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Basmuharrir ve umum! neşriyat müdürü : 
HAKKI OCAKOl:LU 

ABONE SERAlTt 

DEVAM MtlDDETf Türkiye için Hariç ldn 
S.-lik ....... 1400 2900 
Altı aylık........ 150 1&50 

GUnil ~ nüshaJar (25) kunqtur_ 

T E J ... E F O N : mr1 

·1 n t·ndan '"'rt7.ctemiz mesuliyet kabul etmea 

AFRIXADA SUKUTU BEK
LEIEBILECEI YERLE 
Bardiyanın, hat· 
taTobruğun 
düşmesi yakın 

•• •• •• gorunuyor 

., .... , .. ,, ..... ,., 

Yurddaş: 
Türk orduauna güveneli. 

tin gibi Türlt para•ına da 
güven. 

ULUSAL EKONOMi VE IRTTıRMA 
KURUMU 

YEN1 ASIR Matbaasında baaılmıştır 

1 

ALIAI PROPAGANOA
SINI BiR llGILIZ CEVA"I 

Bütün ltalyan 
tayyareleri 

Libyay.a gön
derilmiş. •• 
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Ankanı 1B (Yeni Asır) - Tşıklıımı ğu. cihetle geri alınması hakkında bir 
maskelendiği zamanlarda mesaiyi tan- tasavvur bulunduğu söylenilmektedir. 
~im için hüldlmetçe saatlerin _bir saat il~- Bu ta.scvvur tc1ı.akkuk ettiği tct1.diTdc 
ri alınması hakkında verilmış ve Uıtbık . . . . • 
edilmiş bulunan karann, şimdi ı~klann saatlerın vcnı sene ba§lnclan ıtıbarcn brr 
maskclenmeshıe lüzum kalmamış oldu- saat geriye alı ması mt 1ıtcıncldir. 
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Ankanı 18 ( A.A) _ Ticaret vekaletin- istiycnler satış akitlerini usulü dairesin-
den tebli(} olunm\L§t1LT: de birlik şubeleri nezdinde tevsik etmek 

Koordinasyon heyetinin 62 ııe 63 sa- şartile satışlannı tamamlıyabileceklCT
fJ1lı karanna göre tesbit edilerek 16 bi- dir. Akitlerln. t~vsiki için müracaat müd
rinci kanun tarihinde Anadolu ajansı deti ou ayın 21 inci cumartesi günii saııt 
ııasıtasik il&n ve TiiTkit1e fındık ihracat- 12 ve kadardır. Bundan sonra ibraz celi.
çılan birliği ve ıubelerine tebliğ olunan lccck vesaik kabul olıınmıyacaktır. Akit
yeni fındık asgari ihTacat fiatleri 17 bı- lerin tesbiti 1nuamelesindcn dolayı ald
rinci kanundan itibattn meriyete git"- kadarlann itirazı olduğu takdirde M
mfl bulunmaktadır. Bu fiıttlerden önce kem ticaret vekaletidir. Keyfiyet fındık 
mcT'i eski fiatlerle ihracat yapmak üze- ih.racatçı?an birliğine bildirilmi§ t•e şu
'r'e ba@cınmt§ bulunan ihracatçılardan belerinc de tebliğ olunmu§tur. 
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yetleF e değ· E ilıler 
Dahiliye \ ckfilcti gönderdiği bir emir

de, 3656 soyılı kanuna göre 1 haziran 
1940 tarihinden 31 mayıs 1941 tarihine 
kadar \"erilmiş olan umumi kadroda 
3888 sayılı kruıunla ynpılnn değişiklik 
hasebis le yeniden 1 hatlııın 9-10 tarihin
den muteber olmnk ilzere kadro göndc
nleceğini bildirmiş, tali memurlara ait 
kadroların 1 hatlran 940 tnrihinden iti
baren umumi kadrodan tentlliyle tenzil 
ouslalannın sUratle gönderilmesini iste
m.iştir. 
VİLAYETfE YAPU.AN 
DECişiıo .. iKLER 
Vilayette bazı memuriyeüerde deği

şiklik yapılmıştır. Vilayet daimi encü
meni başkatipliği vnzüesini gören Mit
hat Peta asil vazifesi olan mahalli idare
'er müfettişliğinde çalışmnğa başlamış
tır. Encümen başktıtipliğine muhnsebci 
hususiye. ınüıncyyizlcrinden Reşit Tunç 
Yürek tayin edilmiştir. 

Köy bürosu ve istatistik müdürlüğü 
.ıa katibi Kadıi 'fimagoda katip Alxlur
. thlm Yarlıgan nuıhascbci hususiye- su
:clcrinde dnhn mühim vazifelere ,di
dlınişlcrdir. Bunların yerlerine nalınt 
encümen miimeyyizi CclM ile muluı.se
bci hususiye katiplerinden Tacettin ta
\-'İn olunmuşlardır. 

- Baştaralı 1 inci Sahifede - - Baf:taralı 1 foci Sahi/ede - Viluyet tahrirat ktıtiplcrinden İhsan 
doldurmak kabil değildir. İngilizlerin kında büyük endifel izhar eden Akgün Karaburun tahrirat katipliğine, 

daki 1 1 rd Karaburun katibi HUsnU Şen Torbalı 
hAkimiyeU. Libya · . ta ynn o ~- makaleler ne!rİıle b~lamışlardır. in- katipliğine naklen tayin edilmişlerdir. 
nun esas UssU ile olan irtibntını kcsmış- giltereye d h eri e daha büvük -•--
tlriASE VE .MALZEME BAKil\llN- yardımlar ynpı?ması istenmektedir.. Denizli mebusu gitti 

DA...'lli y AZtYETLEn Gazeteler müthiş mÜGtaceliyeti bil- Denizli mebusu B. Klizıın Samo.nlı 
İngill% filosu Trablust.a 1800 kilomct- hassa kaydetmektedirler. dün şeluiınizdcn Denizliye gitmiştir. 

re uzunluğundaki sahil boyunca yaptığı Vaşington Post cFiilyata diivct> bnş- - - --
bombardıınnnlarla İngiliz ordusuna çok lığı altındaki yazısında tayyare imalft- 1 N 
yardım etmistir. İaşe ve nu:Uzeme temi- tındaki teehhiirlerin bir iskanda! oldu- Öğretmenler arasında 
ni bakımından~ Veyvelin üstün- t;'tlnu yazmnkm ve bir koordlna!:Yon he-
lUğU.nden şüphe edileme:.. K~ile b~lin- yetinin tayinini istemektedir. Ayni gaze- Kuşadası birinci okul öğretmenlerin
de seyreden vapurlar ilerl~~. elimi- te B. Hulün memurlarını gayretleri den Hatice Gcı. İstanbul - Beyoğlu ye-
Ee geçen her llııuuıa girebilecektir: tehir bnhsinde vakit kazanan ve göz bo- dici okul öğrct.mcnliğinc, Kuşadası-Bur-

tta1··anların ıft .. ~ v nakliye v 0 ••yeti 0 az okulu ö}h.ctmenlerlnden Snlme Ol-., ........, ~ - yayan bir taktikle ithaın etmektedir. ... ,... .. ··~ 
n1n aksine olarak İngiliz ordusu tek yol- Vac;\ngton Post yezısına şöyle nihnvet ~Y Ç+~Ul~ca Turkocak okul ogre~U-
Ja iktifa mecburiyetinde değildir. Sol· .· . · gıne, ı.zmır - Kahramanlar okulu ogrct-
lum pek muhtemeldir ki bugiln art1k v~Kıyor. • menlerinden Fazilet Utkun Çatalca Ha-
denlz yolu ile İngilizlerin bir iaşe üssü ararlarımıza btr mana • verec:k cı Başlı olnıl baş öğrclmcılliğine naklen 
olmuştur. Yarın belltl Bardiya ve bir hareketlere geçmek zamanı gelmış- tayin edilmişlerdir. 
bç 1(1.n soıır d belki Tobruk İngiliz- tir. lngiltereye daha çok tayyare, da- -•-- . . 
ı.rin deniz.den iaşe U..O. olacaktır. ha çok harp malzemeliii ve gemiler KULTÜRPA.RK iÇiN 

Kapuz:zodon Tobruk lstlknmctind.e şl- verilmelidir. Bclcdivc daimt encümeni dUn öğleden 
male doğru yapılan hareket neticesinde t · ı rak b k ı ·ı·L-"" t 
bu I' -'·---- - . Uzdeki h Mali yardımda Conson kanununun sonra op ana ar.1 arar nr ı uuu:. c -

_ımanın aı.ı.wIU&3& onilin are- ~ d . 1 k d-Lu· ıniştir. 
kAt Ozerlnde knt'i bir tesir ynpabilccek- lağvından mna a ımparntor u an ın- .. .. .. k .. 
· deki tesisatın kısmen satın alınması ve- Bugun Kulturpar mUhnscbccılığl 

tirtrALYAN MACL()BlYETt IÇi:ııJ ya hLc;selcrinc iştirak C'dilmcsi gibi şc- içi~_bc.:;diycde fo~t!han yapılaca~tır. 
l\f'OııtM UNSURLAR killer de di\şünülebilir h.ulturpark dahılınde fuar gaz.ı.nosuna 

ı 1 olnnn 
• ~-... 1 - B LOYD CORC MU giden ~·ollardan birinin :ısfnltlnrunasma 

ta ya rnnnevıynt .,....,,.uıuugu ve · • • b .. ı l cakt 
fıışc yolduğu gibi sebepler, mnrcşal StNKLER Mt ? . aa ugun >a ana ır. 
Grn(ynni ymiden muharebe niyetinde Londra 18 (.ı\.A) - Royter aıansmın l - - .....,.,.._ 

1 t h b. . .. . t 1'01. .. Ti: 
ise, mağlubiyetini temin i(in mlihiın un- par amen o mu a ınn gore vaş•ng on 
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- !Ja taralı 1 inci Sahifede - tedir. Trenler Afyonda aktarma yap-
Yağmur ularının Kızılçullu ile Ke- makta ve eski Aydın dc:ıniry~l'!. vago~

ıner n~ •nd::ı yeniden heyel!nn sebebi· lan ~~ hatta gelmektedir. G~ru.len lU
\'ct vcrdif!jni dUnkil sayımızda haber zum uzerlne muvakkaten ~enı tilnel ka
vcrmiştik. Topr k kayması şimdilik ga- ~tılmış, trenler eski tünelden gelip 
yet bntidir. gıtme tc başlamıştır. 

Selçuk - Çamlık istasyonları arasınds 
Yeni küçült ve yeni bUyUk tünel arasın
daki yolda ç(>kilntüler b lam.ıştır. 

Ehemmiyetli görülen bu çöküntülerin 
derhnl tamirine başlanmış ve mahalline 
amele ekipleri oııevkedilıni.ştir. 

Bu yüzden yattıklı vngonlaıl::ı Devlet 
dem.iryollarının \'agonları ve lokomotif
leri muvakkaten bu hatta gidememek-

Gtl ÜN , .. .EVZULARI 
••••••••••••••••••• 

POSTA MÜNAKALATI 
İzmir Posta mUdürlUğil Manisa ile 

İ:zmir arasında posta nakliyatını diln 
kamyonlarla temin ederek her tUrlU in
kıtaların önilnil almıştır. Yolda kalmış 
olan Bcnclırma, Afyon ve Eskisehir pos
taları dün saat 13 tc Manisadnn kam
yonlnrla İz.mire getirilmiştir. 

a a a ar -
ındaki yazıya bi 

cevap a a verili 
---~~~~~~··· -~N,~~--~~----~--

Yeni Asır gazetesi Yazı i leri 
~IUdürlilğilnc 

Sayın gazeteniz.hı. 17/12/1940 tarihli 
nUsh.asında Avukat Ibruh.im Ethem Pos
tacıoğlu imzasiyle intişar eden ve Ka
dastro harçlarının sureti tahakkuk ve 
tahsili hakkında ba7.l tenkit ve düşUn
::cleri ihtiva eden yazısı okundu. 

l\'[uhar:riri nlakadar eden mümasil ba
•ı işler milnnscbctiyle şubo ile kendi 
.:ırasında geçmiş muameleler olduğu cl
ıctlc bu makaledeki fikirlere objektif 

!.lir mahiyet atfetmek ınüşktil olmakla 
'>eraher bize taalluk eden cihetleri hak
kında şu iuıhah \'ermek te faydalı gö
r ülmüştilr: 

1 - Münekkit, mükelleften alınan 
onralarm tahsildarlar marifetiyle alın
;nn.sı bu pnralnrın vnktindc Devlet ka
.asına girmesine m~ni olmakta \'e (Ba· 
auı da hacıka i~tilmmctler nlmakta?!) 
olduğu .. 

dıh·a ''e ihtilaftan doğduI,'tlnu tabii.en 
bildinncğe tahsildar değil, tnhsiült şu
beleri bile gayri muktedir bulwunnktn
dır~ ÇUnkU bu gibi ilam harçları Adliye
den alınan milzekkerclcr üzerlnc ve bu 
mlizekkerede mevcut rnalOmat çe~ve
si içinde aranmaktadır .. 

Bu yazının mUhterem gazetenizle ne -
rini ricn ederim .. Saygılar .. 

DEFTERDAR 
l\IÜMTAZ TARHAN 

lngilizlere satılan 
.ze vtin vağlar 

Tüccar birlikleri umlımt k&Ubi Bey 
Atıl İnan diln İstanbula gitmiştir. İngi
lizlerin ticaret birliğine satılmış ve ya
kında teslim edilecek olnn zeytinyağ sa
tışları üzerinde temaslarda bulunacaktır . 

Haber aldığımıza göre İngilizlere sa
tılan z.cytinyağlarmın mikdnn on bin 
tondur:. Fintler müsaittir. -- --Gecen sene i lenen 

• > ımrlardır. büyük clçilij1ine tayin edilmek Uzere 
İn~ilizler cepheye lUzumlu askerleri ismi geçen mahdut bir kaç kişi arasında 

daiımı sevk.edebilirler. DUşünülecck hava nazırı Sinkler d-. vnrdır. Loyd Cor
mevzulardan biri de yeni kıtant se\•kinin cun da kabinede S'nkkıin ~erine hıı.vn 
teınln1 ve bunlara lUzumlu olan istira· nezaretine getirilme i ihtimalinden bah

2 - T Jı...ildarın alukcıdarclan talep 
c.tfr~i ilam harcından mütevellit Devlet 
ulacn~ı hal.kında \"azih malumat sahibi 
bulunınJdır ı miltal:ıru mı esas tutmnk-

~e ar, fıe es~ar u.tlır. tütünlerın sevki 

hatln verilmesidir. BUtün bu unsurlar solunmaktndır. 
son karar Uı:erlnde tesirini gösterecek
tir. 

MUV AFFAKIYf.TLERi 
n:stın.ınıt 
ŞUphe yoktur ki vaziyet umumiyet iti-

bariyle çok şayanı memnuniyettir ve 
çok müsaittir. Böyle olmağa devam ede
cektir. Bunun siyast tesirleri Asya, J:ı-

ponya, Çin, Hindistan, Arnp dünyası, 
Afrika, A\Tupn ve hattfi bizzat Alman
ya üzerinde büyük olncnktır. Siyası ol
duğu kndar askerl mnhiyctteki mUstak
bcl strateji üzerinde bu vaziyetin tesir
leri, B. Hitlcrin karşılaştığı meseleleri 
çok daha gilç bir hale sokacaktır. 

Karrı·mı. 1 kaı,rında ~9 ayılı ai1 evin- A - 2 !)ô sa.yılı kanuna ait nizaınna-
dc oda ba•;ı Halil oğlu Emin, odasın~ ka- ırıcnın 4!) uncu maddesinde tahsildarın 
bul cttı"i beş arkada.şiyle birlikte ku- tah.s'l ctt nj p.ır en çok bir hafta 
maı· oynarken tutulmuştur. "arfında bağlı olduğu şubeye yatu-ılına-

Bu şahısların <'srar içtikleri de anla- sı ıncşruttuı· Ye höylc yapılmaktadır. B. 
şılınıs, hakbrında ayrıca bundan dokıyı lbrahimin dediği gibi tnlısildar kullan-
da muam •le yapılıntstrr. ınazsak \'C borclulnr da şube~·c gelerek 

P. Y l N D l R A borcunu ödemezse D ·v!ct hakkının na-
Biı• aY · .. a kazası.. sıl temin edileceği eni sualdir. Bu işte 

ıahsildar kullanınakln ':>ernber aliikndnr
Bayındmıı Hacı 1brahiın ınahallesin- lar suhcyc gelirlerse beraberlerinde ~e-

de Kndri oğlu Mu tnfo Biçer l•:ılkcvj tircliklcri parayı hangi ~ubc tnhsildell 
önünden geçtiği s:r:ıda Tehsin S n imtina ctmıstir? Bundan başka tahsil-

Ticıuet müdürlüğü, Amcıikalı lirm • 
lar tarafından geçen sene satın alınıp 
İzınirde i lenilen tütünlerin sevki işiy
le ehemmiyetle meşgul olmaktadır. Bav 
Mehmet Ali Eten dün ticaret mUdilrlü.
fıündc Amerikalı !innalnrla bu mevzu 
üzerinde ~örü.şmüştür. Devlet demiryol
ları idnresindeıı daha fnzla \'agon tahsis 
eylemesi istenecektir. Bu tiitünler Bns
l'a yolu ile ~e\·kcdilmektedir. 

a 

•• 
O' 

- Ba *aralı 1 inci Sahifede -

mecburdur. 
Elye,'ln Fransıuıın muknddcrabnı el· 

lerinde tulnnlar, Fı"alısa harbı ka:ı be· 
dildiktcn s nra Alınnn:ı·n ile anln ~!.· 
tan başka tnre knlmadıi,'1 zehabında idi
ler. Zim İngiltcrcn"n hıırbı yalntt b:ı
şma Imznmnasmn nsla ihtimal \crmi· 
yorlardı. Ycis güııleriııdc böyle düşüne· 
bilirlerdi. Fakat İm;iltcrc. hadisclı·rin 
kanuılık çehresini def,<iştircrek nzamctH 
bir tn:ın-uz kudreti knzaudılctan sonra 
tının n:ı ni ek.ilde dii Unmcğc ru klan 'nr 
mıdır? 

Filhmikn insanlığın seJ"mcti nanıma 
blilün milletlerin birbirleriyle ım~mn
lan lii.zımrur. Ancak nnlasma için her 
şeyden evvel hür mi11ctlcre istcdiı.teri 
şekilde ya~nmn.'t halda veren serbest hir 
lın\'a ynratrn:ığa ~iddetlc ibtivaç \'ardır. 

İngiltere, hiç bir z:ınınn Alm:ın mille· 
ünin haynt hakkım inkfır etmem· tir. 
Hatta denebilir ki buı:;ünkli ielakctlt·ri 
Almn'lynyıı knrşı lüzumundan fazla mii
snmnh:ıkfU' oluuısmdaıı ileri ~clmiştir .• 
İnı:iltcre elbette Ahn::my run da iştirak 
edebileceği bir serbest millcUcr nizamı 
ister. Almnnyn b~nlannın hayatın 
müdahale hevesinden, hnynt sahası mas
kesi rutındn başka milletleri ezmek rır
zusundnn 'ıız geçmedikçe, bugüne ka· 
dnr ynııtıi.'I tecaviiz1eri tnmir etmedikre 
böyle bir nizam düşü ülcmez. Bizim 
nnlndığıınıza göre 1n~1terc hakiki bir 
nizanın l y t \'ermek için dövüsüyor. 
ı;;üphe edilemez Jd fngiltercnin harp ıra· 
yeleri arn ında F a)'a ciiki şcrdll 
mcvkiini inde etmek arzusu en ha ta 
clnıektedir. V ziyct bu kadar açıkken 

\rış Almanyaııın k n orasına ntıla· 
bilir mi? Biz. bu ihtimali ~ayri varit gör
mekteyiz. Ne lliUcr, h.:ırbtn akibeti bel· 
li olmadan Fransız topraklanm tahliye 
etmeyi icnp ettirecek bir sulh yapabilir. 

• e de Vişl Fransız doruınmasının vo 
\islerinin Alnıanyaya teslimi mukabilin· 
de sulhu - tın almağn razı olabilir. 

ŞEVKET BiLGi l 

Arnaıutluktaki harp - -·---
- Ba,taralr 1 inci Siıhil'tfe -

toı>~ mm>zilcrinden mürekkep da~dnkİ 
mühim mildafaa hatl:ırındnn i~eti gir· 
mişfonlir. 

Bu mıntnkada bir mikdar esir alın· 
mışhr. Esirl~r arasında bir de subaY 
vardır. Fenn !ınvaya ı'tiğmcn Yunnnlıla.t 
bütün cephede dü~nla temas hnlindc-
dir. 

DRAÇ HOMBALANDI 
Kahire, 18 (A.A) - İngiliz. hava kuv· 

vetlerinin dün akşamki tebliği : Ama· 
vutlukta Draç :c;iddetli bir hücuma tiibl 
utulmu ur. Havanın muhalefetine rn~· 

men ımıvaffakıyctıe neticelenen bu tn· 
arruz neticesinde Dok mıntaknlarında 
büyük infilaklar müşahede cdilmi"- \'e 
büyük yangınlar cıkarılc1ığı görUlmüŞ· 
tiir 

İTALYA ' TAYYARI~ JIÜCUMU 
OJJ\fADI 
Atina, 18 (A.A) - Emniyeti umunıi• 

1·0 nezareti dün akşam atideki teb1itıl 
ncşrcbniştir : 

Memleket dahilinde l>ugün süknctlo 
geçmiştir. 

arabasının <'d't> %'}le ) :ıra' n:m tır. dar!ar clıyle yapılan harç ve para ceza-

7:7./7JJ77:/ZX7.7.7. f7ZT/.f//://"7/Y:J c;ı 1:Uısllfü1 derhal milkcllcflerin hesap
BUGUN LALEDE .. 

Tayya e Sinenıasında Ti: 3646 
BU HAFrA •• 

TÖRKÇE SÖZL{) 

İS TİKi.AL KARRAMAt.I 
Kntırnmnutık - Cenga\ erlik ve vatanpen crlii:rin parlnk \'e ~anlı bir timsııli 

ohm heser-
AYRICA : KARINCALI DOIAP •Gillünelü KOMiK .. • 

V E 
Yakın Şark İn:llb - Jtat,an harbınu ait San 3 numaralı HABERllR .. 
l\IAT:İNELER: 3 - 5 - 7 ve 9.15 tc .. Curnart • paur ~nlcri Suat 1 DE 

b:.A VE SeA.NSL. 

ı·········.:·································································~·········: 
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Umulmıyan Saadet 

Kil"' I ~zanesintı:e ~ 
bi ir .. iyor: 

larına işlcnmekt \'e hu husus aynca 
kontı·ol meınu'rlnrı marifetiyle de mun
ı.azaman \'e yegiın ye~ft.n ınilraknhc 
olunmaktadır. 

Sayııı İzmirliler; B - Tah .. ildarın ıstcdıw para hakkın-
l'atronumuı: Ea:ıcı l{emal l\ümil da vazih ınnlfüruıt .sahibi olmadıi'.,tına ge-

Aldaş 19U senesi i~iıı 1941 i~mli lince : l\1nhkemcler tarafından haksız 
bir kolonya hnz.ırlanuıktadır. H.cu- çıkan tarafa tahmil edilen ve esas me-
di inin bilirsiniz. İzmirlilere hir \ a- sele hakkında ittiruu edilen kararla bir-
adı vanf.J : İuniri kofonyasiylc m<'.Ş· ükte aliikadara tefhim olunan ilam har-
hur etmek. Bu '-aadııu yerine getir- cmın tahsildar~r marifetiyle takibi sıra-
diifıni ~iirdiinü7 •. ( 1!.MJ) kolonyasıııı sında bu ilamın tarih ve numarası borç.-
bir hafla suura görecek \ 'e mutlaka lulııı-.ı söyleni!mektc ''e haciz tatbik 1 
s~\·ecck ~-e. ~u.ı;a: v;ırol Hilal ~czan~i \>dılıned n önce teblig olunnn sarı renkli 
~yeccksıııı t. .. Bı.ra7. dnluı lntnar cdı- kiiğıtlarda da gösterılmektedir. 
nu.. 1 - 4 (2j:?8) j Münekkidin aı"2usuna göre aranılan 

... -~7Y'...t<7.J".=Z.777..ıt"'J~.ı(.r~ mehalil':in hnngi ~hısla teke\'\'Ün eden 

nıını talep ctLim.. Hepsi hundan ibaret!. j luk göstcriyor;suuuz. Si1.e son clcrcce 
Daha ne olsun! bu kadarı kafi idi. minncttaı·ım. 
Bu mulıavereyi Rezzan uzattıkç3, Gü· Aman, sakın küçük hanım Bursndnn 

lenin balkonda RaSimle buluşup sohbete sonra da yolda5lığı devam ettinne-k nl
dalması imkA.nları o nisbette zail o1u- yetinde olmasın! o vakit bu seyahat bir 
yor, eriyip gidiyordu. Delikanlı sabaha tatil gezintisi oLnaktan çıkacak, nakliyat 
kadar onu randevu mahallinde bekliye- mlileahhitli&rinc dönecekti. Bu da Güle
cek değildi ya! odasında ışık yandığı nin tabil hiç işine gelmezdi Bu endişe 
halde görünmemesinden alınacak ve sa- ile, böyle bir ihtimali önlemek için ill

Y 4ZAJl : tlÇ YJLDJZ vuşup gidccektl Genç kızın görünmesi- \'e etti: _ 
45 

_ ne mani olan sebebi nereden bilecekti. - Fakat pek tabiidiı· ki sizi Bursada 
Birdenbire bu nokta Gi.ilenin hatırına bırakacağım ve oradan artık kendi ve-

- Nisanlımın ismi Cemdir. Bursada Ge.rçe Rezz•nın bir nişanlısı olmuı geldi ve kalbi sızladı. En mühim nokta, saltinizle döneceksiniz. 
bulunu;:Or. Bcnl de beraber alınız. Onu o.nu ıeskuı ediyordu. Fakat genç kızın %.iyaretçlsi.nden milmkiln olduğu kadnr - Tabü! 
yakındıı görmek için elimde bundan ha§- Cem adını veıdlli bu~ ile göriif. sUratle yaka:rı sıyırması idi. Ne yap•p - öyle ise mükemmel... 
ka vasıta yok. ınesin1 kolaylaştumalc lçln Ra.slınle ya- yapıp b~u temin ~·etmel~ydi: .A~mn, Gülenin fikrince muhavere bitmiştl 

- !\eden hmire gelııtlyor? Koşu mil- pacakları seyahatin zevkini bozmak u· Rezzan hıç oralı degıl~i. Şımdı hır sıgnra Fnkat hiç te (iyle değilmiş. Rezz.anın an· 
P '

1
) tlrle dun· onu görcl>lllrdinh:. ruretinl henüz kabul edemiyordu. yakmış ve hnl ve tavrıle, mutasa"~eı• se- !atılacak daha bir yığın ~eyleri varmış. 
Hayır, Cemil de yanımızda idi. Be- Gellşl gUze1 rd • yahat hakkında sonu gelmez ıznhata Bunun için bir saniye bile beklemedi. 

ı d imi suretle tarassut altında tutu- _Bundan ~e.bnhsetfuili- mi? atı~k lstecllğlni göstermişti. Kısa kes- Gizli ni,,~nlılığının maceralannı başından 
voı-. Muhakkak anneme, babama işi ha- _ Allah sakl d' 1 N mek ıçln GUlen: sonuna kadar anlatnıağa koyuldu. 
b 'rd" B'l' si l k k k -.2 ı asın, ne ıyorsuı.uz . .ı. e p L<>t•t .ı d" · er verı ı. ı tr n 7., er e nrueş er Rasime, ne hiç kimseye böyle bir sey- - CK<t n. -u~ ı, mutabıkız! s;~ bu Bir sene evvel bir baloda Ceme tesa· 
n o:ıldırlar. · · den bahse cesaret edemem .. İçimi yalnız kadarcık. hir. hızm~~tle .b!1lu~ab~lırsem düf ctınlc; ve yıldınm darbcsilc ~~ık ol-

GUlen ait inin biricik kızı olduğu el- size açtıın, (Unkü slı:in hıma bir mütte- bunu esırgeınıyecegım şüphesızdır. mustu. Fakat delikanlının bir kusuru 
hetlc erkek kar "slerln nasıl olduklnn fik olabileceğinize ihtimal veriyorum.. Rezz.anın mavi gözleri kıvılcımlarla vardı. Fakirdi. Bu sebeple ailesinin ho
hakkında hiç bir fikri yoktu. Oturdu ve n i'lle, sadece, Bursaya kadar size re- parladı: şuna gitmemişti ve evlenirlerse hiç çeyiz 
~~~~:ını cil51andırmakln m rul •'h 1uıt etmek fikrinde olduğumu sByle- - Siz~ açılmakta, itimat etmekte ne vcr:miyeceklcrini bi1dirmiş1erdi. Gelgele-
b" dinı ve sizi iknn etmek 1çin bana yardı- kadar haklı im~im! çok kibarlık ve dost- liın, parasız ne yapabUirlerru? Bunun 

J - Ke~if alayından daha güzel, Gungadind<'n daha lıc.)·ec nlı mc\ simin 
en dehsetli ve kahranıunlık vazj(c doln filim 

Hİ T AVCl ALAYI IIARP ItiLMi İl.J{ DEl•'A 

2··K.A R r A 1. PENÇESİNDE 
Bir kw·t ile bir kartalın kUçUk bir çocuğu paylaşmaması .. 

3 - Dünnnm en korlmnc ,·nk'nsı TORl{CE HARP IIABEULiın! . ·········rAH~N··vçüiüiif i.iiyüii'iiuTASİ ................ l 
ı - CINC.ER ROGEB...<; JA.i\ms STEVARTIN 

Yarattıkları nc..cıe bbbha ZC\~k dolu lıeserler ~heseri 

ATEŞLi KABIN 
2·· ŞANGHAY YANIYOR 

Bol'i.s KadoC, Rigar de Korde%in yaratbkJarı Saheser .. 
TÜRKÇE HARP JURNALDA İnriliz • fta1 raıı harbL. .. ,, _ 

için ııişanlısının münasip bir vaziyete 
ceçmesini beklcmeğe mecburdular .. 

- Evet, evet, p:?k haklı ... 
Fakat bu tasviplc:r Rczznnı susturnu

yor ki ... Hı~ te çıkacağa bcru:cmiyor. Dı
şarıda, tatlı ny ışığı balkonu sisli aydın
lığiyle yıkayordu. Toprağın sıcak kolcu
su bahçeden yükselmekte olmalıydı. Ra· 
sim onu bekliyordu ... Acaba gelmemesini 
nasıl tefsir ediyordu'! Onunla buluşmak 
istemediğine m1 hükmediyor.du. Akşauı 
Rezzana kaqı gösterdiği atnkanın inti
kamını aldığına mı ullılp oluyordu. 

Hiç şüphesiz biraz sabredecek. her ih
timale karşı bekliyecek, sonra sukutu 
hayale uğrıyarak lğblrnrla odasına dö
neceti. 

- Yorgunum, Rezzan ... 
- Size bütün bunları anlatmağa 

mecbur idim. Artık iki dost, iki nrkadaş 
oluyoruz, değil mi? Bruıa mlizaharet 
edeceğinize göre her şeyi öğrenmek h'.l k
kınızdı. 

Uç çeyrek saat, mütemadiyen, R~an 
signralnrını tüttüre tüttüre nnlnttı dur
du. Aman Allah, neler anlatmıyordu ne
IC'l'! Anlatırken gözlerini tavana dikiyor, 
bu~ r',tilenln göze çarpacak halde alım 

TELEFON:4248 

sabırsızlık tavrını görmeme.sine irnkı1° 
veriyordu. Nihayet gitmek üztrre nyağa 
kalktı ... 

- Beni böylece dinlemeklo kalbiıni 
aldını7: şekerhn. Bütün bu şeyleri 1.8 
anlatmakla içimin ne kadar açıldığıoı 
tasavvur edemeı;siniz. Sizin ynnınızd~ 
o kadar emniyet v~ itimat duyuyorurıı 
kL. 

- Allah rahatlık versin. 
Daha fazlasına tehammül edemiyccelt

ti. Re:a.nn arkasından kapıyı çeker çek
mez. Balkon kapısına koştu ve aÇJverdl. 
Fakat balkonda kimsecikler yoktu. Se
mada milyarlarla yıldızlar pınldayordtl· 
Çok yüksekte olan ay çimenleri nydı~· 
lık içinde yUz.diirUyorou. Çok \17.akf..'l bıt 
baykuş öUii. Sanki o da alay ediyor 
gibiydi. 

Bir an için aklın., gelen düşünce şıı 
oldu: Reızl'n hütlin bu masalları onu 
b:ılkonda Rasirnlc bulusmaktan mrrt t
mek 'çin icnt etmisti. Rasim hu 1' ıııt 
üzr.-rind o hld,.,r cle~in \'e cr nlı bir t :r 
bıraktı~ı hald0 Bursada Cem h.;'nıli ııır 

"ıı ya\·uklus mun mevcut ol ası :nJm ~\J 
miydi? Bütiln bu sualleri zihninden gc-

- ( Bitmedi )-



YENi ASIR 

Alman ya ile tıcaretimıze clair bir tebliğ Almanlar b':toı FraRSI- Aııkara radyosu TURGUTLU(';~~ MEMURLU- cWn~:tK!Nct 1CRA MEMURLU· 
Ga.vnmcnkul Açık Arttırma 1l4n EmlAk ve eytam bankasına ipotekli 

ırı mı ,. 'Dal ••nce,,ıer' B u G CI " " • ". le G. ' olup arttırmasına karar verilen hmirde 

M •h • k kt t !:I Y liUti A 1 8.00 Proaranı ve memleket sut ayan. 1 - E§hası muhtellieye borçlu Kır- Salhaaa mahallesiııla Dunu •b.tmda l an 1 Ve e e r 0 e • ......, 8.03 Ajans haberleri 8.18 Mthik : pl. 8.45 kağaçlı Hocazade İsmail Hakkının ta- 43 taj No. lu ve tapunun kaydına gdre 
- Bastcaalı l inci Salrilede - 9.00 Ev kadını - KonUfllla .12.30 Program punu.a eylOl 931 tarih w 2 nmnara11nda Ada 696, parşel 7 numarada kayıth ve 

k k h •• k • • Bana gtire Pransada hlıdisclcrin yeni ve memleket saat ayan l2.3S llUi.ik : kayıtlı Camilcedit mahaltesi Atattırk air )Urp•h.ı kahatl ~ tapu 

nl. ISDll u umet sc)TIDI eatlqe ile tuklp ... Abn:mlar Müşterek okunan şarkılar 12.50 Ajans bulvan i.iurinde kain yemini İsmail kaydıvıv~etraponındayazılı (1000) 
bı.itiin f<'ransanuı işgalini derpiş edi)or- haberleri 13.05 l'ı4ilzik ı KOnf.erit oku- Hakkı ve llagıp .,. Yako Bacu,ya fab- Ura kı~ mnlt~eeell ewtn mülki-
lar. nan şarkılar 13.20 - 14.00 MOzlk: pl. 18. rikıw yesarl Urgancı Sille~ veresesi, yeti açık arttırma suretfte v~ 844 No. lu • h • h d • ld • ALMANLARIN isTEDlöl Program ve memleket .aat ayarı 18.03 arkan tarik ve Çinar ollu Ali bey ve emlik ve eytam bankası kanunu mucl-

1 tıyacına a~re ı 1 MÜSAADE.. Müzik: Raeyo caz orkestrası 18.40 Mü- cepliesl şerah ile çevrill ve '126 metre hince bir &lap mtbmı olmak lizere 
~ Berndcn alman tellraf Mberlerine gö- zik : Karışık şarkı, tilrkU ve taksimler murabbaı 50 santimetre mw·abbaı bi- arttırması 22. 1. 941 çarşamba gilnil saat 

-----x x re gcçeıı hafta B. mtıer, B. Laval vası- scamı. 19.15 MUzik : pl. 19.30 Memleket rinci ve Uçilndl kata tralmıesfl>ii ve ikin- 11 de len dairemiz içinde yapılmak üze. 
kl;:_ knlk k d 1 .. sel . . tasiylc Mareşal Peten nezdinde bir te· saat ayan ve ajans habe.r1eri 19.45 .Mü- ci katı vals dördüncü katı buğday ku- re bir ay mUddet!e satıhla konuldu. O. 

Ankara. 18 (A.A) - Ticaret ve tro·te ısını eve~ muesse en '.e şebbii5te bulunarak ltaıyaya yardım ~n zik : Radyo ince l8Z1 2L15 Radyo gaz.e- rutmala mahsua termus 4aireleri ve iki arttırma netieeainde sabf bedeU her ne 
tinden t bli~ edilmiştir: 25 temmuz 940 ~t. dairelerin ihtıvadanna tahsis Alınan lataatmm Frama topraJdann. tesi 20.45 Müzik: Keman ve Viyola du- buğday deposu beş parmak su mahzeıü olu:tSa olsun en çok arUıranın üzerine 
tarihli Türkiye - Almanya ticaret mu cclılmı~tır Bu :;e~p\c h~ısuıu ~rmalarm dan ~e(nıesine müsaade edilmesini ta· olan : Çalanlar : Enver Kapelınan ve ve bir torna dairesini havi ve pinyano ihalesi yapılacaktır. Satı§ peşln para ile 
kavel sme m rbut husust nnlaşmanm ~ b~ gruba aıt talep 11 m " emı ece- lep tnıi ti. Fakat mareşal Petcn buna İzzet Nczüı .. 2100 Müzik : Dinleyici is- markalı mawtla mUtdıarrlk matôrltt ve oluo müşteriden yalnız yllzde iki buçuk 
numaralı lah.ikasmdnki p!Ahafo~ birf":; ğı~~~~J~.~k s~tl ı~:llara ce' P ve- v'"'.öi'ti cc,:apta Alman kı1aatıom ırka- tekleri 21.30 Konuşma (Sıhhat saati) .. 7 adet 4eşatör 1 adet un paçal anhan dellillye masrafı alınır. tpote'k hibt 
KrUbuna d hll bulun n m n ve e e - rı L? c 1 n ' ır. • n:ı niiı;; it yegane l'ınnn olaıı Iulcnun 21.45 Müzik : Radyo orkestrası 22.3 levatörlerile beraber 13 adet oluklarile a1a"4lkhlarla diğer alacaklıların irtifak 

Bardiya etrafında 
fiddetli muhare

beler olu yor 

ita/ yan aonıalisine 
oni b:r taarruzda 

bulunuldu 

b r F ,nsız deniz ii~ü olduğunu ilen Memleket aat ayan, ajans haberlerı ırlikte komple clevatör 1 adet rüzgar- hakkı ahiplerinin gayrı menkul ü rin
i.. -.erek bn tnlcbi kabul etmemiştir. Ma- bor ar, f ı, tlcrl .. 22.45 MUtlk : pl. 23 25 lık vidası 2 adet baskül 3 adet kırma deki haklarmı işbu ilan tarihind n m. 

.c al Pctcn mih\'Cr de\ let1crine hiç bir 23.30 Ynn ki program ve kapanış. ı 15 makinesi 3 adet düz vals makinesi baren ıs gUıı Jçinde enakı mUsb" :ı n1~ 
Frmısız deniz U slioU krhctmemek hu- 15 adet yedek vals silindiri l adet titan birlikte memuriyetim.ize bild'rmeJeıi 
~usııada \erdiği sözU tutmak istediğini Borsa arka zımpara taft makinesi 1 adet ite- ;cap eder. Aksi haJde haldan tapu si el-
de ila\ e cthı.istir. -:>ek fırça makinesl 1 adet buğday fırça 11.nce malQm olmadıkça paylaşmadan 

8. ~rLEB - MAREŞAL PETEN makinesi 2 adet otomatik buğday bn- ~ kalırlar. 10. L 9"1 tarihinden iU· 
• ---JI.-- l\IÜLAKATI HAZIRLANMIŞ Oztll\t tan Ye on vidalan ve oluldan 2 .det haren prtname her ble açıktır. Talip 

_ Ba,taralı l inci Sahifede - .:_ BQfı-aralı 1 inci SahileJe - Yine •Nevyork Taymis" gazetesinin 
435 

İnhisar idaresi 
13 625 18 25 

asma elek makine!{ 1 adet irmik için olaıWırm yüzde yedi buçuk trmbıat .ak-
tabi tutubnuttur. Hava ~lan mü- ~ ~vvetlerlmiz tnrafındnn dUşürUl- bir muhabiri tarafından bildirildiğine gö-

381 
Üzüm Tanın 

20 29 
şasör 1 adet bQyük vaııtllltör t adet Qell ft7a milli bir banka itibar mek-

kem 1 old ... ibıetle ilotlanm mil§tur. re \Tişi h&ikümetmi devirmek teşebbüsü t kilçllk vantilltör 1 adet kapalı mitre 1 tuba '" Ne/17098 dosya numarasilı 
rne uga c p ız lTALYAN EStRLERl Napolyonun oğlu Dük dö Rayştaduı 318 Y. · Tallt ~: ~ ~ :! adet açık filitre 1 adet santır foj elek tzmlr ddnd icra memurluluna müraca-

hedeflerine kolaylıkla hücum edebil- HtNDtSTANA GöNDERtL!YOR küllerinin Framaya nakli sırasında ola- 278 S. SUleymanoviq ve un i~ 1 adet buğday için zımpara atlan 11h olunur. 
mitlerdir. Kııl!lar! askeri binalar ve Yeni Delhi ıs (A.A) _ Garp Çö- ~tı. Vifide :vapalaıa bir nazırlar top- ~~ !\~ i~cat ~= 75 ~ 50 makinesi ı adet buğdq anban ı adet Hll~_lsf-h:HlfiJIPlrf.l~ce.ıccx 
demir 10Uarı az~e 12 ton bomba lünde alınan 1talyaıı t>.sirlcrindcn yinnı ~~da ~: La'"al ~ Parlste- 128 H. J:;;'P $erbetçl 18 21 50 buğday kontrol kalburu S adet allkon 
abnlflan:IB'. Yerli kıtaat la,lalarmda bini için Hindistanda ~ kamp]arı ki mumcssı!ı AbeUe bu ~de~- 100 M. j. Taranto 15 50 15 50 1 adet yikama makinesi santır fojla be- Dl'. C:4.Bir !'llJfER 
yangınlar çalanııtır. Tobruktan ma- hazırlanmaktadır. Bu e irler pek yakın- t~ Pc~~·? ~r ~~anac~ dair 57 M. H. Nazlı 12 50 27 50 raber l adet termo kazan 2 adet tftrbl- Her ... ..eıt 6çlell _.. Şamla 
ada Bomb' Eladen Elgubb" Elg • da Inndistana gid ckl rdir. s~z vcrdı~ıw .bi~dirnuşür. ~· Hitler ay- 54 Hilml Servili 19 50 19 50 natör buğday 1çln '1 adet bufday eten- c ~ 11.yW • ealmlı ICo. 19 • 

.~ ' ı,. coka nı mcrasm:ıc ışhrak edece 1ınden keyfi- 36 • K h 21 50 23 50 
töril 1 adet buğday için termotdrat6r ............... 

aya da hucum&... yapdml§, bır _ MISrR BAŞVEK!LtNtN \et hir Aln•-m - Fran ız l aJ.-.ınlığtnın ta-
24 

iı. ~ ~çi 
25 50 28 50 

1 adet idratör tulumbası 1 adet aynca TEll'.PON : ..._ 
hasar buaule ıetirilmiftir. Taarru~ Z1YA~.E.'T1 lıakkuk eh'ici kanaat'nl verccekil. 20 N Ü J U 

12 12 
helezon ı adet buAday anhan ı adet 

ke,ifler yapan tayyarelerimiz 8 tay- Kah'rc 18 (A.A) - B~ekil Hi.ısevın LA YAJ, NASIL TE\~İF EDtLMiş? 7 T~ıat Tr::~er 15 18 5C tiriyorkompile 2 aaet buğday otmnotıx olımla"1an frı1a malt\mat alm&lc lstiyen· 
yare düpinntiş1erdir. Sırrı ı sa orta şark İngıllz k~vvetlerl Cıwı• narine ~ahllı3 e nazın ~eru: 2257 Yektln tavlama alitı, ı adet buğday tarama. l ler, i~bu pıtnameye ve 1940 S dosya 

SOLLUMDA b~ kumandanı general Ve\'el ıle hava ton, man:şııl P~cnın ıu;yabDlll emıu~etı 171433 Eski yekUıı adet vanülatör kompile 1 adet su de~ numarasile memurlyetlmhe mUracaat 
• . . ma~ı şerefınc bir öğle yemeği ver- hususunda verilen teminatın neden ıba. l73S90 Umumt yekt'.Uı su 1 adet rutubet <ilçii ileti 1adet100.. etme\kllr. 

SoUumu ı~ga1 eden lngılız kuv- mlştır. ret olduğunu sorduivndan Laval buna No 7 16 115 barıir pignore marka yatık motar 2 - Arttırmaya Işt rak icın yukanda 
vetleri tayyare meydanlarında 15 verdiil r.eva~ plinlarmı ~~ çı- No: 8 18 50 tcalsati.le beraber 1 v.ı. tocma.a 1 mareDl yazdı laymet5n yUzde 7.5 nlsb " nde r>ey 
tayyare bulmu~r. Bu tayyareler lZM.lR 1lt1Nct lCRA MEMURLU- kannq •e hatti Ma. P~nı ~ıdc hı. No. 9 21 maıb dinamo 1 zımpara tap ve fa1tri- w,a m111"1r1-nbnm temh\at melttu-

n haftaki hava akınlan eanasın- OUNDAN: le blln~. Ba lıM• ine~ JD~- No. 10 25 kanuı tekmil tenna:DelyoG teslaata Jle bu te9dı eclt'lecekth'. (1.M) re......, .. terk ec1·1m. olan J:mJak ve Eytam DAnkasına lpo- =ar ~ :ve Laval tevkif edil. No. 11 30 bsalter olan lfbu fabribdüt bmçlua• 3 - ipotek ahlbl a1acU1darla diler 
• -,ırayıp 1 il tek1t olup arttırmasına karar ve- • INCiR llçte bir hislell ht7etı umumf:Jen1a mu. a1l1caclartarm ve ht\fak haldtı m1'm1e-

tayyare~. .. . . rileıı trmird; karşı~aka Osr lanzade Re- PE'l'ENt NEZAKET ALTINA SU Şerif Remzi 8 25 13 50 b•DmW\ kıymeti elli iki b1a .ıtı Jik dnJıı ~ aıenkuJ iherindeld ha1cla-
Garp çölünde ~arekata ıştırak pdfye l!IOkagmda 73/2 No. lu ve tapu- AJAACAKLARMI$.. 90 P. Paji mah. 10 10 elli lira olup borçlunun Uçta bir~ mu lıUIUlllte faiz ve munfa dair o1an 

eden tayyarelerimiz salimen üsleri- nun kaydına gijre Ada 11 paı·sel 19 nu- f:-o:ıdrn, ~8 {A.A) - •!~Y~.·. gaze- 46 Suphi Erkin 15 17 sinin mııhamrneu kıymeti on yedi bbı 1ac11alarmı qbu illn tarihintlen itibaren 
ne dönmüşlerdir. mara.mıda kayıtlı ve sair lüzumlu izahatı tc. ı;ıın .. Vaşızıs::~n muhabırı bıld.ırıyor : 658 YefQ.n betYüz elli liradır. CJll bet gDn içinde evrakı mtısbtteleıile 

do.syasmdaki tapu kaydı ve vaziyet ra- V~~ hükUmetinın Versaya nakli teşeb- 108039 Eski yekim 2 - Y"ıne borçtu 1small Hakkuwı ta. 'blrillde memuriyetimtze bildirmeleri 
ŞARKI AFRiKA.DA porunda yazılı (6000) lirn kıymeti mu- bUs.il ve bununla alAkadar hUldimet dar- 108697 Umum! y~kan punun. bazlraıı 9?.6 tarih Te '12 if numara- ie11p eder. Abl haldP. 1'.Jdan tauu sic~ 
Ş8rkr ltalyan Afrilmamda Gma ham~enelt evin mülklyeti açık arttırma be.;51

1 
ta5!'V\ruru yapılırken. hazırlanan PALAMUT smda kayıtlı ve Camilceclit mahallelt Ule sabit olmadı'kça satış bedelinin pay-

ve Aamaraya baft alanlan bn suretile ve 844 No. lu emlak ve eytam plımıar adeta mareşal Peu;nı n~zaret al- 5071 Kental Palamut 425 580 Atat:Clrit bulvan üz.er.inde ki1a. uğı JCa,. laşmuındaıı hariç blıılar. 
30 kil trede örllen .,:a...f._ b'J hanka11 kanunu mucibince bir defaya bna almak maksadını takip ediyordu. ZA,HiRE dı vekili Osman veresesi solu sahibi .a- 4 - Gösterilen gUnde Jt.rttırmaya if-

ome n 1 • Tua • il' mahaus olmak üzere arttırması 23. 1. 7500 kilo Bu~day 9 25 net anaları arbst 12 metrelik kor.a pe- tırak ..tenler arttırma prtnamesini oku-
yaftllll mltmllede -='8-ftt... J>üt. 941 perşembe gilnU saat -11- de icra da- DOlrtor Operatör 4400 kilo Bakla 6 6 50 zan C9dde.t cephea 20 matreWc buWar mut ve Ulrwnlu ma~rmıt a1mJf ve bun-
anan ava tanarelerile ÇU'Plfll1a ne- iremi& içinde yapılmak üzcıe bir ay DAJIJ OKE 390 ton Bakla caddesi ile mahdut ltMt metn mmab. lan tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
*-inde huara ufnyan bir tana- milddeU. satılıja konuldu. Du arttırm JZM!R ASKERJ HAST AHANF.SI 101 çuval K. Dan 7 baı fnbnl dört tahtaal bet malan w olunıııW. 
remiz topn)danmıza dönmeie mu- neticesinde satı~ bedeli heı· ııe olursa ol- K-ut.AK. BURUN .,.. BOCAZ m çuval Fasulya 19 '15 tahtmıl 3 ve Cwbn1Sodalı1* blıp ba- S -Ta,m ıııdaea zamasula gayrimea-
vaffak ola 111-. sun eıı çok artüranın üzerine ihalesi HASTALIKLARI MOTEHASSISI 1382 çuval Susam 22 23 50 ne'"' lılr motıilr ve m•lrlne dalre.st. l adet kul Uç defa bağr\lsbktaa sonra ea p 

Amaarada b" • LL-.!L • • yapılacaktır. Sabf peşin para üe oluu ıkinc:i .,._. .-.p No. (80) taa1m marka 85 Mralr meak bfa maıtk .ntırana ihale edillr. ADrak arttınna 
ır ~ ile bar na- milfterlden yahuz yibde iki buçuk de1- Ha•• nm ...... illet'- IOlll'a D011'1Ua ~ blrlfk (analı ve tok elkldlr) bedeli aınlwMQ wa kı,,...... ,.. yft;; 

kil vuatalan prap bombardıman Wi.v• murafı alınır. İpotek sahibi ala- bW 'ftt t.dm ..... cn.tı. y ARKIN 1 ...... mub 22 AllP 111 V. cllna- taif beJlai .......... "7a ... Utiyeni.D 
edilmittir. Nakil vaeıtaları araıında caklılarla diğer alac.aklıl.aı·m ve irtifak iÇ HAST AUKLAJU mo 1 tnyllr tulambua " pu1uk 1-lya •mıı- .em... olan 4'lter ahıeüldw 
yangınlar çalmuttar. halc.1a aaJılplerinin gayri menkul Uzerin- tzmlı nımıleket hastanMI dablJI bu- prelel( 19 adet bltat pamuk çılmRt ve buhmup ta bedel bunların o gayri men· 

PORT SUDANDA deki haklarını işbu ilAn tarihinden iti- Sınat m.lıı e•••••I• "' ta 'ıır serulyat pft. blltUn tı.ransmllyon 'Ye byıılar heyeti kul ile temin edibnis alaalktaruun ınec-
.. • haren 15 gUn içinde evrakı mlbb!telerile q 9~ ~ ~· Paı ian maada her g0n .hastalarmı wnum17eshıin muhammen kıymeti ylr- muundan fazlaya çıkmaJ'Jla ea çok art-

. Dupnan tayyareleri Port Sudana birlikte memurlyetlmlze bildirm@leri !kabul ve '!"davı eder. mi Oç bin dokuz yUz elli lira olup bore· tıruun taahhüdü bald blma'k Ü7.eJ"e 
bırakın yapmı,lana da haaar olma- icap eder. Ak.at halde haklan tapu ıicl- muamele v~rgiıi ve TELEFOL\ Evi: 2Mö luya alt satılacak Uçte bir hbısenin mu- arttırma on iln daha tftndit ve onun-
mı§tır. lince malQnı olmadıkça paylqmadan • / f l • Muayenehan~: 3!158 hammerı loymett '1984 liradır. cu gilnU ayni saatte yapiJacalt arttrnna-

hariç kalırlar. 10. L 941 tarihinden iti- ıma at de ter erı MUAYENEHANE adresi: :tktncl Bey- 3 - Yine borçlu İsmail Hakkının ta- da, bedeli sat19 istiyenin alacagına rüc-
1ZM1R 1K1NC1 SULH HUKUK HA- haren şartname her kese açıktır. Talip 941 yıh hirind gUnllnden itibarm ler sokak numara 25 punun 10/12/934 tarih ve 33 ~ numara- hanı olan ~iter alaca1dıların o gayri 

KlMLtGtNDEN: olaıılarm ;yilzde yedi buçuk temlnat ak- kullanılacak olan bu defterler Ke- sında kayıtlı Turan mahallemıde 163 menkul ile temin edihnif alacaktan 
Davacı onnan ıdaresi tarafından Pı- çe.d veya milli bir banka itibar mektubu mcraJtmda Marifet Matbaasında ba- IZMfR BELEDtYEStNDEN• adada 1008 parsel numaralı Ye 113 met- mecmuundım failaya cıkma'k. pTtile, en 

narb~mda mukim Ali oğlu tbrahim, ve 940/19066 dosya numara.sile İzmir sıbnıştu-. Satılmaktadır. ı _Şehitler caddeainin AI.ancak de- re murabbaı 66 sa.ntimetn murabbaı çok arttı.ram ihale ~·tir. Böyle bir bedel 
Pınarbaşında Basan otlu Mehmet aley- ikinci icra .memurlufuna müracaatları 1 - 5 (!531) miryolu pasajile atadywn arasındaki par- ve satı 3 numaralı Süleyman Hilmi so- elde edl1mez.11e \hale yapılamaz ve ııabf 
hine mahkemece dav~e tebliği isten- iIAn olunur. 5559 (2539) çaauım paket d"tcm ile ea.alı tamiri, lu 1 .numaralı Yako Bencuya ar ası talebi düşer 
mişse de :mnkUr yerde bulwımadığın- fen itleri miidü~~deki kqif Ye tart- 1018 numaralı arsa önü Atatürk bulvan 6 - Gayn -nenkul -.endishte iha~ 
dan davetiyenin blll teblfl iade edildili DOKTOa OPIBATfta ızuıa AHKAJı1I ŞAHStYE SULH namesi veçlıile kapalı zarfla ekailtnıeye Ue çevrili 485 Ura 22 kun1:1 muhammen olunan kimse derttal vera Terilen mUh-
ıörUlmllftür. Zabıtaca yapılan bahkilcıt- •AJll KVUKC:f HUKUK MAHKEMl!'.StNDEN: konulmuttur. Kctif bedeli 1170S lira kıymetlt arsanuı heyet! umumlyesL let 1çtnde parayı nmıeae ihale brm 
ti m~ sarih adreı& 'buhma- Kulak. burun. Bolu hutehklan hmlrde t.met paşa mahallesinde 826 nıunkkat teminatı 8 7 7 lira 88 lwruttur. ~ - Yine .m~teltf eşbua borçlu Kır- fesholımarak bnc11stnaen enet en .yUk-
macbiındM ilbeın teblijat buma b- Mtlt.ebwm lDCI IObkta 105 numaralı evde oturan thaleai 30. 12. 940 pazarte.i sünü llUt k;agaçlı fabnkatör Ragibm tapunun ha- sek tektlfte bu1unmı 1dıme arzetmi§ ol-
rar verilmı, ve mahkeme 23. 12. 940 ta- Malıyeııelwaesl : Blrlnd Beyler Nebahatln kUçUk olması sebebfle ayni r 6 30 dadır 2490 sayılı kanunun tari- T.ıran 926 tarih ve 71 numarasında kayıtlı dutu bedelle almala TazJ olur.ıa ona, 
rihlne ma.dll puariMl IOnO .. t 11 a No. C!. TELBPON : ZS1t yerde oturan Ninesi Mehmet kızı Rem- fat; dahilind~ hazırlanmıt teklif mektup- Camiicedit 1.nahallesi Atatürk bulvarı razı olmaz .!'~~'~ulunmazsa ™:.~_:na 
bırakıJdılmdan müddeialeyh ~ ve- iM : Chtepe Tramny Cad. No. 814 ziycnln vast tayin olunduğu illn olunur lan ihale günü izami aaat J 5 30 a kadar üzerinde 'kim .sağı Kadı vekili Osman bet gtla muauıeue art1umaya ~ulp 
kili mezldlr gi1n ve aaatte mahkemede 'n!f.F.P'ON : 3188 5556 (2541) encümen riyasetine verilir. ' vel'e9eSi ~l tarafı sahibi se~t arkası en ço1c arttırana ihale ecll11r. İki ~ 
hazır bulunmuı abl takdirde aleyhine 2 _ Kıuşıyakada ı 7 48 sayılı aokakta 12 metrelık koza pazarı caddeıu cephesi arasındakl fark n aeçeıı gUnler ıçm 
ıayap karan verilecefl tebliğ makamı- kanalizaayon yaptınlmuı E ' itleri mil- 20 metrelik bulvar caddesi ile mahdut yUzde 5 ten heup ohmacak 6m ve di-
na kaim olmak üzere bu yazmm bir ALFRED BODE MAD.ELENE SOLOGENE dürlüiündeki kctif ve f8r~eai Teçhile 1040 metre murabbaı fevkani dart talı- ğer zararlar ay~ca hilkme hacet kal-
yazısı mahkeme divanhanı>~ "" :ıcıılmak Ol.,... en aleşli lllibılll CIGANIN YA&A'rl'IKIAIU açık euiltmeye konulmllfhır. Kqif ~ tani beş mağaza Ve} tahtanı 3 ve fevkani malgpnp memUl'IJ'eUmlzce alıcıdan tah-
•uretile üln olunur deli 28 ı 8 lira 13 kurut muhammen te- 3 odalı bir bap hane ve bir motör ma- sU olunur. Madde (133) 

> • M .. Y I I' il • A f A R K 1 S 1 minatı 2 1 1 lira 36 kul'Ufbır T aliplcrin kine daire.si 1 adet tankı. marka 65 bar- 7 - ~ 2280 numaralı kanunun me-
_________ C. M. Bankasına yatırarak ~buzlarile gir şıcak kafa mot.ör tematile birl1k riyetfnden evvel olduluadan bu kanun 

Birieei anıl -'ffebasus ~tor TVRKCB SÖZLC' SABKILI ihale tarihi olan 30. 12. 940 pazartesi (aru.alı ve çok eskidir) 1 adet A. S. A dairesinde ~ arttırmada c1a muha~ 
Delldr AH KAJlf;IOOl.U Yalanda bO.tfln ta.iri Deşe leüule Jıaabeaktır.. ıünü aaat 16 da encümene müracaatları. markalı 22 AMP. 110 V. dinamo 1 taz. men ~ yüzde J'etmif belini 

IS, 19. 24. 28 (25 IS) yik tulumbau ve pamuk balya~ bulmuı lazundu. Akli belde borç bet 
~';U~~" Belediye zabıta kad.roaunda lWen 19 adet billt pemuk çıknlı Ye Oütla seae tabüJendirilece ve ihale yapıla-
8~ ~~~~~ ~---------~-------------~~~~~~~~~~~~"~~~·~ lfthwra •• • • 11 ı 1a ....... D 1 K K A T için Z4. 12. 1940 günü mHeewka imtihanı nk fabrikumın boıçluya alt S dıt bir~ 8 - MO:lqelleye ift.irak ~ .Jl. 

•ktıuaa btlar ...,, .. • bW ele.. yapılacaktır. Orta mektep veya muadil 9ıl!lli. Heyeti 1umanqremm mabammıea bdarlena " Mr blln WJ& ~· yOa. 
,_..... r .,. denoede tahlll ~ ve ubrtflini kıymeti Z3950 lira olup bmçluya ait.,. a. yedi buçuk pey altçe8int peftnen ve-

J'8Pmlf bulunan lsteklilerin, tahsil ve as- wtıl.tcwk üçte hır h' rnla - • • N nceıklerdlr. 

KA8$1YAKA 

Melek sinemasıod 
8-iiald..r.-.~ 

ı - YIUlilAU 
Oym,.anhw : Sani - Belik Kemal 

Perhle.. 
Aşk: Neşe:~: Ve ite,_.. 

dola Wbi1k ftrk filmi.. AY&ICA 
WyeyeS.,._ 

ZARÜ' KOMEDi 
SEANSLAR : Her ıh 1 - S.U 
8.30 ... Cumartesi, ,..._ U - 1-

5.15 - 8;39 DA.. 1 

S A M •• 1 • N kerlikten terhit vellkalarüe birlikte im- kıymeti 7984 liraııhr. Yu..la ~ 31 IL Unun 1911 
ID8J Desseıe eftD 8Z8ft tiban IUafl zabıt. mUdtldfllllne mUra- 5 - Yine ~u Basil- ait ve tipi. taı:ihİnde lera memunutu odasmda ~ 

caatlan lüzumu ilin olunur nun pbat 92'1 tadJa ve 111 IU'8 :manam- db ve 11" nfsn a .. w f1ll'tDamP.ll 
d I• k k a t 1• n e 19, 20. 21 u <2S40> smı1a byıth Allıcala Dlftldlaııla ... at.ti ..... ,_.. 111a o1unar. 

nllm mub'bi1l 151' Ye 1>1n h tal 1 - an.et aıaan.. .-.U 21 D. KA-
94 J Yılı il!in •ınat mil•••aelerı·n ta•· r--·· .......... - ................... _ metı. murabbaı prkan tarik. ..._ 1W1l1Nl_. .... 1Ga1 ... ı 15 c1.Tur-

T , . j ...... ,ER -- : Cefter olhı Ahclıdlah fh-'- bla s.. ...... ,.. t + 
l,,a 1 Mı / WT • • : ... y Y Q san cenUben Anıp Ymuf o111a v..+fe 10 - Udnıel arttmw liiail 31 lL KA-mUI ıu.Z m geıen aanıe e r ergı•ı oe I ŞOUKA.11 1.TD. tar1M11e n 400 Ura muluımrnea kıımedt mm ıMl tarih cama ,ana aut ı:s de 

lmaldt tlefterlerinizi ( T / C A R E T 1 Y&PUll Ata•Tau ~ ,.pı1aca1a ,.., ıun. mt: ~us.t; ~ ~· -.. .. taW 
MatlHıuı) ndan temin edebilir•inis. 1 ATATOU CADDESi a.. .._ ı -tıbu ıafri menkullln arttırma olup yulranMJd P7lt .-uu.r ıa,. 

T E L E F O N 5 f 'l'ILD'OM: MO prtnames1 12 1. lClmm lNI tuthlaaea m111 •ııham...,.ı.rtaia Ja.1e '1S mi 

: 3 9 2 1 .. =" .. ı.ı.w..ı - .. ltihonm 1940/5 :ır.. ile 'fııa ..... - ... ~ ı..ı - iMie edlllr .. ~-----------.____________ tbU,..U. A&ıe ...,.,.._ lftSbılnmuantaDP'Nl ........ ._.lrımia ~-. ppılmu ••bar; S.,.. 
'"'.~.= .... __ .. görehdmMi .için açdmr. tllnda ,... ...... ..,..... 955(2531) 

Memur ahnacak 
P. T. T. Umumi MatliJrllJflinclen: 

l - fdanamde münhal maallı ve öcretll memurlJ9tlen Orta mektep 
mezunları m(bab:Q ile almacaktır. 

1 - lrmatıbakada m':.lv~ffaJr c;lanJann idarenin teklif edec:eii yerde me
muriyet kabul etmelf'rl ..ntır .. 

1 - Mtil&bakada mu\'afNk olanlara 3658 sayıh kanun hWrmUne göre 
ıs Jiı-a asJt m3n'S ve\ a 60 lira Gcret veriJeceldlr. 

-' - lsuk.liıerin 788 sav:lı meı&urln kanununun dördUncU. maddesindeki 
tart1an hl1z olınalan ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 
o~ yqını geçmetıı.lş olma1an lizımdır •. 

5 - Milsabakaya ~ek istlyenlerbı 20/12/940 gUnU akşamma kadar 
dilekçe ve evrakı mt\sbite!erlyle birlikte imtihanların.ıa. icra oluna
caitı P. T. T. meı lcez mildDrlUklerine mUracaat etmelidir. 

8 - Müsabaka her vU'lyette P. T. T. merkez mUdUrltıklerinde 23/121940 
tL-dune mOsadif nauu1esl srllnü saat 9 da yapılacaktır. 5090 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
BlOGENtNE; • Wrillci kM, bnet,lttiha,_ı,_ w...._. ......... • ........ Wr ......... 
t.rıp. Dede. ......._ ..... liW bat 1 

't • twl 1 

- k ~ .... etooalNE ba"... 1 ..,..,.i,.. 
~iıurtalayrwa.. 

BlOGEN~E; el.ima lwu tueleyip kuvvetlendirir, lrd b'W alderir. ......_ pleı:ek .._ ttlrttl mlllHpllft itldl
rlr. Tllth Wı .... a temin etler. Sinir ve adaleleri ~. uklıı 71beltlr- Bel ~ n .-...ı Ur,"cla
nn en birinci ftvasHlır .. 
BkJGENİNE; lmll--'ar bffnren k:uda,-..... ..-- ve brshnz dellpneslnclea mlHeellir olmazlar ••• 

ÇOnldl vücudu her zaman genç ve dinç hluadanr " IMı _,... mlithlt lldbetlerle netieelenea GRiP, nede, eflo. 
ema, 11tma gtM hldtahldanlan konır. Ba ....._......._ -........U i(ia Ml1Blder sabah. öt1e. .q.m, bbw, sem 
Jaşutdan üstün (Omldar yalnız sabah, akşam Mrer BtoGENtNE ......_, Basta obmJann kartulmMa l(ba de hu bir 
mllrdar arttınlmnlıdu. HER ECZANEDE BULUNUR.. 
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SAHiFE 4 
z::z: 

ASKERi VAZİYET 

Tepedelen ve 
Haymaranın 
sukLt ettiği 
söyleniyor 

Yunanlılar İşlıumbi 
vadisinde çolı mühim 
bi mcvfıii de aldılar .. 

::wı (~ 

B. Hitler ültimatom 
mu verecek? ---·,---

Fransa tama
men işı[al edil
mek tehlikesi 

• • 
geçırıyor 
~·-

Şimdi bütün ümitler 
Şimali Afrifıada bulu· 

K:ıd~·o gnzetesioe göre Yunan ordusu- dd 
aun ıı:ırckiıtı mn\":ıflakıyetıe devam et· nan Ge. Veygan a 
.ektedir. So'\'}'et radyosunun verdiği Londra, 18 (A.A) - Deyli Telgrafın 
•n hir habere göre Tepedelen '\'C Uay- eski Paris muhabirine göre B. Lavalin 
m."lra kasnb:ı ı diişrnU tür. Bu haberler Visi hükümeUnden çekilmesi üzerine B. 
dOi!ru ise 1'cpedelenin 12 kilometre İ· Bitlerin Frruı.c;aya bir ültimatom vcrme
m.;.indcki Kilislll'a knsnba ının da dü • si Alman ordusunun işgalini gcnişlet
mii fllması çok muhtemeldir. Zira 1'c- mesi ve Almnn lotalarının İtalyaya geç
.,edelcn düştiikten n bu şehri miidafaa mck için işgal edilmemiş Fransız top
edcn tepeler i gnl edildikten sonra Kili- rakJarından geçmesini istemesi kuvvetle 
1A1rnnın muknvcmettc dc\amı beklene- ınuhtcıneldir. 
•e~ Yunan kaynaklarının haberine go- Vjşi buna muvafakat etmezse B. Hit
n iınalde i kwnbi ,•adisindc ı.tratejik ler isteklerini cebı·en yerine getirecek 
bakımdnn çok nmhim bir mc\'ki Yun:ın- ve B. ~vali ~r.an~ız .hük~c.tinin başı
blnr eline ge<,:mistir. Bu me\ kiin Cura na geçırerek ikıneı bır Kuıslıng yapa-
olmaM çok muhtemeldir. Cura, Elbesaıı caktıl'. · 
istikametinde kilit noktasıdır. Bu mc\'· Ayni muhabire göre Alman büyük el
kiin 1.:ıphndnn oııra Elbc anın da znptı çisi Abenin Vişiyi ziynreti neticesi ola-
•ol:ı:)ln.,.acak ır. rak mevkuf La\·al tahliye edilmi~tir. 

Berata doğru yiiriiyen Yunan ileri Lnval İhtiyar mareşali Parise götilr-
•üfreı:clcri 'Iinıoriçn \adi ine varnuş- mek istiyordu. Eğer mareşal Petcn 
lardır. italyonlarm dünkü gfuı }{ili ura onun sözüne uymuş olsaydı Çekoslovak 
'l'epedcleıı mınta'Ln mda yedi defa yap- ıeisiciimhuru Haşanın vazjyctine uğrı· 
tıkları mukabil t.ı:ırruzlar knhraınan yacaktı. Ayni zamanda mareşalin vazi
Ymmn kıtnntımn anudane mücııdclcsiy- fesini göremiyecek kadar hasta olduğu 
it t.ırdcdilmiştir. İıalyanlnr hu taarruz- ileri sürülerek kanunuesasinin dördUn-
.. rdn u~ır zayiata 11 mmuslardır. cü maddesine istinaden Laval kendisine 

AFltİICA HARBi vckfılet için hUkUmet riyasetine geçiri-
Kputzo, Sidi Ömer, Miri Sekban, Mi- lccekti. 

ıi Abdiiltahir gibi ltnlyanlann mlihiın Mnreşal Peten bu manevrayı hisse
müsıahkem istinat noktalarım zapta mu- dince knnu11uesasinin bu maddesini lnj
nffak olan İngiliz kuvvetleri şimdi Bar- vetmiştir. J...aval, Dö Larok ve Durye 
diya ınıntaknsında muharebeye giriŞ:- He Parisc giderken hareketten menolu
mi$lcrdir. &rdi~ .mın batı ile müvasale- narnk şatosunda alakonulmuştur. 
ili kcsilm~r. Bu sahiJdeki yerin fnzln B. Hitlcr bu Meli eyi son derece hid
dayruıınası beklenemez. Bundan sonra detle ka~ılıynrak Abctzi Pnrise göndel'
ikinei hedef 6ahilden 126 kilometre ile- nıişt.ir. Büyük elçi Abetz Fransız hükü
ridc Tobruktur. Baı ekfıt tnmamen sahil metinden <liploınasi nezaket ~rçivesi 
SDıntnknsında cereyan etmektedir. Sahil- içinde Alman zaferinden doğan vaziye
tten 40 - 50 kilometre cenuplaki arazi tc uymakta Vişinin devam edip etmi
Jıumsalhk olduğundan bilyUk kuvvetle- yccewni sormuştur. 
rin hnrP.kAtına mils:ıit değildir. Bu şekil Abetzin Frruısız topraklarında AJman 
müdafilerin lehinedir. işgalinin genişletilmesi hususunda istck-

Buıın ral:men İngiliz motörlii kuv- lerde bulunup bulunmadığı belli dd~il
vetJeri İtnlyanlnrın biitiin mukn\eınetlc- dir. 
lini kırnrnk ilerlenıcl'1c mu\•nfink olmak- llilha a i gaJ altıııd oh1113 an l"ran· 
tadırlar. fiiındiye kndar en (Ok zayiata Sl:t nrazi inclcn .Alman askerlerinin geç
tlfrıynn Jtnlyan kU\ \'etleri şunlardır : rncsine ınnn•şalın güç nıaııi olacağı ,.e 

.Zl inci kolordu, birinci ve ikinci I~ib- böyle bir muhalc!ctc H. Hitlcrin cebir
,. hrknları, '3 üncii tümen, birinci ka- le mukabele edecc~i tnhıııin edilir. 
n ı-önıleklile.r tüm<'ııi.. Pctcn Alman miiddcivatmn boyun 

HAVALARDA eğerse Almtm) aduki esirler serbest bı-
Simnli Afrikadaki harekntta İngiliz rnkılacnktır. Cıı müddciyntt rcddcdcr

bava kuvvetleri kendilerine düşen vazi- sc Lnval omm y~1'ınc gcc;ccektir. l\lnrc
lıeyi büyük muvaff. l..ıyetle b~- şııJ Peten FmıısnJ ı tcrkedcmil ec<'ktir .. 
Cbr. SoUumun düşn sine bu mevkii fa- Zira Frnn ·n:ı ı tcrl.dmiycccğine ıu:ınıı u 
sılnsız bombardıman eden tayyareler iizcrinc söz vennir•ir, falrnt imali Afrt
mUhim amil olmuc::l,ırdır. İngiliz hava kndn Veygandm siynsctindc bir ınukıı· 
kuvvetleri İtalyan tayyare meydanları- \'cmct km"cti toplanabilir. Gencr:ıl 
ili dn fası)nsız bomb.ırdıman etmektedir- Veygnnd nldığı raporlara istinaden 
ler. Libyadaki mühim askeri hedefler de Frıınsnda ihtiliıl cıkarai'.,rım açıkça bil· 
Pddetlc bombalanmaktadır. İngili:ıJc.r dirıuiştir. 
llarekfıt sahasında fam bir ha\•n hfikimi- Vişi, 18 (A.A) - B. Laval hususi ola-
Jetfne malik olduklannı iddia etmekte- rak Parisc h:ırekct etmiştir. 
dirleı- ki kanaatimizce bu iddia hakika- - -•-
Ce uygundur. İngiliz. harekfılının seri 
surette inki ·afımı bakılırsa İtnl3 ıın havıı 
kun etlerinin buna knrşı miiessir olmn
dıklıırı anin lır. 

Hıırclmt ilcrlc.:ikçc İtnlynıı hm a kuv
wtlerinin vazil eti daha nıüşkiill~ek
tir. Zira bir tnrnftan ileri ıneJclanlar el
den ~ıkncak, diğer tnrnftnn zayi:ıtı ik
mal etmek icnp cdcceldir. 

Amerik dan alı ac k 
ziraat makineleri 

ZiRAAT VEKALETiNE 2 Mil· 
YON LiRA TAHSiSAT 

VERiLiYOR 
~ara, 18 (Telefonla) - Amerika

tinn bir ınikd:ır dalın ziraat nıakincleri 
alınması için Ziraat vekaleti emrine iki 
milyon liraya kadar tııhsisat verilmesi 
hakkında koordina yon heyeti knrnrı 
Vekiller heyetinin tasdikine arzolun
mustur. 
Yılbaşı ve Bayram 
münasebetiyle B. Mil· 
Jet Meclisinin tatili 
Ankara, 18 (Telefonla) - Büyük Mil-

let Meclisinin yılbaşı ve onu takip ede
eek olım kurban bayrnmı mUnasebetiy
le mesaisine l 2 gün kadar fasıla vercce
li haber vt'rilmektcdir. .... 

lstanbulda et 
fi ati 

!struıbul 18 (Telefonla) - Et fintleri 
yüksel~tir. Ete hiikilmclçe nnrk kon
ması ihtimali vardır, 

---\'·---
Al an pro 

a 
bir 

z 
utk 

a-

Hamburg 18 (A.A) - Göbcls dün fab
rika ameleleri önünde bir nutuk irad et-. 
miştir. Nutkunda bilhassa şunları söyle
miştir: 

- İngilizlere !.arşı yaptığımız harp 
80 milyon Almanın hnyat ve ıstikbnlini 
Uıyin edecektir. Almanya attığı adımı 
artık geri al.ımaz. Cihan harbindon ylr
mi sene sonra Almanyanın katlandığı 
hayatı hazırlıynnlar düşmanların mem
leketimizi mağlfip clmcğe muvaffak ol
dUkl:ın taltdlrde yapacakları tahribat 
hnkkında bir fikir edinilebilir. 

Göbcls bir çok gece alı:ırmlanna rağ
men sükfuı ve disiplinlerini muhafaza 
ederek mesailerine devam ettikleri iç.in 
ameleye teşekkür etmiş ve sözlerini ııöy-
le bitinn~Ur: • 

r~IO AS'IR 1940 
c:emez .. :ız 

llGILIZ HÜCUMLARI 
Manhaym ve 
Bordodaki de
nizaltılar bom

balandı -·-PAZARTESi GONO ÇIKARI· 
LAN YANGINLARIN DEUAM 

ETTIGI GöROLOO 
Londrn, 18 (A.A) - Hava nezareti is

tihbarat servisi bildiriyor : 
Dlin sahil müdnCaa tayyareleri erken

den Bordoda düşmanın denizaltı gemile
rine ve doklara ağır hücumlarda bulun
muşlardır. Tayyareler bu hücumdan dö
nerken (akan kesif dumanlardan hücu
ma uğrıyan lıedcile.r görünmez halde 
idi. Bir eok binalar agır bombalano isa
bcti)·le berhava olmuf?lardır. Dcniznltı 
gemilerine mnhsus bir havuz kenarına 
miitcnddit bombalar düşınüştiir. 

Londra, 18 (A.A) - İngiliz hava ne
zaretinin tebliği : Dün gece çok fena ha
vn şartlarına rağmen bombardıman tay
yarclerinden mürekkep küçük kuvvet
lerimiz :Manhaym endüstri hedeflerini 
tekrar bombardıman etmişlerdir.. Bu 
uçuşlar esnasında pazartesi gi.inü yapı
lan akınlard:ı çıkanlan yangınlardan ba
zılarının hlilfi devam ettiği görülmüş ve 
atılan bombalarla yeni yangınlar çıka
nlmıştır. 

Dlğer bir kısım tayyarelerimiı. üsleri
ne yakın s:ıhiller ve limanlarla tayyare 
meydanlarınn hücum etmişlerdir. 

ALMAN" TEBUÖİ 
Berlin, 18 (A.A) - Alman resmt teb

liği : 18 birinci kAnunda düşman tayya
releri Almanyanın cenubu garbisi üze
rine bombalar atmışlardır. İki yerde 
yangın çıkmış ve mühim olmıynn hasar
lar kaydedilmiştir. Gece hava kuvvetle
rimiz tarııfından iki İngiliz tayyaresi dil
şiirülınilştür. Tayyare daft bataryaları
mız da diğer bir düşman tayyaresini dü
şünnü!:lerdir. 

---~--

ALMA. HÜCUMLARI 

Bir aylık lnı!"iliz 
zayiatı: 4588 
ölü ve6202 

yaralı 

lngiliz kat'i darbeai 
ne saman? 

lngiltere bütün 
Avrupayı mut

laka kurta
racaktır ....... 

' . . . . 

·soN·. H ·ABER 

Hafta tatilinde tasarruf 
--------------~--.ır:;-----------~~-

Birbuçuk ~ünlük tatilin bir 
inmek ihtimali var •• 

~une 
Harbın JıazanıJmmı Ankara 18 (Telefonla) - Milli korun-ı jenin müzakere ve tetkikinde milli ko
muazzam na-uretlel'e ma kanununun bazı maddelerinin değiş- runma kanununun meriyet mevkiinde 

~ " tfrilmesi ve bu kanuna yeni maddeler bulundurulmasını müstelzim olan fev• 
ve IJüyüli zayiata bağlı ilnvesine dair olan kanun l~yıhası üze- kalade z.amanlnı· esnasında milli ~ 
Londra, 18 (A.A) - 1ngiliz ordusu- rinde meclisin muhtelit encümeni tet- ma kudretimizi kesif bir surette faali

nun kafi darbeyi indinnek için bugün kiklerine başlamıstır. L~yıhanın son al- yette bulundurabilmek için hafta ve 
silih altındaki Jru,1veti iki milyondur.. dığı ~ekle göre kanun mcriyet mcv- bayram tatilleri füerindc tasarrufta bu
Bunrı bir milyonluk ana \'atnn kun·et- kiinde bulunduğu 9 aylı.k müddet zarfın- lunmasmı temin edecek salahiyetle teQ
leri iltıve edilmelidir. Büylik taarruza dnki 'tatbikatın verdiği neticelerden isti- hiz.i mevzuubahis olmuştur. Neticede bu 
geçmek zamanı ıelince İngiltere çok fade edilerek ba;-.ı hllklimleri değiştiril- mevzuun hüldimetçe tetkik edilerek BU.. 
dahu büyük bir orduya malik buluna- miş ve kanwıa s."llahiyetle teşlôlAt mese- yilk Millet Meclisine bir kanun teklif 
caktır. Haleh yüz binlerce a'>ker sahil- lelerine ait bazı yeni hükUmler Ulve edilmesi muvafık görUlmüştür. FevkalA-
1crin ınulıafazasındn, diğer binlerce ki~i olunmuştur. de ahvale münhasır kalmak üzere l,I 
hnva dnfi bat!ll'Yruaı·mda kullanılmakta- giln1ük hafta tatilinin bir güne indiril-
dır. Düşman Ingiliz toprağına ayak bas- Ankara, 18 (Telefonla) - Milli Ko- mesinin teklif edilmesi ihtimali mevcuı.-
mağn teşebbüs ederse müstevlileri ez- runma knnununun tadiline ait olan pro- tur. 
mek için İngiltere tamamen hazırdır. -----·-·-·-u-·-·- -·-·-r-•- -·-·· ... ....,_..._._.4:.-...._.._......._.._._ fl _..._.-_, _. 

llarbın kazaru1ıruısı muazzam gayret- B •• t •• h k A ı d ı 
ler sarf1nı i~ap ettirdiği gibi biiyük za- u un ma um ar ev et 
yiata da sebebiyet verecektir. 

İngiliz ordusu her halde kat'i rolü oy-

::~:te:~:r! v~ca~st~~a edilmiş işlerinde çalıştırılacak 
Orta şark ordusu imparatorluğun bel 

kemiğini müdafaa etmektedir. -·-
İşgal altındaki yerlere 
yiyecek verilemez. 
Londra, 18 (A.A) - İktısadi harp na-

zırı Dal ton beyanatında A vrupada işgal 
altındaki yerlere yiyecek gönderilmesi
ni istiyen Hooverin plfuıını anlamadığı
nı. AJn,anlar i:.1e-mezlerse kıtanın aç 
kalmas.ı.na sebep olmadığını söylemiştir. 
Dalton şunları ilAve etmiştir : 

--~~----~--~-x.x;~--------~~--~ 
Ankara 18 (Telefonla) - Nafia ve- tir. Ceza kanunu mucibince bu mahklımı

klletile adliye vekAleti bilwnwn mah- larm bir günlük :mesaileri iki gUnlük 
kQınlann devlet işlerinde çalıştırılmasını mahkUmlyetlerhıe tekabül edecek w 
temin mabadile bir müddettenberi yap- alacakları gündelikle-in bir kısmı ile U.. 
tıklan. hazırlıkları ikmal etmİf bulun- -1-' v tacak leri ~bı edil -~ 
maktadırlar. Huırlanan talimatname Y"' ""

0
• .,a ya ecCAt 

esaslarına g"re •--1: Ha Ka b"k mahkömlyet mUddetlerinJn hitamında o ........ ......., vza, ra u , k" ük bı.. ,,_ __.6_,_ . b 1 hparta ve Ankarada mahkö.mlann "ap- uç U" senna~ .ue vauıe-rerı aş an-
makta olduklan muhtelif işlerden ~em- na dönmelerine çalışılacnktır. . 
nuniyete şayan neticeler almm~ v• bu Haı.ırlanan talimatnamenin adliye w 
işlerin umumi ~kle ifrağile bütün mah- nafia vekillerinin tasdikinden soma de .. 
kflmlara te.şmili i!;in faaliyete geç~ hal tatbikine geçilecektir. 

- Hooverin }'ardım hareketi geçen ...... _ .. ,,..-··-·----··-.. ·--.. ·--.. ·--.. ·--.. ·--·--·--·--· .. ·----·--·--·--·--· .. --. ·-·-··--··-... - ..... , ... _ ....... harbın uzamasına, bir çok kimselerin ve 
bir c:ok Ameriknn ::ıskerlerinin hayatına 
mal olmuştu. 

---~---

;: I s-. 1 EMELi 

Almanya ile .. 
sulh aktını ça-
buklaştırmak 

istiyorlar 

lngil ter eden yeniden muhtelif mal geliyor 
-~--~~~~~-x.ı~--~~~----~--

btanbul 18 (Yeni Asır} - Bugün
lerde tngiltereden büyük bir parti mal 
gelmesi beklenilmektedir. Bunlar ara
sında manifatura e~~ası, kösele, makine 
aksamı, tıbhi ceza da mevcut olduğu 

bildirilmektedir. 

Son Uç gün içtnde ~nemlcketimizc g .. 
tirilen eşya meyanında 200 bin tencSI 
levha, kalın kösele de vardır. 

.. -·---·---·-··· -·-····-·-·-·- -··- ···-·-·-·-·- -·-,-·-·-·-·_.._.. 
6 Vilayette örfi idarenin temdidi muhtemel 

Ankara 18 (Yeni Asır) - İstanbul da dahil olduiu halde civarındaki altı _. 
lttyetimizde bir ay ınilddetle ilan edilmiş olan örfi idarmin uzatılması ihtJmaJID
den bahsolunmoktndır. 

Münakalat Vekilinin tetkikleri 

Londr:ı 18 (AA) - Dahili emniyet Loııclra, 13 (A.A) - B. Lavaliu knhi-
Jstruıbul 18 (Yeni Asır) - Münakalat vekili B. Cevdet Kerin1 tncedayı bugUn 

deniz yolları idaresinde tetkikııtta bulunmuş, tahmil ve tahliye işlerlle yakından 
alakadar o1mU§tur. nezareti lngiltcrc i.izeriut' yapılan hava neden atılması meselesi etrafında nıuh

tanrruzlarında son teşrin ayı zayiatının telif tahminler yapılmaktadır. Lavalin 
4588 ölü ve 6202 hastahaneye kalclırılnn Pcteni düşürmek jçjn bir komplo tertip 
yaralı olduğunu bildirmektedir. Bu zn- ettiği şayialarına pek nz ihtimal verH
yiatın milircdatı şudur: ınektedir. Çünkü Laval mareşalın pres

öliiler: 2289 erkek, 1806 kadın ve lG tijinc dayanmadan iş göremiyeccğine 

·Makineye 
Verilirken ynşın<lan a.,ağı 493 çocuk. kani idi. Daha ziyatle muhtemel olan şey 

Yaralanıp ha.'itancyc kaldırılanlnı-: Lavalin entrikalarına nuıreşalın gittik- •imli ERER nw 
3493 erkek, 2251 kadm ve on altı y~ın- çc nrlnn biı· mukavemet gösteı·miş olma- H b d 
dnn a.,<;ağı 458 çocuk. sıdır. a ecı·stan a 

Londra 18 (A.A) - Hava ve dahili ~ 
emniyet nez.-u·etlerinin tebliği: Ln\'nl geçen hrutn nazırlar ıncdi ine 1· S'>Gn harelıeıı·nı·n ilel'• 

D" d"' ! it ::ı;cni ı ... lahnt hakkında bir krınun proje- o7 
un uşmarun ngi ere üzerindeki • 1 b' J'kt b~ Ih . . kJ'f ledı·~ --ı-~ııı~or 

faaliye'l.i hafif olmu~lur. Memleketin hiç SlY e ır ı c ır su roJcsı te ı et- ~ .,... .. -.,.. ., 
bir tarafında bombardıman kaydedilme- mişti. Bu teklifler meclisin ekseriyeti tn- Londra, 18 (A.A) - Avam knmarn-

Italyanlar Bar
diyayı boşalttı, 

Derneye çe
kiliyo1'lar mi!ltir. Bııgiin öğleden sonra bir düş- rnfındnn reddolınımuştur. Bunun üzeri- sında hariciye müsteşarı Bay Butler 

man tayyaı·esi, bir avcımız tarafmdtm ne Petcn, F Inndcni Vişiye çağmnışur. demiştir ki : 
düşürülmUştür. Yeni hariciye nnıın Ffandenin müsteın- - Habeşistnndnki şartlar hakkında İngiliz hava lıuvvetlerl 

ALMAN RESM1 TEBL1C1 leke üslerini \'C Fransız filosunu Abnan- malOmat almak tabi.aliyle güçtür. Fakat IJ .. üfı d b 1 i di 
Bcrlin 18 (A.A) - Alman resmi teb- ,ya emrine Yermcğc mm·afakat edece!'i ltalyanlnra karşı isyan hareketinin iler- UY ar e er n r• 

liği: zannedilmiyor. lediği anlaşılıyor, !mpar::ıtor Selase ve meğe devam ediyor 
l i birinci kfınun gecesi muharebe tay- Hnbeşistanda düşmana ikarşı m\icadele Kahire, 18 (A.A) - lngiliz. hava kuY.. 

yarelerimiz Birmingam ve Londnı tize- "RANSA - ALMANYA SULHU etmek istiyen bütün unsurlııra hiini- "'l!tlerinin bugün n~lunan tebliği : 
rine ve merk~zi lngllterede nskeri bakım 1talynnın hezimetleri Frnnsa _ Alman· yet harhında her türlü yardımı yapmak Dün batı çöliindeki şiddetli ynğnıur• 
dan ehemmiyM.li snir hedeflere muvaffa- :ya nrnsında su)h akdini tacil etme] ar- İngiliz hUkümetinin siyas ti icabıdır. lar hava faaliyetlerini mühim surette 
kiyetle bombnrdımnn hücumları yapmış. :r.usundn olnn amiral Darlanın riyasetin- Amerı· ada gapılan u'" sıer tahdit etmiştir. Bununla beraber tngi-
lrdır. Bu hedeflerden bir çoğunda yan- deki grubun limitlerini ı~uvvctlendir- a • liz tnyyarelerj cvvelisi gece ve dün gün-
gınlar çıkt1~1 ve şiddetli iniilakler vuku nıh~tir. B l z • • düz. Bardiyaya taarruza devam etmit-
bıılduğu görülmüştür. Fransız - Alman müzakerelerinin mu- U yer er~n tayını Pe le-rdir. Şehir dışındaki bir kararkAhta 

Bugün fena hava şartları dolayısile vaffaloyctsizligi italynn istekleıinden Pltinlarının tanzimi Uç yangın çıkarılmış ve pek çok mik--
hav:ı faaliyeti kc~iI uçuşlarına inhisar ileri gelmekte idi. Bunl:ır ortadan kal- başlamqtır darda nakliye vasıtaları da hasara uğ-
etmiştir. Şcfildde bir fahril:anın ·bfila kınca bir Fransız - Alman sulhu belki Vaşington, 18 (A.A) _ Salfıhiyetli ratılml§tır. Yapılan kesif UÇU§lıırı dilş
yandığı ve diğer müteaddit yangınların yapılacaktır. Maamnfih Flanden bu yol- mahfillerde beyan olwıduğuna göre, manın Derneyc doğru çekilmekte oldu
da henilz sönmediği miişahedc edilm~- da biiyUk ihtiyotlnrla yUrUmeğe mecbur merke-ı.I ve cenubi Amcrikada vücuda ğunu göstermiştir. Avcı tayyarelerimiz 
tir. olncaktır. getirilecek hava ve deniz üsleri silsile- Bardiya ve Tobruk ara.•ıında ricat et-

___ __ ---·-- sine alt yerlerin tayini ve plAnlannm mekte olan d\Şnnn kıtalarını mitral-

yunan ita) T d • tanzimi başlanu~lır. yöz ateşine tutmu.~tur. - yan anca a yeni Bu ilsleri muhtelif Amerikan cUm- Tayyarelerimiz devriye gezerken Ma-

harblnda Son 
• huriyetleri verecektir. 'Osler alAkadar c~! 200 .tipinde blr ve CR 42 ~pinde ~e 

vazı yet ve memleketin hiikilnır.mlık haklarına ha- d~ger. hır ~yyareyi ateşler içinde dil-
~ lel gelmeksizin yine ona ait olacak fa- şürmilşler~. 

Vazı•yet lngiltere kat 21 Amerika cümhuriyetine ait kuv- Başka bır .Mach.i ve CR 42 tayyare!! 
- vetlerin emrinde bulunacaktır. Birleşik de tahrip edilmlştır. DUn gece tayyare-

A tina, 18 (A.A) - Dün akşam neşre- Londı•a, 18 (A.A) - Avam knmara- Amerik:ı hiikümeti de tahkimatın ya- leri~ De~eye iki defa taarnız etm1.c;. 
dilen 52 numaralı rcsuıt tebliğ : Tazyi- sında Tancadaki beYl)elmilel idarenin il- pılması için icap eden parayı verece-k- ldeıdir. ~~t~;~:Hmbalar tafyya~ğmeUr-
klmiz altında dü.,..,.,an 28yiat vererek hakk d rulan b. J tiı· Şu cihet ehemmiyetle ka dedT o anına uşm~. · avanın ena ı ı Y -

.,... gıısı h ~n. a soU ırBsula e İcegiliz~p k' .b ü 1 . t ·1•~ ta f nday Amı ıy r zünden tahribatı görmek mümkün ola· 
Kilisuraya doğru çekilrnistir. Kilisura- \'eren ar1cıye m st.cşarı ut er n ı u s enn ngı ..,re ra > n e- şt ş 1d 1ta1 Afrik da 
da yangınlnr çıktığı görülmilştür. Cep- konsolosunun keyfeyeti mahalli İspailyol rikaya kiralanan Uslerle hiç bir alıika- ~::~ ı~.e ik:rdefa ~ ettik. ::: ta-Den;z erde bir 

hattalık zayiat 
Londra, 18 (A.A) - Bahriye nezare

tinin tebliğine göre, ilk kanunun birinde 
biten hnftn içinde düşmanın hareketiy
le ticaret ı:cmilerinin uğradığı zayiat 
eimdi tashihe uğrıyarnk 81658 toniHito 
olduğu ebey 'n etmiştir. Bunun 58258 
tonilutosu İngiliz gemileridir. Bu zayi
at 10 iJk k!imınd, 52229 tonililto olnrak 
Röstcrilmiştir. 

henin sair kısımlarında hnrekılt muvaf- makamları nezdinde resmen pı·otesto ey- sı yoktur. 16 17 ilk kAn 1 bü ·Uk -*- fakıyetJe devam ebnektedir. Aldığımız lcdiğini siiylcrniŞtir. MUSteşnı· ı k&nunu Bi Al si a:ruz - . un geees ~ 
YENİ NİZAM VE esirler arasında bir yarbay vardır. BU- evvelde İspanyollar tarafından ncşredi- d~!',.::.-::'ıdau!!_'ayayre bır romoob~'1t.~akboli~'-~l 1uh~rafrg~ılna 

- AJmanynnın deniz sillihlnrını gün
den güne takviye eden amelemiz İngiliz 
gece bombardımanlarının Hamburgun 
hnrp istihsalatını ciddi surette sekteye 
ui!r .tmadığına en büyiik şahittir. 

ingfliz gazeteleri 
memnun 

Londra 18 (A.A) - İngiliz matbuatı 
KopUzzo ve Sollumun İngiliz kıtaatı ta
rafından zaptından memnuniyetle bah-
1etmekteclirler. D'ğer taraftan !'lapolinin 
İngiliz hava kuvvetleri t:ını{mdan bom
bard ını:mı eı;nn.c-mda Knıvazör ve des
troyerlrrdcn mürekkep diişmruı grupla
rmn Uım' isabetler yapıldığı da tebarüz 
ettir;Jmcktcdir. İngiliz tayyarelerinin 
Torin'> iizerine yaptıkları hücumlar ay
nen k:ıydeclilmektedir. 
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yük mikdarda malzeme j[rtinam ettik. len kanunun tatbiki -escl · · t b't N l.U"'H yapı mış, u un Illlh'l ar eue seçı en 
K Ç DEVLETLER ~ .. , csını es ı tak ı in d" :ıo.tu 1kin · ta 

etmek ınaksadiyle İspanya hükilmcti •le Londra, 18 (A.A) - Hava ve dahili mm 3.?ın .. ç e .~"i r. cı : 
Stokholm, 18 (A.A) - Snbık İsveç Atina, 18 (A.A) - Dahilt enıniyet ne- yapılnn müzakereleri hatırlatmış ve ~- emniyet ne1.aretlerinin tebliği : 0.~z dunku salı gunil yapılm~cıt_ır. ~U· 

hariciye nazırı Gonden şunları söyle- zaretinin tebliği : $iddetli kar fırtınası- giliz tebaasının fordt ve ml4terek hak- Dün öğleden sonra Duvr açıklarında tun taarruiJar esnasında şehir dzcrıne 
miştir : na rnltmen Aya.saranda ve Avlonya ara- !arının masun kalacağına dair teminat bir düşman bombardıman tayyaresi av- Soll~mun · ve Kaputzonun zaptını 

- Vadedilen yeni nizam kUçi.ik mil- sında .sahil yolunda dil man nnkliye verildiğini söylemiştir. Ayni teminata cılarımız taı·afından dilşürülmtiştür. blld~~en beyanname)~r atıhnıştır. 
Jetleri mahsur bırakacak ve bunlar hür- kollarına tanrruz ettik. Hava şartlannın göl'e iktısadi bakımdan !lni bir değişik· Kaydedilecek başka bir şey yoktur. D~man ~y~arelerı Port Sudana ta--
riyet ve istiklfillerini kaybedeceklerdir. neticesi olnrnk bombardımanların tesiri lik yapılması da mevzuubahis değildir.. nrruz eylemıştır. ~azı mısa:~ ?lmt ,-

Büyük devletler hnyat sahalarını ~c- tesbit edilememiştir. Nakliye vasıtaları Miisle~ar sözlerin<.' şöyle devam etmiş- zın tarafından verilmiş olan umuınt te- tu!· Avcılarımız duşman~ onunil kes--
nişletmek ihtiyacında değililirlc.r.. De- nr:ısmda boı.nbal ....... ntJazn·..+·r. T"'yy"~e- tir· . t 'h 1 eli t irini' mış ve S 79 tipinde bir dilşman tay~ a• 

ılı b
. lh d ... ,,_ '-?"' " '" • mına ın sarı o masını ve am es . • 1 .. 1 h v , 

van ır su me eniyet yuvalannın }erimiz üslerine dönmüslerdir. - Büyilk Britanya elçisi 13 kAnunu tebarüz ettirmek kin siyasi teşebbüsler- rcsı mıtr~ ~oz ateş!:Y'. e asara ~gratı a-
taksiml esıısı lizerine kurulnmnz. -~·-- evvelde ittihaz edilen bir taraflı tedbir de bulunulmuştur. rnk motö~~eın bınql bareketsız bm • 
Şimal"' ttalyada ~da İspanya hükUmeti nezdinde Bu teşebbüsler çok a~ık bir lisanla ya- kı1?1~tır. B.ütUn h~ketlerd~ tayynre-
SO~ar.. Afyon mebusu Lu· teşebbüste bulunarak bundan doğa- pılmıstıl'. lenmız 7.ayıatsız d<Snmll~lerdir. 
MjW.no, 18 (A.A) - Şimali İtalyada 8 CEMAL AKÇIN OLOO b~lece~ bil.tün ~eticelcr Uzerine. nazarı Hükümctin ne yapmak ta.5avvurunda Londra, 18 (Radyo - S.9) - Kahlrede 

d~aü .. e~lbetı;nıstir. Bu haı:eke~yle İn- oldu~ hakkında sonılnn diğer suale orta şark orduları kmnandanhğınm net-
bilhassa Alp vadilerinde hararet dere- ' gihz hukUmeti rnezkör hAdlSeyı ne ka· ınilsteşar şu cevabı vermiştir : retti~ tebliğ' : Libyadn Bardiya limaDI 
cesinin c:ok düştüğil kaydedilmiştir. Se- Ankara, 18 (Telefonla) - Afyon ıne- dar ciddi telakki etmiş olduğunu göster- - Sefirinıizle İspanya hükümeti ara- civannda muharebe hAlA devam ediyor. 
si~ vadisinde ~ret sıfırın albnda se- busu B. Cemal Akçın dUn bir ameliyat mektedir. Bundan başka altkadar İngi- sında cereyan etmekte olan müzakere- Büyük Britanya imkşaf tayyareleri 
kiz dereceye dil~UştUr. Yaşlı iki kiti nE'tkesinde Sıhhat yurdunda vefat et.- Uz tebaasının menfaatlerinin vikayesinl Jcrin bugünkil seyirlerinde bırakılması- İtalyanlann Bardiyadan ~ekildiJdeJlinl 
!O~ktan ölmUstür. miftir. temin makaadiyle hpanya haric\ye m- mA b'l olacaiı mUtalAasındayım. ıörmUşlerdir. 


