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HAKKI OCAKOOLU 

ARONF. SERAITt 

DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Harf~ ldn 
<::.-nt-lik . .•• 1400 2900 
Altı a' hk........ '150 1650 

Gil:ıii ~ecmı nüshalar (?.;) kuruıtur •• 

T E 1. F. F O !'.: : !697 

en k ba1 nakta olan ltal11an nırleri Ergınde1ı 
sevkleri e.m4.!1nda 

BUKIŞ 

lngıliz orduları için 
Bir taarruz mev .. 

•İmi olacak -·-balya ueJıayle Mlıim 
olmalı JıudPetinl 
aylHdnaiftir-

-·~ 
SEVKt.:T BİLGİN 

Almanlar Jn&iliı.leı'in kansız \'e feda
kirlaUaz zaferler kazanmak istedikleri
ni artık .iddia edemezler. Zira İnciliz 
milleti Britan> a adalannda dünyanm 
t.QnmbPm vyanclıran en bhranwıca 
...... vaneti r&Wrirken lnıUiz donan
nıasa, luu-a n Wl\ .. onlulan dunnMaıı 

• 

YUNAN 
HARBi 

Ef zon lııtaah Adri
;yatilıte Himara lima

nına yalclaıh 

- SONU Z 1Dci SAJd1EDE - jMuuoli1'i, Hiıln N AhMa ~ 

KURUŞrl1R ıc ILKV ANVN PAZAR 1940 
IS L !WWWi Yurddaş: 

Birikmiı par~larını elin
de tutma. Bankalara votu 
ki İfl~•in, ve İf terimiz ge .. 
niıle•in. 
ULUSAL EKONOMi VE ARTTıRMA 

KURUMU 1 
YENi ASIR Matbaasında basılmıştır 

Sidi Barrani1 ın ilk istıhkamlaTı 1·e lngili.:: akıylan ı.da ı bınıım 
kumrındnnı alba11 Dan Piefttuır 

Eıir edilen ltalyan 
Erlcdnıharbiye rei•İ· 

nın ı6zleri 

sREMEN Fieiiiiiiri·nY .. vE· 
KIYEL TEZGlHLIRI YENi· 

DEN BOIBILllOf 

• .. O-E·ti-1-Z • 

, ..... 
·GARP 

.. ·. ~ .. 
ço1··u 

() 50 ,.,,,, 10() 200 

.lhnrda 1i1UJJ ~iilK 1'on: ;.;aıuu {IOlterc1ı harıtn. 
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• CELLAT 
ARA ALI 

Yazan: Şahin Al:dmnan 
27-

YENi ASJR 

• -ŞEBi DABERLBRI 

Hükümetin mühim bir kararı 

1940 
±W!i:W !! 

BUKIŞ 

lngiliz o~ duları içi11 
Bir taarruz nıev

simi olacak ,,_. 
Tam bu sırada süt ninenin o&dan yolunda flerlemeğe koyulmuştu... - -,.. ----------~ İtalya IJelıayie hülıim 

çıkma!a hazırlandığını ~lerdL Elinde rastgele bir ağP.çlnn kestiği kn- Serbest d .. . ı· •th ı A t olmalı lıudretlni 
Çarçabuk toplandılar ve Fatma ka- tın bir değcnck tutuyor, arkasında ela ovız ·ı 1 a a Jı fJ t • t• 

clınla karşılaşmamak için oradan fırla- tıka basa doldurulınu kıl bir heğbe bu- ay e ~-~ 
yıp 10luğu kendi ooalannda aldılar. lunurordu... - BAŞTAitAn l ind SAlÜF.lillE -

Kadmm yanından sOt nine onlann Anası Penbe bu heğbeye, oğluna lü-

anma ieldi ve lcız1a oğlana da..-gm ba- z.umlu baz.ı CŞ:5öa ve çn~ koyarak. ı · t A b • d • 41.lnJennıeden düşnwılanna eUd darbe-~ fırlatıp öfke ile homtmbnarak tam yanından ayrılac:ığı sıra& onu Ka- 1 san sa a 1 ır 1er lndlnnektedirler. Bu kış mevsiminia 
cledl ld· ra Aliye ttSim etmi}tL Fakı ladm. İnciliz orduları için bir taama mev.irui 

_ ~ size! .. Bana az kalsın ka- Arnı zamanda sand~ının bir köşesi!lde. olacail söylcnmqtL Bu tahmin tabak· 
dıdan dayak yeclirlyordunu.z!_ SU: büyük bir ihtim:ı.onla • t lıdı·: _içi altın ~.- kak etmiştir. İngilizler havada müdafo· 
blrbltlıılz ile evlenece~Wnlz._ Bu- do!u bir kes<>yi de oğluna verd ·· adan taarruLı gec;tiklerl gibi dcniilc.rd• 

~~ı~m!ana ~=-;b:: ve::1c:;~eü~~~::~ en emin bir Almanlarlamüzakereler-Tiitün piyasa~ıhakkında =kr:d!i:fy:!İ)~~~~:nbr': 
nş saldırdı ki, korkudan m: bJsm, kil- yerde s:ılli ... Mrufe yüz elli düka nlt~- d•• •• 1 •ı• 1 1 b 1 kafi bir imha h:ırbı tatbik cdiyorl:ır. Cu-
çllk dil!Dıl yutayazdım.. B ~neler dedi nı var:- Bu::!Ü.n!tü gJnde o~kça mu- UŞUDCe er - ll iZ ere yapı 80 88 Ş 8rlft tün bu inknr kabul etmez lllidiselcri11 
ete neler! .. Ah, ne yağlı ballı güftelerL hlm bır servctlır ..• Ben bugun~ lau!:ır Alnıanynda derin bir l.n!ial ve ümitsiz-

Yok. ben size gözümil yumuyormu- bu alt.ınlan kıban !eınod.ın gızlemıt- taksı•m• ya nda yapii'l.I acaktJr lik hnv::ısı uyımdınnaınası kabil değildi • 
.,""' da ondan cesaretlenerek birbirinizi tim. eğerse sana nas"p oheakmış... rJi A!mruıya şimdi anlam:ıktadır ki barlnn 
•- Kadı Son • bilinmiyen uzun 1 k B "übar- yükü l 1nu: k~di ommlnrma blmıştrr . .evmele kalkışmışsımz.... bana va- u nereye vaıııcagı tcı-a Vekilleri Heyeti ihracat madde- tndırlar. Bu ıntizakerclcrin cereyan et- tin tasvibine arzo unaca tır. u 1 Almaıı milleti hakkiyle merak ediyor: 
ııta kadın diye hitap ederek hakkımda bir gurbet yolculuğuna cıkıyorsmı .. F. - lcriııin olduğu gibi b.uı ithalat ~a..."l- ! melde old~u haberi csnscn p"ynsamız- la gireceğimiz hafta fc;inde borsada mils- _ Şu m hnr İtalyan donmmınsı ne 
çok çirkin bir sıfat kullnnclı ... Hndi ba- bette paraya ihtiyacın olur... run da lisansa tabi tutulması h;ıkkında cm matl~p olan müsait tesiri y pmıştır. tahsil lehi.ne daha müsait füıtlerle satış- olm"..+nr \'e bugün ne haldedir? 
!kalım Ali ... Kır boynunu buradan!... Şimdiye kadar beş on mangır nk\ayı yeni ve mühim bir hrnr ittihaz eyle- İNGİLtZLEirn SATIŞLAR lnra rasllaıun:m pek muhtemel görUlU- B~İıusustn Alıruuı nmir.ıllığı ne dıl· 
Bu ın'uyarlıkta başıma kondurulacnk bile toplu olarak bir nradn gör.rıh· n nü ;.ir. Geçenlerde ya~ old~runu blldir- yor. 
ıl;11rh ı çekme artık bende taht yok .• Knra Ali bu altın 1

u keseyi bitm z Bu kar.ıra güre. y;ıbancı mcmlcketler-ı,.-·-·------ - · ·- ·-·· TOTON PİYASASL. ş~1!t~~ien resmi Almanynnm İt:ıl}a 
Babanız gelinceye kadar birbirinizle tükenmez bir hazine şeklinde ohrnk 

1 
'.l· le arnmmb mevcut ve nıer'l ticaret ve ı rllŞlf f( ZERIYAT SULAR Tfüün piyasası mevzuu, bugUnlerde tınkkmdaki fikirlerini !1ilmck enteresan· 

flskoslarda 1ru1unmaıııza. bundan sorıra bul etmişti..· Onu ko) nunc!a en mut • ki rins: nn mıalan hükümlerine ı:ore n Garbi Anadolu milstahsilini çok yakın- dır. ı~nltnt ynııılmıyorsnk Alman millcti-
asla g8z yumamam... n~, en .emin_ .:r kö · , Y. • i~n bedellerın·n r d ~i tediye _i f"'· l Ti Ol AlDI dnn alüknd:ır eden bir iştir. Piyasanın nin bilmek isk'iliği şey bundan ib:ırct 

Hem Kadı dn böyle söyliyor .. Baba- birdenbıre but n end .cnr.ı:ı <! • 1
- nhbüt roi ı ı bulunan malların tlıali açılması bazı sebeplerden dolayı gecik- olamaz. o bilhassa şu Amarntluk \C 

ları gelinceye kadar retsinler .. G"zli ğını sezml~. ic-"ne ferahlı'. veren h r • :,l ndnn bo~'lc fö ... nsa tflıi olacaktır. -.-- mektedir. Bu gecikme, müstahsilin za- Garp çölündeki hezimetler ~da 
olarak birbirleriyle görii!=:lip konuc;mak- kım duygulnrın k"föc;ın ~n cnnland.;:ıı 1 İthal.it lı tısları, cl~crleıi gibi Ticn- E~e mıntakasımn her yerinde kısa ranndan ziyade lehine k ydedilmcsl ltalyruı onlu mnm ne hnlde olduğunu 
un vuıeçslnler, diyor... duvar ibi ?lmuştu .. · . .. . . t n~kn!cti tnrnfmd:m \ erilecektiı-. ".' :ı- fasılalarla yağmur devam etmcktc- icap eden bir keyfiyettir. öğrenmek istiyecektir. 

- 8 - Sarı rcnırınd"n h.ıskn hır gı:wil "ı ol- ılcıcnk . ip.ıl'.İ !erden eıocc Tic:>ret ve- dir. Gediz. nehri :fnzl:ıca yükseldik- ÇünkU Ticaret vekfJclimiz. bir çok BiiHin bunlardan çıkanlnn bir netice 
TEHLtKE SBZDlREN BULUTLAR mmm bu kaskatı, d - irmi mad par- !;f.lctin mUraca.:ıt edı.:ı k mtlsaadc 1- ten ~ Menderes tc yükselmiş ve işleri arasında tütün mcvruuna lliyık Tnrdır : 

ANBEAN YAKLA.ŞIYOR çal arı, her kes ı:(lıi, !=:İmdi ona da k~di mak nrtiır. Ancak müsaadesi 'erilmiş bazı yerlerde ekilmiş nraziyi sulıır olduğu ehemmiyeti vererek lüzumlu te- İtalya , ckayie bakiın olmak kudrcti-
AJi ile G<lJendam, Xııdı tlyu efendi- kuvvetine v~ tilüne güvenmesi husu- sipnrislcr için lisans veılleccktir. kaplamıştır. masları l'npmaktadır. Piyasa bu ay için- al bybctmistir. Bıından ötürüdür ki 

nm verdiği teminata güvenerek nydın- sunda derln bir emn"yet ve itimat telkin AL .1ANLARLA MÜZAKERELER Dün alıruın mnlô.nınta göre, fazla de açllacaktır. Almanlann ntlyete el koyarak italsa· 
lılc bir hava içinde, her ikisine de ümit etmiş oluyordu.·· Geçenlerde sat~ mevzuubahis t.'<lUen ve devamlı yağmurlar yilzilnden Ti- Amerikalı kumpanyaların memurları aın kara deniz vo hava kuvvetlerini 
,,. IDflrala Wftll güneşti, ıtfzel gUnler Ve bu duygnlaruım tcslti :ıltı:ıda ~uı- iiç hin ton incir için Almanlarla ı•apıl- re kazasında mwuli.Lt sular altında muhtelli kazalarda tUtilnleri tetkik ey· kendi k~ altına almağa tc· 
ıeçtnnele koyulmuşlardı... lan Kara Ali, mdaki heğbenuı ır- makta ofan mür.akercler henüz netice- kalmıştır. Değirmende.rede de ekil- lemektedir. The American Tobacco me- şobbils etmeleri muhteme!dtr. 
:e.ı.lannm .teferün ct&lB~ünJ1. tatlı lığına ra~n hiç yorgunluk duyınadnn lemu iştlı. Fakat müzakerelerin mUs- mi~ arazi sular altındadır. Zcriyat 

1 
murJan diln Sey~ mıntnkasında tU- İtalya buna nw olacak mı? 

bir bq dönmesi duyarak, sabırsızlıkla yolda hızlı ailım!ar atarü ilerliyor. böy- bet bir nclicc "-erecegi belderun~ktedir. bir çok l'~ rde bu yüzden durmuş- tUnlerl tetkik eylemişlerdir. Yani F&$bra gurunJIUI knıbrak Ujt. 
beklemekte idiler... le ylirllrkcn kr>nCÜsirıJ bir ~erce lm<-u Almaulnrln nkdedilen yirmi bir mil- tur.. İnhisarlar idaresi dnha ilk günden iti- leriYJnln . cvk u idaresi altına ıinncği 

Halbuki ufukta bClirC'n siyah renkli. kadar nqeli v~ hafif buluyordu- Yilz yon lirald~ anlaşınaya dnhll bulunmı GOO • ·-·-·-,-·-·-•-c .......... .--..Qt bru·en tiltün piya...~a iştirak kararını kabul cdcccl< nıi? 
kcslf hlr tehlike bulutu, h~ ikisi de de- cDi dliia a1 ınına sohip olduğunu .sez- bin liralık palamut sa~ı mcscles1 de dWmiz İn['..iliz satışlannın tilcearlar ara- almış ve emrini vermiştir. Bu itibarla Öniimiizdcki :;inler ve haftalar için· 
rln bir bllgf.!!Ullc ve gnflet içinde nt• mcsi bir aa:ıt evvelki ya-ili bedbb Ka- müzak re hnlindedir. Bunun da bir kaç sında taksimine ait bazırlıkhır.ı dün de müstahsilin, bu intiuır sonunda malını de bu mesele t:ıvllfttlh edttektir. 
sarlarhn. y&ftf yanş orilann üzerle- rn Ali.~:i m d:mfuın gid rmlş. onun ye- ~ün içind neticclencceği muhakkaktır. devam edi~. Birliklerce yapılmasa emniyetle ve değer {iatiyle satacağı tah· Filhaldb B. l\Iussolini '\'e B. Bitler 
rine doğru ,.J.mekte devam ediyordu_ rine iç! ürrllt ve ~ dolu, rmğrur t:ı- Almnnlar halen Ankarnda bulunmak- JA.-..mı gelen iptida! tnksim şcltli vekile- min edilebilir. arasmdn yeni bir mliüakat rh·ayetlcri 

Kara AU, anasının çadınndan nyrıl- vırlı genç bir çini! neyi ortaya <"ıkar- • tekzip cdilmi tir. Bwıunla beraber son 
dıktnn sonra kasabaya doğru uzıyan kır mıştı... - BiTMEDi - ı l"ı·. cı· lise"e K .. ı 1 . . İMbnrg miitaknhntn akisleri bakiWr. 

- - - - ı ' 1 u oy sa m a arı ıçı n Almanlann daha aitr basarak bütün ku-

Tasarruf haftası münasebet• e ÇOCUK VEL(LERILE B1R -Y·X :~1~::u~dicllcrinc almııkistemcl ri 

Maarif Vekilimiz radyo
da bir nutuk söylemişf r 

Ankara t 4 ( Hu9U8i) - ~aarif vekill1 bu m~-zu çoc ım\Zln zih · ni :> onn 1: 
B. Hasan Ali Yücel tuarruf haft mü- mevkiiru kazanmı~r. Kültür öğrcıimi 
nnscbetile bit· konfenıns vermi,tir. 1a.- her ~ öğretme""1 ken İ.<ı.nP. e s ed·n-
arif ~km konferansında derni~ ki: miştir. 

c On bir eeneden beri tasarruf ve yer· Millt Şefimizin senelerden beri ,.özleri 
li malı davalannuzda millette uyanın~ ve hueketlcrile trlkin- ve tJıhaklmk f'!~İr· 
bulunan ikmadl anlayrr Ye d~ her mcğe çalı~tıi(ı bu hard eri burnda tekrar 
yıl bir az: d ha geli~ kuvvetl nmdc· etmek benim İçin lıir vazüedir. 
tedir. Davanın esasını ortaya atan Ye onu Mıllet hayatı içinde, milli şuUTa dzıyn• 
bfitün halkımıza ynymap çal~an ulasal nan bilgi ıuyanm olmrıdıkça d~vletı-e ve 
ekonomi kurumunu tebn1ce layık bulu- fertçe alınacak: her tür ü ilerleme tedbiri 
rum. ceçici ve göçiicüdür. 

Hiç bir mesde tıuavvur olunamaz ki Vntanda;lnr. bugün ihtikan bir ihnı rt 
cemiyet ve millet hayatına tanTIQk et- .. yrvorıı k muhtekirin ~1nna yalnız: \:rn. 
ıin de maarif ve millet terbiyesi balo· di ş:ıhsı için düşündü";ünden bunu )apı
mından bu tqkilitı vazifelendircn bir 
~ok. ciheti bulunma.sın. yona. Kihıpl nmız kapkara çehre<ıil 

Cemiyet vicdanının mütahlıas mü~ sefil ruhunu koyduğumuz gümriik k k-
lle$cİ olan devlet adına oku!da yeni nesli çı ı nu1Jet ~rbiyeııinin d ında kıılmı• bir 
yetiştiren öğretmen hu ikbaat davasında bedbahttır.~ 
da büyük bir ödev yapmaktndır. 1-.nrii vekili bundan sonra tn. rrı furı 

Düne kadnr para ve alış veriş l:\fı ayıp faycl ı unm uz dıy anlatan çok güzel 
telikki edilen mektepleıimizcle bugün ııözl r söyl i tir. 
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Tayyaresinemasm a Tl:3646 
DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİ YILDIZI 

CHARLES BGYER • İREHE DllNNE 
TARAfiNDAN YARATILAN EN BÜYÜK SÜPER ASK FİLM:t 

BUYUK AŞK (Elle Etluı) 
FRANSIZCA SÖZLUN 

AYRICA : Yakın Şark haberleri .. Son İngiliz - İtalyan harbı No. Z 
Matineler : 3 - :5 - 7 - 9 da .. Cumartesi pazar gUn!erl 1 de fl5.ve :--cansı .. 

· ···· ·····:········································ .. ···· · ·· ····· · ·· ·· ······ ~· · ····· ··~ 

~ ~ BUYUK ı : iKAYE ~ ~ . . . . 
: .................... ..... .... ............ ....... .................. .......... : ........ ..: 

Umulnnyan Saadet 

HASBIHAL YAPILDI lln takdirde ,-uiyet eleği ir mi? 

F k 1 Ad b ı h • • d Buna ihtimal vermiyoruz. Zira İtal· 
Jkinci u,ed~ davet edilen iki hine y - ev a a e se ep er arıcın e ynn ordusunun deniı _aşın he~metlerin-

lcın çocuk velisinin ~tiı kile okul mü- de en mühim imil lngiltcreııİJı Akde· 
dluu0·rmmuuauvır.·ni M. Öz bir h bih Jde bu- bakaya bırakılması caiz deg" ildir nizdckJ hakimiyetidir. Ba hikimi7et de

vam ettikçe - ki buaan aksini clü.?inınek 
Ol"UI lonwıda yapıl.ııı bu toplantıda x•x imlainsndtr • Arnavutluk ve Lib,aclald 

müdür rıuavini talebe ~clilcrine hitap Köy meclislerince tahsil.ita ehemmi- haricinde bulWlanlara da köydeki alaka İtalynn orduları tasfiyeye Ş:aytDCJQ'A 
ederek mclttebin cemhet ic;indek.i m"V• yd verilmediğinden ücretlere kiifı gele- ve istifade derec~i nisbetine göre tevzii kadar lrunaıılılar ve lngilWeıin xnfcr· 
kiini; mektebin çocuk terbiyeaind ki in- bilecek mikt rdan g yri tah.akkulratın esasını kabul etmekle bakaya bırakılma· 1eri devnm edecektir. 
Ür cdılmr..x rolünü r.l ıtmııJtır. ekseri) etle baluıyaya bıraluldığı ve bu sını önlemi!!, zaruri sebeplerle tediyeden ŞEV~E!' BJl.GJH 

H:ı..~hihul rn$Uld~ • bazı çcc~klı rm yü 7 tLn ureunu hizmetlerin ihmal edıldi- Cıciz mükellefleri borç altında bırftlunn- - -·--
rn:ktc~e devanınzlrgı m vzuu ~a?ıs ,.dıl. •i b~ı '\·İlal etlerden bildirilmekte, ba.- mnk için de bu ı;ibilerin imece miikelle-
mı • sınema. fenn roman ve h k .. ~:e· ~o- k ya ve ndık m cutlannın bütçeler fiyeti h ridnde s:ılma borcuna mahsu- Çocug" unu emzirmigen 
k k "c fer. rk da;ı•ı çocuklar uı:cnn- suretle 3 n:ıbil""c i <le dahiliye ve- ben köy işlerinde çalıştırabilmelerini 6 • 
deki te ir eri göru~ülınu ıür. ~ •tind n rulm<>ktadır Vekfılet gön- ıncı maddesiyle kabul etmiştir. ge.T ç ana 

Çocukların olrnla eç celmeleri. d~ d ro· ... · em de d;or ki : 2 - Ancak Afetler karşmndn arazi 
ilt.'iyet edilmi Ye bıl çocuğun ders " · vcrglıi kanununun mükellefi himayeyi 

dmumile bütün çocuk velilerinİıl yakın- 1 - Köy gelirleriyle kor ıl"nmıy n 
h ı · · h ı ı z ruri gürdüğü yıllarda ve fevkalade sc-d~.. nliıka..ı-- olnıal~rı t '""" ... ;. ...d'l- "znıet er ı ın tar o unan ve top anması 

..,_., u;u- .. ,,~..... ~ .. b wı l h 1 l bepler hudusunda tahsil 1cabiliyeti kal-
-:-t·ır. Co uk w";.,tı·m·hll•rı·ne '--r ı, ro- i !ege a • ı o mayan par ve mn ru • k 1 
.,.., .., "' ~ tM: "' ı 1 · • d k · 1 d mııdı{:"l anlaşılan ve köylerce nrnr a~tırı-cuj!u ruhan , e bedenen me ul eylemek nı nrının } ı ı ıçın e e ta ıııt ny ann a 

b h l 1 t h ·ı dil · lan se.lmalann bakny11ya kalacng"ı tabii-için enorl i ti~ llerinin f. ydaı;ı tebaıüz e eme.ta a 51 e 1 mesı ve programa 
"'" ~ 1 b i · l · d d dir. Bu t kdirde de hu "'ibi sebeplerle ettirilm",.ıir. r-euk vdıleri hu konu m - a ııımış mec ur ·~ erın e zamanın a ., 

'Y'" ı k b k l k t b" r:eri bırakılmış veya ikmal olunamamış lardan mf'mnunyet be) n etmiı:ll"rdir. y 1pı f!ra geri ıra ı mıınınııı anun ır 
_.. • .,,._ mN:huriyett"r. Bu knnunt liizımcyi temin te~iııat ve inşaatla geçen yıllardan tllhak-

• ~! • ı 

1 
m .. ksad"ylc Köy knnununun 41 ve 46 kuk edip de tediye edilmemi, borçlar 

& n \ ın ı kfar J • Unde .Ati onlu :ncı maddeleri idare amirlM"ini geniş sa- için mütcakıp yıl bütçesine konacak tah-
" l.h. tl 1 t h" t • b l kt d isata mukabil 438/8199 sayılı tamime Ahdurı- hun t:ıb:mca ılc Ahmet 0 ·1u ıs ıve ere ec 17. e mı, u unma a ır. 

F •vzi !\I \ :ı ,1 .. 1 rol diz ) mınındnn ya- Aynen 3664 sayılı kanun da salmanın ek bütçe örneğinde gösterildiği şekilde 
,.J um tır. kü\•de oturanlara hal ve vakitlerine, köy bakııyanın kar§ılık göııterilm~i ve bu ıu-

yy 

YU 

MÜNH \SIRA• 

e 
- FtLME 1 .AVETE y -

retle 3664 sayılı kanunn aykm mükerrer 
ve yeru ima tarh. tevzi ve tah iline 
ıneyd n vernmemesi icap eder. 

Şunu da tavzih etmek İsterim ki ta· 
hakkuk l\nındrı tahsili zaruri ve mecburi 
mühür, ocnk, kayık, ııal, zebhiye, ihtisap 

1'[.• 3646 parnlariyle diğer benzeri resim ve harç· 
lardan bazı yerlerde bakaya bırokıldığı 
görülmektedir. Bu gibi gelirlerden ha· 
kaya bırakılmıyacağı gibi bunların ba· 
kaya meyanında bütçelere alınmaması 
da l8zımgelir. .TALYAN AN 3 - Kiuıunll$Anİnin 1 inci gününde 
tesbit olunabilecek sandık ve anbar lfurbına ait ilk harp m:ınzaralan-.. 

] ed Ord M h I mevcudunun 175 / 415.S sayuı tahrfratı Yummistanda s forberlik - Atin.-. ilk uıfer eri lcsit iyor - u cç u ,_ 
Askerin meaın önünde - Bay M •taksns nutuk söyllyor - Yunan kralı ve umumiye gere~İncc tcşrinlerde ihzar, ıı;İı· 

İ b •·• · · y · nunuevve]in ilJc on bcıı.inde tasdik ve kraliçe i önünde geçit resmi - , n•!ıliz :za h.ıerının unanıstana mm.'asa-
latı _ Ymumi~1an silfıh başına _ z fere doiiı u.. ikinci kilnunun birinde tatbiki 4cabedcn 

.._bJ_Em.,..!llll!lll!!l'l~~l'M--INllRlRll"._ •ını:ii•m!lımr"JI--------•'• bütçdere alınamıyacağı a,,.Ukürdır. Ancak _. .-a> PWUEW W•SF 4A ...-
---- -- mali yıl içinde hesabı kat'i netİee3inde 

- Fnkııt, Cemil. ben cgün aydın>, 
ettin aydın• demek için muhatabımı ön
ınek idctinde değilim. Ancak benıuı 
candan yakınım olan kimseleri öp~rim. 

- Ben de size biraz yakın değn mi
yim ya? 

- Tekrar ededm, siz.e arkadD~l·,f.'ltn 
var. Arkadaf gibi sizi seviyorum. Fakal 

:z::: m · 55 
\. ridnt faZlası veya tahsisat tasarrufu 

kilde harekete de ikti~n yoktu. olarak biriken mevcutların madde ve * fasılları göeterilerelc alınacalc munzam 
tahsisat ltarariyle bütçeye alınmasa ve 
sarfı mümkündür. 

ödem" İn Emir?er köyünde Hü!eyin 
oğlu Mehmet Gökdcmir ve kansı 20 ya
~ında Bn. Gnnimc bir ny evvel dünyay 
gelen bir erkek çocuklarının ölümüne 
sebebiyet vermek suçundan adliyeye ve· 
rilınişlerdir. 

Genç kadın, ağız nıısiyesinin noksan 
te§Ckküllü dünynyıı gelmesinden dolayı 
çocuğunu cmzirmemek, kocası da buna 
göz yumarak çocuğun cıdasızlıktan ölü
m.üne sebebiyet vermekle suçludurlar. 

Haber verildiğine göre Canimcnin 
kocası Mehmet Gökdcmir de çocuğunu 
son günlerinde fazlaca öpmekte ve bu 
suretle hırpalnmnkta imiı. -·--Yılbaşı m··naselJeti~le 

HilnI eczanesi 941 senesi mlinasebeti
le kolonyalanna yeni bir koku i!Uva 
edecektir. Bu koku Kemnl KAmil Aktn· 
.şın Altın Rüya kolonyasiyle Zümrilt 
damlasının erkek ve ~ kokulan dere
cesinde nefis ve lfıtif bir kokudur. 

Yılbaşı hediyelerinizi bu kokudan se
çiniz .• 

İzmir Belediyesinden : 
Killtürpark, İzmir enternasyonal fua

rı ve Turizm idaresi muhasebeciliği için 
Lise mezunu, hizmeti fillyesinl yapnu~ 
şeraiti kanuniyeyi haiz, usulu muauıfa 
ve muamelatı maliyeye vakıf bir muha
sip alınacaktır. 

Taliplerin mUsabak:ı imtilıanı gUnU 
olan 19/12/940 perşembe güoü saat lt 
da Belediye hesap t,Ierl mfidnrlü~ilne 
milracnatlerl ]Uzumu bildirilir. 

15 - 16 - ı; - 18 (2514) 

--------x,.ıc:--------- hepsi buruian ibaret. 

Cemil yemekten ronra derhal harekPt 
cttL Fakat GUlen öyle yapamadı. Zin. 
Bergamada bir iane iş!ııeo gidecek olan 
anne hanım, Renan ile Gülenin de be
raber gelmelerini i.stemi~l. Gülen burn
ya yalnız Paz.arı geçinneğe geldiğini ve 
otomobil ruhsatnamesinin gelmesiyle 
beraber ikametinin nihayet bulması icap 
edeceğini izaha çalışmış ise de br.yhude 
oldu. Rezzan. biraz iğbirarla: 

ELHAMRA Sinemasında 
y ilAJf : flC YJLDIZ - Güzel, fakat bu kadarı klfi d~\J., 

Pertev olsa böyle bir ısrarda bulun-
- 41 mazdı. Prensipler.ine olan riayeU buna 

- mani idi. Zaten Gülenin kolayca açıl· nıck \•esilesiyle Karadeniz tenihanesl- lım. Tabii, işi bu kadarcıkla bitirmek 
1 

eli. 
ne dahıcağ1m. Siz de sanki ne Jraranmq btemeZ81nlz? Pek arka~a bir şey ol- mağı sevmediğini debi ir · 
olacaksınız? maL - Rica ederim Cemil, Lo;r&r etmeyi-

- Görilliiyor ki bizim mUdin hanımı - Baa karşı pek 1ı:ibar davrandınıı. niz. Daha fazla izahata lüzum bırnkma: 
pek tanımıyorsunuz! _ Ben ckıôar> defilim, duban ol- dan beni anlayınız. BUmem ki, bu öp!i-

- Bandırmaya gelecek mlslnlz! mak ı..temiyannn ve sizi ckibaı-> olmak ye neden bu kadar ehemmiyet veriyor-
- Çalışacağım. için buraya getirmedim. Beni cUnleyi- runuz? 
- Burada bir iki gün daha neden niz GUlen. Eğer, şu of:lanla birlikte gi- - Bu ısrarun sizin koUuklarınm ka-

kalmıyorsunuz. Annem buna çok mem- der.seniz, buna pişman olacaksınız. Çok b:ırtmnlı. Ne ise öyle olsun ... 
nun olur. Rezzan da sizin f elAket ga- ~eden ıaçlannızı yolacaksmız. nı- Tekrar otomobili harekete gelirdi. 
zctecisini Cumnyn kadar davet etmiştir. rım. öğle yemeğine geç yeti. tiler. Çünkü Ce-
Buna nazaran, mukarenet t şebbUslerl- - Her kesin yapaca~ı tecrübenin me- mı1 parkı ba~tan ha.~ doln~ısh. Masa
nin muvaffakıyetle tetevvüç eUi~inl suliyeti kendisine aittir. ya otururken, Gülen Rasimin ist"cvnp 
farzedebı1irim. - Bir kolunu omuzuna - Puf. Siz de tecrübenirl yapınız eden bak!§larını Uzerinde hissetti. Tav· 
doladı - haydi, onlan kendi hnUerine öyle ise. 1k1 samim1 arkadnJ gibi öpil§e- rının pek yakın bir harekete delfilet et. 
bırakalım da biz bizimle meşgul ola- rek arkadaşça ayrılalım. mediğinl biliyordu. Fakat başka bir şe• 

- 'Eğer isterseniz, dedi, gitmekte ta· 
hii serbest.siniz. Fakat çatımız altında 
cL"lha bir gece geçinneği her halde kabu; 
ed--rslnlz, sanıyorum. Rasim de bund:ın 
oek memnun olacak. 

Rasim hafifçe omuz silkti Güle-nin 
hir: şüphc.!ıi kalma.mıştı. 

l c::te erkrkler! dive dü ündü. Bir ka
dın birnz ısrar ed:nce. mukavemet el
m k bile isl 1 r, hrmm mUt; vaat cd"r 
ler. 

Anne h:ınıın nk<ama kacl"'r onları pe 
inden surilkl di. Belediye reisi ve a1a 

lan buz nınd:ı hitabelerde bulundu. Bit 

- BİTME Dl -

Senenin en vüzel Aşk - Müzik - Dans - Şarkı - Gençlik ve GUzellik 
Şaheserini sayın hailrunwa iftihar ve şerefle takdim eder. 

rYRGHE POWER SOHİA HENIE 
Tarafından nefasetine doyulmaz bir gilzelhkte yaralllan 

KARLAR AL TINDA 
Harikalar $3he rinde. güzel P~1kl rını sonsu.G zevklerle dinlediğimiz 
meşhur Caz Mugannisi RUDY W ALLEE'nin !:Ö) lediği nefü şarkıları 
dinliyecek ve Amcrikada en veni ol rnk icat edilen BAK - TU - BAK 
dansını bmiın güzellik ve co.Şkunluğivle göreceksiniz. 
FOKS JURNAL'd:ı en son ve en mühim h"berl0 r. 

SEANSLAR : Bu.~n 11.50 - ı.so 3.50 - 5.SO - 7 .50 - 9.50 DE .. 
Dikkat: Haftanın her giinünde ilk anslar UCUZ HAI..K matinclendır. 

• 
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Asileri va~d}Jet 
··--········ 
Çölde Italyan
lar 50 bin esir 

verdiler 
ltı..lyanlar Libyanın 

istilasına intizar 
ediyorlar 

Tepe elenin bugünler· 
de diişmesine intizar 
ediliyor •• 
Radyo gazetesine göre, Mısınn batı 

çölündeki lngiliz harekatı ıüratlc devam 
etmektedir. Şimdiye kndnr İngilizlerin 
ltaly nlard n aldıkları esir miktannın 
J:)li bini bulduğuna 1 aret edilmi!ltir. 

Başsız knlan ve ıusuz çöllerde çaba
layan ftalyan kıtalarının grup grup tes· 
Jlm olduklnn anla~ılmaktadır. Çok Oll§· 
~ bir hale gelen halyan ordusunun 
Libya hududunda değil, hatta Libya top 
,..klarında bile mukavemet gösterip göı
leremiyeceği oüpheli görülüyor. 

Hn rC" k ·tın inki .. afına ve ı talyanlann 
bhzat itimflanna bakılırsa artık ltalya 
Jı;ln bir Mısır meseleıi mevcut olmaması 
lzım gelir. 
7 Bir halyan ı8zcU.U ıöyle aöyle~tlrı 

·c !ngilizler bütün Libyayı istı1a etaeler 
liDe harbın ancak bJr devresi kapanmJJ 
t>lur.> 

Demek oluyor ki ltalyanlar Libyanın 
~laaını > avq yavaı kabule yana§mak
ladır1ar. 
'f Mısırda bir ltalyan tehlikesi bertaraf 
~~ildiği için bundan aonra eerbest kala
·~. olan lngi}a ordu9'.ınun yine ltalyan· 
Ilı aleyhlne bllanılmuı u:z.a1c bir ihtimal 
ilei:ildir. 
ŞAP OENIZl NAKLIY A Ti 

' Bir radyo latasyonu lngı'lizlerin Alcde
.m.de ve Şap denizindeki nakliyatının 
llekteye uğradığım söylemiştir. Bu tama
inen yanlıştır. İngilizler denizlere hakim 
blmalan dolayısile üç ay içinde anava
Jandan. Yenizclandadan, Avusturalya
"an, Kanadadan ve Hindistandan bir 
~ole motörlil vasıtalar ve yüz bine yakın 
l>ir kuvveti Mı ıra getirmeğe muvaffak 
olmu lardır. Bunun !ll\yesinde de garp 
çölündr bu kadar parl k bir zafer kazan
mı lardır. 

YUNAN HARB 
Yunan • halyan harekatına gelince: 
Yunan tarru:ru d büyük bir muvnffa

lıyetle devi\m edh or. Bilhassa cenup 
ccpht'"indr dün bür""k ilerlemeler kayde
;dilmi .. tir. ~~hilde H ymaraya kadar iler
liyen Yıınr.n üvari birlikleri ricat eden 
ltaJvan kuvvetlerin hilcum ederek bir 
n1ik ar esir nlmı krdır. 

Tepedelenin bu ünlerde düşmesine 
lnth!r nlunmaktad r. Elbasana doğru 
yapılan hareknt tedrici olmakla beraber 
lnkisaf etmekkdir. Bu mıntaknda çok 
mühim mevki1ıor zaptedilmiştir. Bu mm
takadnki arazi imale naz.aran daha mü
ealt olduğundan bur daki taarruz Umit 
Yericidir. 

halyanlar cenup cephesindeki kuvvet
lerini geriye çekmiıtlerdir. halynnlann 
:Avlonva limanını da terk edecekleri an
la,ılmnktadır. 

HAVA HAREKATJ 
lngiliz hava kuvvetleri Mısır lınrekatı

na v.eni• ölçüdro i~·:rak ediyorlar. Av ve 
bombardıman tayyareleri muharebe hıı.t
lanndan uznklırn tahrip ettiler. Av tay
yareleri döi!lmrnın rical eden kıt."latının 
arh ımı dü!le.rck büyük işler başarmış
tır. 

T r.nrnı1un başladığı gUnden beri ln
J:iliZ tııyvareleri tedricen ve nihayet Lib
yadaki Kaza Del Benito tayyare meyda
nma kadar gelmişlerdir. 

Bardiya, Tobruk ve diğer bazı yerler 
oidde•le bombıı,.dıman edilmiştir. Bu ta
arruzlar d:ıhn derinlere gideceğe benzi
yor. 

italyan nakliye kollan gece ve gün
düz durmadan bombalanmaktadır. Per
fembeye kadar havP harekatı İngilizlere 
ancı:ık dört tanarcve mal olmll§tur. Bu
na mukabil 41 halvan tayyaresi dü~
rlilm\i!ı:ti'r. 

·--~·--------

Mısırı istila için 
- BASTAltAFI 1 inci SAHİFEDE
AJınan esirler ara~nda bugUn de !ki ,!Ote
ncral vardır. 

Hava kuvvel1f'rimiz dilşmanın kaçtığı 
yolları vP tayyare meydnnlannı, müna
kale va ıtalarını mUtcm:ıdiyen bombar
dıman "'ml'kteclir. Bir cok ltalyan tay
yarc~i d .. ilriilm•i tür. cTaymis> gazete
g}nin d :>d "i gibi. Fransız mağ)Obiyetin
den sonra ~· ırı ·s•iln için tahşlt edilmiş 
olnn 1ta1y"n ordusu ya imha edilmiş ve
ya kaç ı•nkta bulunmu~ur. 

Di~l'l' t:>raftan, Yunıınlılar da Arna
vut) ıkla Jıiiküm "ir n çok fena hava 
~artfa:.-ına rn ·:nen parlak ileri hareket
lerini id .,..,,. elnı t d"rlcr. B zı haber• 
lere gô ·eo 11 Jvnn uvvetleri Av]onyaya 
doP.ru ç k'lrn kt i r. 

Gerek !nc7l';d 0 r·n f'Teksc Yunanlıla
nn ltaly. nlar.ı kar ı kazandıkları mu
uıfferiyetler, Frrn .. a da dahil olduğu 
halde, hillUn dünyada takdirler uyan
dırmıstır. Fı ns• lnr ümit bcslemeğe 
b c:lamıc;l-ırdır Bilhnc:sa bazı subayların 
bay Lavala m ··z ""r 1P:ı>l>btlsilnde 
bulundukları l•'r:ım:ız imali Afrikasm
da bu il..,ltlcr cfah::ı zi l <'anlıdır. 

1tn1v:-da i e elim bir haleti ruhiye hU
kUm c-'.irm ktccUr. Mıc:ır harbı. Alman
lıırın Frnn<"fldakl harpte verdikleri ders
tC'Jl 1no:ı·li1Jeıin mükemmelen istifade et
tiklerini ve diişman saflarında panik çı
karmağa muvaHnk oldukJnrını göster
mektedir. Tnyyarecilcrln getirdikleri ha-

Macar - Yugoslav sulh 
paktından sonra 

iki nazırın mü
him be~Fa atı ---Kont Caki bir av • 

partisine gitti 
Belgrad, 14 (A.A) - Avnla Ajansı 

bildiriyor : 
Yugoslavyn hariciye nazırı Markoviç 

matbuat mUmessillerine demiştir ki : 
•Bu muahedcnin metnini neşrcdeı·

ken takip edilen gayenin Tunn havza
sında Macaristan ve Yugoslavya hilkü
mctlerinin tntbik ettikleri sulh ve yapı
cı iş birliği siyasetinin yeni bir tezahil
rU olduğunu tebarUz ettirmeniz.i rka 
ederim. 

Macaristnn ve Yugoslavya için olduğu 
k dar, Avrupanın bu kısmı için de is
tikbalde bu yolda çalışacaJtım:r.dan emi-
nim .. • 

Macaristan hariciye mızırı Kont Caki 
de şwllan söylemiştir: 

•Sulh insanlığın en bUyük hazinesidir. 
Bu iki devlet ancak bu sayede hiç ol
mazsa Avrupanın bu kısmına felaketin 
sirayet etmemesi için ~ahşan devletlere 
ellerinden geldiği kadar yard).m etmiş 
olurlar. Avrupanın bu kısmı kısmetini 
muhafaza ederse dilnyayı kavurnn bu 
kanlı muharebe bittiği znmnn bu kıy
metlerden yeniden doğacak olan dilnya 
istifade cdebi1ecektir.ıı 
V~, 14 (A.A) - Macar - Yugoslav 

dostluk muahede.si, diplomatik mahfil
lerce Bal.kanlarda halen mevcut ihtilA
fın mevzileşmesinl temin etmektir. 

Ayni mahflller, cenubu şark1 Avrupa
sındakJ vaziyeti zehirliyecek hallerde.n 
korumak istiyen bu anlaşmayı Berlintn 
teveccühle karşılamakta olmasını aln
ka ile takip ediyorlar. 

Belgrad, 14 (A.A) - Macar hariciye 
naz.ın Kont Çaki diln 8abah Slovenya
nın merkezi olan Lnybaha gitmiştir .. O 
civnrda bir av partisinde bulunacaktır. 

Kont Cakl bumm Budapeşteye döne
cektir. 

-----~---

Tin d sor Dükü 

Haymara limanı 
düşn ek Üzere 

.Yunan harekatı fİmdi 
tamamen Yunanlı· 

ların lehinedir 

ıtalganıar pek mOşkü
ıatıa tutu abilmekte ir 
Atinn 14 (A.A) - Cepheden "len 

son haberler Yunan kuvvetlerinin yeni 
ilerlemeler kavdettiklerini haber ver
mektedir. lngÜizforin Mısırdaki muvaf
fakıyetlcri hakkındaki haberlerden ye
niden tC'şvlk bulan Yunan askerleri ce
nup bölge inde bUyük gayretler sarf e
derl.'k 1tn1ynnlnrı den"zc dökmcğe çalış
maktadır. 

Muhtelif bölgeJerdekı vnziyct şu su
retli'.' hiilasa f>Clilebilir: 

Cenup mıntrıknsında İtalyanlar Hny
mnrn limnnının rıkıb tinden endişe ct
meğc b:ışlamış}ardır. Bazı hab 0 rlere gö
re bu şehirdeki harp mnlzcıncsini nakle 
başlann~lar ve kuvvetli bir mukavemet 
göstermek maksndiylc ~ehrln ön kısım
larında blr hnt vUcudn getirmişlerdir. 

Gazetelerin vC'l'dikleri haberlere göre 
bu nııntakada dün çok ~iddetli muhare
beler olmU§lur. Son haberler Yunnnlıla
nn Hnymnraya sekiz kilometre mesafe
ye vardıklnrını bildirmektedir. 

Hnymarnrun cenubunda Panuma li
manının işgali Yunanlılara Haymarnyı 
dövebilecek bir vnzlyet temin etmiş ola
caktır. 

Merkez kıtalan Pernıedinin batı şi
malinde ara7J kazanarak bu bölgeye hA
kim dağ silsilesinin işgaliyle elde ettik
leri vuiyetten istlf ade ediyorlar. Ve da
ima batı §imal istikametinde ilerliyor
lar. Bu .mretle bir çok araz! knanarak 
civar tepelere kuvvetli şekilde yerleş
mektedirler . 
Şimal mıntnlcasında kar fırtınalannn 

rağmen Pogradeçln şimal ve batı ~ima
linde muharebe bUtUn §lddetlyle devam 
etmcl..-tedir. ltalyanlara takviye kıtaatı 
gelmiş olmasına rağmen teşebblls dai
ma YunanlıJann elindedir. 

ltalyanlnr mUhhnınntlarını tayyareler
le naklediyorlar. 

ıtalgan Tebliği 

Çölde mukabil 
taarruzdan 

bahsediyorlar 
Parti kongreleri toplandı 

HAVALARDA_e_A_zı MUVAF. Motörlü tayyare ve pli.nörlerle 
FAKIYETLER, DENiZDE iSE, yapılan uçuşlar çok zen~indir 
ZAFERLER KAYDEDiLMiŞ Ankara 14 (A.A) - BugUn gelen tel- bnrüz ettirmişlerdir. 
Roma 14 (AA) - 190 numaralı graflnrn nazaran Konya, Eski~ehir, An- An'knra 14 (A.A) - Türk hava kuro-

tt'bliğ: talya merkez knza parti konı:;releri top- mu tayyarecileri, motörlü tayyaıre ve 
Trablupgarp hudut mıntakasındn dün lanmıştır. Başarılan işler ve izhar edi- plfulörlerle lia:ılrnndnn ikinci Tcşrtne 

bütün gÜn hnrp devam elmİ tir. Kıtna.tı- len tcmcnntler samimi bir hava içinde kndnr ol:ın beş ay :r.arfında 4G.383 uçuş 
mız öğleden sonra mukabil taarruzlarda göriişUJmüştüı· Mıntaka müfet~leri yapmışlardır. Bunların 18378 i motörlil 
bulunmuş ve dli man tazyikini hafiflet- partinin gayderini tebarüz. ettiren kon- tayynre ile ve mütebaki 28.005 i pl(mör
miştir. T ayyrırccilerimiz fasilasız bir c- ferar&Sfor vermişlerclir. Kongrelere işti- lerll' yapılmıştır. 
kilde harp mc~ aanlnrının üzerinde uç- rak edenler mesailerinr. bnşlarkcn ve Kurumun parasUtcUlilk ubesi de ay
mu lnrdır. Avc:.ı tnyynrel 1irni:r. yaptıklan bunları bitirirken bilyilklcrimize saygı nı mi.iddet 7 .. arfında 5 202 parn~t afüı
hava muharebelerinde Gle8per tipinde ve S"VW duygularını bir kcrrc daha te- yıo:ı vaphrmışbr. 
nlh d~man tayynrcsi düşürmüşlerdir .. ••-•-n-·-·-·-·-·-·-•-••••-•- - - • ••• • 11 ••:a-• -·- ••• ·- -mı-·-• 

Bunlann mürettebatlarmdan bazılannın SiLiVRi FACiA Si ölü ve yaralı olduğu anla!lılmıştır. 
Ştırkt Afriknda Sudan hududunda ke

şif ve topçu faaliyeti o1mu tur. Tayyare
lerimiz bir zırhlı otomobil ve menzil nnk-

!!;:b~~~::~ke~::.n~~:t:~~r ~derek oto- Kurtulanlar Silivri de yerleşt. rildi 
Bir hnv'I. filomuz Botorelci tayyare • J • t • d•ıd• 

meydanından yere •ürünürccsine geçerek ve ıaşe en emın e ı 1 
dağınık .b~r halde bulunan beş 1ngiliz İstanbul 14 (Telgraf) _ Silivri deniz Ankara 14 (A.A) _ Son alınan ma-ın-
tayyarcııını ynkmı§tır. 230 'l.lr' Jd ~ ı 
F·ı k d b t · • kazasında kurbanların ~ı o Ue.U mata göre M3l'marada batmış olan Urug. 

ı o uman anı au ayın ayyareııı ırı- 'i b' dllm' · 122 "M..ı 
zaya uğradığından dü~man toprağına kat 6\ll'~tte tes ıt e ışti~. . ·~~· vay bandıralı Snlvardor vapur yolcula· 
. . . T n l d b' . ü kurtulmuş ve muvakkaten Silivn hara- d 122 ,_. · kurtulın t p port ınmı tır. ayy re p ot anmız an ırı c - l . B nl t b rın nn ~ı ı uş ur. asa -
retkunıne bir mch&Tetle bunun yanına s1ınn ytierileştlril rllmlştlrb.t u ldiıı:m stan u- •uz olan bu yo1eulann la~esi ve ibateleri 
· ek k d · b' d" • n ge r me e mu eme r. 
ıner limumü~n ilanı dt~yynü~cs~.ne ın •rmış Bu hususta görüşmek Uzere vllttyet- nezaret altında bulundurularak Silivrl-
ve &a en sa ne onm ~tur. • bir toplantı a ılm tır. Kazadan kur- de temin edilmiştir. 103 klş1 ölmUş ve 

Geçen gece bombardıman tayyarelerı- te Y P ış ,_. '- -lm K b b" '
. f h ı "' M it tulanlar arasında lı:arıaını, çocuklarmı 120 ..u§l kayuu ~ur. a:ra ae e ı taD" 

mız ~na ava §ar! arına :"g?'1en a a- k yb denl ardll' kik edilmektedir. 
nın Lıkaya hava limanı li:ıerınde uçmu§ a e er.. 1 ·.,, • -····-·. ···-····-···-····-·····-·-' 
ve mahsus neticeler alm11tır. 

1 

••- -· 

1 

• 

13 birinci Ununda Kalaba üzerine K d. he eti d··n aaıbah akın eden düıman tayyarelerinin attıiı oor ınasyon ). u ~ 
bombalaTdan bir e-.· hasara uğramıı "Ye kilin• • ı• v • d ) d 
iki baraka yanmıthr. iki hafif yaralı Bacve reıs JOID e top an 1 
vardır. Y ~-

160 numarab tebliğde bOdirildiği veç.- ;Ankara l .f (Huauat) - Kooıclinu- nuna dahil bulunan portakalların, 2/ 
hile Argo denizaltımız 1 .ilk Ununda At- yon heyeti bu eabah aaat dokuz buçukta 13-477 sayılı kararnameye bağlı ihrac:i 
las denizinde Segeter Kanada torpido bapekil Dr. Refik Saydarwn riyasetinde lisansa tabi maddeler meyanına ithali 2/ı 
muhn'bini torpillemiş ve beş birinci kl- toplanmlf ve ruznamealne dahll mesele- 14646 sayılı vekı1ler heyeti karan1e ka• 
nunda himaye altmdald bir vapur kafile- !eri müzakeTe etmiştir. bw edilmiştir, Portakallar, 2/13411 158" 

.sine hUcum ederek 12000 tonluk bh· va- Ankara t -4 (A.A) - llcaıet vekl- yılı kararnamenin ihraçlarına lisanın v .. 
pur:ı torpillemiştir. letinden tebliğ edilmiıtir: riler. maddelere ait ikinci listesine alın'" 

Ruzveltle o· r .. ül n Yunan matbunt mUdUrlyeUnln s5z g Uf e söylcmeğe salAhlyeill bir memurunun 

Vapur teraine dönmOo ve bııtnnşt::r. Gümrük tarifesinin 179 uncu poznyo• mıştır. ...... -... -...... -... ---·--· --· --·--·---·--.. ·-·-----·-·-· .......... ---·---·---·-·-· ·--·---·--·--&,.; .... ·-.... ... 
Mısır harbı Münakaldt Vekili latanbulda tetkikat yapa• 

cak - ihtikdrla mücadele tfi 
meseleleri izah ediyor ifadesine güre tebllJUerde zikredilen mu

harebeler esnasında alınan esirler iki 
Mianil, 14 (A.A) - Dük dö Vindsor il il '-- 1--k "-ft-- 7000 ball~ Jı •ı • j ~ f • ~ 

y z SUucıy Ouna ULA:.&~ ere 6 ftgf lq •r, •sır er•nı 
B. Ruzvcltlc ıniiHikatı hakkında gazete- olmuştur. "' M .:;;. .:;;. ı. 
cilcre şu beyanatta bulunmuştur : Son günlerde alınnn eslrlcr bu ye~na • ,,,,yamı yacak Z.,,. ->ar 

:tsTANBUL. 14 (Telgraf) - MUnakallt vekili B. Cevdet Kerim İncedaymıA 
yakın &Unlerde ~hrimize gelmesi bekleniyor. Vekil Silivri liman inşaatını v• 
Haydarpaşadakl tahmil ve tahliye tesislerini tetkik edecektir. Bütün Antil adalarına ş§mil olmak dahil değildir. lolo\ IC'l-$0ı 

Uz.ere deniz üsleri tesisi meselesini tet- ltalynnlann :r.ay!atını 987 ölil ve 1910 acele h.edef /erine İSTANBUL, 14 (Husus!) - Şehrimizde ihtikArla mUcadele iti bUyilk biı 
clddiyetle devam ediyor. VekAletten aldıklan emir üzerine Ticaret vekAleti 
mUfettişlerl, bu sabahtan itibaren plya.sııdaki ihtikAr hareketlerini tetkike ~ 
ladılar. 

kik. ettik. Ve bu adaların ~di istpt- yaralı olarnk ilfuı etmeleri hakkında so- k [ 
balındcn \'C bu hususta Amerıkanın In- rulnn bir suale :memur §U cevabı ver- oşuyor aı· 
giltere ile ~sıl is birlil=ii ynpnbileceğin- miştir: Knhlrc, 14 (A.A) _ Emin kaynaklar-
den ~.ettik. . . cEğer bu haber doğru olsaydı, zayiat dan öğrcnlldiğine göre, İngiliz k:uvvetle-

Diğer taraftan adliyeye intikal eden üc ihüklr dAva ının rilyetine başlaD
mıştır. Relsicumhur Antil adalarına bUyUk miktarı bıraktıkları malzemeye nisbet- rl çöl~ d Trabl h d d 

alflka göstermekte ve işleri hakkında le pek ki.içlik olurdu Bu malı.eme me- d ~~ tıklun e il . ~g~ U:d u k 
derin vukufa malik bulunmaktadır. ynnmdıı 120 top 55 ~nk da.fi topu bin- On-- u .Yatp ~ ... ; .. entnm. arı· eke etl rl~ L A v A L 1 Makın· eye Beynelmil ı · t hakkınd n1A ' • az zayıa vcrm~w.&· ö' ız uvve e o 

e vazı.ye a mwu- }erce otomatik sUAh, 250 kamyon, 2 tank, kadar stıratl il ı kt d' ki harekAt 
katım umum! mahıyette olmuştur .. • 15 bin ı-..n..1et blsikl t bir ,_ yUk e. er eme e ır 

DUk dö Vindsor rt?isieilmhurun Baha- mo Uo'ŞıAJ ve e 1 ÇO& hakkında snrih malfunat vermek mtlş- Ven·ıı·rken 
. . . .. hayvanlan ve bol mlktarda malzeme ve küldUr. Fakat plfuı mudbinoe taarrıı-f istifa ettJ• 

mayı zıyareti esnasında kendısile gorilş- mUhlmmat mevcuttur uni t i l b' kild d 
mck istediğini, şimdi l\finmidc oldulh· · ı.un memn, ye ver c ır şe c e-
·...ı- b nh ti ğını .. 1 . . !>U -·- vam ettiği maldm bulunmaktadır. e·tı M ı· 
l\'U• u sey ~pb -~oy cmıştır. Bhl AMERİKALI Deri harekAbna iştirak eden İngiliz 1 er - usso ı · 

• TEVKt FED"Mı·ş kıtaatı beraberlerind iaşe maddeleri ve • Almanlar /tal yan • •• eo ., 
ASKERLERİMİZE ..... mühimmat götürmekte ve ileri unsurla- D o 
HEDİYELER Vaşington, 14 CA.A) - Hericlye ne. nn zaptetükleri mevzileri takviye eyle- hadadanda tahıidat 1 ' ruşmesı 

.. zaretinln bir tebliğine göre Almanlar meL.-tcdirler k 
Ankara, l~ (Hususi):-~y umu- Pariste Amerikalı bir kadın tevkif et- Alınan esİrlerln mlkdan her saat ba- yaptılar ya JDmıc 

Til
mi kmşerkkezınfdben·kaıbildiriAldinlınğlne _gk8reti, mişlerd~. TcvJ?f sebebi meçhuldür. f1J1da artmaktadU'. Halli icap eden me- ~ 

r e er a n an no ~ e Amerika elçıliitt henüz bu hu.susta 1 1 d biri d b esi 1 . nakli Viş!, U (A.A) - B. Laval Fraılllz Stokholm, 1' (A.A) - Tidningen P 
nskerleriınize kışlık hediye tedariki için malömat alaınamışta. se e er. en e u r erın . ve kabinesinden ~kilml§tir. uteslnbı Berlin muhabiri Mussolini-Hit. 
5000 liralık teberrUatını Kızılay merke- ~ =· B~a= :yük tiy~ cıvar Hariciye nezaretine B. J'landen tayin 1er millAkatı hakkında Almanlar tara-
zlne yatırmıştır. Kızılay umum! merkezi ç f J b k 7. ı b f n. h;b~ ~eJu. c onanma edilmlştir. fmdan verilen tekzibin mü.IAkatın keo· 
Ttirk şeker fabrikaları Anonim şirketi- O ae ÜyÜ ıfa ı:.ı • ucmeseh deyı el e alıl ' İtal Nevyork. 14 (A.A) - Deyll Niyuz d.Lmıe değil yakııida v'ukubulacağını 

t kkil ı · · b"Jd·-ı ... :- ' ep e en g en yar ar, yan as- .. Alnı 1 A ' 
ne eşe r erını ı lu..u.r.~..u. • kerlcrinJn arzu ile harbetmediklerinl ve gazetesine ıore an ann ~·- ait olduğunu tahmin etmektedir. Muha· 

~ yan rrcaff harbı bir An :wvel bitirmek istedikleri da ve bu memleketin c~ubu. garbisin- b!r §~an ilave etmektedir : J\lU]fika• 

YUNAN - BAŞTARAFl 1 inci SABIF'EDE - hakkında Kahirede hUktim sUr n hissi- de asker tahşlt ettikleri ö~. tm önUmllzdeki hafta yapılması muJı. 
Kahire 14 (A.A) - Ba§vekil Haaan yatı teyit etmektedir. c Bwıdan maksat icabında ~ _ftal- temeldir. ÇilnkU B. Hitlerle B. Von Rib-

HAABI Sım paf8 Krnl Faruk namına general _....,_ • ...._. yanın endüstri mmtakalarını işgaldir. bentrop §imdiden Bel'linden ayrJlırıJ~· 
V eli ı ·ı· dul ff . "' Berlln, 14 (A.A) - Hariciye nezare- lardır 
• ev ' ngı iZ or ann!n. muza enye- Alman TBbllgl ti ile temas eden :uahfillerde bugUn bir . • • • 'W • 

- BAŞTARAFI 1 inci SABiFEDE - tınden dolayı tebrik etmi~tır. kerre daha beya.o ediliyor ki, Bitlerle lngılız Teblıgı 

Yunan denWnde bir kaç adaya bomba 
dUşmiiştür. İnsan uıylatı az.dır. 

Londra 14 (A.A) - Yunan radyosu 
askeri vaziyet hakkında şu mnlönıntı 
venniştir: 

Ordumuz Cuma günü bütUn cep
he üzerinde iler]eyif ine devam et
miıtir. Havanın fenalığı ve kar fır.. 
hnalan kıt.aatımızın ceuretini kır
madığı gibi hücumlannn tiddetini 
de azaltmamııbr. 

halyanlann mukavemetleri ve ba
zı yerlerde mukabil taarruza geç
mek teıebbüıleri de hesaba katılmak 
lizımdır. 

Bütün bu tqebbüsler düımana 
ağır zayiat verdirilerek tardedihnif· 
tir. 

Adriyntik sahillerinde kıtaatımız ~ 
lnk blr zafer kazarunıslar ve Himara li
manına yaklaşmışlardır, Tepedelen cl
vnrmda şiddC'tll muharebeler cereyan 
etmektedir. 

berlere göre dUşmnııın nakliye kolları 
imha edil~crtir. Esirlerin günden güne 
artan sayısı İtalyan ordusunda manevi
yatın ne kadıır bozulduğunu göstermek
tedir. Alınan esirlerin sayısı hakkında 
kat'i rakamlnr yoksa da, tahmlnt olaralı:: 
bildirilmiş olan 30 bin ye~nunun da 
miltemadiye:n arttığım 2nnnettJrecek se
bepler vardır. 

Taarruzun mUhim bir ciheti de, düş
mandan alınon mnnu.nm rniktaı da harp 
levnzimldir. Bir mfl murabbaı blr saha 
!nr,iliz ordusunun eline geçen çadır, 
nnkliye vasıt:-brı ~i !lh ve mtih:., ·natla 
doludur. 

Londra 14 (A.A) - laıe nll2ln lort • Musrollnl arasL'ld bugünlerde bir mtl- ~ 
Voolto1! ~ort~motta bir nutuk söylemi§ llkat\ derpiş edil~~ hakkında yaban- Londra, 14 (A.A) - Hava ve dahilt 
ve d~.r ki: Şef ilde büyük bir cı memleketlerde verilen haberler ıa- emniyet nezaretlerinin tebliği t Bugila 

~ Şımdı artık C!üımanlarımıza taarru- l mamlyle asılsızdır dUşmanın İngiltere üzerindeki faaliyeti 
za ba§ladık. lngilterenin harı;> ebnesi la- taarruz yaptık arını ~·.---. ufak mikyasta olıpuştur. Münferit bir 
zım gelen yerlerde harp edıyonız. On- / dilşman tayyaresi öğleden sonra geç va• 
lara deniz a§m darbeler fodiriyoruz. bi diriyorlar ÇanklnDID tarİ· kit merkez! lngilterenin garbinde bir 
J-!a:ı>. eden m~ffer erle.!'~ ~ayretleri --•MllW yere bombalar atmıştır. Bazı dUkkft.n 
bızı nihat zafere asal edeeegıne ımanım1% Berlln, l.f. (A.A) _ :Alman teblill 1 hA •• •• ve meskenleı· hasara uiramışhr. BirltaÇ 
vardır.> . • . E 1 bildirildil" glbl uh be 1 guDU ~ ölmilf blr kaç k1fl de yaralanmıştır. 
Nuır cAbnan denizaltı faaliyetinın vve ce &.& m are tay- HUkU.met merkeı.i civanndaki vil!iyet· 

bi:ıl aç brrakmağa matuf olan bUtün c•Y· yarelerind~ mürekkep kuvvetli hava Çankin l.f (A.A) - Milli Şef lanet le.re de blr kaç bomba atılmıstır. Az ha· 
reti akim kalacaktır.> dem.itti?. filolanmızki lh~ 13 

blrl&cl k~~--fecesl ln8n6n6n reiaicümhur olarak Çankırıyı 11ar vukubulmuştur. ölU ve ;ar.ılı yok· 
Lort Voolton denizaıın muhariplere $efildde a,.~ taneyi mU~erine ilk defa ziyaret ettikleri tarihin yıl diSnil· tur 

ihtiyaçlan olan harp malzemesini nok-~ muvaffakıyetle Ucwn etmişler- snU dilnkii aün halk tarafından içten te- T. b J '/ / 
sansız göndermek için lngı1iz halkının HUcum güzel btr havada yapıldığın- zahüratla kutlanınıe ve yapılan toplantı- anca e yne mı e 
!endi ihtiyaç.lanndan fedakarlık yaptı- dan yukarıdan aşağı iyi rUyet şartları larda Milli Şefin aiyaai ve ~ert ha!atı idaresi /ağvedi/di 
gını ve kendı arzu8fle daha aza kanaat mevcuttu. Hedefler kat'iyetle tesbit edi- hakkında konferanslar verilmııı ve mille- . 
ebneğe karar verdiğini tebarüz ettir· lerek bombaların isabeil mil.şahede edil- tin lmıet lnönil etrafında tqkil ettiii . Lon~, 14 (A.AJ -: Royter ajaJL<;lD~ 
miştir. ..mimaz birlik tebarüz ettiıilmiftir dıplomatik muhabirinın Londra salfihı· 

... _. miştir. ' yettar mahfillerinden öğrendiğine görtı 
Sehrin merkezinde çelik fabrikalan, ----·~- tngUterenin Tanca b&§konsolosu Tanca 

Alman yaya taarruz esllha ve teçhizat imalAthaneleriye as- 1 b iri beynclmllel idnresinin diln lnğved!.lmil 
kert ehemmiyeti Miz hedeflerde yangın- stan w: ~ olmasını derhal İspanyol makamları nez· 

- BA$TARAFI J inci SABIF'EDE - J infi"Jft1- 1 -·,_ ··rUJmn.,.Ur .._ -~ ar ve wuar 'huı.uu go ~· • dinde protesto etmic-tir. 
rinden mürekkep bir filoda harp -eden Sefildin sanayi mahallesinde yapılan Alaçlar t h ·1 tdı· 1 -s- O 
bir hür Fran81Z pilotu, Fransa aahiUeri bu tahribatın İngiliz harp sanayiine, bil- Jrlı e ı cac BULGAR STANIN B KRFŞ 
üzerinde Alman avcı tayyarclerile harba 1ınssn v b• darbe lm şt lstanbul 14 (Husu.st) - lsUınbul böl- f 1 1 A 
tutuşmuş ve düşman tayynrclerini kaç- 13 ~~ci ı~Anunda0 ga~ri~Usait ha- gc b~kanlığı yağan yağmurlar yUzUn- SEF R N N f El KETZEOE • 
ma~a icbar etmiştir. Bu tayyarelerden va şartları sebebiyle hava faaliyeti ke- den 1stanbuldaki stadyomlarda maç yap. LERE YAROIMI 
birisinin kaçarken ke8İf siyah duman çı- şlflere inhisar etmiştir. Bir denizaltı· mak vaziyetinin kaybölduğunu, bu fil. 
kardığı görülmüştür. mız son seferinde 40900 tonluk düş- barla pazar lik maçlarının tehir edi1di- Bükreş, 14 (A.A) - D. N. B. ajan'll" 

lngiliz hava filosu devriye uçuşu ya- man vapuru batırmı§tır. ğlni blldinnl§tir. nın h~i muhabiri bildiriyor : Bul! a-
parken sahili •§makta olan 30 düoman Bu denizaltı tarafından kazanılan lzmlt, 14 (A.A) - b.mit ı;tndyomu, r.istanın BUkreş elçisi B. Comakof zcJ. 
tayyaresi görmüş ve dördünü dilşürmüş- muvaffakıyetlerin blr kısmı evvelld muhtelif spor sahalarlyle ikmal edllıniş zele feJAketzedeleri için general .Anto
tür. Bir Messer§mitin havada fofiJAk et- tebliğlerde blldJrilmiştir. Evvelce de bil- gıöldlr. Stadyomun tel HrgU ve ihata teskoya bir melrtup içinde iki mUyoa 
tiği, bir diğerinin Manşe düıtüğü bildi- dirildiği veçhile ufak bir denizaltımız duvarlariyle çevrilmesi ~eri bitirilmek- ley tevdi etmlştir. Mektupta Bu1garll
ri1mcktedir. 5800 tonluk ile dü..~an vapuru batırım~ wdJr. Geıçler iki gündenberi bu saha- tanın Romanya ile tam bir dostluk ve 

Londra 14 (A.A) - Bir ellahlı f ngi- tır. larda toplanmakta ve spor tezahtlrlerl iyi komşulUk münasebetleri içinde yap: 
liz balıkçı gemisi kendisine hücum eden Dün gece muhtelif du.,man tayyare!&- yapmakta~ırlar. ınak istediği bildirilmektedir. GeDeJ.al 
bir Alman bombardıman tayyaresini rl Almanyanın şimali garbfsiııde ild ye- Teklrdait 14 (A.A) - Beden mtikelle- Antonc..ciko cevabında Rumen hUklhn&
tam jsabetle faaliyetten iekat etmi,tir. rl bombardunan etmişlerdir. Evlerde fiyetine t&bi gençler talim devresini bi- tinin iki memleket arasındaki iyi ıtıtına· 
Sis, tayyarenin denize düşüp dü•m«"diğini ehemmiyetsiz hMar vardır. 8 ~i hafif tlttrek dUn and içme memmmt ynpm~- sebetleri kuvvetlendirmek için ellnclel> 
tetbite m.ı olmu,u. yaralanmıştır. ıanw. seleni yapacatmı beyan etmiştir. -

' 


