıyUdünU nazarı iUbara aJarak 1ngillz ihtimal de..., İ~ 

yan:ıtından sonra ttalyanlar Süveyşe rini batırmağa te ~bbiis etmişlerse de Londra l2 (A.A) - Yunan ordusu· bahriyesile havn kuvvetlerinin deniz tt-
doğru il rlemck icln bir taarruz ynpmnk Hollandalılar gl:nıiye vaz'ıyet ederek nun muuıUeriyetlerile §m'kl Akdeniz. INGtLTERENIN HARP GAYELERi carctlmlzi tehdit eden tthlikeyi ön1iyc- Maruf bir muJaarrir .. ~ 
niy~tindC' olmadıklarını iddia edemezler. buna mani olmuşıardır. Bu rnuvnffolo- deki vnzfyetin borsadn yaptığı tesirler Londrn, l 2 (A.A) - Royterin par- rek bertaraf edcooltlerlnden emin olabı. İfal"Gnln Alman"O a 
Fakat İngiliz tanrruzu ltalyanlann he- ~·etli hareket Hollanda ve İngiliz donan- Akdeniz vaziyetinin. nas1l kuvvetlendi- lemento muhabiri bildiriyor: HnTP gaye- liriz. "' -' 

p!nrını altili t etmiş olacaktır. malan arasındnki geniş işbirliğini gös- ğinl g&ter.ınektedir. Yüzde nltı faizli lerine dair tngiltere namına pek yalanda ,,,,,.,, harp edelıD~e...:. i 
Bunun ehemmiyeti, artık Süveyşi ele termektedir. Yunan bonolannın kıymti altı liradan bir beyanat yapılacağı hakkındaki riva- ~ f)lnJ de söyllyor 

gecirmek için garpten her hangi bir te-- on ilç liraya çıkmıştır. Bu yükselmeler yetler mevaimsizdir. Bir müddetdenberi Tanganlka 200 bin NHyork 12 (A.A) _Maruf ınııJını'-
§ebbüsün bahis mevzuu olamıyacak hale alman en son haberler şunlardır: Akdenlzde İngiliz münakaJntının bir ta- bir kabine komitesi umumt bir tasfiyede İngiliz llraSI Vereli m Valter Lipnuuı, Herald Tribün gııt~ 
gelmesidir. Geçen eylülde lngiltereyi İngiliz ordusu, Sollumun 140 kilomet- raftan son muvaffakıyet.le:r, diğer taraf- rehberlik edebilecek prensipleri tetldk Kahire 

12 
(A.A) _ DarilsselAmdan sinde İtalyanın garip bir vaziyet karS

11
_ 

istila hakkındnki Alman teşebbüsleri re garbindekl bir mevkii znptederek diln tan t-A-ya hükUmetilc yapılan anlıı~ etmektedir, Bununla beraber sulhu yapa- • da b 1 d ~~ kt d t\' r 
S Ö~lc d ğnı Lib h d d ~..-.~ -:.-· k hük' ü • h kk 1- h b k bildiriliyor: Tanaan',_"'" ·-'":-ı .... -il sm U un. UnuuU yazma a ır.. dt'''-akinı kaldıktan sonra, üvey~c taaruz g ye o ya u u una varmış malnrla kuvvet ibtılduğunu göstermek- ca · metin mu a n"' ar ı azana· -n uua anu.ı.:ıı .._. ı.ft-• i b 

fıltri do şimali Afrika sahillerinde suya bulunmaktadır. Öğleye kadar alman tedir. cak olan kabine olması da prt değildir. meclisi harp mnsraflarma yardım o~ pada B. Bitler~ ...... ~ umum ır ~·ııi 
dii.,-nüştür. esirlerin miktarı 20,000 rakamını aşıyor- Hüklimet bu ibtidaı müzakereleri daha rak İngiliz hUkümeine 200 bin Sterlin letle:jtüfakıuhnm yti~d~ f:1~ili:~·ıı-

1TALYADAK1- DAHlLt du. Diğer tarnfUın, knrma karışık bir şe- -*MMı muayyen bir safhaya naklettiği zaman lirası teberrU etmıştir. kayd en. m ar.nr u tt a a · c1 
HITlLAFT..AR kilde rlcat edr.n 50,000 kişilik bir dilş- ı 2 adadakı.YL - Dominyonlarln ve müttefik hükumetler- ~.ıwwıııt nın da iştirak ctlt)(!sfni pek uzak bi.t hllr-
l ·-1 d h"li ihtilııfl h""ilıı d man kuvvetinin de -ır· "'e imha ed'ılmek J 'c) • ti" d ek•: H"kü' t •- olarak teJfıkld e}·lememektedir. l\t'! _ .. o L<Uyanın • ı u an • a evam- ...., • e yenı en :ıs şare e ec ur. u me Amerlkadaki anglllz rir bir Alman zaferinin İtalyayı t\!11..-:bit. 

dnrlır. Faşist gaz.etcleri bundan bahset- üzere olduğu aynca bildirilmekte idi. nanlılann halı• büyük Beritanyanın ve müttefiklerinin ..-:.J öld.u. esareti altına koyac:afııu ve müsta~I ..,. 
mekten çekinmemişlerdir. Mareşal Bn- Yıldırım harbi şeklinde inld§af eden niçin barp ettiklerini beyan etmeği arzu 5eu.ı·a u . ltalyanm yaşıyai>Hrnesi ancak tngııte• ~ 
do ]j~ 0 istifa ettiği zaman 69 yaşında bu taarruz neticesinde Mısır aratlsinde- h etmekle beraber muzafferiyetten r.onra Vaşington 12 (A.A) - Amerika ari· nin muzafferiyet.ine bağb olduğunu W 
oldugunu söyliycrek istifa sebebini ya- ki ltalynn ordusu - ki kuvveti 7-8 Himen arap kendisini htihlaf edecek olan hükümeti ciye nezareti İnglliz btıyük el~ğinin barüz ettil'lnekte<lir. _....ıı 
ın:ı ihtiyarlığına yükletmek istemiş.- tnhmin edilmekte idi ve bunJann arasın- şimdiden baz.ı taahhütler altına sokmak aşağıdnki beyanahm ncşretmi§tir. Llpman diyor )d. Almanya kaz,aJllT"'°: 

}erdi. F. kat bunu takip eden istifalar ar- da bir motörlü tümen de vardı • bu or- Atina 12 (A.A) - 12 ada işleri ile istememektedir. Her ne olursa olsun ye- Elçilik, İngiliz hUyUk clçlsi Lotyanm faşist rejimiyl ekonomi sistemi yıJo~ll 
tık ortada yac;tan başka meseleler mev- duya trun ve kat't bir darbe vurulmuş meşgul olan Yunan komitesi bir beyan- ni ttneden evvel bir İngiliz beyanatı bek- bu snbah vefat 'Jttiğini bildirmekle mil- cak 1talyanın nrnzi tamamiyeti ve ınus
cıı t oMuwrunu gizlenmesi imkanı olmıyn- demekilr. name neşrederek bu nclalarda yaşıyan lcnmemektedir. Baıvekilin ycru sene ve- tecllimdir. Lotyan Pazartesi günü h~ tem'leke imparatorluğu kalmıyacaktı:ı~ 
l'ak ~<'kilde nçığa vurmuştur. Bu vaziyet karşısında artık İtalyan or- Yunnnlıların vaziyeti üzerine cihan ef- sil.esile müttefiklerin harp gayeleri hak- lanmıştı. Hastalık bir An salah Umldi nr- imlyanm bu nahoş fıkıbctlerden }turt 

Faşist parllsinin reislerinden Farinaçi dusunun kendisini toparlayıp esaslı bir kdn umumiyeslııin ıınzan dikkatini çek- kındn bütün dünyaya beyıınatta buluna- zetmışse de tekror nüksetmiştir. ÖlU- mnk çin mihverden kurtulması lUzırndJr• 
ynzdıl!ı bir mnknlede dnsanlar ancak va- mukavemet tesisine imkan olmadığı lm- mektedir. Komite diyor ki: cağı tahmin edilmektedir. Bu mlinascbet- mün bebi W'emidir. Halbuki B. Hitlcrln elinde muazza n ;J.r-
:züe Uı.erindc imtihan edilin demiştir. naatindeylz. 18 den 60 ynşma !kadar bütUn erkekler le B. Ro:zveltin de kanunusaninin ilk giin- -•~ dusu oldukça jtaJya mihveri ter;. c; 
Yani Badorliyo Ue çekilen diğer iki ku- Başlnngıcı itibarile bu tnnruz Alman- ltalyanlar ta.rafından tevkif edilnıişt1r. lerinde Vaşingtonda bir küşnt resmi mü- I Bul rfst mez. İtalya için ancnk İngiltere de. 11.z]de 
mandanların bu imtihanı muvaffakıyetle !arın Frnnsnya karşı ta8.M'Uzlarına çok Bunlar inanılmaz mahrumiyetler içinde nnsebetile bir nutuk söyliyeceğinI hatır- Alman ar ga an • hOkimiycti gibi havnlaT hakimiyettr'Jl iJll .. 
geçiremediklrri söylenmek istemekte- benzer. Takip harekatının inkişafına na- bırnkılıyorlar •. Çamurlarda yatırılıyor- lamak yerinde olur. dan ÇOk fütiin aldılar elde ederek Avrupada Napolyonuıı ğtl .. 
dir. lUılyan milletinin büyük kıymet zaran Trablus hududundan 15 kilomet- lnr. Kendilcrlne fena oda, pek az mik- -•~ Londra 12 (A.A) - Almanlar Bulga- paratorluğu gibi HitJerin imparatorl~}ı-
verdiğj kumnnıfonların rınsmn imtihan- re içeride ve İtalyanlar için mUhlm bir tarda yiyecek verilmektedir. Gardlynn- p • k 1 rinin ristandan 45 milyon kilo tUtün almak nu da dnğıtmağa başladığı zaınnn )>.ile'" 
da muvaffak olamıynn çocuklar vazive- üs olan Bardlya limanının yann zaptı lar her gün bu kmnplardan ölü veya ölil artn OftJ!l'e e için Sofya hükfimetiyle bir anla~maya verden kurtulmak mevz.uubah~ ?~tı:ıtı 
tlne dilmiril1mesi 1t 1yan umumi efld'ı- beklnebUir. halde bulunan insanlnn taşımaktadır. blttiit yerler varmıs1ardır. Bu miktar geçen seneki cektir. Nazilerin tahribe çok ısti ·sti-
rını tıılmin d cek midir? Bu izahı ltal- Bundan sonrn harekMın nereye kadar 1talynnlar bUtfuı hayvanları ve yiyecek Ankara 12 (Hu.c:ust) - Hatayın Rey- mUbayaatın iki ım~lidir. Yunanistandan vardır. İnşa ve t~kilfitlandınnaya 1 

~ "nlann ne derece kabul edeceklerini inkişaf edeceğini blhnlyonız. Fakat 1n- maddelerini mtisndere ~erdir. Yu- hanlye ve Yayladaıtı, Afyonun Dinar, sa*11l ııldtklan 6 ınllyon İngiliz lirası kıy- datları yoktur. . . iifiı• 
h!ıdis terin bundan sonraki inkişafında ailizlerln bu muvaffakıyetli taarruzu bu nanlılar otlar üzerinde yatmağa mecbur Bolvadın ve Sandıkh kazalarlyle Cankı~ mrlnı(l~ Yunan tütünlerinin Selfınik Bugünkil Nazi i!itibdadının ~~ a~ti.,,.. 
ı;:örecğiz. \adarla bırakacaldannı hiç sanmayız. edilmektedir. Şunu bUtUn dünyaya ilAn n villyet merkezinde Cilmhurtyet )taJlt r •iJt1larmda blnıı, olması Almanyayı meli olarak Avrupa milletlerının 1 

• "' 
~imali Afriluıdn iıni bir baskın halin- Harekfttın cereyan ve inkişafı hakkında ederiz iki medeniyet, faşist ttalya derece. partisi kongreleri mesallcrlnl ikma) • u~dan milbayaatmı büyük nıfk- dı, Napolyonu devirdiği ıibi Jlitleorı' 

d ~ıyan lngiliz taaruzu hakkında henUz e$3Slı maldmat gelmemı,tir. sinde eqWıS lıiı' c1u,mu I~· millerdlı. - JJKda ~ aınketmiıtir. 4e devirttelrtir. 


