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lmtıvaı sahibi : SEVKET etLGtN kongreleri 

Basmuharrir ve umum! neşri.yat mUdtıril : Ankara 19 (A.A) - Kütahya ve Mcı-,,in m~·-
H.AKKI OCAKOt-LU kez kazalan ile Bünyan kazası climhur iyet ,ıaik 

A B O N E S E R A t T t partisi k ongreleri toplanmıştır. Bu kongreler 
çalışmalarma b~lanrken Ebedi Şef Atatilrk'iln 

DEVAM MÜDDETİ Türk-iye için Hariç için uJz hatıralarmı ~lar ve başta Milli Şef !nö-
Senelik....... 1400 2900 mı oldutu halde bilyüklerimtuı karşı duyduk-
Altı ayhk........ '150 1650 lan bağl:ılıık duygularını 1zhar edeMk dilekler 

GUnU geçmiş nüshalar (25) kurqtur.. " part1nbı çalıpw.lan Uzerlnde .1amlmt g8rU~-, 
T ELE F O N : 2697 melnde buhmınU§lardır. ·-------............................ --~ 

ilan miinderccatındE:n gazetemiz me.sulll·et kabul etme-z 

- -------

1'ıgiliz ;:oft>rile netil'ele11~n harplerin ce r·eyan ettiği l\foıtr - Libya. h.tıdudu"u 
gö~terir harita 
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Lavalın 
Komplosı.. 

---·- -
Bütün Fransız milletini 
daha serbest~e 
Degolist harelıet 
e~rafında toplıyabilir --SEVl\.E'l' Bll.GIN 

AFRIKADAll HARP --··---
lnj{İlizler Lib
yan·ın içerile-. ~ . 
r ne ka ar gı-

rebilir er 

Cümhııriyethı 1'e Ciimhuriyet es~rlcrinh& l>•kçi8i, ııtb4hlon ftkar -'vad ~ 

8. ÇÖRÇIL MÜHiM BE
YANATTA BULUNDU. 

In~iltere 1941 
de tamamen 
silahlanmış 

olacak 

YUHA'~ MUVAFFAKIYETI 
DEVAM EDiYOR 

Yeniden bir çok 
esir ve harp 

malzemesi 
alındı 

YENt ASm Matbaasında basılmıştır 

Ta? =•-•-·-•-•- P ·- ·-·-·-,,,_,.-1!'!911P'----ll- ll-·-·-.. ...... 
/ngilte~ yiyeni bir 

iıtild teıebbaaa? 

Almanlann Şu· 
batta böyle bir 
şey yapmaları 

mümkün 

Maarif Velraletinin 
çolı mühim bir karara -·-
15 sene sonra 
bütün köy ço
cuklan oku
tulabilecek ••. -·-Köylerde modern 

rneJıtepler yapdamJı, 
ıo senede 30 llln öğret· 
men yeti,tlrHeceJı 

SON DAKİKA 
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...... 
ŞEHİR HABERLERİ 

Lavalın 
KomplosL -·- -
IMttin Fl'GllSIZ ndlletlnl 

Yaza•: $alltn Alldaman Ask~ ailelerine Yeni ticari hareketler =:.::8=eı 
- 31 - k x•• etPafındatoplıyalJWr 

C:ülendam ~!_~orkmuştu yay:;: Baharat, kahve ve çay l>ariz'!.:'!2:?u.!:1:~ .... 
~ gll•ell .., nine, f11ı lıalıqta lnzda 11"7fllı ,,,,. •• d k • • 1 · isinin geçenlerde mahalll ımetelenten 

.............. atiNl'elı fCllll'llllfll. ~~eı•!'! :;ı;!:"'u la g.on erme ıstıyen er var nnelanb.irinn;-~deı.tle~i;;;an~~larbumhın:mıcrbJ"ıel··· Her a.m hmUa ~kuda bü'İ~dqğu ta sağlımı bir merdiven vücuda gelmiş •HUH llCi• N!f .,Hı ~ uulliKMA 
bu aatte, Kara Ali acaba ne yapmala oluyordu... tavdllan lllldlrlldi X• diriyordu. Bu kabil Uinlara sak sı.k ıe· 
tid!Jmdu?... En son çiviyi de çaktıktan ve duva- Asker ailelerine yapılacak yardım Hfndlstandan elldselHı ııııınaı ithali diifünüUI • ııadilf e~ek ~~il~. ~ris üniver.ottsl * rın Ustilne çıkıp kona:,.~ bahçesini bir hakkında t.avz.ihan dahiliye vekaletin- "Ol' • .. ISU'dan traJı SÜ piil'gesl t alep edJJl"OP :!:tırbe.le8r=0 nbuunlarmayJŞ1eAhnanrı de ::~~=11.m8a1: Şimdi aGnel. gün doğusuna rastlayan müddet gözden geçirdikten sonra, Kara den vilayete bir emir g~lıniştir. Bnnda "' ıra, 3' " ,.--

tepeleriıı arbsmdan Jilbelerek olanca Ali, çivilere tutunarak tekrar yere in- bazer ve seferde 45 günden ziyade müd· Port Saitte çall§ftll bir firma hmir ti- için teşebbüse girişilmesi bildirilmi~tir. tında seslerini yükseltemiyen mil) onlar· 
parlaklılb-le botluiu aydmlatmağıt ko. mişti.... . detle askerde buluna·1fardan yiyecek ve caret odasına milracaat ederek kahve, ttalya hali harpte bulunduğundan Mı· ca Fransmn Jıissiyatmı meydana ~oy· 
yulmuftU... Memonun oğlu gcnış bir ~es al.dı .. saire ihtiyaçları ötedenberi kendileri ta- şeker, çay, Hindistan cevizi, karabiber sır eskisi gibi süpürge ihtiyacını ttaly!l· maktadır. Mareşal Peten ... Fransız mıllc• 

Ataç dallarmda kuşlar öfüf\lyor.. Artık duvardan .. ~ ve hıç bir k~- rafından tedarik edilen ve baskaca mu· ve darçin ihraç etmek istediğini, TUrki- dan temin edememektedir. Memleketi- tinin esa~t~ layık olmadıgou, onur:- ~· 
Hepli de bu padU 1-bar aJMhınt tıtif se ~ gor?Im~den ~çeye ın- :ıvenet edecek l.itlJS lcri ve ayrıca mn- yedeki alıcılarla hemen temasa geçme~~ mizde pek mebzul bulunan çalı silpllrg~ h~ bu~yet aşkının .zc\·a~~. ~ır 
cıvıltılarf7le bqılıyorlar... mek gıbi ta:ıarladıgı iş~ en çetin nokta- halline göre idare ve ihtiyaclannı temin arzıısunda bulunduğunu bildi.rmi~tir. leri, !talyan - Habeş harbı . es~da, mana taşıdıguu herkesten da.l::.ı ıyı hılir. 

t1erlde, baabuım ahpp, küçük, göt- sını ta'?amıyle balletllllf bulunuyo:du .. edecek servet ve gel"rlcri buluıuna1ığı Hindistandan da bu kabil milracaatlal' ttalyay~ zecrl tedbirler tat~ik .edilirken O Fransayı uc;ununa yuvarlanu~n t9:~ 
tıerlpiz nlert arumda. taftan yapılmıt Şimdi buradan ayrılmak lhımgelıyor· anlaşılanlara asker milkcllefiyeti k:ınu- son günlerde artmı~tır. Hindistandan de lzmırden Mısıra sevkedilmıştir, Ka- men mahvolmak1an ~armak endış~ 
büyük bir bina Jilbelf7or ••• Bu binanın du .• Kara Ali geldiği yolu tutturarak nu mucibince usul, lurug, zevce, rrkck yl.inlil erkek ve kadın eJbi8e kuma~ları hire ve tskenderlye belediyeleri 938 se- siyle ,iff başına geçmişti. O ~rad~ 1k-ıc 

1 
• 

arka tarafmdakl bahçesi kırlara bdar yU.rilmeie koyuldu.. ve kız kardesleıfae askere ı.!ittikleri gün- da ithali düşünUlmekted.ir. n~lnde hmlrden gönderilen çalı süpUr· teren.m m~vemet. kudreti tayı '~ e 
uzanmaktadlr... Kır yolı_m\l bir aolukta katede~ g~~ç d"n terhisle~i tarihim! :kadar yaroım 1zmiı-deki ithala~ı firmalar bu işleri gelerini beğenmişlerdi. Bu itibı.rJa Mı· ke,ndini ~östermemıştf: .Fnıma kendmi 

Gök l'fldlne doiru ımpn kuleleriyle çingene bıraz sonra kasabaya dönmuş, edilecektir: ehemmiyctleı takibe başiamı.,Jardır. sıra badema ın~Jeketimizden çalı su. müthiş bır karanlık ıçmde lapa) ~ln~'J 
bu tq JIP Meta bir brta1 JUVU1Dl an- işinin batma giden suçsuz bir a~ tav· Ancak k::ınunun 71 inci maddesinde M.ISIRDAN ÇALI pilrgesl ihraç edilecektir. ~ediyordu. Bay ~ul. Fran~ hurrı• 
dırıyor... Serez beyinin ikametgahı ~ riyle sokakları dolduran aha1inın arası· yardımm askere alınmam" olanlar ta· SüPURGESt 1STENtL1YOR . Kıyme-tli bir döviz kayna~ı olan bu ?'~tinin harabeleri ~rmde tünemek 
te buııwdu... na~ bulunuyordu... rafından yııpılacağı gCislcı.rilmi. tir. Kahire ticaret ateşel.ğimizden ticaret iş ayni zamanda köylülerimiz için de ıçm bu bran:n istil:tr. f!~~atı:.:; 
Konaiın aokak yil.&Une açılan bUyUk - 9 - Bu kaydm kanunun gaye ve mevztı- odasına gelen bir yazıda Mısırda çalı bir ka:r.anc mevzuu olacaktır. Ml..9ırlılar çmnadı. ~ar . zaım .. t~ f c1a' 

.kapısı gayet sağlamt kalın tahta kanat. SÜT N1NE VE GüLEN"DAM BÜYÜK una pöre erl~re aiclivetl tabiidir. G-r-..k si.ipürgesi ihtil•acı h~edilmeğe başlan- tonu 20 Mısır lirasına çalı sUpUrgesl al- f":;'. da ~edL ~·~ 0 .~ a ~.n ~ 
larla örtillU... BiR KORKU G~tRklYO~LAR k" ask.-rlik mükel1efiy~ti haricinde 1.>ulu- d1ğı. hunun Türki~ roen yo1Iamlma.cıı m öa taliptirler. dfll!1 iZ ~ m~ ~e;e Bum .• arı imcLu~;. 

Arkadaki bahçenin etrafı da çepçevre Artık Mestan beyın onagı gece ı nanlar ve gerek vardım yapm~~a tali- -·- - - ·- _ ,_,.,,,_,_, _ __ ,_ ,_ ,_,_ --·- · · · - · - ·- ogma,.a aşa · guneş ş .
00 

yüksek bir duvarla muhat bulunuyor ... s:ssizlikten ya:J y~va~_kurt~f~k s~- matname lriiku.m°leri dairesinde mali Y~ni satılacak ze Y· Bir ihtikar iddiası :ua:a~:a=~ =:,re:;:!ı~rıila: 
~rek kapı ve gere]me duvar dışan. dı onun her ta ın a ır ca ı pey 8 küdretleri müsait o1an kadmlar ,. l ~ 1 · .. k y · t 

dan konağa karşı yapılacak h~r hangi olmağDa eh~lıyrdor .. Ofdaal rdakapıl~lrı 1 açdılı- milkel1,,.fiyetine 1abk?Jrler. Mezkl\r ka- fr·n }'O;t, •'e 1·ncir/er tahkik edili u o r :nmag~~ !:ir.:.işti~mı:::.~ ;-::e~: 
bir •~~-·-· -''yec-L de---.3- metin yor.. e e, so a go ge er <>- 1• . eti 'ı-'t. 1 b '--n 5 ., " ıup : w 

~4- wıu .:A ~ 1 ört"ilU la rdel ka al yıt ma ı vazay mWHU oıan u sarnH imansız darbeleri Faşist imparatorlugu• 
ve sal)am Wr gfüihıU,. maJik bulunu· aşıyor.. l cam r, pe er P 1 askerde bulunduğu zaman köYiindeki lzmir tiiCC8l' birlikleri umumt kAti!>l Saman iskelainde büyü~ Kardiçalı nu temelinden sarsmıştır Asıl şavam 
yorlar... . durmaktan kurtuluyorlar... ~I mal ve servetinin mevcudiyeti dii· bugün tstanbulda tngillz ticaret blrliğl hanı altında 8 sayılı baharat tıcarethane- ha et olan Da Lava.l'in kom I~· 

Mestan be;ırtn koaaimda bu dakikada H~ yer~eı gUnlUk mutat hayatın baş- ıoüncesile yartlım mUkellcfiyetme tabi milmemı.lerile tema.!ıa başlıyacaktır. si sahiplerinden _Nikola Sarayının beyaz nu~ertip içfuYbu !:amanı intihap petmit 
hiç bir luayat, hiç bir hareket eseri sezJl- ladıgını gosteren ~r~~~tler, hayat ve tutulmas noktai naz.arma matuftur. l\fahlm olduğu Dzere !ngilizler tzıntr- ve sly~ ~nalik?lal'dan beyazının kl- obnasıdır. Laval, İtalyanın mihvcnle 
memektedir... faaliyet eserleri belirdigı hald~ •. GUl:n- Binaenaleyh bir aileden askere gitmif d~n on bin ton zeyUnya~ı alacaklnrdır. losunu ilç lira, sıyahınınkl 220 lrunı.ş kayhe4ımk üen eWllia yen i'wYI 

Evba lçlDl1e dalla lllt Wr fert henUz damın daıru:l geceki ses!lzliiınJ hala bir er bulundu~u için, vatlyet\erl ma .. u Yeniden be~ bin ton incir"' almak anusu. ve siyah Komaliolatdan beyazının ki- geçirmek hillyaslyle harekete geçmiştir. 
yataktan btlanam'f bulunurken dışarı- muhafaza ediyordu... olduğu takdirde bu aile halkının yar- . . .. raya ve .slyahmı 6 liraya sattı~ iddia On • . ihf lin erine 
da bir adam*" .Jimlerla ilerliyerek Bunun m~tlaka bir sebebi olacak? ... dımdan istisnası icap etmemektedir. nu da fzh~ eylemışlerdU'. D~ ~lqa:ı1 edUmiş ve hakkında milll korunma ka. un{~ ıy: .~~r~imi ~imale. 
bah"'enln etrafmı kuUAtan duvarlara Zira genç kiz, hiç bir gün, bu vakıta ka- _ e _ bu haber. pıyasada şayi olunca buyük hır nunubUkilınleri dabiliııde kanunl mua· gAlmeçere n d rhalın ~~ i.1...1.!.L-L .... 

·~ r- da takta kalın cıe~·ıdir - - memnunıyctle karşılanmıştır ha ı- anya e e aUJD ve umıA yn .. -doğru yaklapnakta devam ediyordu... r ya ış o
1 

... POl.lsTE · meleyeı-mıftır, tak İngiltereye karşı harp açmaktı. f..a• 
Tıpkı bir hmm gibi, hiç ses çıbnnadan Gnlmdam sabahlan erkenden uyanır. -•- --•-- vat ancak bu suretle yani tan1ıte eşine 
yUıilyeD ft ilk ilk etrafına bakmarak Ve uyanır uyanmaz da hemen yataktan ... Buhaltaki maçlar Bir lı6 '-'ii su bastı nadir tesadüf edilir bir ihanet pahasına 
JreındWnl Wr ...,_ olup oJmacbtını fırlar.. .. .. .. .. . u a )ık b • r ço ' Fransanm eski mevkiini 'bnlacajCmı ümit mılamala çahpn 'bu eaveng1ı yolcu, kB'!!!! ~~n~'!_:. tutanGUlsutdanıne mode- Ç Y J • Bu hafta yapılacak li.k maçları şun· Gedizin taşması üzerine Geren kayU ediyordtt. Bu projenin İn,;lter~yi vur• 
pek kolayhkla t.Jımln edlleeelt veçlılle ra ,.. .. ,,.. .neıuen '"'9.u. en mm a k dı lradır; ile Menemen civarında bir kaç köy su mağa taalluk eden kısmı Almanlann el· 
demirci Memonun ollundan başkası de. kapısını yumrukla~ağa 1coyuldu. CU yan İkinci takımlar n.rasmda saat 10 da istilAsma maruz kalmıştır. tnaanca ve bette boşuna gitmiştir. Almanya böyle 
lddf... · N~en. sonra, Gulendam Jçerden ses Karşıyaka - Göztepe. Hikem: M. Bay· meznıatça zarar yoktur. bir ihanetten geniş ölçtide istifade etıue· 

Genç çingene acaba bunda ne yap· verebılın!§tl: Ödemiş kazasının Kiraz nahiyesinin ra. Saat 12 de Altay - Atq. HAkem: A. ---.-e-.w- ği Af rikadaki Fransaz üslerine el kov· 
mak Uııtlyor? .. Onun takip ettlll bu yol - Kim o? .. Ne ~tiyorsunuz? Karfuç kö~«!e elbn ~ir öJUm vakası ol- Kaıanova claki nı~yı ve bilhwa Fransız filosuna Mhip 
varmak Jstedfl1 pyeafnl apaçık göster· Demek merak edılecek bir sey yok- muş~. Ali oğlu Halil Akın gece vakti Birinci takı~lar arasında saat 14 te Köy btiNsaa olmayı ümit edeWlirdi. Dandan som·• 
mekte dell1 ml?... muş: maa aile yatmakta olduğu sırada, oca- Karşıyaka - Göztepe. IDkem: M. Ba· delll"dllc Fransanm akıbetini tayiu meselesi vio• 

Kara Ali duvar boyunca yilrilrken Silt nine geniJ bir nefes aldı ve ora· ğuı k«:nannda yer yatağında uyumakta löz. Saat 16 da Altay • Ateş. Hikem: Fe- DUnkU aayunızda köy bürosu memur· kendi elinde oJacakb . 
.lllceJemeler J9P17or, &.hçeye atlamak daki Gülendama duyurmak için baftra. olan üç aylık Abdullah adındaki erkek rit Shnsarojlu. lan aramda ima delttlldlkhr ~· MarepJ hazırlanan komplodan ha· 
ttln buna elftı1t1l bir nokta seçme!&* rak dedi ki: çoeuğunun yorganı ateşten sıçnyan bir - -·- ğı yazılmıştı. ~ W. ver- berdar olunca La•al'ı UdWar mevJdin .. 
...,..-... - Korkma kızrm. benim:· Ayol; beni kıvılCun1a ~. BiP fC11e11e ,,,...,,. dikleri aJOmata göre kar bo.roılU bq. den uıaklıştırdı. Hattl GDUD -.mn fa-

!Jn -·mda _..,,im ı.alaı-ak b1Nen- tanımad.ın mL.1şte ben .. Süt nlnen Fat- Zava?11 ya~ •t_eşln biltUn v~dunu _. _ __... a..a katibi B'lQKadri '.llmapr ve kB.r 1ııllroeu aliyetinde devaı ea-ine -1 elmak 
bire durdu EHyle duvann 1a}lannı ma kadın.. armasıyJe cıyak cıyak bağı.rmaga başla. Al'Dar1Kaycl fliiii kltibi B Abdurrahlm Yulıpn muha- için de kendhlui aeuret aleına afdır& 
yokladı... ·· Sann bu sabah ne oldu, akız! H..,r gün mıştır. Ana, baba uyanarak ~uğu h~ Be~ika ve Almanyada M.T.A. ensU- be" h · . . diğer belerinde da· Almanya ise bu hareketi bir muka,·o-

İ§te taşları birbirine yapıştıran bu güneşle birlikte ayaıa kalkardın, bugün men kucakların~ a~rsa da bıraz "'?!1- t~ ve Silme~ Bank hesab~ tahsille- ;: ~·~vazifeye ':akledilml'1er, met şeklinde gördüğünden ilk i!. olarak 
yumupk harçların OstUne çivi çakmak ise, vakit öğle oldu .. Hala yataktan cık- ra ?'~vrunun ~sı ~nuş ı.:.e hayata goz. ~nı yapmakta iken .. harp vazıyetl dolayı- bilakis eski vazifelerinde muvaffak ola- Lavalin hürriyetini iade ettirdi.. ikinci İf 
kolaylıkta lcabll olacak gibi görtlnUyor- mamı~ bulunuyorsun .. Hastamıc:ın .. Nen lerı.ıu y~ndugu ~oriilm~~· . sı?!': me.mlek~te donen ~e?elerden 21 madıklarından dolayı tall vazifelere nak.. olarak ta V~i hükümeünden henüz ma• 
d var?.. Ödemı.ş mUddeıumumıhği tahkıkata el kıc::Jık bır kafile Basrn Uzerınden Ame- 1 dilm" 1 clir B nakil hak1armda hreeti ··-'-~ılauyan bazı taleplerin kabul 

u · · · l 1 mustlll" il 1 k t t · f ış er · u ce- ·-1 ~ 
Kara Ali etrafını bir kerre daha göz- He e ŞU kapıyı aç t~ yilz:•n"i b"raz gö. ·~ " • •. r ~ya ıar~. e e mı.ş ır. . .. .. r yan eden inzibati muamelelerin neü- edilınesini istedi. LavaJ şimdi Paristedi6. 

d -.....~"-te intiha ett"ğ' rev·m l,.im rahat etsin ._imendu~er rayını Bu 21 kmden 16 sı M.T.A. enstıtu u "dir Orada Fr"""' ... y.,.cistlerinin lideri Kolo· en 6~w& n ve p ı ı mev. · ~ • h b . kam 5 . 8.. Bank cesı . .._ .... 
kiln tasarlad·5 • '·1 a ...... x.a en elve""'sli Odanın ;çinde pe\·da olan hafif g .. rül- calmıslar esa ına, g~rı ·ı ~n taı:esı umer ------ -------- iıel Larok \"C t.'Ski komünist bwması 

~ ~ y pı.ucııg ~.-. tül' a··1 d t kt k k ... h sabına Bırleşıit Amcnka ve Kanada- o 'le b. likt akk t ı..• h""k'" bir yer oldultma zihninde çarçabuk ka- er u en amın ya a an çı ıp apı- Kızılçulluda koşu ineldanı ch•annda h lif . . . 1 d IU ~ J oryo ı ır e nıuv a uır u u-
rar vetdlkten JK>nra beraberinde getir- nın önüne geldiğin" Fatma kad na enlat- demi ... olu yanında bulunan 18 metre ~mu t}ek ~ınkıv~~·h.ıted~rınl ... e mlctali ~ met ft>sis etmesi muhtemeldir. Bu t:ık· 

c:• -.. mm ve e c trı mu en ıs lgı ta ısi gö- VEJ'A2' dini Al · bi"t"" F · · Jd•n dili çekiçle çivileri ~a çıkardı. .. mı ' 1
• ray demir"nin ~alındı ı anlaşılmıştı~ kl d" e ouuı;)a l un raıttın)ı ışga e 

Duvarın Usttlne muntazam fas lar1a bu Sônra kapıdaki si.mnenın ce ld"~lni l\ı çhul hu . aranmaktadır •· ce er ır. İncir ıniltehassıslanndan bay Jo- çekinmiycbilir. Bu tasaV\'urun hatalı 
çivileri birer bhoer çaktı.. bildiren ağır bir ses duyul~u. ~ülendam Celikıcomak oynarken . zef N. Stnığo'nun uzun müddetten- olan tarafı ı:raru;ız .,.~ukavemc~mi h!t 

Sonra çaktığı çivilere basa basa daha kapıyı açtı. Odaya giren sUt nıne, daha . • . t . . ~·-v·-·-·-·-·-·---k---·- beri müptela olduğu hastalıktan kat daha gen.ı.ı;letccegmın rarkedilmemı.ş 
•• n~ı. ..-ı d .. tft. k 'i ilk bakışta kızın vazıy· etinde büyiik bir Hacıah cu<lde,;wdc bmhım Brım adın- arın 8 cam• olmruudır. Fillıakika işgal altında olmı· ,......_... y_-ıere e """"lara aynı ameı - d b' çocuk l'kço ak k 6 y kurtulaınıyarak dün veiat ettiği te-
yeyt 1ıekrar etti. Bu suretle zemlnden perişanlık görerek derin bir surette şa- a ır çc 1

• ~. oynar en ya- essürle haber alınmıştır. Cenazesi yan toprakların işgali Almanyaya Tulun 
d u.tUne kadar madi k şırmiştı. şın<laki Mchmcdı gozilnden yaralamış kı• konser bugün saat 13 te Göztepede ta.ana ve Marsilya gibi mühim üslerden istifa· 
=~ları · il :: bar et~e -( Bitmec!i )- ve tutulmu tur. caddesindeki 824 No. lu hanesinden de imkiimm ''erecekse de Fl'BDSlz miis-çıv e en i et e- Akrabasını yaraladı Ankara Palas salonlarında 21. 12. tcmıeke inıparatod11:trunu tamamen ı ... 

ELHAMRA Sinemasında 
BUGtlH MA2'İHELERDEN J~IBAaEN 

Dünyayı ateşe venp milyonlarca insan kanı akmasına sebep olan büyük 
lmlıH'lıı!ln menşeini. içyüzünil bütün çıplaklığiyle takdim eden 

M U A Z Z A M F R AN S 1 Z F t L 14 t 

Saltanat kllrbanları 
YARATANLAR: EDV1GE FEUtLLERE 

J O BN L O DGE 
FOKS J urna.lda - En IOJl ve en mühim haberler-. 
S&\NSLAR: Her ilin - 2 - UG • 5.30 - T.30 • 9.30 da. .. 
Cuınartesi ve Pazar g{lnleri 11.30 ve 1.30 da bqlar ... 
D t it K A T : Haftamn her IUnUnde ilk .eansJar U C U Z HA L K 
M A T t N E L E R t D t R... Fiatlan - Birincl 20t Balkon 25, 
~tule 30 lturl.JflUr .... 

Nau • z : hta oirind Ifa.cı sokagında V40 Cu nartesi günü akşamı saat 21 defµedileceği akraba ve dostlarının giltere yaıunda yer almaia sevkedecek· 

1 

kaldırıJarak Musevi kabristanına -

Sabetay oğlu Salamon, bir müşteri me- de Necdet Engi.t tarafından mutena ittılaına ar,wlunur. tir. Fransız donanmaııı yine Bitlerin eli• 
sele inden dolan kavga ettiği yakın ak- • ::ıir kons r verilecektir. ' ne geçmiyecekür. Bilikis maftşal Pete• 
raba ı Yudu oğlu. Möizi sırtından bıçak- ·• ---- - ' - -----:- nin siyaset sahnesinden çekilmesi bütün 
la yaralaı ~ \e tutulmu ;tur. Fransız milletini daha serbestçe general 

~/;,ti/~~ 

llil81 Eczanesinden ~ 
bildiriliyor : 

S.ym İzmirliler; 
Patronumuz Eczacı Kemal Kamil 
Aktaş 1941 senesi için 1941 isimli 
bir kolonya hazarlaınaktadır. Ken
disinin bilirsiniz. İzmirlilere bir va· 
adı vardı : İzmiri kolony•iyle nıeş. 
.hur etmek. Bu vaadım yerine ıetir· 
diğini ıördünüz.. (UM 1) kolon) asma 
hu hafta ııonra görcc..-ek ve mutlaka 
sevecek , .e ya.;a, \'Orol DniJ eczanesi 
diyettk<Jini7. .. Biraz daha intizar edi· 
niz.. 1 - 4 (25Z8) 

TayyareSinemasından: 3646 
BURAF!'A" 

TÜRKÇE SÖZL'O 

İS TİKi.AL KAHRAMAl\I 
Kahramanbk - Cenriverlik ve vatanperverliiin pulak ve canlı bir dama& 

olan .-beter .. 
AYRICA: KABINCALI DOLAP •Gülünçlü KOMiK..• 

VE 
Yakın Şark İngiliz - İtalyan harbma ait Son 3 numaralı HABERi ER 
MA TiNELER : 3 - i - '1 ve t .15 te_ Cumartesi puar ıilDlerl Sut l DE 

iLA VB SEANSL ... 

De Gol'ün hareketi etrafında otplıya· 
caktır. İşte bu sebepler yilzünden Al· 
nıanyanm böyle bir darbeye milzahir ol· 
masa kendi davasına himıet etmek şöyle 
dursım onu daha ·lribilk zorluklar ve 
sürprizler karşısında huakacaktır. 

$EVKE2' Btt.GJlf ---·-Kazanç kanunu-
na dair verilen 

yeni izahat 
JfüelJeflep değePli 
defteıedaPınrısa 

J ......... , ................................... ••••--• ... - ......... , ......... , Buraya hiç gelınenllş olınası iyi olur-' cHayu·, luzınızla hiç bir samimiyeti- - Evet, dedi, Gülenin de bizimle tyi ~f~~~"""~!:." bu yıl 
::• i: BUYUK l~IKA· · -YE .·.= :5 du. Fakat madem .ki gelmişti, madem kl miz yok! o kendi kendine bunu icat edl· bir gezinti yapman suretile sJzden gör- BlAnçolarmda tatbik olunarak mükelle-

.. bu misaf'ırilği kabul etmiştL Bunun icap- yor ve beni hoşa gitm.iyecek bir eıurivaki düğiimilı misll&ıpenerlile pek ktlçt1k fiyetlerint izah etmek üzere aeçıen hafta 
: : : : lanna nezaketen olsun katlanması za- ile karşılaştırıyor!• diyebl1İl' miydi! mikyasta mukabele etmiı olmak llte- .:__.. odua .salonlaruıda mlltebassıa ••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••u•••••••••••••H•••••••••••••••• .. •-•••••• - ·_. idi 'D--· d b h. tt• N k_._ b sözl ı .. :rak edi riz ........... 

U d 
.. un • nıcıım e ona unu L."5e ır- eza ..-.u, u ere "9~ yor- • hesap memuru tarafından verilen lzahı:t-

m ul m lyan Saa et ınemiı miydi! muş gibi güllimsedi. Zoraki bir glllilm· Gülen cemi edatile konuşarak Rezza- tan çok mUstefit olan mükellefler def-
Sabah kahvaltw konaltn bütiln mi- seme idL Fakat bayle oldulunu anlllJ'Nlk nm Jcendlaim atfettill anuyu alelAde tarmuzdan bu hafta içinde bir gün daha 

uflrlerinl bUyük yemek aalonunda bir- için, onun içine nnfuz etmek llzımdı. bir mümettarbk borcu &ncemw ~ aoncaklan suallere ...., verilmesiııl -------s4JS letthmlftl. Gilleıa Raaimin kendisine bir Rezzan devam etti: mek ktemifll Anne hanım kendltlne ve milfkillerinin .iuh cılunmasmı r·ca 
l' ~ ••• ~ l'lf.DIS az uzak durduğunu teessürle farkett1. - GOlen Buna se,.ahatinde, otomobl- bu klbarlıkla: etml§lerdl 

: .,. Dellkanb ona IstifhaınkAr tavırla bir kaç linde bana da bir yer ayırmış ve mut.. - Aman lmmı! dedi. Misafiıperveı- Hiç bir mtikellefin bilmlyerek isliyece-
- 46 - defa baktı. Nasıl bu vaziyet alacaıtını lak ona refakat etmemi istiyor. lik ne demek. m.tmlz dalma sbJ9 açıktır. ği bir bata ylhDndea zarar görmesini 

. . • . edL bunda daha •Almmmel b ha tayin edemedill belit idi. GUlen, gazete- Bunu söylerken, GUlene gayri mahaWI BiWds bizim manoton hayatmma lılr efe. amı et.mi.yen kıymetli defterduımız B. 
çırdı. Fakat ~at'i hıç bır cevap verem DL lr va te- cin1n kendisine iğbirar duyduğunu, gn. bir §cldlde göz kırptı. cSakııı beni ya. ilfilr:Jilr verdiniz. Size ve gpeteci mbda- Mümtaz Tarhan bu tale1ti de kabul et-
Odasına dondtı, yatalma lh'd1 ve g6z hantll elderr.emH GG1en, geceki ablJI. cendilb>i hissediyordu. Bu, kalbini 5JZ. Lıncı çıkarma, Bumya niçin gitmek I&- pnıza biz mtffete1ddrlz. Bu sizi bl9 bir miş ve hesap mütehassısı B. Silleyman 

yaşlarını tutma~ çalıştı be de muvaf- il unutmak bn.lnde 1clL Obın olmut- latıyordu. Fakat haşhaşa kaldıkları za- tedijim belli olmasm!:. demek istiyor suretle bir mukabeJe mecburiyeti altın- Kölçenin tekrar izahat vermesine m1· 
fak olamadı. Rasıml g()rememfştl. tu. Seyahati ancak flmdi başlıyordu ve man, diln akşam neler olduğunu ona gibiydi. Gülen adeta kızıl ateşler nze. da bırakmaz. Ren.ana geJince, bu Mıya- saade etıni~. DUn saba1i ticaret odası 

Bu, her şeyin bedterl idi. Renan onu bundan daha m61alt prait dahilinde de anlatacaktı. Şimdilik vaziyet buna pek rinde idi. Bu sözler, Rasime karşı son hatte size ağırlık olur. Evde kalması salonunda çok kalabalık alakadarlarn :B. 
çok kısa olmakla beraber çok derin olan bllflıyamuıdı. müsait değildi. de.rece münasebetsiz Clllştlyor adeta on- milraccabtır. Sülevman Külçe kanunun emrettiiti hO-
bu ~dettcn, gecenin yan aydınlıluıda Artık Rasim de bir çocuk, def -di ya.. Yemek esnasında Rezzan Bursa s~ dan kaçmak istiyormuş gibi• bir intiba Rezzan cgii7.el mi yapt!ğıru?• d~r gi. tiin =veca bi en derin nokfalanna k cfar 
ıevdigı a~mla umdutu sohbetten mah- M~ olamakta ft ona hak• "TDekte yahatlne istirak mesele.sini, münasip bir uyandıracak bir mahiyet alıyordu. ~ hl Gülene baktı. O da, bılmecbunye: izah etmi~ ve mtikell n r n sorduk 1 n 
rum etmişti. gecikmlyeeekti. Nihayet Rezzarun anlat- şekle sokarak anne.sine açtı: likanlı bunu başka şekilde kabul ede- - &taifu~. ~ neden ağır~ık sualleı·e yeuan yegan ce p ererek k<>n· 

Ağlıyordu... tılı pyler pek fikrine yatmam•t olmak- - Gülen bUyük bir samimiyet göste- mezdi. Başbaşa bir seyahate Uçüzlil bir olsun. Otomobıl kafı derecede- bUyilk- diler"ni fPnvir etmiştir. * la beraber hakikate yakın da olabillrdL riyor! Onunla bu kısa tanışmamız esna- seyahati Gülenin tercih işi, ondan kaç- tilr. . . . YENt ASIB - Cok ~·c-rinde olan i h· 
Bayle olmumı Gnlen biltOn ruhi1e te. sında o kadar seviştik ki artık kolayca mak, aralarında samlmlyet teessUsüne Rezzan, fı~ttan bılist fade an~ hırla mi.ikel f! rin m iM ıriy t1 rine e-

Eı t i sabah ışıl ışıl yanan bir gnfteş 
kırlan nurlandmnıştı. Gök yUzilnde hl~ 
bir bu1ut yoktu. Seyahate çıkmak Jcfn 

mennf ediyordu. Fakat fradesbıhı fev. aynlınak lstemiyonız. mani olmak arzmunu ifade edebilirdi. yumuşatmağa imkan buldu: behi et v ne -e calıc;nn n<'~erli def-
kinde bir kuvvet ona Reuandan sakm. GUJen hayretle bu sözleri dinliyor. Fa. Gülen kızardı, bozardı, yutkundu, fakat rdarımıza mükell~fl r adına all"l'lrn te-
masını emrecilYôrdu. \at tashihe iınkin bulamJ,J'mdu. söyliyecek bir 187 bulamadı. adece: -f Bitmedi )- şekkürL.i borç biliriz .. 
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Bugünkü harbıo en hi- ÖOK'IOll1JJC ..... 1 Kalırwn Melıme~t~:-Le_re __ _ 

kim kuvveti: Petrol... Ağız Neler Söyler? Muhtelif yerlerde te-
-----K4

X-- ............ ..... Gözler ieln. 1mıenm ruhuna ~~dimdik yUrO;)'eıı g{bel )dSyla 1m1arm berru··ıer devam edı·yor ....... petrel, swa ....... ff ,.......,u e • birer pe~e derlerse de ruhun kendi- parlak ve'nniti••w ~ bun.1um 
IJlll.anduran deulet, ~ polldlıasına sini göst ... ..ı u... c*lağu şilp- vilcut sathi! ile aJlbmn llsMt eder. ···------........... .,........ ......... ~:m::-~~ ~~ enu:: ~k~™"1-sm:A"t= 1:::; KaPa,Sllld8'11t- UfClll • lrQMPI 

X•" fikirlerini aidemek içlla ftl'IJmjştir, $ö- IQ'Jbr. J'Uat pM kaba ohnede ...... .... • .,..... '911111~ ... 
J..>ünya poliııka<:ına bakim olan bam BugUıı Amerik&~ .bir.~trol ~- zil de büsbütün yanlq değildir. Fakat etil olunca ulaiWDID u~le ml'n n ,...; SWW•Mm 1 

tlMlo<Lieleı;dmı ilki .... ea millmnmi • bu· nun ardından ~ tükendili bU~ s&leriyle fikirlerini liz}emeyi en iyi hl· beti olnm. yahm lenfatik •nlaıetm M- Ankara 19 (A.A) -ABbrlertmize P. .ıc1lftn ft t1 IJ9l'ça ıaubtlı1lf Ji1n ve ııe
l(lnkil harb&a mofıilr:b:ıi kU\/Nller hariıl lıir byp IJe tesbi& edıldiiJ ve • llpıit&z len irwenl•• bde, '* IBımD pUr ağaz- ber vmtr. Bayle clqdelrlum aldJll laf 'P'1melrte o1- ıa.llk ya:rdma1sa d.ir D muklu eera U. •lira ..-ml eylemlf
-.ı !Jabnmdm • •• »aJr ~ bir eeki1de - petrol bulunması uwhte- lariyle 8Ö& .tiylerkc flldrlerlni v~ ruh-~ ı.J.ık yalı ~ hı.; te fe.. gUn Ufılınm ~ X... fte&nam lerdir. U.U ve mUlhabtmdan bugOm 
dür. Havacılık faaliyetinde bembardı- mel yeni bölaelırdc arnşt~ ya1Jll- lanm meydana wrmala mecbur olur- na etmez. bu 7udanJu lclD ilk pmtlde azı lira kadar toplanarak eltbıdar makamlara 
man tayyarelerinin hasma karşı giriştik- dıf:ı halde Sovyet R~da. bılınen zen- lar. Ai;lzdan çWm aöderin ruhla 0 ka- Ajzm he}dmJikte ifade ettiil m.eoala- teberrO eyledfklerlnl, Suıdıraı bzuı tevdi edllmit o1aıı hediyelerin miktan 
leri akınlarda petrol depo ve tasfiyeha- gın petrol hnzinclerınc rağmen, dalına dar sıkı münasebetleri bulUlllll.Ulndan rm hepUni bugün söylemeğe imkAn ballnnm de 311 pmnuldu, 300 yün eldi- 1550 pamuklu, 900çifty(1nçorap,130 c;1ft 
nelerine sık sık taarruzlar. bu maddenirı yeni petorl kay~aklan ?ulunmakta ve ileri gelse gerek. filozoflar inSanın ruhu yoktur. Şimdilik ağ:un tavanı yayvan ven, 838 çift çorap ve 112 parça muhtelif eldiven, 138 kazak ve 40 parça muhtelif 
mevcut olutu veya olmayışuwı harp ya- bunlarm ehemnuy~ti, mil~ ta- ağzından ve ilk nefesle girer, nazariye- yahut. Yenicaml kemerinin küçük bir eşya top~ bulunduJdanm bildirmek- ewedır. Kayseri halin da vermiş olduk
pan ve harp ihtimaline karşı uyanık du- rafından bıle ~n ve takdir edilmiye- sini :kurmuşlardı. modeli gibi_ ojival olmasından çıkan ve tedir. K~tahya merkezinde 800 pemuk- lan hediyelere illveten . son gUnl~rde 
ran bir millel içın ne kadar hayati bır cck derecede bu:yük bulunmaktadır. Ağız aöz söylerken, hl~ söylemeden her kese faydalı olan manayı söylmıek lu, 800 çift yün <;orap ile 400 çift yün el- 1280 yUn çorap ve 530 çift yün eldiven 
mesele olduğunu apaçık göstermektedir. Karadeniz .scviyesind '! ~6 meı:e aşa- yalnız dudaklann pek kUçilk hareket· istiyorum. diven toplanmış, Simav kazam halla 533 ile fanila ve pamukluyu Kızılay merke-

Birle ik Amerikan n, yilksek oktanh g da bulunan Hazer denızınde, hır pet- lcriyle bir çok şeyler H de ettiğinden Böyle ojival ağız tavanı, yakın zama- pamuklu, 666çiftyUnçorap,185 çift yUn :dne tevdi eylemişlerdir:. 
benzinin Japonyaya ıhracını meneden rol şehri olan Bakü eh arındaki petrol başka. hiç hareket etmeden büsbUtün na kadar meşhur dejenereliğe alirnet 
81 Temmuz 949 tarihli karan her halde bazio~s~nin. miktarı bug~n bile tam o~a- kapalı durduğu vakitte de, dikkatli göz:- sayarıan:h. Fakat dejenereler hemen he- JUU',J IUllffAllJETI 
bu iki millet arasındaki :ınünasebetlerm tak bilinmiyor. Bu lıazınc bundan Y1;1'- lere haylice şe~ler haber verir. Çin1ile- men büsbütün suya düştüğilnden beri 
b'l halde bulunduğunun delili değildir. mi sene evvel yuvar:1ak hesap 850 mil- rin bir ata sözü sBir adamın ne olaca- ojival ağız tavanın da sahibinin aoyu ile 

AFRl~ADAll HARP 
Şurasını da unutmamalıdır ki Japonya, yon ton olarak tahmm cdılmlştl.1!'1gfin ğım anlamak isterseniz alnına bak, ne alikası kalmamıştır, DEVAM EDiYOR - BaftaTalı 1 inei Sahi/ede -
hariçten ~ ~ bu ham bu miktarın daha fazla olduğu katiyetle olduiwıu ögenmek istersen ağzı kapalı Ancak ağız tavanının hangi şekilde ol- hakkında muhtelif kanaatleri topladım. 
madde ve milşt.akatuım yüzde yirmi be- malUındur. . , b . .....ı So ıken ağzına bak• denn~ Ancak insanın ınasının burunla ve teneffüsle mUnase- B-*arah l • . C!-L!ı_..ı Aldılım neticeye söre muvafalayetiml-
şinf Biri~ Aınufbdan temin ediyor- Fakat, Bakildaki petroı _nmı:ao, v- duruşwıdaıı, jestlerinden ruhunu anla- beti olması tabiidir. Ajıs tavanı yayvan - -r· UICI ~sa• - dn asıl sırrı umum! kararglhın hareket 
ctu. yet Rusyanın bu madde menabfuı!n an- mak usulil henüz bir ilim sayılabilecek ve geniş olursa burunun içerisi geniş teblillerine ıöre 7 mUmtu İtalyan tt1- plAıum hazırlıanakta ıa.terdi!i itina w 
Muharıp mille\lerin. bugünkü şartlar cak bir ~. t~kil e~ektedır •. 'Bu kadar ilerlemiş olmadıimdan ağzın söz olur, S!lhibi rahat rahat nefes abr. Alız meni: Ferara, Culna, Posteeya, ~· muvaffaloyetttr. Blmu mevzi! lruman

altmda, giriştikleri harbı muvaffakıyet- muauam ülkenm muhtelif yerl~de söylemeden ifade ettiil manalara inan- tavanı ojival olursa burun deHklerl da- Vene-zya. Llyena ve Fento tümenleri w danlann hnrekAtı ink1'8f ettikçe Ant b-
. le 80l'9 eutiınıek ~ana toprak1armda, bu kıymetli madde akıp duruyor. Sıma- mak ıi.mdililc doğru olamaz. raiır çok defa bunın kemiii de ~ yedi mUstakil alay: Bolzano, ikinci: Ber- rar fonlen takip etmlftir. Taarruzu-

mUttefiklerimn t prakl nnda veya ken- lt Kafkas bölgesinde Grosnayi'den i~- Buna karşılık. ağzın hekimlere ,.8 olur: her halde nefes gUQleşir. 7.agliyerl, motörlil süvari, alır topçu, muzun ilk saflıasım bir kas: haft:ı evvel 
di 8eıkirinle.riae tanftar milletle.rilı top- haren 618 kilGnetre uzunlu~a bır dikkatli olan her göze ifade ettiği mana- Burun deliklerinin dar veya ıenlt ol- Kantono, Brevadyerl ve Millno Lami- yapılan keılf taarruilen teşkil ediyordu. 
raklannda. y.hut. btikiımnalıklan al- boru hattı, bu ham petroJtı • Rusların lar ilınl denilecek kadar kesin olmuştur. masmm da bu nezle mevaiminde ne ka- yeri alaylan Arnavutlukta harp etmek· Gece devriyeleri İtalyan hatlanna soku
tında bulunan yerlerde ister tabii ister dediği gibi Naphta'yı - Hazer denizin- Geçen akşam Ankara radyoswıun söyle- dar önemli olduğunu elbette takdir ted!r. Bunlara Yunan tebliilerinde zlkrl 1arak hayati Jaymet taşıyan malfunatı 
cntetik (sun'i) ek.ilde olsun bu madd°" d<'ki Mnhnç Kaleye iletmektedir. Emba- dn 0 güz.el .Köy llekiınia piyesinde de edersiniz. Dar burun daha çabuk nede- ge~ diğer fırkaları da lllve etmek la. toplamıelarch. Bazı devriyeler mayn 

nin tcdruitd fçift ~ muazzanı Ural hol 'ndon 847 km. uzunluğ~mda- işittiğiniz gibi. en ziyade nefret edilen ye tutulur. Demek ki ojival ağı& tavanı- zımdır. Bu IUl'etla İtalyan ordusmıun tarlalaruıuı bulundu~ yerleri tesbit et
gayrctler her haJdıe. dikkati tt b~t !k ki ~rol boru battı, ~up U_raldaki.O~ gizli ba:sl.alığm ağızdalti alametleri he- run sahibi kendisini nezleye karşı daha en g(lzlde fırkalan Arnavutlukta bulun- m1$1erdi. 
bir clcrccedediı. · .ı1a d, rı ~azer <lenızındeki . Sul')ew e kimleri hiç aldatmaz.. ziyade korumalıdır. maktadır ve muharebe yapmaktadır. Nb'e'badaki JDQD tarlalanwn tesbid 

Bu ınaddesı ııual \e-ceuup Ameı·.ik.ı- uzanıp. gıdiyoT. Kafkasyarun şımal b~t~- Ağz.ın ıçindeki diliıı paslı olması mide Bir de horuldamak cihetinden. dar -·-- • edh6' W- tulderm blcumunda ve 
smdan. Irak \e !randan tedarik eden ~ Kuban,. Karadeniz havalisı, bozukluğunu göstcrdiiinl her ka bilir. burun sahibinin boruldamağa istidadı Manhaym ve Mılano oalan takip -- piyadenin barekitında 
Büyük Brltanya kttrşısmda bunu dahil- TUrküslan ve ~. Asy~ ~trol abMı Fakat, doğrusunu isterseniz, dilin paslı ziyade olur. İnsan burnunun içerialni • fazla D7lat vermemcil temin etmiştrr. 
efe mnl~t. petrol laıyularmdan wya ~ a% ehemmiyetli değildir. Fakat bU- olması sahibini ve o~ bakanlan aldat- göremedijinden ve horuldayıp horulda- yenıden bombalandı swı Buranl zeptedildikten sc.>.nra ~ 
... ı eıtkiWe eWe eda. bwylpp başka tün bu petrol sahalarmm en 1-mda Ba- tığı da çok olur. Dilleri paslı oldui!u madığından hiç bilemediğinde bl • eli lmneded •n11•Manı tümgeneral 
8ovyet Bmya 'ile il.omanya gı'Di dı.ı 'P" kfl civarmda ~bşeron yanm ad~ halde çok ~yen '\'8 her yediğini hazme- nada atız tavanınm pline ~C: ~- - &qtaralı l inci Salti/eJe - O."-- olarak Wltila kumanda heyeti 
yasalardan tedarike mecbur kalan Al- bulmwı ve biri~~· diğeri 811 kilomıet. denler de vardır. Dilin paslı olmalı da- dadım anlar ve baeblanm rabatm et- Loındra 19 (A.A) - DUllS emniyet 1111 ll:anrlu Wl'IMle '-1.-qh•, '"1· 
manya var. Her Jki tarnf ta hasmın, :ken- re UZUnluğunda iki boru hauı ile ~ ha ziyado karaciğerin işini iyi göreme- memek için • belki - tedbir alır. Birbiri- nazın Berberi Morı.on Loodra polia m«ı- J'Ü mim tlbMnler cnirme hareketJe. 
dı istihsalltından beska müttefik ~ denizde ~ şehrine bağlanım bölge elif.ini anlatır, bu da her vakit hazımsız- la nişanlı gençlerin de, bir yoluna gett. dUrUnll ziyaret ederek polislerin IOll rb'le ileri banketimbl teıu:i etmiş~. 
dostlinmdıen ~ ~hıi, gelmektedir. . , lığa aebep olmu. Dif)erin muntazam ve rip, birblrinin ağız tavanına bakmaları hava alrmlannda g&terdiklerl ceaaret.. Dtqmaa. prllerinin kf;sllditfni bilditin· 
bu isttma!atm art1' ft')'a ~ bu- Malumdur ki haın petrol, ~er altından parlak olmalarının da vücut sağlığına milmkiln olursa .. Fakat uykuda horulda- ten dolayı kendilerini tebrik e~ Ma ..._ oı-p hıe· E1'br. 
gUııkii hava ve motöıize kuvvetlerinin alımmş oldu~ şekilde kullanılama:ı.. Bu- dclllet ett:illnl bilirmüz. Vakıa ~hir- mak ailenin aadetine mlnl olmaz. Sev- Şimdiye kadar bu hava akınlarında U,..,: tNGII.tzr.ER i:J:BYANIN 
faali.ret •• baıebtleri umrtr...-leki t.ır ~u hafif benzin, petro~ ve Yala aymn~ lcrde şimdi takma olmadan parlak ve gilisinin horultusu bile insana musiki dra ~inde 54 poU. ölınUş. 350 polı. tCEldLı!:RtNE DE GİREBlLtRLEI\ 
ve nilfu;un ne oll'bilece&ıi.ni inceden in- ıcap eder. Ve bugünkü hazırlama ~kil- mwıtazam diş görmek pek nadJrse ele, gibi gelir. G. A. yaralanmıştır. Madrlt D (A.A) - Puevlo pzetell 
oeye tetkik etmekte ve 'bu mev:tuu ince- leri de. ham petrol ınt.ı.takatının bır ve- prp ;lSlil hareiltı hakkında şunları ya-
lemektedlrJer. ya dilerini tercihan c;ıkarabllecek suret- •••••••••••••n•nn••••••••••n•••n•••••n•••••nnn•••••nnıuıınn•••••n•n•.. GireSUllda eal zıyor: 

Dilnya petrol hakımiyeüni elinde bu- te tertip edilmektedir. : • Y •İnllBa donanma51 denizlere bikim-
lunduran1aım •••iki bOyü.k & ltıymedl maddeden başkaca de- ~ Devlet Demir Yollarından i lmddc llatlerl aır.a ......... ı.rı.yamntta1ya11em1-
de\rıet, ~ Amerib ve So\ryet Bu.s- mir ve pamuiu elinde bulunduran bir • • Giresun 19 (A.A) - +- ve kabuklu ....._ keserse tDıtUzterin IAyema 

de....1.J. b·-~- diln lit'lr ...................................................................................... ~ 
ya gelmeldedi•. Her iki ı.af ta bu .is- ... _., ica .-... · ya po ı asınm veç.. !ındıldann ihrae flatlerlnl tesblt eden d ~ kadar ~lerine mani 
tlhsalAtı arttun:wıık için petro) sw;yji heSne ba.a bir istikamet verdhebile- SABUN ALINACAK.. fiat l1atesl allkadarJara tebtil edUmfltlr. ~-
tekniğinin e yenilerine, en verimliı.n. cek bir vaziyette bulwıuyor demektir. D. Demir Yollan 8-nci it)etme k.om»yonundaııı Bu liste 17 blrlncl Klnun tarlhtnden ttl- Mareta1 Graçyani ordusu Sidi Barra-
oe ~ ..,ı lcalıaycıdar. Mn"-n wya mılbarip devletlerle bun- 2040 1inı muh•mmea bedelli 6000 kili beyaz aabun mübay.U. açık ebiltme- haren merlyet meTldtne glnnifttr. niye bclar tler1edit gUnlerde taamı-
Şurw muhakkak ki dünya petrol i9- Iara yakın veya henıhudut devletler ara• ~· kooulmuttur. rhale.i 3. 1. 941 cuma süaD aat 1 S de Aleıuıcak.ta itletme W. Panadl ,,.,.,..... IUDda neden devam edeıneml7tl? Bu-

tilı18111Jtında AmerJkm pet;rot fmı.JI. smda ~ o1an an1• ' da bu •alladı lcGaMıoOllUlllllZce ,aplİacakbr. •-..• nun iki sebebl olabilirdi: Ya İtalyadaa 
tı daha 1J1r ook uzan seneler en bep meddelerda tlcllnUn veya blrlnbı bU· lateklüeıia 1S3 liralık M. T emiDat mak.buzlarilo muayyen vak.itte komilyoma- .,. jzndp malzeme aetırmekte m(Qkülit çekiyor-
ı.c-lecektir. istikbalde be Sovyet Rusya- yUk roller oynadılsmn ~- bun- muza selmeleri lblmdar. Şartnameei itletme kaleminde göriilebllir. Anbrada pelıc yalanda topl•necelr clu. .Phut ta Mmrdald ~ hAdteeJer.. 
run bfriııdlill elde edeceğlnl ~emek" dandır. 1 S. 20. 23, 28 55 ı7 (2516) olan pamuk kongresi 1tazırlıldarma de- den istifade edeceğini ümit ediyordu.• 
miiınJdtndiir SUAD BiNGÖL SAJIATK!= iac.t .a. na _...OR: \'am edilmektedir Pamuk kongresinde ---·--...- -;:-ıı;; wn• & . .. .. irmır ziraat odumı İzmir mebusu B. ttllalAt ve ihracat 

Sınai müe••eaeler 
muatMle v~rgi•i ve 

imalat def terleri 
9U ydı birincı gfiullmlen lftfımen 
kullanılacak ola h tler.etlet Ke-
nıeraltm.ta Marifet Matlı •••JHla ~ 
sılm1'tır. Sablmaktadır. 

ı-ı (lllt) 

. 

KARŞIYAKA 

Melek inemasında 
Basla ld _,. tilhn birde• 

J •• YJLMAZ ALİ 
C}yJQalıtr · 9uni - Refik Kemal 

Feride .. 
Aşk : Nete : G~ : Ye heyecm 

dolu büyük 1'ürk 6lmL AYBICA 

Bafl~•eMm 
7AR KOllEDt 

SEANSLAR: Herılltl-UI 
un ... c.m.11aı. :sw- 12 - ı-

5.15-UtDA.. 

IZMIR BEIJ:.DIYF.SINDENı Dmet ~ 1'• ~n!an 1,zetm.. Umum ~UdıırlUl)unden: Mehmet Aldemlrin temsil etmesi taklll"- llatl ..a 
-- -- F.sJdFhlr ve Slvu cer atölyelerinde ~ ilzere muhtelif derece- rür etmiştir. esyasuun e.-a . . 

Belediye zabıta kadrosunda halen lerde tesviyed, tornacı, frezeci, kaynakçı, kaz:ancı, boyacı, do1onecl, demlrcl, B. Mehmet Aldemir şehrlmlzde pa- lthalat ve ihracat eşyası fıntlennın 
mUnbaJ bulunaıa zablta memurhıklan sustaM, ile birinci smıf marangoza ihtiyaç vardır Matlup evsafta olanlar im- muk mevzulannı tetkik eylemektedir. n;aliYc. lktuat, .z.iraat ve ticaret vekille-
lçtn 24. 1!. lNO ,una ml\aNb imtihanı tih.ulda gösterecekleri liyakat derecelerine göre tavzif edilecekl~ir. Talip- Kongrenin hayırlı kararlar ittihaz r~ mUrekkep bir heyet .tara.fıı:dan 
Y~· Orta mekt.p ftra mmdill lerin bulunduklan mmtablardak! l§letme mUdUrlüklerine, &kişehir ve Si- ed~ muhakkaktır. tanzım olunması hakkındaki vckıller 
derecede tahR1 gönnilf, ve ukerillbııl vasta atölyeler mUdılrlUklerlne ve Ankarada da cer dairesine müracaatlan ~•~- heyeti karan villyete tebliğ edilmiştir. 
r~ı~~ ~~ ~ı..~ ~ -DAn--o-lunur __ • _______ 20, 23, 26, 29 5486 (2545) Belediye reisinin OTOMOBİL LEVAZIMI VE 
AeT i&w:a loaD9 ~ ·UU'll&W - SOD KOSTlK MUBAYAASI 
tihan gllınil zabıta mUdürlutilne mUn- tetkiki~ Diler bir kararla da hariçteıı otomobil 
cntlan 1ttswac illıa ohmm. Dı'l'ISA'J' VEKALETiNDEN : ~ye reisi Dr. Behçet U& dtin be- kamyon ve diğer nakil vasıtalanna yan-

19, 21, aı 5558 (ZMI) fplllı Çılntığı yaptırdacalıtlr.. raberinde belediye mUheadlslerl bUlun- yan llatlk ve SBd Koatik milbayeası için 
• iMi 1eblde W .._IJ• 1 - Veklletlmlzce yaptırılacak - AmbalAJ dahil - 3.050 adet iplik ~krılı duaıa halde tehrimiıln muhtelif yerlerini tlcaret vekllet.l emrine 850 bin liraya 

alt 89 aayılı evm ya dıvan çok tehllkeil ırap.ıa zarf UIUliyle ebiltmeye konulmuetur. gezmit, tetkilerde bulunm\l§tur. kadar kredi tahsb edildiii bildirilmiştir • 
olduğund. n mahzunm lzel•i içla yaza- 2 - 3050 adet çıknim - AmbalAj dahil - tahmin edilen bedeli 30.500 liradır. 
lmlııtaaımne wMWntn ~ 3 - Muvakkat teminatı 2287,5 liradır. 
binaen tebliğat yap~. 4 - Çıknklar şartnamede gösterildi~! Uzere imnlAt yerinde teslbn edllecelctlr. . 

Bir hafta 1.al'fında ahibi tarafından 5 - Ihale 6/1/1941 salı gUnU saat 15 te Ankarada İktısat veltlletinde mü· 
Te1zi Kazım 
Şangtıder 

MAOAZA NAKLİ 

Ankara radyosu 
BUGIJN bu. t1!bJOast mı. edllmec1fl:l taWln1e te'8kkil komisyonda yaf)11acaktır. 

belediyemizce bu dıvann yıktınlacatı Taliplerin mezkflr gUn ve saate kadar teminatlarını yatınnalan ve 
ve __..ınua aahibiadeıı tahlil ecW.ce- 2490 sayılı kanunun 32 lııci maddM mucibince tamlm edecekleri :zarf-
ıt f1tn olunur. 5S68 (2S49) ları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komi.tyona tevdi etmeleri 

IAzımdır. 
: .. - ...................................... : t9 - Bu hususa mOU!alllk şartnameler İktisat ve~ Sanayi uaıum müdilr-
! Oı.fYfD 1'E § Hlıt(J kO<Ok 1811at1ar şubestyJe İstanbul ve İzmir Mıntaka İktısat mU· 
•• · 9ftn•KA•I l.TD. ; dUriüklerblclıtn ll2.5 kurut be4el mukabilinde teınln edilebilir. 

... ft'D 17 - 20 - 23 - 26 5620 (2522) 
! YAPVll ACBMTASI 1 ---------
! ATATOBK CADDal a... w... : izml• YllA7eti ........... ll•Saltye mldlrltt 
: 'l'DJD'OK: MU • I' d • 1 ı19LIB: 
: Loaı8a ,,. u .. p9 bMlm * .ı...nk teb'Mmdeın AHret Hart ve vu_, am Diıabli'm mw.raJdm arui 
i ......... ilııtbm ... wpuır. : vqlll bonmwUm Goıa,ı hadz ediLmf ol.A '168 .ehim wı.nJe 82125C 1ıra 
: r1lma ...... ,,.-ır...._ : 1.-atJi B-1-- Aıa.1tıw-..ı.ı..ıı t.ı ___ f _ _._,_ ... _ ........... ...._. ___ ........ _. ıa.qwıı:: ........... ~....---.. 72 -* IUMll~ 21 llbı :mUddetle icıa 

Terıl KAzun $anlrtlder Yeni kaval
larda 56 numarada bulunan malua
,suu Kemetalbnda Meserret Oteli 
~da (67) numaralı ınaJuaya 
naklettlllnl muhterem mU$terllertne 
i.lAıı eder. 1 - 8 (2535) 

a.oo Prosram ve memleket saat ayan, 
8.03 ajem haberleri, 8;18 mUzilc: (PL). 
8.45-900 Ev kadını - yemek listesi. 12 30 
Program ve memleket saat ayan, 12.33 
mflzik: Alaturka, 12.SO ajans haberleri. 
19.0S mGzlk: $arla w tUrkUler, ı:uo. 
1,.90 müzUc (Pi.), 18.00 Program .. 
memleket ... t ayan. 18.03 mUzlk: Rad
yo •SWING• Kuarteti, 18.30 müzik: Bü

... Birin•.•.•. •.....,••u-..._••Dokc.•-lllii rtık fasıl heyeti, 19.30 meınleket saat 

D_.; All aıs'A..ÇıOOLV ~•Jens baio.firi~::sı~= 
CUt ve TeDlllill butablıılua w 20M ~ a....- (lktuat ., 

r.LBll'nlK TnJA VIUml ati), llAI mlllila a.dro alon cıdı•&ta-

Ereğli kömürleri ifletmesi iz
mir pbesinden: 

lılmaa m«zayedeslnde silr01en ~ ~ 1Z>rUlm.4illodeıı müaqede 
lf gffa mfJ4cl«le temdtt ~. 

3'1112/Nt ..... dtalet ~ ~ ~ talipleriıı )'•vmi m=lrA.., 
da..,_~..,..._ mtlra..a.n Un olunur. 20, 21 5580 (JMIJ 

l&tad .,_ 8cm1t Na. SL t..ılr a. 22.30 memltlı:et aaat q11tı, aJam aaa.. 
~ 8-- •il-• •• ılltııı w bollilLır w 21.45 1iriidk. 
ıı._......, bastknM bW .... tadY') .ıctn ~ 2S.GO (PL), 2.1JS.. 

TELEFON r 3471 13.30 yarınki ve ka~ 

DiKKAT 1941 eenesi bidayetinde. ~ ........ r ·, ........ llıa 1 1wı. 
nia A.Ja•~ *wlil • &,61 .,..,_ • ftlmdm ... mflfleri ft-
aıtuma aktarmuı ve clea:omuza tala&,.ıl lir ............ ••ı stHale 
dnir ol Jıw. T•sl a .........,. .. *-. 21. 12. MO a.. 
rihine bd.r cimhmiyet l>ulvan UMI A Na. • lıl ı -i• ..-. 
caatlan illlll ala... 20, 21, 22 (2143) 

iwmil' 'l'lcaret Ye •••ayl oclasmd8r. 
Ttkcal'laıWt"W .,.at nmrma: 

Sınai Müeııeaelerln Nazan 
dikkatine 

941 Yılı için ıınGI mti•••••lerira tat
man lds m gelen Muamele Verfiai oe 

f zmfr ticaret ~ samyl odası a.Jnnnncla -ıt,. ı.ap aU*cbvm' mıılan 
h:ı~ suı ymanın yeni Jr"ft91r=171u hııtMıwt. •• 1f oJaaia _..._ ı.a. 
11198. ı oMnnzıa btLltmtn" '*lmd klıwn nOmasında ~

Bandma elleriacle Wgeılın nillk lılti1ealea .. fıe..t odmt nepty.t kmaım 

ıııııııııııaııııııııııııııııııııaıaaaaaıaaaıaaaaııaııaıııııııı 

lmaldt delınlainisi ( T J C A R E T 
Matbaaıı) ndon temin llll•bilir•inis. 

BronPtlere llTRll 11111 EIREI TELEFON: 3952 
ncaatlan nan olunur. 551'1 (2511) ıııııaııııaııııııaıııııııııııııaaaaııaıaaaaıaaaaa:aaıaı1111aaıaıı 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

J.'OSFA&SOL. Kama eu hapd ..... olan -- >••• ........... ..,_... .-..ıta. TMll iltM ._. .... V 
devamla ıendik, •çfllt verir. S'llliılerl c-aeı..dıraTak ...W hubnalan, 1'flm1811uta ıWalr. Jlag••• iüallular 
a.n.11 ~ W.. Grip, 7.mkrie1e, Sımba ~ Bel ... ,,., .. ve ...... OdWanla ft ldı. aba 
'9JWM~W•elatwiaeda. 
t'OSPARSOL'lllS oıı- lllttbl bn• ş.ıl'1lplannclan Gsttballil DEVAllU ela SURn'LE KAN, KUVVET, tŞTb 
'l'llôN &'l'MDI ft ilk ............... Wle tesirini derhal ıöstenwhDr. 

Srhhef Veklledma M;mi milsud.W habdlr. n. eeu-de halunm. 
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B. Ç0RÇIL IOHll BE
YlllTTI BULUIDU 

. 
ln~tere 1941 

YENi ASIR 
L L %2 21 == o *-== 

IFRIUDI llZIYET 
Hariciye nazırı y '°!8!' Başv~ki- Mağlôp edilmiş 
Amerikaya diif- lmın yem olan ltalyan-

JlPOI SiY ISETI .... Harp ve z.iraat 

man de~iliz bey~b lann hali 
d

• ...,,.,,. lld ıneydan 
ümitsiz 

20 iLK KAJIUM CUllA 1"9 l 
S!&L 1 z • & ısı 

.. 
Orfi idarenin 3 ay uza-
tılmasına karar verildi 

de tamamen 
silahlanmış 

olacak 
ıyor ........... .,. .. ffl'lyorus: 

Biri Arnmndlalıta, -------x.x:-------
ÜÇLÜ PAKT TA BiR TEH· dlOePlzll'aatsafla.nnda ŞiMDiYE IADIR 31546 AnlıCIPCI ıt ('J'elefonla) - OPfl ldaPenln J q 
Dl 1 iHTiVA ETMiYORMUŞ Atina 19 (A.A) - B. Metaksas dUn I I 1 dalta devam etmesi lıararau ldllı...,.eı .,,,. ıes-

- Baştaralı 1 inci Sahi/ede - D z.irai korporasyonlar idare heyetine ri- TAL YAN ES R SAYILDI Jıeıee He Meclise lllJdlrecelıtll'. 
Jeti daha büyük bir itimat •e cesaretle Tokyo 19 (A.A) - D.N.B. ajan."1 bil- yaset etmiş ve bu mUnasebetle ıöy~e- Kahire 19 (A.A) - Umumt karargl- • - -·-· , - -·. ·- -·- - • ··- - ·- - · - · - ·•·-·- · ....... -
lllAkki etmemize yol açmııtır. diriyor: Japonyanın Vaşington büyük diği bir nutukta ezcümle demiş&: ki: hın tebliği: 
Şimdiye kadar vaz.iyeti karşılarken elçiliğine tayin edilen ve yakında vazi- - B~gUn ~ meydan muhare~ ver- Mmr BardiyMa düşmanm faik kuv- Haliç havuzlarile lstinye 

doklarının tevsii 
'8%.J tehlikelerle başbaşa kalmıştık. Ge- fesi başına gidecek olan Noburanın şe- mekteyız: Bın Arnavutluk arazisinde, vetlerlni mQftffakıyetle yerinde tut
ten temmuz ve Ağustos aylarında, ce- refine Amerikan - Japon cemiyeti tara- diğeri de ziraat Eahasındadır. muş olan Jataalanmmn ileri unsurlan 
11Ubi Afrikadan dolaştırarak en iyi tank- fından verilen bir 2iyafette Japon bari- DUŞmana karşı yaptığımız m~be gittikçe takviye edilmektedir. Bu mm
lan ve burada muhtaç olduğumuz top- ciye nazırı Matsauko bir nutuk söyliye- muvaffakıyetle devam etmekte olup takada matlup edlhnit ltalyan ordusun
lan Libya harp sahasına göndermC'k ko- rek Japonya ile Amerika arasındaki mil- İtalyanların tam hezimetleri ile nihayet dan geri kalan kısunlamwı vaziyeti şiın
lay bir L~ değildir. işte bu sayededir ki nasebetlerdeıı bahsetmiştir. Matsauko bulacaktır. Ordumuzun iyi ellerde bu· di ümitsiz telAldô olunabilir. Alınan 
wdumuz kendi kuvvetini gösterecek B. Noburamn pasifikte vukuu muhtemel lunduğuna hepiniz emin olabilirsiniz. esirlerin miktan utmaktadır. Daimi x~x--------
flnıatı bulmll§tur. her türlü ihtilaf imkAnlannm önUne ge- Yunan o~~u düny~ en iyi ordula- üsera kamplarımta şimdiye kadar 31546 İstanbul 19 (Yeni Asır) - Milnakallt vekili B. Cevdet Kerim İncedayı bu-

TAMAMEN StLAH- çeceği ümidini izhar ederek demiştir ki: rından birisi olduğunu ıspat ederek ata- ltalyan esiri sayıhmştı.r Bunların ara· gUn de denizyollan idaresinde meşgul olmus, Halictelti havuzlarla ı.tbıYecJeJd 
LANMIŞ Mtr.l.E'l' - İki memleket arasındaki mUnase- larıını:z.ın muvaffakıyetlerini geride bı- sında 1626 ttaJyan ıubayı vardır. Bin- doklann tevsi ve ıslahı işleri hakkında i7.ahat almıştır. 
Yalnız bu adayı muhafaza için değil, bctler.i halen mevcut vahim ve şayanı rakmıştır. .lerce esir de halen muharebe naeydama- 11

••••• • ••• • •• • • ••• ••• ••-•••-• " •• ••• ' ••••-•• 

lriitiin harp sahneleri için de bUyUk bir tee~ ~yete sok~n sebepler muhtelif Am-... a-nın·-yı .. ı ··e dan ıelmektedir: Saatlerin geri alınma•ı lrararlaı tırılmadı 
erduya, bi.rincl derecede techizatlı bi- nevıdenclir. Maamaflh başlıca sebep Ja- ... -... .,. ., Sudan cephesınde Kassala ve Galla- . . . . 
rinci derecede bir orduya ihtiyacımız ponyanın beslediği gayelerin Amerika Roma sefl•lePI bat mıntakalannda yeniden faaliyette . Ankara 19 (Telefonla_) - Saatlarınlidari ~ neticeaı idi. Bugün de ... 
9aJ'dır.1941 senesinde tamamile silAhJan- tarafından yanlış tefsir edilmiş olması- V . ,... 19 (A.A) Am ikanın bulunulmuş ve düşmana zayiat kaydet- bir 8Mt ı-:n almması içm bir karar ve- ftDl1 ikt.uıacU ba.kımduı ~ ayJl,. 
mı• bir millet haline geleceX.iz Elimizde dır. Amerika ve diğer memleketler ef- v· .aşınhük" ".~on ti din ö:-d erJC.: eni tirilmiştir. rilmlt detildlr. Verilmi§ bulı.man karar maktadır. 

s s · ı-~- . . • b. k LA1-!- ışı ume nez e g n erecee> y Ke d 16 'U'a ld ,_. vaf •••• • •• ••• •••• •••••-•••••••••••••• -·-·-·-·••-•••• m • • ·-etmıyan büyük ihtimallere karsı havr wı wnumıyesının. A ırısmına UilAllll elçi amiral Levi yakında Vişiye hareket ny~ a .nanunuevve eAJ mu -
kılunmak lhımdır. Bir tek kişi bile hü- olanç~okkartai nazarb. hilafına olarakihtirJa~~- edecektir. Amerikanın Roma bUy{lk el- falaye~~likk~ IOIU'aJd wsi-
7Uk tehlikenin geQUAini zannederse bu ya ıne şı ır taarruz ve as 'HAP çisi Sir Filips te ,.azifesi başına gidecek- yette ~~... y~o .. ,ur. 
teliket olur K~-: mevsimi hücum içbı de bı yapmıyor. Bu harptan Japonyanın . 
t.azı kolayl;klar temin eder thtiyatl· maksadı imha etmek değil, fakat devam- tir· İTALYAN R!:Sllf Tl!BLtOt 
•reketi ge"§etmf'k bir cına;et olur • lı bir sulh ve l'~h ile adaletle mUsava- Romanya INquelıDI Roma 19 (A.A) - 195 numarah ttaı-

ATLAS DENtZtN- . ta istinat eden bir uzak şark yaratmak- Jıarldye naz .... da yan teblil'i: Şlma)l Afrikada ~ya 
.. tır. mmtakasında muharebe devam etmiftlr. 

Yerli kumaştan elbise 
giyilmesi k~nunu 

DEKt ~YIPLAR t)ÇLt) PAKT VE JAPONYA olacalı Düşman makineli vesaitinin kUlliyetli 
Başvekıl bu noktayı tebarUz ettiı-dlk- Uçlü pata gelince: Amerikan milleti- BUkreş 19 (A.A) - Hariciye nazarı tehaşşiidü haber wrilmektedir Bu eehi- • · 

t.n ~onra Atlas Okyanu.wndaki ticaret nln bir kısmı japonyanın bu pakta ilti- başka mühim bir vazifeye tayin edile- re yak]qmak istiyen d~ tarafı- AabN 19 (TelefonJa)-Yerli ırum.,. dan tedarikine imkh hlsıl olmayıf 
aernileri kayıplarına &azU naklederek hak etmesine saik olan sebepleri anla- ceğinden başvekil general Antonesko nmdan muvaffakıyetle taarruz edtlmlf- • .ıw. slyilmellne dair olan kanunun memlHet harietnden ve yabuım mamu ~ 
4emİftir ki: . . nıaml§ ve japonyayı Amerikaya karşı hariciye nazırh~ru da deruhte etmiştir. tir. 1*IDd ....w.m. IDG&enıel Jayıha -- 1-den. tedarildnıe ı.aruret ~ 

. - Bu kayıplar hAll ~k endışe vencl hasmane niyetler besl~ıekle tahtaa et- -t, ~--- cGm-1eftlm ~ meclis ruznameel- tüıdirde milli müdafaa, ikmat w tbnt 
lıir mfltyasta devam ediyor. Biz bu At- miştir Bundan boş ve hakikate uynu- Aıustoruııın ııtlkllll Dl ' dl ... , ını11 ~ it - abmalfbr. llilJI Dumna kanununun ~ mUtteNık teklifi tizerilae ~ Okyanuau yolunun bUtUn dttnya yan bİr şey olamaz. Japonya Amerikayı 1 Z .. lıll ~~ ~~t~e~~rk~ir. ıe.. w&illeri heyeti brarile bu nevi ı.-
llin muhafazasını askeri va7Jhlerimlzln ve .sair devletleri tahrik etmek arzusun- __,....._ ~ &'""' ıy1tç a- . 
1-§ında bir iş olarak telakki e<liyoru:r_ da değildir. Japonyanm her şeyden ev- Kanadada hu·· r Belçı· ka sahı·ıı·n rmdan elbi8e, ayalıılrabı, k~ • .serpuş vuımatm mqe itibarile ~-:hancı melD" 

vel istediği şey sekteye uğramadan ese- '' • ve yatak lnuımmm yerli mamulatın- leket mamulltmdan tedariki caizdir. :!.';:3:":::.:. ı:';. ~~~::'n~"i!:;,~~~%.~.~;;~ ı~ı.rıne h•ş- Avusturyalılar de bir Alman ---- =·=·= • = = ----- =" =·=·= - ·= =·=·=·=·=·=·-·-·=·= = d 

Almanları fnglfteıeeye Amerikanın Avrupn harbine girmesi • •n • • • Eski Başvekil B. Celil Bayann 
ıaa,.,.az ed-··- veya Amerika ile japonya arasmda pa- cemıyetı ıaşe aemısı "'I 8 R ,. B ··ıd·· 

.... - sifikte bir harp cı'kması kültür ve me- ~ og u • e 1 ayar o u 
B. Çörçil beyanatı arasında şunları da deniyetin tamamiylc malwolmaı;ı de- k Jd b t Jd 

1115ylemLcrl.ir: ll'C'.ktir .. Japonyanın miitfefiklerinc knr- Urll ll 8 Jn J 1rtanbul 19 (Yeni .A&.r) - Eeki baş ıniştir. 
- Afrikada dü mandan 100 top, 50 şı düri.ı t harel et f'tınekte olduğu ve vekil B. Celal Bayann oğlu B. Refi Ba- Yilbek tahsilini .tsviçrede ikmal ... 

lıan.k • .sayısız mühimmat alınmıştır. Çar- edeceği hol kında !;"jphnd hlınmnsmı Cemi31et Alman nasyo- Geminin mitralyöz yar uzun zamandanberi milpte1ft olduğu miş olan B. Refi :Bayarm genç yaşına 
:ıı!~s:.nu bir top bataryası i/ffinam istemiyonını. Jnpon.vanın nıii!itakbel dış nal sosyalizmi ile ateşi lngllizlere z ··ıat ~.~~1.~ ~~~:.~ı.::~ - ~a~ ~-~~.~~-k.!1!1~1~~.:..._ - • 

-,; siyasetinin tenwli üçlü pakt olacaktır. mücadele edecelı- di dl 
Taarruzumuz henüz nihayete erme- Bu hir tehdit dr'fil, fakat nnlac:mnzhk- l1el' reme 

-.iştir. fnalliz ordn.cnı bu harpte yUksek lnrın önün f'C'Ç nl ı. icin snnC'C'" hlr mii- Ottava 19 (A.A) - Kanadada hür Londra 19 (A.A) - Bahriye nezareti 
blıtesini göstermis, askerlik ilminin ve şahededir. Avusturyalılar cemiyeti teşkil edilmiş- dün gece asağıdaki tebliği neşretmiştir: 
llıOyUk erkln1 harhiye zabitlerinin yük- Matsauko sö 1 ini bıtiı n ·•.· mcm- tir. Bu hareketi Susnig'in mesai nazırı Bu sabah erkenden Belçika sahilleri 
R k kıymetlerini meydana koyımıc;hır. IC'ket aklı Sl'l'Mir.e hitnp C'derek dünya- Ros idare etmektedir. Bu hususta neşre- açıklarında keşü taaruzlan yapan hU-

1:0,ı; d"" b"' ··k B ·•· t -'- dilen bir tcblig"dc, cemiyetin bac::lıca he- b tl 6 7 b" t il ı k b"" ··k .ı:..,cr uşman t vu r: •. anva op~- nın fevk. lfi.dn v .. ·l eti <lolayı!:ilc hcı· fki r· . . .. "d 
1 1 

cum o arımız - ın on ato u uyu 
.. nna ayak basnuığn cesaret ederse mü- tarafı da ~'·'l) b"r muhakemeye v so- de! nas_Yonal 505'!(al~tlıkle muca e e 0 - bir dilşman iaşe gemisine karşı muvaf
.ıataa hatlarımızın karşısında ezilecektir. rukkanlılı'd. rHP ınuh. ! za ~yl mrğ" dub'U, nıhai ~edefin ıse Avusluryay.ı nas- fakıyetle neticelenen bir hticum yapmış-
B er Hitlf"r şimdi va.kın bir ? .. 'lmandn hü- d . . in · ı· yonal sosyalizmden kurtarmaktan ıbaret lardır. Düşn1an vapurunun sular it•indc 

a\' t e 1ış ır. ld ğ bildiri"! kt dir C · t bü ilk ..,... 
,.Uk bir iş yapmab mecburdur. Fakat .(\l\ffiRtKA SEF1R1N1N CEVABI 0 .u 'U .mc . e · cmıye '!( kaybolduğu görülmüştür. Bu vapu• İn-

Namık Kemal için ihtifal 
İ.!tanbul 19 (Yeni .A&ır) - Büyük Vatanperver ve Şair Namık Kemalin ya

z.üncü yıl dönümü milnaaebetile cumarteei gUnü 'Oniversitede ve Halkevinde 
ihtifal yapılacaktır. 

IJatta, bayram tatil· lsveç ve Macaristan· 
leri ve hükümet la ticaretimiz ...._rbes·n· n--.;ı,,. vurmaıı... teşeb'-Us T ky 9 (A ') A "k J Bntanyayı Hıtlerwn tarafından ezilen .1. hU hoilar ·ı al .. l . 

- 1 1 ~' l')O 'D o ol .h - ıncrı .an - apO'l büt"" ·ıı t] . Ud r· 1 k ta gı iZ cum ına mır yoza eşı aç-
ederse ef3fn b.i%1 karşısında kahir lmv- cem~yeti ~a~~dnn j~ponym!ın yeni. a\- ma~~d:;.1 e erın m a 11 0 ara nı- mak için u~·aşmış ise de muv~f~ ola- Ankara 19 (Telef~nla) - ~ük:Umetin .Ankara 1? (Telefonla) - T~~ 
wtlerimlzle bulacaktır. merikan buyuk clçısı şercf me verılen ~- _ mamı1Jtır. Biz.im tarafımızda hiç bır ha- hafta ve ~yram tatilleri üzerinde lüzum müzakerelerınde bulunmak üze1"0 

-•- bir ziyafette hazır bulunan Amerikanın sar ve zayiat yoktur. gördüğü takdirde tasarrufta bulunabUe- Ankaraya lıveçten bir heyet gebnek• 

llER'lı 111u YIRnlMLA- japonya hüyü elçisi japonya hariciye na- Italyan somalı·. -"- celine dair milH korunma kanununun ted' Macariatan1a lacak ticarf 
"" , zırının nutkuna ce\•ap vererek demiş- 111GILTEBEYI YEll nıı tadili hakkındaki projeye muhtelit enen- ~!.1!..~1- - 1 _ _]_ b ı--!~~!L '-- ... 

tir ki: e d ke h n r mende ibh- aaJAhiyet maddeli iJave edil- mUZ1UU::re eıuc U WUK:aJL ONUi RI IUAZZIMLl'IJOR - Amerikaya karşı beslediğim sevgi sın e 1 arp mıptr. yetimiz teıekkül ebnİftİr. 
, kadar japonyaya da şahsi sevgim oldu- iSTiLA TEŞEeru· S0' 

_ Ba,ıaralı 1 inci SahileJ~ _ ğunu zannediyonım. Böyle hisler beynel- JngUlzleP İtalyan lıU• ~ • T OD IS 
ilkleri nazarı dikkate ahnadan Ame- milel işler üzerinde de müc-ssiı· olur. mandanını fıaÇll'ddı • - Baıtaralı 1 inci Sahi/ede - BiR 1 il' il 1 1 1 
riakya verdiği ıİpariflere devam et- Torbahda J;).parti tan ue 1111' çolı ganaim kuvvetlerinin eağlam durumuna gü- • 
-.esini lngiltereye tavıİye etmiftir. aJdılıtan sonra venerek harp malzemesi imali husu- d • 

Muhabir bu huıuıta gazeteaine kongresi ve yeni döndüleıe sunda amelenin gayretlerini gev,et- 12 ada a Vazı• 

Makıneye 
Verilirken 

IU malumah veriyor: idare heyeti Nairobi 19 (A.A) _ Şarid Afrika tn- memeai içindir. , 
Amerikaya yapılmaıı istenen 3 Torbalı (Yeni Asır) - C.H.P. kaza- giliz kuvvetleri tebliği: Bu beyanat, tehlikenin yakınhğı- yet ı-ok mükem- Inmlizler Barcli-

111ilyar dolarlık aİparİfİn ne suretle ~ız kongresi aktcdilmiş .. idare heyeti- Ku1lanılabilecek yiyecek ve malz nı göstermekten ziyade bir ihtnr ma- ~ lll • 
u. edileceği. bedellerinin hangi kay- ~ çal~~a raporu tasvı~ ~e hesabatı meyi imha ettikten ve binalan yaktık- hiyetindedir. ~el ve ı·yı· ı· mi• ya . Tobruk yo· 
aklard t • 1 ... .. . d ıbra edijdikten sonra yenı dilekler tes- tan sonra kıtaatımız bugUn diişman ta- Evning Standard gazetesinin yaz- a.Lı. -y 
L-Ja d an edmınbo u!18~g)ı ~zerın •

1
e bit edilmiş ve karara bağlanmıştır. Ya- rafından tacize uğramadan Elvakfan dö-

mz urma an u ııparış erın verı - pılan intihapta Fethi İren Sadık Ata- k 1 ·1 . 1 . 1 dığı gibi lngilizler için hali hazırda IE ZULUM VAR, NE DE )UDU kestiler • . R • . •. h . • t nere norma mevzı erme yer eşmı' er- I k lab"l 
meaını eıııcum ur tavııye et- bek, Bekir Sakarya, Sadık leri, Cevat dir. paro a anca şu o 1 ir: 

~i§tir. Zannedildiğine göre bu !av- GUrel, Murat T~şkın v~ S~eyı~an Ak- Elvaka yapılmış olan akın etrafında « ~atiliya .~yan ~iltere AÇLIK DiYORLAR J/ıi Jtalyan fır/ıcuı de• 
mye B. Ruzvelt tarafından Va§ıng- Jtiln idare heyeüne şeçilmişlerdır. miltemmım maltimat alınmı~ır Buna Ameribdan gittikçe fazla miktarda 
tondaki lngiliz yüksek memurlarına Akab.i~~~ i:,.ta~~ 1::!1 idare he- na7.aran bir hücum ihtimali olduğunu ailib almaktadır. Biz de gemilerimi- Roma 19 (A.A) -&efan:i ajansı Ege- mir çember içinde 
yapılmısbr. ye~. reı ~e ~ü Ukl i . ı ayırm~~ öğrenen Elvaktaki İtalyan kumandanı zi muhafaza etmek, clüfllWUll elin- deki ltal~ adalannda~~ mlüm Kahire 19 (A.A) - Bardi ada lnP 

' . . ... . ongrenın Y, er mıze zev bir katır arabaslle kaÇttll:<ı ve bu sumle • •,. • ıördUltlerine ve açlık ~.._.erine dair y 
Londradakı ııyası mahfıller 3 bajlılık ve tazimlerı telgrafla arzedilmiş- g ·a , __ 1 nl .• t bo 1 de bulunan idili limanlannı kulla- verilen haberleri tekzip etmektedir Bu lizler tarafından demir bir çemberle 

• . . k"' d k . . . da . ~n e Ket a arın manevıya ı zu muş- lmaz b' hale ko ak dü · uhasar altma a1mmıe hın ltalyaD 
JDCI anun 8 Ongrenın IÇtJmatn tir. r • • •• tur. lta}yanlar bozularak kaçtıktan son- nl lr ym Ve fiil&• ajansa göre 12 adalarda açlık 1Wnt181 m a. . O • __ uL 

B. Ruzveltin kongreye vereceği tele- . K_aymakarnınuz B. Hayrı Bıngol par- ra bazı yerli küçük kıtalar cesaretle mu- nın ailihını elinden almak için git- yoktur. Egede batan bir vapurdan kurla- ku;~rı ~ka ~ın;; 
lif projesi hakkında dün akpma ti t:kl:~.r~ de. yakın~ ala~f ~rr ~: kavemete devam için uğraşmışlardır. tikçe daha fazla miktarda bombar- nlan 5~ yah~di muhaciri de Radoe ada- i:vvetlerlrun :ı:.tan aUratle gönderi• 
kadar hiç bir mütalaa aerdetmemiı- :~ dtlekl:rı:~~~~~ım:~ı :Afi;net- Zaptedil~ .~na~ ~ında. 13 ~ilçük dıman tayyaresi ve harp malzemesi sanda ıaşe edılmektedir. • len piyade kamyonlariyle saatten saate 
lerdir. mektedir. to~,. 2 ibu~~·. iki küçilk mı~yoz ve imal etmeliyiz. lngı1tere A1manlann ıww*'ilıl'WW failalapnaktadır. 

MalUın olcluiu sibi bu proje harp BiP Alınan fG'"'CU'esl :11;::,~i~}ummat vardır. Dilşman 50 kuvvet ve hareketlerini katiyen is- Jnailiz zayiatı 12 616, Resmi bir teyit elde edil~·· ol-
--1- • • t-.-.:ı._ h'---1- "'"' ~~ · tihfaf ______ u_ L __ L_ bu e makla berabeı: aanıldıjma gore eeyyar 
mau:emc;amın aug~ye !8 1AC1111 İSlleçfeft uzaJıltqf P'ddl Biri yaralı olma~ üze.re 20 ttal~ ve ~ ~ mem- 138 l ileri kuvvetler Bardiya - Tobıruk yohl-
~e 8!'1~et oJaı:a.k verilmesi.~ Stokholm 19 (A.A) - İsveç kara su- 100 ~e.rl.~ .a.uer esır edilmiştir. Zayiatı- lekette bür&k bir emnıyet bildim )'Ora ı nu bsmlşlerdir. 
mü~tenıttır. !ngılız nıalıfllJe:rinm b~ ları üzerine yak)aşan bir Alman tnyya- mız ıkı olil ve ~a=nn ibarettir. ı~edır: . . .. Londra 19 (A.A) - Harbiye müste- J a) 1 KiJ• 
eflkiituna ragmen bu fikrin aynı resi dafi bataryaların ateşiyle uzaklaş- • lngilterenm i.tilits ~üaiine ~ ~· Grott Lortlar kamarasında B. t yan 8r J • 
mahfillerin memnuniyetini celbetti- tınlmışhr. Serbest irfanda gelince, Almanlar geçen 15 Eylülde Corçılin avam kamarasındaki beyanatı-
%.:..d .. h k ..._ak llt il . •-s••e .. 111 ·amell"af bö ı_ b" t bbü • • • ı-~· na milşabih beyanatta bulunmuş ve 16 t hJ• •u• e l'Up e yo ctur. .&&" y~ ç ç erme .,... ... H ~ yae. ır • ~ .. ~fml§ ~ .. r. KAnunuevvele kadar Libyadaki İngiliz sorayı a ıve 

B. RUZVELTIN :ohanduk buğday oluyor O vakit bu tetel>buaun bır çok dut- kayıplarının 72 ölü ve 738 yaralı oldu-
COZEL SÖZLERi Tekirdağ 19 (A.~) - Tekirdağı zi- Dublin 19 (A.A) - Irlanda başvekili man ıemiainin batmu1 Ye yalnız bir ğunu bildirmiştir. ettiler 
B. Ruzvelt gazeteciler İçtimam- rant bankası çiftçilerimize tohumluk da- Dövalera ameliyat olmak üzere hastane- tünde 186 düpnan tayyaresinin dü- ~---

da demiştir ki: ğıtmak üzere 262 bin kilo buğday almış- ye girmiştir. Bir kaç güne kadar ayağa tGrfi)mesi ile neticelendiii hatJrlu.. Teklrclaicla Yunan toppuu 
Komşunun evi tututurken, fiat tır. Banka bu buğday~ard~n 122 bin ki- kalkacağı tahmi? edi:1mekt~ir. Bu müd- dadır.• ~dd U 1r .. , ElılrnaPayl ue 'J'epede• 

hususunda zarlık a-·--'-. erde lo unu Tekir~ağ, ~3 bın kilosunu Maal- det esnasmda mUmkiln ~ldugu kadar ça- MOKEMMEL TAYYARELER P et __, . lenf •-m•-d--• 
•• ~ • ~ ~ Y ' kara ve 47 bın kilosunu da Hayrebolu lı!mlakta devam edecektir. . . Tekirdağ 19 (A.A} - Şehrimizde kar lllV .,.... -·-• 

yangın• son~unnek ıçm ıu hortumu- çiftçilerine dağıtmıştır. Mersinde heıelıes Evnıng Standard gazetesı yazısı- ve şiddetli soğuklar devam etmektedir. edlYoP 
nan ona verılmeıi lizımdır. VÜZÜJı Ue lJIJezfğinl na !öyle devam etmektedir: _._ Atina 19 (A.A) - Yunan topçlU'IS 

Bitaraf müşahitlerin dikkatini cel- rika ve İngiltere endüstrileri arasın- •11 ._ « lngiltere timdi her zamankin- tir ve bu tayyareler kabiliyetlerini Arnavutlukta Ehimara limanı ile Tepe-
beden bir noktada ıudur : B. Ruz- da tam bir ahenk tetiı edeceği de aua ıdlPUmuna den daha kuvvetlidir. Lord Biver- isbat etmi§lerdir. deleni ve bu mevkiln şarkındaki Krn,,u-
..-eltin teklifi lngilterenin bu harp- ileri ıürülm~ktedir. Bu suretle Ame- PePlyoP . bruk son dört ay içinde, yani A.ğua- Bu yeni tip tayyarelerin evsafı rayı bombardımana devam etmekted r. 
ten muzaffer olarak çıkacağına da- rikan aanayii lngiliz sanayiinin bir An:kekkara tan19 d(A.Alard) - Me1rasımde Uzkaüdkın tOI ayından ifrinci tep'İn niheyetine gizli tutulmaktadır. kıtalCepheden al?1811hU soumlardn haberler Yutı ~~ 
lr b. 1 "k A "k d l 1 · d 'b· ha k · ) w er va aş an ev enme y • kad l ..:ı -~-imal edilen N B" l ·k A ik d 1 1 annın yenı c an sonra ur ır eşı . men a ev et enn e ca- aynası gı ı re et etmı§ o acagın- ll"rin.i Türk hava kurumuna terk eden- ar nı;utcn:ıuc tayyare azn ır eşı mer a ev et e- kim edilmiş mühim mevziler işgal e ti-
ri olan umumi kanaate delalet et- dan harpten aonra ortaya çıkacak lere hatıra olarak Tilrk hava kurumu ve tayyare motörü miktarmm geçen rinden alınan tayyarelerin mükem- ğini bildirmektedir. Kilisuranın ltalyan
mektedir. Çünkü ancak böyle bir muhtelif sınai meselelerin halline tarafından verilen yUzUklerin tevzii için senenin ayni devresi zarfmdaki mik- mel olduğunu ıöylemi§tİr. lar tarafından tahliye edildiği habel'l 
itimat bea)iyen bir memlekette bu amil olacaktır. Çünkü bu iki sanayi Halkev~de y~pılan toplantıda bazı~ bu- tanlan bir mi.sil fazla olduğunu te- Ordunun techizatının mükemm~ Yunan kıtaatını teşci ~iştir. YunaD" 
yolda bir projenin dütünülmeai arasındaki ifbirJiği harp aonraıı ik- hman diger bır çok vata_nda§lar da ıçten beniz ettİmÜftİr. Lord Biverbrak liyeti, harp malzemesinin ve silah- ~tarafından işgal edjlmi~ olan om:; 

" k .. d .. . tad"' • • • kil gelen bir beyecanJa yiizük ve altın bile- .. __ L._...__ :ı.._ eclil..l:X.:..- •• •-.-: I L • li b da M vıt.sa dağlannm Mesindekı muhare 
mum un ur. tı ı vazıyetının tavanını tef ziklerinl kuruma terketmi§lerdir Bu su- 1UUJ11111111 uır- au•uırç ıore angıı- annın .ıuymetine ge nce u ı- meydanı düşman zabit ve efradının ce-, 

HARPTEN SONRA edecek ve umumt aaJaha mühim retle yilzUklerinl ve bileziklerini ~nenle- 6z enc:lüstrW tamamile yeni hir tip- mdaki ton muharebelerde aabit ol- setlerile doludur. ölenlerin bir kısrııl 
Ruzvelt planının Birlqik Ame- mikyuta yardam edebilecektir. rtıı aayıaı bir bqJı 7f1beldir. ten muharebe tanarelerl imal elmit- muttur. açlıktan ve yorgunluktandır. 
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