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Kömür sıkıntııı Jevam ediyor 

•• d 1 k •• .. - Baflora/ı J inci Sahi/etle -•• o ur epo arı, omur- t~~ı:r~=~ır~nrnp)annabirud·· 
-------:ı::•x-------- Vllaalar banıi aYifeclea miitalM 

Ansızın gürültüler duyd bitmedi 
d • • k A ı b b ' ecf.illisc edilsin. mihvez dC\'Jetlori ara• Glaendam, geçlrclfği müthif fıôbıısu süt nineye -•- C U an arı OM 0Şe suıda sıkı bir iş birliğinin im"'ımı os. 

Jaern anJatıyor, hem fıorlıuyordu.. Mulıa&1e eno.ınc on gün duiu neticesine vannnk zaruridir. 
So••a tan....s- Buna artık Alma.nl.:ır da inanmış ola-

Dinle öten şu kuşları!. Bu sesler on- Ne z:ırnan bora zuhur etLi, fırtına kop- "u· Aat1u --------%.,x-- cnklar ki son bir ilnıit olarak yine Aıno-
lann da seviştiklerlnl anlaimıyor mu?_ tu, ayol? .. Dün aksam ynprak bile kımıl- edile Uecek.. D . 1 ·ı t t ·, ., ., mül rikayn kıırş1 diplom st tnnrrma ceçm~ 
Ortalı[.rı aydınlatan bu mehtap birbiri- damıyordu ... Btitün gece odamd11 nıısıl Zeytinyağı sal.ışbrı hn.kkıncla temM· enrz YO U 1 e mun azamen ge l l I ae, • bulunuyorlar. 
mizln yüz.Unn görmekliğimiz iç.in Tann- mışıl uyudum .. Senin anL ... tt1ğın ı;(bi lardn ve müzal:crefordA? bulunmak Uze· hakat belediyeleri de mÜsaad ~Jers Amerika limanlnnnda bulunan Al· 
ntn ynktığı bir ı~ değil de nedir?... böyle ktyameL kopsa b"'n hıç burun far- re !stnnbula giden heyet ~.ehrimize av- mnn \'8purlann İngiltcreyc teslimi ctra· 

Bu dn.kikada bUtün eşya bize sevişme- kına varmaz mıydun:'. c1ct ctı.1~tir. Biılikl<>rce tcsb't edilen ve kömür bo/la.ctp UCUZflyacak ••. lmcln yapılan görüşmeler münnscbctilc 
mW anlıı1.ır dururken bizim böyle his- Gülendam - Sonunu dinle... Ticaret vekakU makamınca tnsdik edil- r Almnn hn.ridye nCUll'Cti uamma söz 
aiz kıılmarnız bir gllruıh dr>ğll midir?... Ben bu halden o kadar ürkmüş idim miş olan fiatler <lnhilinde cereynn eden x•x söylemcğc salahiyettar bir zat şunlan 

Sllt nine (içinden): ki korkumdan hemen neredeyse yere müzak,.rcler kat'i neticeye vasıl olma- Odun köın:.irü mevzuu bir knç gün- Bunun sebepleri köylüniln m<ıh3ulü- söylemiştir : -
- Vay kafır oltlan vay ... Bak kızı düşüp bayılmama az bir scy kaldı. Bu mıştır. Ancak bir h:ıfta \•eya on gün denberi şehrin başlıca dertlerinden bi- nü kaldırmak için vnktn ihtiyacı olması, •- Aıneıiknııw ihilJar ettiği vaziyet 

1 da iğ{n1 ediyor!.. derin korkumun ara.mıda avazım çıktı- sonra mukavele Uımiınine jınl·tm o1n- ri olmuştur. Piyasnda odun kömüril sı- hali hazır vaziyeti ve nakliyat işidir. nrbk tnlırunmill edilmez bir hnl alınış-
GUlend.am devam ederek: ğı kı:ıdar: Ali.. Ali .. Ye~, neredesin? b lcc~ği kannnti mevcuttur. kıntısı vardır. Şclır.i:n bazı yerleıinde Benzin pahalılanmış, kamyonla kömür tır. Auıerikn, kendi limnnlannda bulu-
- Ali. duda'klarmı yanağıma doğru diye luıykımmğa koyuldwn ve bu ünda Mnhsullcrimizin layık oldukları fiatle. odun kömürü bulunrunıyor. M<-.selU Gü- nakliyatı zorlaşmıştır. Bundan başka nnn Almnn gcnıilerinbı İngi1tercye ve

ynklııc:tıfırak ateşli bir sesle bana bu kamcriyMlin kapısı önünde birdenbire mtmılekct dLc:ına <;ıknn1ması, aynı za- zelyruıdaki kömürcülerin ya tamamen mülhakat belediyeleri, kendi hudutları rilmesi ciddi bir 'nnyct ynratacağıru 
c;özleri sövlcrlcen damarlarımdaki kanın iki s;ynh gölge b'-'Jirdi... manda dahili ihtiyaca taallılk eden mod- hpalı veya içinde bir gram bile kömUr haricine kömür gönderilmesine milsaa- bilmelidir.• 
bir n~ hnline girdiğini ve içerimi baş- Ben, acaba hunlar kim? yoksa Ali bi- d::?ler Uz.erinde hayat muvazenesini ihlfıl bulunmadığı haJd.e dükkaıtlarmın açit d~ etmemektedir. Bu yüz(len kara yo- Almnn s0%ciisii, sözlerinin çaşnısmı 
t:ın b~c;ıı yalrtığı.nı sezer gibi oluyordum. rls:ini yanına alıp bana yardım ehneğe cdcx:elt şekilde soekül:syonlara mevdan olduğu göriUmU?tür. Ancak her semtte llylc tzmirc kafi derecede kömür ge:ti- arttırmak için olncnk, Uçüı:lü paktın ni· 
Kendimi zorlayıp ta oruı: Bunu yapma- mi geldi, diye dUsünUrkffi bu gö1ge1er- verilmemesi tt'dbir'cri muvazi olar:ı.k fazla fiat teklif eden ıniişterller giı.licc ri1rnemektcdir. hayct filhntn intiknl edeceğini, Anıcri· 
mak değil, asıl yapmak bir günah, de- dem alç boylu ve şi._ırm.'lnca olanı ya- yüriitülmch."tedir. k"imtir t~in cdebilm.,.ktedirler. Bu yüz.. Yalnız 1zmir ve Manisa viH\yetlerin- kan rnlidnhalelcri bitarnfiığın ihlali rna-
meli"e dilim bir türlü vannıyordu... nınoaki uzun boylu gülszen·n elinden tu- B•ı haber z ;;tlnyağl piyaıoasında "n- d n fakir halk ı~ınm.ı.lt ye yemek pişir- de S!!IlOOe 14 milyon kilo kömUr istihlak hiyetini alırsa Jnponyanın Amerilaıya 

Gözlerimi kapadım .. Kendimi en tatlı tnrnk kameriyeye girdiler... ten mevcut olruı sağ1runlığı bir kat daha mek hususlarında büyük bir sıkınh ile edildiğine göre verilen 20 milyon kilo karşı harbn girmek zaruretinde lmlacn-
bir heyecanın baş döndüren cereyanla- Sişman gölgl' bana dn"'Ttı yakl. ~ıp: rlt•rmı!I bıılun'Tla~ır. kroşılasmış bulunmaktadır. Manmafih kömür müsandesinln ihtiyacı ikarşılama- ;;nı ihsns etmiştir. 
rınn tamrımiyle kaptırmış, terk ve teslim - Hangi Aliyi çat~myorsun kıwn? -- - - belediye kömilr işinin arkasındnd1r ve sı icap ooe-rkcn ihtiyaca cevap \'Crul'mc- Tokyo bu iddinya iştimk ediyor mu? 
f'tf'l'ic; bulunuyordum... dt'di. Eğer çağırdı~ın bu oel'kanlı ise. Roman vanrn Tür ki ve vaziyeti dikkatle takip etmektedir. Za- mi~t.ir. Biz hının ihtimal vermiyoruz. 

Süt niıı - (Yine içinden) a kızım, i te onu yanıma alıp b r::ıva getirdim" bıta, kömür depolarında tetkiklerde bu- Kannntimizcc Amcrikwfaki Alman ''•· 
allandıra ballanduıı sözU bu kadar uzat- YüzUmc d!kkatli bak.. B<>nim kim o1du- V Yuna-ı·standan lunmaktadır. Fnkat şayanı hayret o1an Dalıa bir nokta vardır: purlannuı İngiltcrc:re vedlınesi tel.ar· 

.. hr'lA tan d ? ~ • 1 riir ettiği tnkdirde dahi üc;üzlü pakt bu-makta mana ne? ..• Ben bu neticeyi daluı :.:umu u u ıyanıa ın nıı.... nokta, kömür dcpolaruım da boş o mn- Onnan müdürlilgv11-- gelen malCımata T'- · · · · k k nhk y ı_ uac.: r,iinkü pliıtonik ınnhiyctini tecavüz et· 
sen ı;övlemeden evvel k-tettim... n.ümeny.enın ır.ı ·np ara • · anı yapacag"ı m""F1a ~'aat sıdır. göre Muğla, Antalya, Çnnakkale ile di- · 1 J '""ı4 b el ba b ti hi'· _;ı c..& 9' mıycce rlir. nponya, Almnnyayı SC\'İn-Ah bu zavallı kızlar .•• Kendilerine aşıma g ıp na u sure e "''lP ı."Uen Belediveye göre bumın ciddi bir sc- ğcı:r iskelelerden tzmire getirilmek Uze- dirm 
bu kadar gUvenirier .. Güvenirler de teh- kimseyi teşhise muktedir olamadı isem Amerika Birlc~ik devl~tleri hUküıne- bcbl voktur ve lzmirde Iazlnca kömür re b.ır" ro,_ g"'nu· ve mavnalar" kömU.r . ek için kendi ıstırabını ve m~kli· 

d ~zıe kul v h" ...... b · l R d d • :ı 'h. ~ .. wtını bir knt daha nrttırmak istcmiye-like ile knrşılaştıklan vakıt ufak blr e onun so ri aı,'lI?Ul ıc uc ya ancı tı, C'vve cc omonya a cereyan c en mevcudu olması icap etmektedir. yilkl~. Fırtına yüzünden bu kö- cektir. 
mukavemet g.. remezler ... Fa t bu qclmemi.sti. Bu sesi evvelce mutlal.."n blr hndiselcr sebebiyle ihtiyati bir tedbir Onnnn baş mühenclisliği ise, dün va- mürler tznıire getirilememekte ve 20 Mevsukiyetindcn şlipbc cdilmiyen b:ı· 
çaokm i§i b8yle nasıl oobat etU L~ onu yerde duymuş ol.nc:ıktıı:'···. olmnk ilzcrc Romnny:;nı!1 Amerlka~ld ziyeti büsbütün başka cephelerden tct- gündcnbcri kendi iskelelerinde bulun· zı haberlere göre, Il. mtıerin riyasetin· 
temtzlemenin bir çare.sine bakmalıdır... Bu sırada yenıden hır şımşek çaktı" me\·duatını bloke .cbruşt.ı. Bloke edilen kik elmiş \'C su neticeye vamustır: 

Ali buna mecburdur .• Haddi bu- Arkasından tekrar hir yıldınm daha paraların Türkiye ve Yunanistandaıı sa- 1 - 940 ~nesi zarfında ızmİr vilfı- mnldadır. Bu kömiiı'.lerin yakın günler· de ordu ve donannın kumanda heyet· 
d tü V ~ · • d ,_. __ k tı -'-- k l t di · d k--11- de lzmire getirilebilmesi pek muhtemel- Jcriııin ~on bir toplanhsında harbın sevk 

nu yapm.nsm? •. O vnkıt basına geleceği üş ' ··· e 11.amerıyeyı ay ını.cıı.wı ır- n uımaca mn ::ırm e .resın e .uııa· yeli için 620 evrakı kcşfiye ynuılmış ve "d • ı 
görUr.'. mızı parıltılar arasında farkına v<ırdım mlm~smn müsaade edilmesi Jınkkın. da on bir müvon kilo kömürle 39 milyon dir. O 7Jlman ihüynca cevap verilcce{,1 ve ı aresı rncse esi görilşilliirken billıns-

, __ _,md =- Rom h""k"" · f d ıu "' umuluyor sa aşnğıdaki üç mesele üzerinde çok 
GUlendam biraz soluk almasını mü- ki b:ını:ı söz sö.rl~yen bil' ..:au _ ır ... ~- .?n~ u umc;tı tara ~ ı>.n. ''n t~- kilo odun müsaadesi verilmi§tir. şun· diki. halde ko""milrcül" enn· kom·· ürl"'- ehemmiyetle durulmuştur. Bu mcsclo-

teakip tekrar devanı e<lc.-rck: nl çerge.sine g:dip fal B('tırdıgunız çın· lep UZ;C'rınc Amerika h~-umcti, A-n r:· 2 - İzmir müdürlü~rüne bağlı .Manisa ..- !er şunlıırdır: 
_Ansızın gök gUrültilsil gibi bir ses gene kansını hatırlndın mı?.. k~dakı ~nuı~;va . mntlubatınd~n hır \•iliiy ~ için GOO evrakı kcşfiyc hazırla- rmi sa1tladıkkın ve dnha müsait fiatler 1 _ İtnly:ııun hezimetleri ve netayki. 

duydum .. Hemen ~n açıp birdenbi- -( Bitmedi )- m~yon do:1 }UZ. b~ dolarlık bır meb- narak 9 milyon kilo kömür ve 66 mil- nradık1a.n muha.kknlc gibidir. Kömür Z - Amerikanın gittikçe azamet 11ey-
re yerimden fırladım. Aman yarabh!?.. • rnh'l dcbloke clmi.stir. ron kilo odun müsaadesi verilmiştir bnu yerlerde on kuruşa ve hattA. daha da eden yardımları.. 
Blr de ne göreyim?. Ali y nımda yok!.. A k y --:-•-- 3 - Gerek hmir ve gemk Manis:ı. vi- pahnlıya satılmaktadır. :ı - Amcrikn linı:ınlnrımfa buluMD 
Deminki mnnza tamamlyle ~i.mıiş... n ara a vos ıın nıatanda bu !1e· Hiycllerin<leki köylerin bir an ev\•el Hadrandan şimdiye kadar tz.mire Alınan ve Alınan işgnli altmd:ıki meın-
Gölc yUıUnde ne mehtap, ne de yıldızlar k. .. .k mensup oldukları oıman idarelerine 4,474,116 kilo odun kömürü gelmiştir. lcketlere ait \·apurlnrın İngiltereye ,.e-
ka'mı.ş .. Camide ye(paze ne kandilleri B v. Q tJ N ne l tütun mı tarı müracaat ederek iıinlerini nlmalan ho.k- Orman müdilrlliğüııün kanaatine gö- rilmcsi jhtirruıli .. 
söndilren hademe g:ibt, kuvvetli bir ne- .8 00 Program '\'e memleket saat ayarı • • kında müteaddit tebligat yapılmıştır. re C'ğcr mülhakat belediyeleri lwıire Ayni toplantıda italyaya yapılnenk 
fes blr hamlede btınlann hepsini de ka- s:o3 Ajans haberleri 8.18 Müzik pl. 8.45 Ve atıf VQZ( Vefı Tebliğ ilmillıahe.d~ri imza ettirilmek su- kömür getirilmes1ne mi.iıoaad,.. ederlerse yudımların nmhiyetıyle Amerika üze-
rrırtraM ıştb. ••• 'L.1.- f 

1 
bı-ı..· • 9.00 Ev kadını. Yemek listesi 12.30 Pro- AHnadan şchrimizd ki altıkadnrlnra rcliyle yapılan t.ebli~ata rağmen bir çok ve deniz yoliylc de muntazaman kömlir rinde tııryik Yasıtalımnm g~den geçi• 

O 1f Dır ırtına orta ığı u-u:.nne gram ve memleket saat nyarı 12.33 Mü· gelen bir raporda Yunnnistamn tüliin 1-.~.~lcr izinlerini kullanmamışl;ır, yani gcUrilirsc lzmirdc kömürün beş kuru,.c;a rlldifi tahmin edilebilir. 
katıyor... zik Türkçe plakl 12.50 Ajans haberleri vaz.iycli hakkında malumat verilmekte- kom.ur yapmamışlar \'e odun kesmemi<;- satılması mUmkündür ve hu fiat kömilr· Almanya ne yapmnk niyeti.neledir? 

Demin öt.- kuşlann. b8ceklerUı 9e9- 13.05 Müzik (Türkçe plak) 1320 - 14 00 dir. Bu sene Yunnnistanda 695.618 dö- lt:rdir. cülerıi tatmin e<Wcek bir dereoodedir. BunJan da Y nnki ya7.tmuda tetkik ede-
leri artık duyulmıyor .. Şimsekler birbl- Müzik pl. 18.00 Program ve memleket nilm m·az.ide tütün ekilmiştir. Tütün sa- "'-·-·-·- --·-·-·----- ,..,_, ·- ·-·-.. - ·-·-·-·-·- • ••• ~ 
r1nhı m-bsına, hlç dumıad:m muttrunl saat ayarı 18.03 Müzik : Caz.bant pi. hası Ywıanistnnda gittikçe ~enişlemek- •• •• •• k t ŞEVKEr Bfr.GIN 
çahyor .. GO"ltten yıldınm!ar dUşUyor.. 18.30 Konuşma (Çiftçinin saati) 18.45 te<lir. 0 ur on uru a sa 

t.şln nsıl korkunç taran, şimşek çakar Müzik : Çiftçinin sa<ıti 19.00 Müzik; Kc- Bu seneki tütün rekoltesi 38 milyon • • 
ve yıldırımlar düşerken husule ge1;zı manla devril1em.. 19.30 1\ılcmlckct saat okkadır. Geçen sene 44 milJ,·on okka idi. .'t 

panltılann sair uımanlarda olduğu gıbi ayan ve ajans haberleri 19.45 Müzik : Temmuz.da başlıyan alım satım işleri ? 
beyaz de~ll. hkat kıpbrmızı bir renkte Fasıl heyeti 20.15 Radyo gazetesi 20.45 $ıstos. eylül ,.e birinci teşrin ayların- a l 
görllnmesldlr. · · Müzik : Karışık progrrun - Radvo küme dn devam etmi lir. En büyük ıniibn:-.·an-
~ bir kerre süt nine? .. Sen kil'- heyeti 21.30 Kor.uşma (Hukuk ilmini tı Almanyalı bir fimıa adına çalışnn 

ınttı §fmseklerln çaktığını ve kan ren- yayma kurumu adına Asım Ruacan : Hellas tütün ticaret şirketi yapnıı.5tır .. 
glnde yıldırımlar dllştliğilnU hlç gördün •Ayrılık ve bos~nma halinde çocuğun Aynca Almnnyada diğer müesseselerle 
mtı!... vaziyeti .. 11 22.30 Memleket saat ayan. Amerikan finnalan da miibayaatta bu· 

Slit nine Fatma kadın - Kuzum Gill· ajans haberleri, borsn:Iar fiaileri 22.45 lunınu lardır. 
endam, sen çıldırdın mı? .•• Azıcık aklını Müzik : Rndyo Etı.lon orkf'strası progra- _ _...., -~ 
knldı.. Onu da sen bilsbtitün elimden mının devamı 23.00 Miizı"k pl. 23.25 
alıp benI kWI divaneye çevirecer.sfn ... 23.30 Yarınki program ve kapanış. 

94. Ko onyası çıktı 
Hilal eczaneainin müşterilerinden ricası: 

1 Kol nyası (lktı, fo\"kalMe zarif bir losyon, hnttA güzel bir kadın 
e sal kokusu o1da. Am mfiştr.rilerimizin eczanemize kndnr zahmet 

MıP'PP.k kokuyu bir clefn ı:ürilp fifdrlerini vermelerini rinı ederiz. 

Hilal Eczanesi 

'J'VRKÇE S Z!.CI ŞARKJl..J 

toplıyıın me\.~imhı en ıüzel ri 

Mavi Tuna Şarkısı 
Bu Perıembe LAl..E ve rAH SlnenaaJarında 

- -·' 

Bağcd r mszın yeıd 
sene HnCiy çJa ı 
tem·n ediliyor •• 
941 senesi için bağcılnrınııı.ın muhtaç 

oldukları kükürtlerin mnrt ayı nihayeti
ne kndnr temin edilerek şubelerde hazır 
bulwıdurulmacıı Elib:mk tarafından Ke
çlburlu kükilrtl ri Tiirl· anonim şirke
tine bildirilm~tir. 

Gerek kükürt, gerek knra bo) a \"( 
bn~ hnstolık1nrın<la hıllanılan zaç yağı 
için de ziraat dairelerince tcsbit edilen 
mikdarların mitlmynası lemin edilmiştir. --- --

OVAD 
AŞ GECESİ 

Bomovamızda yeni teşekkül eden 
gençlik kulübU binasında sayın tümge
neral A mi Ulerin e§i bayan Bclkis Ule
rin himayeleıinde yılbaşı gece inin eğ
lenceli geçmesi için çok ~engin hir prog
ram hazırlan.mıştu. 

Bir kömürcü: "Dokuz kuruşa mal ttiğim kö
mürü on kuruştan aşağı nasıl atayım:,, Diyor 

·~~~~~~~~x4x~~~~~~~---

Dün aldığımız bir mektubu, kömür ken ve bunu vc.saP<le, şahitlerle ispat ct
derdinin de halline belki yardımı doku- mek kabilken belediyenin ckömUrlerl
nur dilşiinccsiyle nec;rediyoruz: nizi maliyet fi.ntinin dunundı:ı. satacak-

lki senedenberi kömürciilülc ediyo- sınıı.> demesinde kanun ve dal~ uy
rum. Parsadan nakliyesi kendime ait gun bir şey olamaz .. 
olarak Altıparmak Hilseyindcn kilosu Biz kömürcüler işimizde bilhassa ban 
vcdi buçuk kuru§a aldığım kömürü on fintlerinl nazar:ı itibara nluıaktayız. Hnn
kurll.!=a sattı[iım için mahkemeye veril- da r<'llçbcrin kendi malını toptan salış 
lim. Hakikatin anlaşılması için ~ğıdn- füıtinin sekh k~tan a1agı olın.ndığı 
· i izah:ıtımın yazılmasını :rica ederim: meydandadır. 

Kömürün Parsadnn l zmire nakliye Kömür ihtiktırmdan b:ıhsclmedcn cv-
ücreti kilo başına bir kul'UŞU geçmek- vcl belediyenin ve diğer snlrılıiyetta.rla
teclir. Yedi buçuk kuru:.a alman bir kö- rın bize bol bol kömUr tedarik edebU
rnürün nakliye ücreti, hammaliyesi ve mck imkaıtmı bulmnL-ın lazımdır. Ben 
fükknnımın kirası Huvc edildikten sonra Parsndan aldığım kömürleri bile Kemal-
11nn:l 9 kuruştan daha asağı mal ola!nı- paşadan geçirmek için milşkül .. ta uğra
'ac:ıt'fı ta bildir. Mali~·etl 9 kuru~ olan bir dım. Kemalpaşanın kendi iht.iyacı hase
'"t'sılı on kuruşa satmak ihtı1d\r mıdır? biyle kömü.rlerimi orada alıkoymak is
Yüzclc on kazançla ben ancak ailemin tem.işlerdi. Hakiki vaziyet budur. 
ve iaşeleri bana düşen asker kardeşimin Bizim gibi claneğini mrlukla çıkaran 
nilesini geçindlrcbilml"kteyim. • insan.lan tazyik etmcldc hnkikl bir !htf-
Şu noktayı ruı7.arı dikkate almak la- kar mücadclcsi yapılmış olnma% knnaa-

•ımdır: tindeyim .•. 
Biz kömilrcüler kat'i bir kömür nar· .Anafartahr caddesinde kömUrcü 

hından haberdar değiliz. Zalen bir kö- YUSUF TUFAN 
rnür narhı kıyın~ ifade edebilmek için * 
kömilrli t~arik .etti~m~z yerlcrd~ a~ı BİR KÖMVRCV 
J~rh.~ tatbik edılmesı Jnz,,ımdır. Bız ko- ,..EVKJ"F EDJ. ır .,.1. 

--~.---
Türhiye • İsveç ticaret 
ue lılering anla.şması 

e iyetten 1ı ıyol' 
Tiirkiyc - İsveç licnrct ve klering an

laşmasının 29 şubat 941 tarihinde ıneri
yettcın kalka~ ticaret vekfiletindeıı 
nlfikadarlı:ıra bildirilmiştir. -- --Mes ehi te risat umum 
müd8iftü şehrimiz e 
?.faarif vckiileti mesleki tedrisat 

umum müdürü B. Rüştü şehrimize gel
miştir. Umum müdür, bir müddet ev
vel Ankamdan aynlorak muhtelif vilA
yetlerdeki Sanat okullarını tetkik ve 
teftiş eylemiş, en so olarak Mnnlsadaki 
Kız sruıat okulunu ziya.ret etmiştir. 

B. RUştil şehrimizde bir müddet ka
larak yeni Kız '!nstitilSil bin4ısını ve Sa
nat okullarını tetkik edecek, İmıirden 
Ariknroya rıvdct edecektir. 

Jlf 
ü ürü Bergamada 

Sıhhat mUdürU Dr. Cevdet Sarnco~lu 
Bergamayn gitmi,.c:tir. Bergamanın sağlık 
durumunu tetkik e<lecektir. 

-~ _._.,.._ 
F leP-in tesfJiti ifl 

Fint mürnkabe komisyonu bu bab 
saat onda valinin ttthtt riyasetinde top
lanarak muhtelif işleri g&den geçirecek 
ve ban maddelerin fintlerlnt tesblt ede
cektir. 

._ ... 

....................................................................................... . . . . 

F.ğlenti hem kulübü Eomovnlılara t.ı
nıtmış olacak ve hem <le uzun zamo.n
dır ki sakin geçen Bornova hnyntıncla 
hareketli ve canlı bir gece yaratmış ola
caktır. Eğlenti hasılau tamamc.n kultip 
ihtiynçfarına sarledileccktir. 

Geıenıeıe, Gidenler 
Sivas mebwru B. Mltat $Ukril Bleda 

Anknnıdnn şehrimlze gclmişttr.. Aydıa 
mebusu B. Nuri Göktepe Ankar ya, ı.

Min~.ar !<crnale.~ti~. ca~de~~ııde. 132 sn- mir nıebusu Dr. 'Mu.trtafa Bengisu :ti
yılı dükkandn kcmurcü Huseym oğlu tanbula gitmişlerdir . 

mUru dokuz kuruştan ~c;ı.gı mal edenıez.. .& ~ 

- Niçin':' ılıyııcak. Eğer biraz gecikecek olursak, Yusuf KömürcilnUn perakende olarak --·----. . . . . . 
. . 
• . . . UYUK l~İKAYE i ~ - Sizi daha fu1a .rahatsız etmemek Allah bilir ne hallere gi~k, belki de 

. . . . 
~ ....•.... ~ •...••.•..•••.•.•...•.•.•••..••.••..•....•••••••.•••••••••.•..... : ••..•..•• ı 

için. Humrumla siz1 iz'aç ebnek veya bir uçununa d~tüi:rümUzü zannederek 
taavvurlannm ~timıcğe mecbur meı-ak içinde kalaca\:. &wgill yavrucuk! 
etmek istemem. Hefe bir buluşsam, artık biı.im adımızı 

- öyle ite nereye gidiyoruz? bile duymıyacaksını:ı:;. Birbirimizle oka-
- Nasıl olsa Ayvalıktan geçecek sk-- dar meşgul olacağız ki size engel olma· 

ğU misiniz? Nişanlmıa beni orndıı bUl- mızn imklin knlmıyacak. Sizin kalp Jş-
Saadet mulmıyan 

---------,s•x--------- :rna.sı için t.elgrnf çektim. Bu suretle bu lerinize benim engel olmak istediği~ 
y AZAN : OÇ Yff,DIZ benıbe.r yoteuıu~'U uzatın~ olmıynca- znhip olmayınız. 

ğım. Bu son sözleri, işi çaktığını 1ma eden - 49- Sptderde Rasim ıslıklı:ı şen bir hava bir sesle ilave etmlşlL 
- Nihayet, i te yola çıktık! sir.e ne kadar kOlfet olacıağım.s takdir et- tutturmuştu: Rczz.'lnın bir münakaşa çık, nnağa hiç 
Otomobil seyahati için umulmıyacak memlştlm. Bu sabah. meseleyi dllşUn01'- <Dere başı .•. > he~esi. olmadığı belli idi. Bunu aklına 

derecede gUzel bir hava ldJ. Etrafa şeta.. ce doğram utandım. Na,gJ bu kadar Ah, bu dere başında RcZZM bo!!ul- gctirmıyecek derecede şeytandı. Bu ne-
sac;nn gfineş epey yUksel~l. Ufuk:- kaygL51Zlık gösterdlğ!me şaştım. Yalnız saydı, ne iyi bir iş olacaktı! D vi kadınlar Güleni müth~ kızdınrdı.On-

ta, stcaklıldtıı.n hasıl olmu~ bir pus mm- seyahat et.mekten ~ fllpMsfz daha faz- Gülen lakayt bir taVlr takınma~a ça- ların karş~ın~a ne ~apac::ığını adeta~-
7.aralnra daha tatlı bir hal veriyordu. I zevk alae.aktıruz. lışıyor, fakat pek muvnffak olamıyor- şmr, aceını ~ır vazıyette kalırdı. _Genç 
Mer'alardan melcmeler, böğürmeler, Çantasından bir pudriye ~ıkardı ve du: kıza ~arfeee dikkatle baktı. ~Ylt; bır ba-
vükseli ordu. Reunnm huzuru bile G\1- aynada kend!nl urun ur..ııdıya ! TCtü. - Anladığıma göl'e. dedi, sizin bilhas- kıs ~1• ~n ~talı~<lı maskelerı bıle delip 
}('nin birdenbire hissettiği sevinci, siirnt GUlen dilşUndU: sa istediğiniz St>y küçUk bir seyahat yap- ~~lı~ını go t rıyordu. Fakat ReT.zanıo 
ve saf hıl\'n carhoşluğunu art1k karart- - Dur bak.ıılım, yine ne icat edecek! mnktı. ~ bıı·ıcık c:evabı şu oldu: 
rnıyordu. Bu söylediği sözler o kadar gilzel ki sa- - Aman, neden böyle düşüntiyorsu- - Hakkımda hu nevi şüphelere düs~ 

Uzun mUddet sessizce yol aldılar Son- mimi olduğuna inanmak ihtimali yok. nuz? Emin olunuz ki bu diisündiiğünüz menize clo;-•ru u çok müteessifim. 
rn Rl"Ulln sözU açtı: ŞUphc eder gibi blr cyn!.t demekle ik- tamam('Jt yanlıştır, Gülen! Çok rica ede- Rasim, ıslıkla: <D~rebaşı> havasınm 

- Beni \'anınıza kabul etmekle çok tifo etti ve aşnb'l!tnt b kledi. Bu da ~ rim, emin olunuz ki ben aranız.o. girme- nakaratını tekrı:ır clmcğe süklınetle de-
günlliınü ııldınız. Geçen geee. beni yanı- cikmecli: ğe rJç tcşcbbiis etmiş değilim. C!mı be- vam c-dlyordu. Muhavc·reyi duyacak 
nıuı kabul etmmizi rk.n <-ltlğjm vakit, - Ccm'e tt-1 raf çektim. ni orada bekliyecck. &bll'Swıkt:ın çat- -/ Ritmecli ) -

k?z:ıtu:W1kilosunu12 :kuruşa &ıttığı bil- MANGALLARA 
dır:ılmiş, :r.abıtnl beledıye memurlan ta· I 
rafından yapılan cürmü meşhuttan son- D KKA2' EDDfJZ .. 
ra kendisi mahkemeye sevko1unmuştur, İldçeşme.likte Mehmet • sokağında 

Hi\Hm, uıaznun Yusuf Kömilrcllnlin Abdullah oğlu Şaluıbcttin, kömürleri ta
mulıakemcsine me\-kufen devam cb.nesl- ıruırncn yanmamış olan mangah odasına 
ne karar verdiğinden mumalleyh tevkif alarak zehirlendiği sırada görülerek has-
olunmuştur. taneye kaldınlmtştu-. 

Deniz Gazinosunda 

NOEL BALOSU 
24 Birinci Kdnun Salı Aksamı .. 

ıstanbuldan s reti ahsusa a celbedllen 
·a a r estrası 

1.ÜTFF..N l\] "s L. m. ·ızı Sİl!DİDl~N A. 'GAJE t.:.OİNİZ .. 
Her miizik.. ı•ırıar gUnl~ri ôif.lc;) in \'<'.mekli ltonser 
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Kadastro resimlerinin 

tahsil usulüne dair ... 

.. , • 
( T.ftgrat maltabere bilgi•i olan illırnelıtep 

mezuna memar alınacalıJ 

P. T. T. Umumi ğdi• ı-v•• m ır. 11gan-

ıDfla DDTmAJIJ.IOllfD~ ı .... 
No. 

iDllR DBl'2'UD .. Lf0JBIMJlf: 

Lira K. 

63 il 

27'1 51 

1000 Ol 

202 Ol 

54 30 

202 IO 

l.OIGI 

171 .. 

1'5. 

6825 

113 'il 
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Fransanın kararı 

YENi ASIR 

Deni~lcrcle ~ayiat 

24 iLK KANUN SALI ızto 

Asneri ua:.ı&yet 
•••••••••••• 

Yunan kuvvet
leri Tepedelen 
kapılarında 

Müstemle~ ... e im
paratorluğunu 
mhhaf aza et
mek azminde 

BITARAFLARA HAVA HO
CUILARI ARTTI Almanlann ha. 

brdıldan va
purlar. gittikçe 

azalıyor 

SON. HABER 

Fra;ari zaptedlldf, lld 
Etai31an f ırlıasının esir 
olması c;oJı muhtemel". 

Isviçre ve Yu
goslavya bom

balandı 
Kimse ile lıarp etmlye· YUGOSLAVYADA 7, ISVIÇRE· Maamaflla ınglllzler 
cefı, donanmasını da DE l I YARALI VAR tehlilıenın azalmadığı 

R.-ıdyo gnzcteslnc güre Ywınıılılar cep· a. fıa ati d 
Jlnııı·n muhtelH kısım)annda muyaffala· uermlyeCeHee na ft e •• 

•· H · Rem 23 (A.A) - lsviçre aJ·ansı bil- Lo d 23 (A.A) .a._:_.11_1_ ..1-•-yctıc ilerlcmcl..-tcdirler. Simnlde en kan· Vişi. 23 (A.A) - avas aJansınıP n ra, - .nm.ıuıwJL U&U"e-
lı bo!rıışmalnr olmuştur. Buradaki hare· Beyrut mUhnbiri blldi.ı:iyor : .Frans ·or: Yabancı ta,yyarele.r tarafından 11 15.- 16 birinci k!nun gecesi nihayete 
Ut cephenin di~er kısımlarından dnha hava na7Jrı general Berıere Sunye "' ·renin bitnraflı~ı ~ine ~lfil .edilmiş- eren hafta zarfında dil.şman faaliyeti ne-

>h d: . l\t kezde Timoriça LUbnnnı teftiş seyahatinde şunlan sC\y- t. Bal, Benı \'c Zürih §ehirlerınde ha- ticesinde kaybolan ticaret gemilerinin 
:.to•r ccdrclatnt 

1
c ·l1or. c~ddetı· mt·'--,·e ı~-ı~tır • va tehlikesi ~aretleri verilmiştir. ZUrih 41476 tonilato hacminde yedi vapurdan 

Alsının n n yan arın şı ı ~ • ı:.u...., · . . tıla ._~·111.ı. bo bala H k 

. A11karada 

' 
yeni ve maaz.zam bir eaer 

----------------'~~;--~~~~~~~-

Kadın hastalıkları mü-
yapılacak • 

essesesı 
~~~~--x.x:--~~--~--

D()f um lıısmını da llatlua edecelı olan möeue ... 
nın bina.sına 950 bin ııra sGPfolanacalı-

Ankara, 23 (Yeni Asır) - Burada in-ılan müessesesi binası inşası için lıb 
~a edilmekte olan tıp fakUltesi binası- proje hazırlanmıştır. Burası memlekeö
nın yanı başında, 950 bin llra sarfiyle 011.zdekl mümasil mUes,,eselerin en bl
muauam bir do~wn ve kadın hastalık- yilğU ve asrisi olacaktır. ınctine rai,'lllen Ytınnnlılnr bir çok nıev· <-Mareşal Peten her kimse hrşı olur- üzerıne n . n DUi l:lK ~ 'P1 en· ibm-et olduğunu \ ' C bunların 10646 to-

WCT Q WC~~~~~i~~~ ~~un~brih~b~~~~~a~~ı ~~ ~~ e~~~ ~~ ~~~~hl~~ı~g~ ~"··---·---·--·--·---·---·---·--·--·--·---·---·----·-··+~~·---·-·-·--·--·--·---·---·---·--·--·--·---·-·-··--• 
Cenuptn KJlisuıaya doğru harekit in- karar \IC.rmiştir. Ayni zamanda Fr~ ~or.t !klşl ~aralanmıştır. Zı\rihten Ştene purlarırun tcşkH ettiğini bildirmektedir. Yunanlılar flaymara- lngilterede yapılan 

•is:ıf halindedir. Kllisura üzerindeki imparntorluğunu da muhafaza azmmde- gıden demıryolu .?a bom?al~ıştır. Çı- Bu rakamlar, Dunkerk hareklllı. devresi 
Yunan tazyiki artmıştır. Yunnnlılar •re- diı- ·" kan ynngınlar suratle söndUriilmUştur. hariç olmak üzere, harbın devam ettiği yı zaptefti/'er Jeğifik/ikler 
»edelen şehrine iki kilometre yaklaşmış· General i:crjer Şarktaki Fransız ha- Bir ~ yer.lerde elektrik ~abloları tah- bliti.in müddet zarfında haftada 63 bin to
lardır. Bu şehrin bnhsındn ve batı fjima- va kuvvetlerinden fevkalAde memnun rlp edıhnlştır. Bu hava taarruzu yUzün- nilatodan biraz aşa~ olan vasatı kayıp 
lindc ilerJiyen Yunan kuV\·ctleri Ga<Ji intibnlarln nynlncağını söylemiş ve şun- den şarkı fsvlçrede Övrlkona giden de- rnikdarının çok dunundadır. Almanlar 
ınc,·kiini fual etmişler, Griva ve Lopis lan UGve etmiştir : miryolu milnaknHltı 24 saat tatil edll- ayni hafta zarfında 82450 ton hacminde 
dağları arasında (ok nıUhim bir IC(it •- Mareşalin size nasıl itimadı varsa miştlr. vapur batırdıklarını iddia ctıni§lcrdir ki 

Tepedelen ve 
Kilisoraya 

doğru da iler
liyorlar ••• 

-·-
Lord Halifaks 
sefir, 8. Eden 
hariciye nazın 

oldular 

aol Cn.! 1 olan Fra ariyl ele J[e(irmi~ler- siz de ona itimat edebilirsiniz.• lSVtÇRE GENEL bu rakam hakiki raknmın hemen he-
dir. U> Tamps gnzetesi Fransız müstem· KURMAYININ TEBLtGt men iki mislidir. 

Bu vaziyet İtalyanlar için c;ok tehli- leke imparatorluğuna tahsis ettiği bir Bem 23 (A.A) - İsviçre gene-! \ur~ Salfıbiyetli Londra mahfillerinde şu 
k•li bir vaziyet ihdas etmiştir. Zira Te- yazıda diyor ki : rnayı tebliğ ediyor: 23 KAnunuevvel ge- cihet tebarii.z ettiriliyor ki : Vapur ıayi-
pedeJenden Fiyt-riye giden iki mühim Geni~ müstemleke topraklarımızı ol- oosl yabancı tayyareler müteaddit defa atının ~ olması eayanı memnuni· 1 
askeri yolu cenuptan tehdit nltına gir- duğu gibi muhafaza ediyoruz, Frmı.c;n ::ı.ı-azlmi.z üzerinde uçmuşlardır. Bu tay- yet iae de bundan. tehdidin azal""' ol-1 
miştir. Bu harekfıt inkişaf edince Tepe- yıkılırken mUstcmlckclerdeki Frnnsız yareler şimal istikametinden gelerek saat du~ neticesi çıkarılmamalıdır. Elde 1 
d 

1 
Kilisur ifa hnrp eden iki İtal- idaresi şiddet ve tedhişe lstinnt etseydi 20.45 te ZUrlh üzerlno yangın ve infi- edilen neticeler hakkında bir fikir be- · - Baıtaralı 1 inci Sahilede - - Boıtaralı 1 inei Sahil•• -

.. e e~.~e eninin ~uvasale yollan kesile- bu kabil olabilir miydi? Fransız bayra- lak bombaları atnuşlardır. Bir çok blns- yan etmeden evvel bir iki aylf< ~ir dev- rulanındığını kaydeden sözeli ltalyanla- bir memnuniyetle karşı)•nmlfbr n ... 
;::;tir~~u kuvvetlerin esir edihnleri ğının şcı·cfi Frnnsı7 himayeslndek~ ~a!k U.r w. demlryollarının elektrik santral- re Earfında muntazam ve ımrih hir iyi· nn burada ağır :ıayjata uğıw3ıklarmı ve rek umumi efkirda. ıerek 1D11tın.tta 
tok muhtemeldir. KiUsuradan Berata na7;8rında dUşmem~ir. ?l~emlekct,!ffilzın Iarı hru;ara uğramış ve 11 .kişi yaralan- leşme görmek icap eder bir çok harp malzemesi bı.raıktıklarmı derhı intibalar bırakmıştır. 

1 
b galibe karşı taahhUtlerlnı yapnıaga ve mıı;lır. .. --.-.~ beyan eylemişUr. Vaşinıtondan gelen bir telgrafta .....,. 

ilden ~yolu daha evvelce k~si mı.. u- mütareke earthırını yerine getirmeğe YuGOSLAVYAYA Hiıadfçlni • liyam Gl'G• Daha flrnalde 1talya.n dal kıtalarının :yor ki s İnıiJterenin Amerikadald ... 
lw1dugundan mevzuu~ı~ kuvvetler karar verdiğini b!11yoru2. Fakat mUta- y APILAN TAARRUZ d . nıukavemet gösterdikleri nuntakada da yük elc;iliii için Lord Halifaksm MCllıo 
ancak Tepeclelend.en c:ekılebilirler. H~- reke bize imparatorluğumuzu bırakm* Belgrat 23 (A.A) _ Resmt bir tebliğ- .Sin G fOPÇU düelfOSU Ymuınhlar ilerliyerek bir çdk köy ve te- m.ie olmasından dolayı Amerika ._.... 
buld Fraşerl R~ıtlerlnde muharebenın tır. Bu topraklarımızın tamruniyetini tlo 21.22 birinci Klnun gecesi saat 130. ~ok, 23 (A.A) -.Siyam~ ku- peler alau§lardır. adaınlan derin bir memnuniyet iUar eı
Jnkişafı ve. Yunnn ileri hareketinin te· muhafaza hususundaki kat't irademizi dn ml1Uycti meçhul bir tayyarenin Şu- rnandrnlıjının bJr. tebli~de Tetindeki Y~ baw. kuvvetleri ve dafi top ve mekt~. B. Edenin hariciye nı•ınıdM 
rakk.l.d halinde bu iki ltnlyan fırkasının ifade ederiz. -.ı.k üzerine iki bomba attığı bildirili ·or. ~ansı~ kuvvetlerinin Nakompanon üze- nlH.ralyöz.lerl parlak muvaffakıyet.~r el- taylni de ıazeteler ve umumi etir • 
tamamen tmhas:ın~ veya esaretine mu- JURNALiN YAZDIKLARJ Bombalar patlamış ve bazı hasarlar ~ap- rıne ·~ bir ateş ac;tıkları ve Y.ilzden de etmişler, yeniden muheldkak surette rafından çok iyi brplanıruştll'.. Zlla 
h:>kl.ak nazari •le bakmak JAzun gele- Vişi, 23 (A.A) - Jurnal gazetesi ewı~ ~ Yedi ki 1 • 1 1§tı T hklk · fazla gU.l.le attıkJarı bildirilmektedır. 18, muhtemel olarak 1lti dtişnan tayya- Amerikada B. Eden diktatörlere ...... 
cc ... tir. İtalyanlar lXSyle bir Akibetten ları yazıyor : Zaman gec;tikçe ağır bir ~b ·1 t ş laI"3 anm · r. 

8 ~ Siyan:ı topçulan -1ddetle mukabele' t't- ı-esl dü§Urmüşlerdir. Bunların ara!5lllda taviz siyasetine dalına muhalefet ve .. 
kaçınmak i~ miltenddlt ve mukabU lıeWııctten ııonra donanmamızı ve im- " § anmı ır. z:.. ınlşlerdır. yerden mitralyöz ateşiyle dUşUrUlmU~ hususta mütemadi ıaynt urfedm Wır 
taarruzlarda bulunmuşforsa da bUtün parntorluğumuzu muhafaza luu-ıi.rımwn ıı h hO 

1 
ı;.. 3 tayyare vardır. devlet adamı olarak tanınmıştır ve lyle 

bu taarruz.lar reddedilmiştir. Yunanlı- ehemmiyeti artmaktadır. İşte bu sayede J! man aya cum arı AFRllADA VAZIYET AVLONYA YOLUNU ~ktadır. İleri ırilrülen fikir ..... 
lar tedrici surette ilerlemcğe muvaffak Fransanın beşle lic;U işgal edilmesine • KAP AMAOA ÇALIŞIYORLAR ki tarih B. Edenin vaktiyle takandıiı va-
olmuş]nrdır. Yapılmakta ol:-n harekatın rı:ğmen imparatorluğumuz muhafouı - Baştaralı 1 inci Sahilede - - Baıtaralı ı inci Sahi/ede_ Loındra 23 (A.A) - «Deyli Telgrab ziyeti tamamiyle haklı çıkamn~. 
inkişafı cenup ımııtak., ·.ık mUhim edilmiştir. Ha~ı:uk.i bir çok ki~ı.c;eler bombaları etmağa başlamışlardır. Y"n- d~man garnizonu, tngOiz motörlze kuv- gazeıtestnin A~~ muhabl.ri tarafından LOl\'DRA GAZETELEBiNİN 
neticeler vereecktir. ~'" ber Av- Fran~anın lelnr\ctmden sonra mil~tem· gınlar çılmnş, fakat daha alarm veril- vetlerinin git1ikçıe artan tazyiklerine bildirlldiğlnc gore Avlonya yolunu iler- NEŞRİYATI .. 
lonyanın otuz kiloı. ·. , ~da bu- leke 1uııp_:ıı·atorlul:'l~lll~ı l d;. ~?1~lın~~n nrler:..~wl tanın:yled8efhalbe~-~mte~ kıırşı koymağa çabala.maktadır. tngiliz ~eme1kte olan Yunan lutaatına kapamak Londra ıazetcleri ele bu ild ta)'İJlla 
)unt\n Haymaı-.uwı ~ .,ı.ım ...... i.rıyor . • . sanı acngını zamıe.m~ş.cr ı. ızım ıçı_n o an. ~a.ı~e ee_rv eri er .ıaa ye hava kuv\-etleı'i düşmanın sahil boyun- ıçin tıalyanla.ı: ııon bir gayretle bura:mu l5abetinl ta~vip etmekte -ve tbarlls ettir· 
Burada yimmi ıubay olmak üzere 900 ruhumuzu , .c &er~fmuzı korumak, dell.IZ gçı~~ll'. Hücumun ~.şiddetli dere- ca tı'kviye kıtaatı elmasına mani olmak hwnmalı bir şekilde takviye ediyorlar. mektedir. 
e.r yani tam blr tnbur esir edllmiştir. aşarı J!nparatorluguıııuzu muhafav et- ettınd• hll• yangmları sondürrnek içln için mütemadi yardun.larda bulunmak- Fakat Yunan ileri hareketi evvelce tes- •Deyli Meyla ga:ıeıesi şöyl yazı 

mek lazımdır. 1 mU.oode-leshm devam eden itfaiyenin tadır. Aynı tamanda tayyattler Bardi- bit edilen plA.n mucibince ve usulü dai- Amel'ikaya büyük elçi olar~ eny;.! 
ı.tB~AD". Maresru Peten donanmamıı.ı ve mU.- k:h-:-~manlığı bilhassa tebarüz ettiril- ya Uzerlne eflir edilen ttalyan genıenn.. r~nde devam eıtmektedir. Yunanlılar de bir deviet adamını göndermekle tn
~ıya mulıare~~I~ devam ~yor. temlekele~imizi muhafaza etm~kl~ im- ~-tedir: öl~ ve yam.lı miktarları he- rlnin !slml.erln.l ve Mir edtlen efradın Kflldilerln~ en mil.sait olan prtlar al- giltere bu memlekete karşı ne kadu 

Jnıllmer yeni tak\13e kuvvetleri almak· parntorluguınuzu ınulıafaza. ettı. TlUz tesbıt edilmemiştir. Bununla bera- adedini bl1dl.ren ~yannmneler atmakta- tında dUş.11ı:·nı muharebeyi kabule ichal' yiikiek duygular beslediğini dün 
t.dırlar. Barilya clrafmdftkl çenber bl- Maknlc şu cUml~lerl~. nıhayet b~lu· be .. yıkılan blnnlıınn eıiknzı altında bir dır. ederek hareket teşe-bbilsUnl\ daima el- anlatmıştır. ya,. 
ns daha duahnaktacbr. Burada. İbıly°?. yor : Yıılruz İngılız n_ı~~cmlcke.lerıyle mil-ter insanın .kalını, olduğundan kor- Roma, ltalyruı ç.iı.meısi.ndclti Brendiz.i !erinde bulunduruyorlar. Gazete Lord Halifaksın devlet adama 
~ urun DDWl mukve~ıetlen .tahmın hemhudut olan lı .. ttı. üstll\·a Afrık~hın- kulmakrodır. E"l'ka7.ın hldınlmMı ame- istilA lJmnnının bombardıman edildili.ni tTAI ... YANT .. AR DENiZE ve dip)omatı sıfatiyle malik bulunduiu 
edilemez. ltaly~rm ıerıden bır taar· da bir i.syan haı·t>kcti olınuştw·.. ButUn liyesl bu sabah devnm etmekit~ idi. itirafa mecbur kalm1.:.-rtır. DöKULDUCU G'ON yüksek meziyetlere işaret ediyor .. Di._ 
J'tı2 yaparak Bardıyıuwı yardınuna gel· bunlar ımparatorhığu muhafaza ve mU- Atirut 23 (A A) Yunan rftdyosun- taraftan B Edenin yüksek ki aset ve 
Jneleri de beklenemez. Zira bu taarruz tsdafTİaa edeceğimizi _göstcrme~--te<lir. t~CtL1!l'1· HAVA NEZARETİNİN MAREŞAL GRAÇYANİNİN dan· İtalyan ~ropagandaCJlan Roman bas"retinf ~ethü fiena ediyor Y 
u:zun bir umana ınlltevakkıftır. Ayni ŞARI l\IECUS 'l'EŞKU.J YAKIN TEBL u RAPORU :HAKKINDA ya ,:e Bulgar.lst.-mm tanınma muhar- D li Ek . ·. 
samanda Bardiyadnkl kuvvetlerin seri Bem, 23 (A.A) - Vişi haberlerine Londra, 23 (Radyo - 21.10 S.) - İn- Londı·a, 23 (A.A) - Mareşal Graç:ya- .. irl <>ıi farafın.dan zılan ~r to lı- ~ etd . spre~·. gazetesı di.yor ki : 
lıb' huruç hareketiyle Tobruka çekilme- göre mareşal Pctcnin sekiz. gtin evvel gili7: hava DC7Aretlnln tebliği : DUn ge- nlnirı Mussoliniyo gönderdiği rapor, In- ;.a.r~k ttalyruılar:gaUp ~lece~l r -ıU h ' kenın ~r~tıye ~e~-~ 
leri d yıl UmJdl dil z· lngiliz teşkil olunacağını bildiı-diği isti.şad ıuec- ccki Alman hava taarruzunun başlıca gllli uıferinde bir sürpriz mevzuubahis B M J' . 1 er ne, . er es 11 ış ıyaca tll'. -ı• 
~tö~ıa1mvv1:tıerin1: .fı·erin~~n kur· füı yeni sene girmeden kurulmuş bulu- hedefi Mancester ısebrini teşkil e~tir. olmadıwnı bildinncktedir .ld bu beyanat d~l usso ın~ ejyfıilerinln em!a1slı ol- ~rıcil~ .ne~~etinden, ıe~en defa, ı.., 
tulamazlıır nacaktır. Muvakkat biı· parlamentoma- $ehiı· bir kaç saat 11iddetle bombalan· İtalyan mUdalaasının kifayetslzliiin• tari i:j• 

0
: ı d Y~ vt mu.o;.. ka~sw nı yuzünden aynlnuştı. 8-

. hiyetfni faşıyacak olan bu meclis yüz mıştır. Şehirde bfr çok yangınlar ~- delilet etınektedir. Graçyani İtalyanla- P un rına alr ir ÇO ~Y· • r8'?~na lHısırda muawun bir .... 
DENİZI..EBDE elli Azayı lhtlva edecektir. A7.8.Dl.Il yü- mıştJr. ~Uteaddit binalar ve mağazalar nn işgnl ettikleri mevkilerde tabya ba- ler yazıyorlar. be indır~ıkten s<ınra te~ b~ nzifqe 
:Adrlyntikte Yunan filosunun faaliyeti zünU her şehir holkı; eski Ayan ve me· hasara ugramıştır. İki dil.şınan tayyare- Iommdan tulunmnAa imkAn olmadığını Bunlara verilecek cevap çok lumır: avdet edıyur. Bu dar~·ı ~~dinnek lela 

~=betiyle Yunan deniz kuvvetleri buslar arasındnn seçeceklerdir. Geri ka- si düşürUlmUştUr. İngiltercnin şark sa- da beyan etmektedir. Bl kevfiyct te ln- Bu yorgun ve mustarip .~utalar1mız yapılan. hazırl_ıklar . ~ce tarlllim 
da aşatrıdaki ma16matı vermek lan elli flza bizzat Mnreşal Peten tara- bilinde hava faaliyeti bir kaç noktaya giliz askerleriniı'ı vo kumandanlarının İtalyanların o 1;11unzzam leıyonerlerlne ~1!?l~ b~~ muc.ıze sahıfesı olarak by41et-

'8ydalıdır. Yuıuw filosu 9500 tonilAto- fından Fransaya lıi7.ınet eden şahsiyet- milnhasır .kalmıştır. Mccldt zarar ve in- maharetlerini takdir ve İtalyanların as- son darbeyi bıdirerelt l'Ol'\ İtalyan kıta- tıgıw gore<.~:ı. . 
luk Averof z.ırhlısiyle sekiz modern Jer arasından seçilecektir. sanca ı:ayıat azdır. · kerl kabflfyetsltliğlnl i"J)at etmektedir larmı da Arnavutluktan attıkları zaman Lord HaJıfaksa ıelince, B. f;irt• 
dört küçük torpido muhribini 13 torpi~ J;}- ı:;. ~ · bunlar hatırlanacak ve r.af erlm1rJn kıy- düşüncelerini en iyi bilen ve harp JraW. 
aobotu aıtı denizaltı , ma~ gemisini s· .. B d. k Al d .. met.ı bir ket daha parlıyacaktır. nesinin temayüllerine en yakından va1a1 
•e d8~ hUcuın bot~u ihtiva etmekte- 10~8pUrUD mU• ar IY8DJD pe manya a mu• •• ~ b.ul~ bir.d~vlet adamı aıfatiyle v .. 
~- Averof. 23,5 luk dört, 19 luk sekiz. k •• • B c •ı Jt J • ~ınntonda bUyük hizmetlerde balaaaee-
topla mücehhez eski bir ~rhl!dı~ .. Yu· dafaSJ tekeDl• ya ında duş• hım yerler • OrÇI a ya gı ~=:1'1i:ktı~İ el ıauw,. 
&ıanlıJnr daha ziyade muhrip filotıllasına h•t tt• neza / t · ?1:~':.n hlr 
~emmiyet vermişlerdir. Sekiz tane mo- mu••ı t• mesıo bekle• bombala d ya J an e J butm1l:~ır~)·ının e llaW 
«Sam muhrip 1300 tonllatoluktur.. Ve 0 ı , .. 
lnminr 12 Ger pusluk dörder topla mil- •ı • j - Baştaralı 1 .c tcde - KANADA BAŞVEKİLİNİN FIKat 
eehhez olup 35 - 40 mil arasında silrati Uzalı Şarlztaiıi diğer Dl mıyo 'l şgal aıtındalıl Hma•· demokrasil~i iJe Jlilll . ı Alnıany.ası Ottava, 23 (A.A) - Kanada başveld-
htıizdirler. Muhrlplerin dördU İtalyada, müdafaa meu Ueri de o 1 1 ıara ue meydanlara da arasındaki ö~ilm 'e !ıa~a . ll~lİc~elesıne Jl Makenzi King Lord Halüaksın Va-
ikisi İngilterede, diğer ikisi Yunan~~- talıuiye edlldi.. BUNU S YL YENLER 8 Z· llilcum edildi.. İtalyanın mbdabnlcsın~ ne !hüyaç var- $ln~on bUyük elçiliğine tayini münue-

' da yapıl.ımştır. Biner tonluk.daha ktiçuk Londra, 23 (A.A) _ Uı.ak. Şark kuv- ZAT INGILIZLER Lond.ra, 23 (A.A) _İngiliz hava ne- dı? F.ransa çok fect hır v82!,yette bula- betıyle şunları söylemiştir : 
snuJı;ipler 32 mil ıU.rtlttedırler. On Uç vetleri başkumandanı mareşal Rober zareünln tebliği : Manhaymdaki sınat nurke~ onu arka!an vurmaga ttal~ - B. Vinston Cörçilden .sonra beyne!· 
torpıdo .~tun her biri 200 • 800 ton hac- Bruk neşrettiği bir tebliğde Singapura . Londr.ı 23 (A.A) - Sa:A.1Uyettar mah- tesisat bombardıman tayyarelerlmizin :ı·~~~:c~t:fd~; !'iye sormuş ve şun· milel vaziyet hakkında Lord Halifab 
ınlndedıılcr. - her &mıf takviye lotaabmn gebniş bu- fi~rde Bardiya.nuı hemlz lU:ılynnlarm dün geceki hedefini teşkil etmiştir. Ren • - l\f JJ Frnns .d d lru· kadar vast malflmat aahibi olan kimse 

"' lunCluğunu bildirmiştir. Bu yardımcı clmde oldu~ ve pek yakında sukutu- havzasında Luvikshafende. yangınlar c;ı- ı c kt ~ 1 
mili : ylc~ ~n ~ ri yoktur. Lord HaJifau Vaşingtona re. 

R D • Mulaaf kuvvetler daha şimdiden pek kuv\'etli n~ beıkleıuı;tcıncsi icnbettiği söylenmek- kanlnuş ve muhtelif infilAklara sebebi- ~ a ~t ansız e • er ışare c • Hst göriişlerle gelecektir. O bu ıörU,U 
umen emır iZ• olan Singapur müdafaasını takviye ile tedir. ltalyanlar burada dainıt mahlye.tte yet verilmiştir. Ren havzasında 9iğer nı :. Vi~:t~n Ç6rçil B. MussoliDbıln istisnai tecrübelerle elde etmiştir. 
IGl'I arasında disiplin ~al~~acak, Uza~ $~~ki diğer İngi- tahk.imııt yapmışlardır. Bardiy8?a d~ dahıı bir çok askerl hedefler ~mbalan- İtalyayı barba silrüklemekle ne kadar LORD HALİFAKS NE ZAMAN 
Bilkreş, 23 (A.A) - Başvekil muavl- lız ıı_ıudafoa mevkılennı de takviye ede- :ma!lın faz.la miktarda topçu ku~et:I. v~ nu.ştu. DUşman işgali altındaki liman- hatalı bir yola girdiğini anlatırken har- GİDİYOR? .. 

aa1 ve Rumen lejiyonerle.ri kumandam cektir. dır. Şehir mUdafae hatları her iki ilti- lardan Flesing, DUnkerk, Kale limanla- ba tekaddilm eden günlerde İtalyan ~ Londra, 23 (A.A) - Lord Halifalg 
S. Horya Sima irat etti~ bir nutukta ez- 1:-<>ndra, 23 (A.A) - Singa~~ umum! kamett.e 00 ~ ~ometr. derinli~- rlyle bazı h~va mey~ hücum vekiline ıönderdiii bi.r mesajı okumuş· sonuna kadar 1imaJı İnıilterede ~ 
l(lm]e demi~1ir ki : valisi Malezya topraklarının yüksek mU~ dedir. edi~tir. Bır tayyaremız kayıptır. tur. Bu mesaj iJd memleket uuında ve aonra Amerlkaya gidenk v...,._ 

- I..c:ıjiyoner hareketi d.Uıiplin ve sev- dafaa .. hazır!m:ıarından bahsederken 4un- smı BARRANtDEN BiR IHGlı.lz tam bir anlaşma ic;in umana seçmiş ... büyük elçiJiii vazifesini ifaya ~ 
li 'Üzerine isünnt etmektedir. Bunların lnrı ·~~~m?tır : 'b . ük' SEVKED!LEN ESİRLER DENIZAL'J'ISI KA YJP JWd etmiyordu. B. Vinaton Çörçil ~ caktır. Hariciye nazırı B. F.deıı 1NcCla 
biri di/'.!crini itmnm eder. Ehemmiyetsiz. - . a aa .tertı atımızın ~ e~e- . . ? İn . . bfr zaman İtalyan azametinin düşmanı vaı.lfesine başlamıştır. 
IUi tefehhümler halledilmelidir. Muhtaç lly~ti, asker m~t<larmın çoklugu, Buyilk Filistıl.n, 23 (Radyo· 22 S.) - Kahire- Filistin •23 (Radso • 2"' S~ .- ~~lız olmndığuu mesajında bildiriyor ve bil- -..-. 
olduğumuz ""'Y teşkilAtunız dahilinde Brıtanyanın müdafaa ile mükellef ol- de neşredilen resmt tebliğ: Şimdiye ka· ba~ye nezaretinin. bir 1.e~hğine gore, }uıssa şu noktaya isaret ediyordu : 

• .... . . . .. duır..· yerleri muhafazaya ne kadar ..ı._ Sid.i B ld ~- dil tt l şimdiye knclar Us..<>Une donınern.lş olan K tin d (Ko.ı da 
demırden bir <lısıplın gostermektlr. Ke- h b" • t • eliğin' öst kt di uw- arrn.n en SCV'Ae en a yan Suvarşif adlı İngiliz denizaltısına kay- " on A an a ıta ) ne olursa ol- Almanyonın yeni ta

lepleri ve Franıa ~ik h UkUmetlc münasebetlerimizde de e emmıye :_er-·ı .!_~rme e r. esirleri 1704 zabit 14503 neferdir. Daha bolmuş neuıriyle bakılmaktadır. ~~w, hatta yalnız ~a bile 1.nıilterenin 
alslplinlc hareket etmemiz ]~dır. tlerlde daha bir .kaç bin esir aevkedil- --·---- mhayete kadar nıucadeleye de\lam ede-

1L ŞEYLER 1 •ı melerini beklemektedirler. Bardiyada c~ine inanmanız lhınıdır. Size tarih - • -
ft0'1_ tere Ve taarrutlnnmız blk1şaf etmektedir. Gala- JapOD ablokasl sahifelerinde kaydedilecek olan bu aolo- - Battaralı 1 inci SoJailetl• _ 
~ - batta topçularımız faaliyette bulunm~- nel daveti yaparken bunu bir uaf hue- ı .. . 

Uruauaylılar lardır. biyle yapma~ inanmanızı Jsterbn.• ar~ goz ~tir. Şimdi Vifi htlktlıo 
Jiiia «enı•şledı• B. Cörçll sözilne devam ederek b-u metini yeni bir istilA ile tehdit ediycır, 

"19 mesaja B. MussoJin( tarafından verilen Intleıin, Pllnlar hazırlamakta kendim 

....... -...... . 
A:=;~uj?a~a i lutlığın 
net·c ıeeıı.. INGILIZLER URUGUAYDAN 
Harp dolayısiyle muharip memleket-

lerdl' yiyecek mnddelerl tasarruf edil- ÇOK MAL ALACAK 
ln<'

1 
• ... HattA bunu temln için kedi, Londra, 23 (A.A) - Velligtonun rl-

..... Öp· e emsali hayvanların itlafına ça- yasetinde bulunan İngiliz satın ahna ko-
tlışı1dıgı mem~ekctler vardır. Kuşlara misyonu bir haftalık ikametten sonra 
hfJe yem verılmemektedir. diln Montcvidodan aynlnuştır. Heyetin 

Maahaza kuş besllyenlerln ve serbest Urugvayda yaptığı temaslar neticesinde 
'ezen kuşları sevenler in k en i hesapla- bu memleketin İngiltere ne ticaret mU
rına yem yet~tirmelerine mUrnannat badelelerl c;ok artacaktır. 
edilmcmekted!r . Murahhaslardan biri Roytc.re ııunları 
Viyannda parklarda kuş muhipleri için s<Sylemiştir : 

ay çiçeği yetiştirmek Uzere yerler ayni- • - Urugvaydan daha fazla ınal al
ıını~ \•e bunlara tohumlan verilmiştir. mak için bUkUmetimlze tavsiyelerde bu
Bu ruretJe• gUzel öten kôşların kıJm lunacalız. Zira Urugvay kadar memle
açlıktan telef olmalarına meydan veril- kethnlı.l seven hiç bir memleket yok-} 
11l47ecelrtı,. tur'• 

ltalyanlara y;~;ı;~;;· 
ve B. Bitler 

ec\•abı da okumuştur. Bu cevap Habe- dUnyanın en büyük mUteh•ssııı san4b-

c ENU B r ÇIN LiMANLA 1 şistanın isülAsı gUnlerinde İtalyaya karşı ğı mu~~· Fakat M~re~al PeteJıe R NA ıni1letler cemiyetinde ceı.rt tedbirler karşı 1ıeh~tlerinde pek ilen gıttijlnl uı-
UGRAMAK YASAK alınmış ohnasından dolayı İngiltereye lıyacağı gun pek o kadar uzak dellldlr. 

Londra 23 (A.A) - Taymisin dip- karşı beslenen ijtbirarı U\Şlyor ve İtalya- Alman işgali altında bulunan topra)r-
lomatik muhabiri yazıyor: B. Hitler Tokyo, 23 (A.A) - Domel ajansı ce- nın ne olursa olsun Almanya yanında larda bile Fransızların hAlA bUyUk bir 
ttalyaya yardım hu.rusundaki dil- nubt Çin sahillerinden Çan Kay Şek olduğunu ve Almanya yanında kalaca- millet olarak durduklarını belki aramı-
şUnce ve niyetlerlnln ne olduğunu hükUmetine sil&h nakliyatına mani ol- ğuu bildiriyo,. ı. da unutanlar vardır. Fakat Fransız ltö). 
ihsas ~ bulunmaktadır. tngi1iz nıak için Kuantung eyaletinin cenubu B. Vinston '- rçil İtalyanın hangi hak lü.sU, Franslz ~. Fransız uker~, 
Yunan muvaffakıyetleri B. Hitler garbisindekl bUtUn limanlara ablokanın n sebeplere dayanarak Yananlstana ta- ınllyonlarca hakiki vatansever ve de-
için hiç şüphesiz bir sUrprlz olmu~- teşmil edildiğini bild.irm.iştir. _ arruz ettiğini somıuştur. B. Mmsolini· mokrat bir ikiltle vardır ki bu topraklar-
tur. Bundan evvelki bAdiseler; kcn- Şanghay, 23 (A.A) - Japon sözcUsU nln memleketini Gestapo pnpterleri- da yaş8ına!a devam ediyor. Bll kUt1e 
clislnl bir aUrprh karşısında bıraktı- cenubı Cindeki l!manlardan istüadenin nin işgali altına koymı k l(İll mi harba sarsılmamıştır, ~nntF, fakat her 
ğı :r.aman., B. Bitler dalına meseleyi bUtUn yabanCJ gemilere menuıu olduğu- giı:diiini 110rnn~tur. ingiliz başvekili şeye rağmen duruyor ve münasip b1r 
tetkik etmek ve mukabil taıarnn:u nu, abloka kararının tatbik mevk:line ı.on askeri hezimetlere temas etmiş ve ~an bekliyor. Tarihte eın umulmachk 
'1yUk 1ht1mamJa hazırlamak için va- korunası üzerine bu limanlardaki ya- sörllne şöyle nihayet veım14tir ı umaolarda blkındıtma phit elduiu-
1 . ıt bulmuftu. · hancı vapurların yarın akşamdan tVVel • - 1ıfe ltu .......... tek bir ab•• muz bu kuvvet, ifte o mllyoın1arca l'raa-
- ··-··· • •. •• ••t • ~ rıak11-leıl iqp ~ IÖJ*819*. ~ ~ ....,.. ...... '""'" . .. nalıunıdıa ~-


