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flmdl lfdnd Oımıanm. b<.bası ve de-1yardımda bulunmak üzere u,yandırı)·or4 aı;f'dl, - Asa da .. pQmüz ,..adur. lllriı:ik •i1•cemb 
IMl gibi (•) sarayında safa sllrmeğl dü- du. Baba iri demirci çekici ile dcmtt dellffL =-==-== ~-~ 
fbmlyerek gazaya gitmeğe niyet etmesi döverken. oğul da yavaı yavq ocağın - • - MI -ı 
ıneinlekethı her tarafında bu genç padi- körüğünil tahrik ederek yanan ateşi tmıir barosu l,u sene yıllık içlirnaım .:;--:. ı::::r: :-=-~; 
ph hakkında umurnt bir takdir ve se\•- kuvvetlen~eğe çalısıyordu. ~~kat her yaparak inzibat meclisi hasiyJe reisi Şehrimizdeki Amerikan tütün kum- rr· • w "• ._ • _,. • _....._ • ., milaimııla 1Mıl wıia teklif eylemiş .ı-
iıi hisleri uyandmnıp.ı. Şairler padişa- ncdeme, bugunlerde ~ Alinın ~ intihap ~- panyalan Basta tarikiyle Amerikal'a ,.... •" .- • ~· - hiziL 14 Mı 

lhm bu teşebbOsllnil meth ~tmck yolun- yetinde babasuıdamlmdaustugöziiKarane çarpaAl.ndabırl- iki senelik müddetini ikmal .. ederek t-'-riL-n '2000 ton tütün eevlıı: odccekle- Deniz yoliyle ltalyaya nakliyat Y.., • •• .!~-~ ~ .. .__1!._ · 
,_ __ 1.:1 l ,__ tl b -1..-t.ı.. - oe J 1 !L! l-L • . • b" ta.rı.euiiimm Smıye ...---· - ıa-"'8 uzun ~e er yazıyorıar, !-;ana l ta- a~ peyü bao t•:. ~" · ..... kımıldat in%ıbat meclisinden ~ uç izanm rini nlakadıırlnra bildirmişlerdir. Bu pı maımı. uu mem e&et ticuetW ar .ıeMilmek isteoilmİ$ elsa ._. Mle ft41-

rihler diiJllrOYorlardı. O devrin en yi.ik- ~ın gonm yor, ua swrugu ır- yerine avukat B Rasinı Atala. B. Tay- 1c. • • 1 1 lan 1 h hayli ~üteaair e~. y~en mUl: ~ kimsnila '6phesi oJma.. 
ı11ek sairi teIAldd edilen Ncf'i bil~. diller- k n bile kafasını dolduran düşüncelerin ç ıı B. ~ ~ler ve reisli- sev ıynt ıçın umm u 0 vaııo~ ar a- mat.a. "°· re. ltalya ile _t.ııeuı •• m .. ubadelelen _..._._~. -~ ...... - ·L _nm :a.. •• ~•--
C!e d~ olan o azametli, muhteşem us- t siri altında kalirak, zaman zaman ~de :~ı B. Nuri Esen seçilmişler- ~dır b~lu.~~nlakt~dır dekv!e~. de.mh ıry~llba~ı tcırun ıçın ha.ftamn uç gununde t.atan- L:;-L"~ -sulb-:-e -~ ;;'~~..:;:: 
IObile bOyUk bir kaside yazmış, Genç kendisini büsbütün unuttuğu vaki olu- dir. l ~rcsı ~utu enn. se" 1 ıçın. ususı ır buUa ltalya. arumda vagon Cropaı .er- ;-~ :uu ı,k'~--r 
Owmaııı lSğerelc onu Adeta goidı.-re kadar yordu. Böyle dalgın zamanlarında baba- Toplantıda eski ıeis B. Müıiir Birse- alaka gosterecektır. •isi ihdası brarlatmlfb~- Ba suretle Biç bir milletin t!:afıada g9züınüa 
9-kınmıştı. Şimdi her kesin dilinde bu sı ne emrederse onun aksini yapıyordu. lin hizmetleri takdir edilerek muhabbet YILUK BAKIR DiTIYA.CIMiZ bcm Balkan memleketlemıe ve hem de oktur Buna .• bialuce defa &ıtbar-
kaside dolaşıyor, bilenler btlmlyenlere Meseli: tezalıuratmda bulwımUŞ\ur. 1'ESBtT EDllJYOR balyaya mal aevk etmek mümkün ola- t.._ İ>aima t~ Tupnkla-
Dnu daima tekrar ediyorlardı: - Asıl körf; dese. körüğü bırakıp Yeni baro reisi B. Nuri Esenle inzi- McınleketinlİZdeki s:mayi m~csclc- caltbr. .mnaa ..-. enmiyetimae yan göde ha-

.Merhaba ey rllzg4nt1 ,eh.riUtrrı ateşi söndürm' :: girisiyordtL O zaman bat meclisi iz.alıgıoa seçilen arkadaşla- rinin yıllık bakır ihıiyaa tesbit edil- Haber alcbimma aöre ltalyanlar Jnhasma da tahamMil etktM.yD. Bi-
S4fderi Memo, öfkeleniyor, oğlunun bir ~ va- ra muvaffakıyetler dileriz. mcktediı. ihtiyaçtan fazla kalacak ha- 3000 ton kuru fasulyaya talip olmuş- ımcllaleyb bWnılc dest ge~inack h:in 

Arıa cu ffmden.ğertı tlyflı ri-reyytı ramndığım görerek onu kovuyord~ .. Kn- --•-- kırlardan en mühim k.wmı Etibank ta- lardır. büyük mii.şkiiliıt yoktur. Suınimi da\'• 

Tiwma nala yemm euferse ~~eri ~~~\t: ~~~~:~~~o~~;~~:n~~c~~ı~;;: Şehrimizdeki ... E. -~e-·d--e·-·h-.. a··-y·-v·-a·-·n-·-··-·ı-·n-·: •• -r v_e,-·-u.:z·-u~·m ~:a~~::i~lı~=~lardan da istedi-
M11rt(1Zll nnrafc dcrm denn duşunmrge koyulu- ~ ~ B~r hariciye nazın Tiirk matbaa-

Bir gaza ettin ki hoput l"fllt:'dm \:Ordu... Mu··ıkı·yeliler tının bazı neşri,yatıua küçiik bir tariz 
· Peygamberi Kara Alinin bu kadar dal~ın, dü ün- nesıı•nı•n ıslahı sahşlan çok yapnuşbr. Bu n~atm iki hükümct 

• t1 kasid · • "'t'li bulunmasına sebep DC'} di acab ., • dd . arasındaki münasebetlere uygun düş· 
~~ h~yuk :!lliu: bv:rl~:Un r:~ ';inrten~ çocu~u kafasının kine ~i~erek toplar~ ar e • h tı• mcdiğine i$aret cylem~il'. Fakat derhal 

ıy <>r . , ıg .. 'lr.lVll sınen hır g nç kız hayalım blr ıçm... arare 1 hatırlatmak isteriz ki Türkiye diinyamn 
olan nazlı Bı~Min Viyana se~ası uıc: ürli.i unutamıyordu... Kara Ali gece -• - hiç laiı' kiş ·.ı:1e nstlaumıyaeak milli 
rinde yükse~dıiU o şanlı, şcrpfü ~emte:ı uykusunda bile onu duşünerek: Dön akşam geç Yakte -·- - · - bir birlik i(indedir. Millet. lıükümet 'e 

i:;.aıc.:ıb:!e~::~~tı~;~e~: -dGUlend~m, Gülendam diye sayıkla- kada r samimi basbi· MONTAFON MERKEZi OLMA· B. ATIF INANIN RiYASETiN· matbuat arasında en küçük bir düşünce 
manda bu. yeni tqebbU~ .. htr zaman- yı~at::kdı~· ve Gülendam, fala bak- hallerde bulunuldu GA ELVERiŞLi ÇiFTLiKLER DEKi HEYET BUGON GELlYOR ~-r;~i~=ag:;:.c~:! e::..ı~har= 
~beri sislerkaarasıbedncla gom1ulilhikl:l1:ma~: t.ırmak irin Penbenin "anma geldikl"'ri Mulkiye okulunun al~ üçüncü yıl- .__ J km 
wı u y en pn 1 a ımıu: . ..,.- . "' . " .. ~ .. . . . Ege mıntakaamda tesis edilecek B. Atıf İnanın riyasetindeki kuru nazınnm ~·~·M-. yaaı ar ~. ı~c;a 

n nuru~] ki f >lm.- • ı ~?- Kara ~ ~~ beym kızını Ror- donumü .~~betiyle ~ bu- Montafon mcıkezleri için B. Nazım ım;yve ihracatçılar birliği heyeti bugiln bunun. seWHoi Tikki~e degıl ~ ıne 
;:~ı ~~~~d'; :ıu1~ıu:d: b~:a 'llUS, sonra donuşlennde onların peslPri- lunan mülkiye mezunlan dun akşam İz- Uygur Manisa Te lzmirdelci muhtelif İstanbuldan Tırhan vapuriyle şehrimi- Bul,ıaris&aacla aramak ıcap eder. Sof)a· 

k d
• ne takılarak genç kızla dadısını takip mirpalas salonlarında toplanarak bu :c..ı·ı..ı • kik _. . Zi V-'-~ 1 __ ,_t. da (ikan fakat BerlilMien idare edilelt 

her kes sevinme te i ı. . • B ) k "k t t had· . k nd. ralarında · ı çuuıır;; erı tet e".emış, raat CA•· ~e ge ~ ır. .. w 
Bu arada sllAh tamir etmek, kıhnc. ~ıştı. ::. u d~et .~igençpt ;nbı ~;"~; • ~e~'lde ~laı~!:" bera:;~. letine gönderilmek üzer~ raporunu ha- Dün borsada ilzürn ve incir satışların- ~~l 1!"1~ ~~ete~~r~tı; B f' 

bırak ve pala bilemek ~ihi sanatlc-ri üa mı ogren. ıg · gı ' ~. 1 
• • a;• r ırk 1 ·...ı reli e :r:ırlamıltn'. da göze çarpan bir hararet mUşahede 85 

•• ugu 1 te .mum 0 yaa e-
tahkikat netice~ınde huvıvctını c u ne yctw~e r. M f k • ._ ,,. 1 . 1. d!l-•.,fi.. F. ll . bugünl' erd biraz. cavuzlerde bulunmakta ve bu.olan da 

edıon e!ll&fa dı yeni bir faallyet saha.g • -tf k lm ... G •-'-'- kadar devam eden hasbi onta on mer eu ounaga e verı:; ı e ww~. ıa erm e Bu'-- --'-olan -~L-- --1.4-.1.-L-renmege muvcu a o W.1U... eç fl.t..ıı..u; - - -ı ~tt1·t..ı T• ___ _J C" .. _,.. •f Ü,__, v• k tl 'bü al ·ı ljl§Cll. ·-.ı ıı:;ıuuıa yaynuuı.-liUo 
1Çt1rnı~ bulunuyordu. ÖğrendW malılmat, Kara "livi w ·· t- haller arasında mektep hatıraları y5.de- ~?~ en -r: ııuer .•~ı: umu!u ?' ~- Y JU:>cıe~ıne uvve e 1 m ven • Bulgar hududu ile Edime arasuıttaki 

Sulh ~amanlannda valatlannı dille- hiş bir hayal sukutuna uğrab- .. ~tc mn- dilmiş ve çok samimt dakikalar geçiril- ~~ B. AJ_ı Okan ~:ti(!;• K~~ol ç.ı~lı- mektedır. * mesafeJ'i ölçmeic kaJkan Bulgar pı.ete-
linlarmda uyku çekmekle ~ren silAh hiyetl haiz bulunuyordu... ÖVle \•a1 •• ~· "': öd~te lsma~. · e, grrm~n e- &erine mukabele eiilmezse Türk matbu· 
tamlrcllerfyle kılınç blleytcı1erl şimdi Gülendam b·r bey kw .. Serez beyinin Öğretmen B. Mithat bu münasebetle red~ Gülagaç: Dilti~de. Makaron, Sa- atı milli vazifesini ifa Q'lememİş ·olar. 
_.. gOndib.:e katarak alıalinln 1smar- k K d. 1 • k k ··z1·· b" bı'r nutuk irat eylemir: Parti müfettici lihlade ldala naluyesuıde Hazncdar lTALYADA lNClR VAZtYETl B-ı-- ..... tı B··•- h"'·üm-~-:-
&=-.,,.4 ızt... en ıs ısc. ap ara yu u ır . ......,, _. .ftJ"--1 .d. B ·r ı·kı d b 1 'OUjl; ... mauıua ...,.ar IUl -
fıdtlh işleri bltfrmele çahsıyorlardı · v H · · f c, .. l B Calip Etıhtıyar bu nutka cevap \·er- çı uuen ır. u çı t 1 er en azı an b " tut.._~- bas' tli la det ıe-

Sereı: kasabumdald bUtUn demircl ve <;ındagene çocugu... em. ıc;ın, Pn:~ ~~1 • m.istir. satın alınacak ve hemen faaliyete geçi· Roma ticaret ateşelilimizden mıntaka d~t~'-~~ ...... ..Lo~~.._.a~· oncyıai-
cn mın soyuna men "' I'\ an '"lnrruar I k. . Ud"rl .. wUn eJ bir ~· __._, .&u.nr. A~ıam 

.Ufthrı clttkktnlannda tıokı. an kovanı ,.ingenelerden nefret edlyorla ~· Bun- Zıyafefin sonuna dofnı da valimiz B. ece ur. • . w t~~et m u ug e g ~ rapo~ sil fazlasile bu yola yakışan samimiyed 
gibi blr vaziyet pey4a olmuştu. Bunlar, lar en menfur, en asa~ı ta"1ıı1<acbm bir Fuad Tuksal heyecanlı bir hitabede bu- B~ çıftlikluc de boga1ar v verilmek gore İtalyanın bu ~neki inclı' rekoltem I~ W.-i• şüplaesi .ı--
abahtan akşama kadar m0şteriler1e do- ı.-...r cimi olarak telakki edili~. lunmuşlur. auret.yle M~tafon. ırkının ~galmaaana normal olarak 'lO bm tondan ibarettir. .U amektiı'. 
luJOl"_Cfu. Hattl 1Mı dftklrAnlat" ihtiyacı ~~ - ..-e ..... - IDe7daa v~.'·. Bu ~~lann ~- ihracatın hemen tamamı Almanyaya ya- Z"ıra hanj hblaı i«hlimiıiir.. Bum 
hrfıhyamadıldarmdaft llemn be,-1. _ B t T lf B D f - R • f bmma lıll9U5ı hrr ıtina gost~ılecektir. pılmaktad~r. !akat bu;ıun lasmı ~- hizmet edecek JMitiD mDledere S.Mlfto 
btrMtte tefere gidecek olan erler slllh- - esım , .. e otog\I - - · -- nı hurda incirler teşkil eylemektedir. rmıiı .. ,,.. -...... Aksiai .......... 
lannı tamir ettlrmek lçln hazan, demir- POLiSTE ttalyan dahill piyasaamda . m~ len bqm da ~ sürıclilw..,.. ... • 
cllfk yapan çlngcn~l<?te de milracaat et- f • • Ba baftalll lftaÇlar ~c top~cı arasında Y.emeklik ıyı ~ım ralmu. 
mPlc mecburfyeti karşısında kalmakta Cezaya ıa11ı1ı ra sergısı Bu haftaki ınad,ar, hakem;; şunlar- ınclrlerın kcntalı 250 liret, orta nevUe- Dikbt edilecek nukta şudur : 
ld.ler. §Öl'Ülell fOf ÖP- Her sene halkevi salonunda açılmak- dır : rin 275 lire~ sanayide ~llanılan hur~ Balgaristan harici tesirata ka,.llnlll 

Bu vaıfyet Kara Alinin babası demir- Sahil park gazinosu önUnde. seyrilse- ta olan amatör fotograf ve resim sergi~ Altmordu • Karşıvaka B. Takımlan.. daların nzamı fi.alı ı4o lırettir. kapalı bulundunlukta Türk • Bu)pr 
ci Memonun ekmeğine yağ sürmUstU. fer nizamnamesine r.vlcırı olarak otoıno- sinin bu yıl birinci ltanun ayında a~l:.t- Saat 12 de karşıla,qacaklardır. Hakem --·-- dostluğu ula .sanıllluyaeak, ebeii ltir 
Sair zamanlarda issizlikten karısı Pen- ed. f B "C'~ cağı öğrenil"'i .. tir. Alaettin ..., _____ va.. mahiyet iktisap cyliyeeektir. Bu do l· · bilini sfiratlc sevk en 50 ör . .c..'5n.:•e .• ...,. il ncaano • R isini 
beye fal açtıran Memo, şimdi meşguli- belediye zabıta memurlanndan B. Meh- iş~ etmek İsteyen bütün amatör· A. Taknn1anna ~elince : Altay - De- BeJedıve e n lnk ayni zamanda BalJmnlar sulhun ... 
yettcn bir saniye bile başını kaldıramı- met Çerhnan ceza yazmış. bu arada ~ lcr ynglı .boya ... sul~ boya ~stcl. Cuvaş, ınirspor saat 14 tc karşılaşacaklardır.. tetl:ilılerL teminatı olmak bakımınftan beşeriyet 
yordu. Memoya bilemek ve b<nuk yer- fo"rfiıı•'--'-.ı:.,e memuruna ar..- bir ha· Ofort. 1 ahta .uz.erme. gravur, kara ka.- Hakem M .. .-4nfa B"yradır.. i~in de hususi bir kıymet ifade edettkiir. 
1 rl · _ .l'l k ahal f - ·~,, YL 1 d b d h 1 W>..- " Belediye r~isi Dr. Beh<:et Uz dün Kül- RAwr•ı AltAKO~LU e tamır L-w m~ üzere i fara ın- reketle hakaretle bulunduğu iddia olun- em, esen, gı ' Tcaım sanatına a ı Allınordu - Karşıyaka saat 1G ela kıır- bul an ..,.. v 
dan her gün yilzlerce kılınr tevdi olu- m••-'ur. Şofo"r l:akkın..J- aynca L-ka .... t her nf"vi eserlerini bu sergide teifhir ede- 1 kl rd H k tiirparka giderek tetkiklerde unmuş 

rd " ~· ua ıuı ·~ b·ı kl d. T h dl k 1 ı aş.'lc:ı n ır. a m Ferit Simsaroğ- ve baz.ı emirler vermiştir. 
nuvo u. suçundan dolayı da muamele yapıbnış- ı ece er ır. eş ir e i ece resim erin ludur.. c• d k• d "' 

Memo her gün daha safak sökmeden tır. mevzuu serbesttir. Ancak bunların ta- - -·-- -----·--- IV8F 8 J &2 -
evvel çekicini eline alarak örsün başına biatıen yapılmış olmalan lizımdır. Ser-
geçiyor, oğlu Kara Aliyt de kendistne Bir yangın IHqlangıcı giye iştirak edecek oı.n eserler arasın- AlfSIZCA KOYVlfDB rtre ue Bayrndırdald Jara kar yag"' dı 

Merkez ~esi civaı·ında Akseki da jurinin intihap edeceği eserlere mü- BiR KJZ JEAÇJRllA hayDaa llasfallğ ... 
bankasına ait UzUm boyama fabrikası- kilfat verilecektir. Aynca mükafat alan Kemalpaşa kazasının Yemiş köyünde Tirede ve Bayındırda mandalarda çı- Evvelki gece ve diln Manisa da~lari
nm bacasındaki kurumlar ateş alar8k ve jüri tarafından beyenilen bu eserler- Veli oğlu İsmail Yılmaz, Ansızca köyün- knn barbon hastalıi<ıru mahallinde tetkik le. İzm!rln ci?r d&ağ~arma, Yamanlara, 
y~ çıkmuısa da derhal söndürül- den bir kısmı Ankarada açılacak olan den Ali kw Falrua Kul'ucuyu kaçırdığı eden veteriner müdUril B. NAzım Uy- Nıf dawı:ın yüksek zırvelerlne k8'r yal· 
mil.$tilr. h:ılkevleri resim ve fotograf sergisine dd' · . .ı~ l f . d l · • mıştır. Bır aralık .İzmlre de kar serphı· 

d l k i ıasıyn: tutu muştur. gur zmıre av et ey eınıştir. 
1
.1 1 d.. .. t"' H ala t ,:ı 

gön eri ece tir. - --•••••••••••••••••••••••••- ı er uşmuş ur. av r amamen "'· 

İnciltere civarında donanma - deni7.altı arasında harp ve iki kahraman 
arasında bir kadın.. ~ ve casusluk 

1 - Şimal denizinde casuslar 
ll•••emz .. Mütbif Türkçe SözlU şaheser. Matineler: 2,15 - 4,45 - 7,lS-9.45 

VE 

2-BATAKHANE KIZI 
l'RANSIZCA SÖZLÜ 

..... .. ... 3,30 ...... 
İki filim birden: 5-12-9'0 hlifH!l~ gününden itibaren: 

Tayyare Sineması rı: 3646 

J·········:·········································· ... ··················••\•••••••••: 

i ~ BUYUK ı:lKA YE i i 
• • • • : ......... ~ ................................. ...•............................ : ......... : 

Umulmıyan Saadet 
-----------------···~---------------

T AMlW: OÇ Yll.DJZ 
-34-

- Sizi odanıza çıkarayJm! dedi, An
ne-ın ibtimtılt hesaba daldı mı artık onu 
bund::ın çıkarmak lmklnı yoktur, 

Glilcn }anyana uzaklac:tıklannı, rner
" ni ; ktıklannı ve dehlizde kaybol

'nrını gördU. Bundan daha tabi1 bir 
• v ol akla beraber bu hal onun ho-

n.ı tm 'yordu. Bu mahiyette daha bir 
'· nahoş silrpıizlerle k&r!ılaşacağını, 

fakat ruhsatnamesi gelmezse ertesi gU
nU gitmek kararonı da tatbik edemlye
c w nl hlasedlyordu. 

K ndtsı de acele etmeden odasına ıtt
tL Glyinınek için çok itina gösterdi. Fa
kat f c;fanbuld'.ı iken çok g{lze1 bulduğu 
arkası ı:. eli gri saten robu muazzam 

oda içinde ho§una gitmiyordu. Aynada 
kendin! le)'l'edeırek cbiçlmslz giyinmiş 
gibi görilnUyorum!> diye aöylendt Hal
buki bu robun, sU.Sleri değiştirilince, 
başka bir tekil alacağtnı Umlt etmifti. 
Görenler pek beteıımişlerdi. 

Klipsin yanına sunı bir çiçek takarak 
zarafetini arttırmak, yahut kül renkli 
bir eJarp takmak çareleri vardı. Hangi
sini yapsın: Klips daha zengin duruyor
du ve bunda karar kıldı. Fakat aynasın· 
da gördüğü akisler onu tatmin etmiyor
du. Gri, ihtiyar kadınlara gidecek bir 
·enkti. Kumaş alırken, mavi rengi ne
J n tercih etmemişti. 

Böylece inmeğe karar verdi. Fakat 

---·-- şa çevlrtniştlr. 
Hava /( u r umuna ELHAMRA Sinemasında MABKE-ME_l_ERO_~·-;--

kıymet/i teberrülerde ESRAR S'ArANLAR 
bulunanlar BUG'UN MAr J.NELERDEJf ~iBAREN Maldıant oldulGP .. 

Haber aldığımıza göre Tüık sanayi 
ve ticaret anonim tirketi hava kurumu
na bin lira, Y UKOalavyanın Koma nova 
kasabasında uncu B. Ru en Mahmul ta 
on liıa teberru etmiılerdİT. 

Evvelce evini hava kurumuna teber-

iF.riHAR VE ŞEREFLE SUNAR 
~ ·uµaıuanı\as 'tf!l<>ıu<>MS kı tanıyan ve çekenlerin filmi 

SEVEN KADIN 
rü etmit olan Gaziler mahallesinde Fir- Emsalsiz şalıcscrlcr şaheserinde • 
kat eolcaiında 3 7 numarada mukim • 

Yangın yerinde esrar satmaktan suç· 
lu Mevlut oğlu Mustafa ve Mustafa oğ
lu Sabrinin üçüncü cezada muhakeme
leri neticelenmiştir. Mustafa bir yıl hap
se ve 200 lira para cezasına. Sabii bir 
buçuk ay hapse ve bir lira ağır para ce· 
7.aSlDA mahkUm edilmişlerdir. 

E.IRAR 
u..ıw bayan Nazife bu defa da n par- ROBERT TA YLOR • BEDa LAMAR 
çadan ibaret olan ev efYUlnı yine hava ı·oKS JURNALDA : En son ve en mühim haberler. 

l~nlerde~ 
~da çay kenarında nargile ku· 

karumumına teberrü etmiıtir. SEAJ'.ıı'SLAa : HER G'ÜN 2 - 3,30 - 5.38 - 7.31 - 1.38 DA 
Tüccardan Alber Gabay ve e~i ile Cumaı1esi , .e pazar ıünleri 11.30 ve 1.o'W da ili ve sr n •n vardır .. rarak karşı kar$ıya geçen ve esrar ~ 

Ahmet oğlu Mehmetle arkadaşı Vahi
diıı ikişer ay hapislerine ve birer lira 
aiır para cezruıına mahkUıniyetlerin• 
karar verilmiştir. 

zahire borsua aimsarlarından Mua DİKKAT : Haıia.lun hu J(ÜllÜDde ilk hatlanıa samlan UCUZ HALK 
Hemsi de altın nişan l Uzüklerini hava l\IATINELEKiula.. F'aatieri .• %!) - 25 - 38 KUKUŞtU& 
kurumuna vermişlerdir. ... ..... ..----••l!lm•••••••••••••------~ 

' 
merdivene doğru giderken, Rezzan \'C' 

Rasimin holde görtqtüklerini gördU. 
Reı.zan beyazlar giymişll ve robu dos
doğru Calibeden geliyordu. üzerinde 
mücevherat namına bir şey yoktu. Fa
kat dekoltesinin aşağı kısmına nefis bir 
zümrüt iğnelenmişti Zorla elde edilmek 
imklnı olmayan kibarlık onun üzerinde 
idi. Gülen acele geri döndü, odasına gil'
di ve klips yerine kut renkli ~rpı tak-
tı. Fakat neıesi kalmam11tı. Bundan 
kendine itimadı kaybolmu~u. Rezzanla 
şıklık mil.sabakast yaparmyacağı belli 
olduktan sonra, tuvaletinin bu teferrüa
tının artık ne ehemmiyeti vardı? 

Az sonra ev sahiplerinin yanına indi 
ve aofraya -geçtiler. Fakat muhavereye 
o hiç iştirak etmiyordu. Anne hanım 
mlinhasıran kO§ular üzerinde fikir yli
rütmeğe devam ediyordu. Bay peder, 
CcmUe karşı, çiftlik kiracı ve ortakla
riyle olan davalarını uzun uzadıya hl
kftye ediyordu. Rezzan:ı gelince, Rasimin 
şerefine bUtün ~aşasiyle parlıyordu. GU
len bir kelimecik söylemeğe heves etse 
bile, buna meydan vermiyeceği belli idi. 

Genç kızın silkQtu ve. tuvaletl hiç 
kimsenin nazarı dikkatini celbetmedi. 

::s::: 
tasanın bütün şevk ve cesaretini kıra- var ve onu tekrar ele geçirmeniz lhti- göl kenarındalU yolda gidip gelen iki 
cak şey de, kimsenin meşgul olmağa mali pek azdır. gezicinin gölgelerinden gözUnU ayıramı-
gayret sarfetmediği lrliçUk bir genç kız Bunun cilzülmeye> değeri olmadığını yordu. Rezzanın sanşın saçı, RasimiD 
vaziyetinde kalmaktır. zannediyordu. Genç kız hafif bir sesJe esmer başına doğru kalkıyordu. Birbiri· 

Yemekten sonra Cemil Giilene tarasa- itiraz etti: cFakat o benim sevgilim de- ne ne diyorlardı? Gülen içliıde milthiJ 
ya çıkıp orada kahvelerini lçmeği tek- ğildir ki. .. > Bununla beraber, hakikatin bir kıskançlık, tahammül edilmez bir 
Jif etU. zıddı olan bu iddiayı ortaya atmak için kıskauçlık duyuyordu. Elinde değildL 

- Hiç olmazsa orada, başbap, biraz sesinin ne kadar acınacak bir şekilde Şimdiye kadar başkalarından bahsini 
konuşabiliriz! dedl titrediğini kendlsl de hissetml§ti. işittiği zaman hiç anlamadığı bu hissi 

Zarif peyzaj yan karanlık içinde per- _ Ne bileyim, bana öyle geliyordu. şimdi kendisi acziçinde, bUtUn ıstıra-
delenmişti. Sun't gölUn sahillerinden, Onu tekrar gördilğUnilz vakıt 0 kadar blyle duyuyordu. 
kurbağaların vakvakuı kısık bir şekil- coşgun bir memnuniyet yüzilnllzde be- Cemilin son sözlerine iliraz etmenıc-
de geliyordu. Unnlşti ki ben, kıskançlıktan, Adeta bas- sinden cesaretleneu delikanlı: 

- Bu akşam çok uslusunuz. Hiç se- ta olacaktım. ÇUnkU, sizi dalmt olarak - Müsaade etmez misiniz? dedi. Sizl 
siniz duyulmıyor. tetkik eden birisi varsa, o da benim. tik bir öpsem ... lstanbulda iken, kıymeti ol-

- Sükiı.t altındır demetler mi? tesadlifümüzden beri, bana gökten indi- nnyan alellicsap bir öpilcük çalmı~Lıın .. 
Bak, hiç olma7..!a o, ne yapllğına veya JCinizi daima tehayyUl ettim. Gökten inen Fakat Gülen onu reddetti: 

yapmadığına dikkat etmişti. bu hediye de hediyelerin en gUzeli idi. - Beni mazur görUnUz, Cemil bey. 
- Ne düşündüğünilzü biliyorum. Zira siz hakikaten önUme çıkan en sc- Fakat flört hoşuma giden bir şey dej!il-

Rezzan bir kimsenin dikkatini bndi vimli ve şirin mahlüksunuz. dir. Size belki ıtüliln<: görünüyorum. fa-
üzerine çekmek istediği zaman usulca- - Rica ederim, Cemil... kat aşkı bir e;lence telakki edenler~en 
cık hareket etmeJSini bilmez. Bütün va- - Nede .tuhafsıntz! Size bir kompli- değil'm. Beni bu mevzula i.izmem«?k IUt-
sıtalannı birden kullanır. Bu hususta man yapmağa bile imkan yok. Eğer ye- fundn hulunm:ınm ı·•ca ederim. 
UzUlmeyinizl rinde olmasa bundan çekinmenizi anlar- - Eğer i~i bu sekılde karştlıyorsa· 

- Ne demek istiyorsunuz? dun. Fakat siz, hnkikalin söylenmesine nı:ı ••• 
- Sözlerimi tasrih etmek i~p ediyor- layıksınız. Hakikat tc bUtün bunlardan Go terisli bir tarzda uzaklaştı ve 

1 
ıı;-

sa şunu demek istiyorum ki hemsire- ibarettir. lıkla bir hava tutt rdu. Kuş cıvıl•• an 
nin sizin sevgili gazeteciye tutkunluğu O böyle koııUjW'ken, GUlen küçük - 8 i TM E D i -



ITILJAI ZAYllTI VE 
RICITI BERDEVAM 

B eyof luncla 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

S. hs 111otelin•llheiri4S tenelik oteldfilr mi....._ .. Y Öln• 
ütfü ......... 
8riatol oteli eRI odala her odada aoiuk •e ııc:ak akar ıulan, ban1olan 
kaloriferi nnllr. Dalüli ft huid miitmdcfit telefoRlan oWuiu aibi 

........ ft ........ lobnlu. ftldlr. 
Bittin url ko11foru hais olan ba otelin Haliç .e Marmara denisine 
......... c:illetiue de nenreti fnblideye müktir. 
Bitin bu mllkemmeU,etlere Blftlen fiyatlar rekabet kabul etmi-

ecıelr clerec:ede ucuadur. Çünkü ba otel Tadôre otelrilik mtitehawa 
, ömer t•ffl Beneiinln idaresindedir. Bir defa ziyaret ... • 
,dana koftr. Bunan için hOt6n Epliler, kendinin tahtı ilticanNla ...... ,." .................... . 
lft'AJIBlll. BKl.l:Dtt&rJxDD: 

T opkapa - Maltepe - Halkala rol unun eeaab taminb kapalı zarf uauli.Yle ebilt
rııcye konulmaqtur. Ketif becleli 31.468 lira 90 kunıı ve .ilk teminatı 2360 liradır. 
Mukavek. elailtme. ba~ itleri setel ve huaual •e fenni .. rtnameleri. pro· 
jc keşif hül~e buna müteferri diler eYnk 1S7 kurut mukabilinde Yil&,,-et 
nafıa raüdürlüiünden Yerileccktir. ihale 1.3/12/940 Cuma .Unü uat ıs de 
daimi eaciimeıule yapal.cakbr. Taliplerin ilk a.miaat makl\uz yeya mektuplan, 
ıhale tan°hinden .-. sin eYYel ~t naha mGdUrlüiüne müracaatla alacaklan 
fenni ehliyet, imzalı prtname ve sair ve 940 yılına ait ticaret oc:lut vesikalariJ'lc 
~·90 nwnanlı baur ..... tarifab ~in4e hanrbyac:.akl•n teklif mektuplarını 
ıltale günü aaat t 4 de kadar daimt encümene vermeleri liumdu. 

28. 2. 6, 10 5155 (2410) 

izndıı Ycda,..,. M.,,,,.lüoıtnden: 
idaremizde on bet lira maafl aali ve otuz bet lira tahai.tatı fevkallde ki 

l'eman elli lira maaolı ha kitabet açıktır. Bu Utipliiie memurin kanunundaki 
ııeraiti haiz liM ,.e orta mektep mezunu olanlar aruancla bilmO..baka ehliyeti 
tebeyyün edecekler tayin olunacaktır. 

Yevmi mU..baka IS/12/940 Pazartesi günü 1Ut 14 dedir. Talip olanlann 
••aitıda yazılı vuaikle birlikte müeabaka imtihanı ııününden bir gün evveline 
kadar valuAar müdflrlüiGne mflracaatlan illa olunur. 

Mektep wehadetname.L 
Silıhat raporu. 
Hüsnühal veeikua. 
Aak~tik VJlll'ika• 
Nüfus hüviyyet cüzdanı. 6, 9 5331 (2449) 

Dr. Stue:f'llUlll ~rah 
Çocak luıstalılllın mOtebaıma 

T'KLEFON: Z318 
Muayene haDest 4Z Btrind bevlft S.. 

Evi: Gktepe Kankol kaJ11S• 83411 
Loaclramo C'l'he Haspilal ~or Sld 

Claildren) lulstausiıtde ikmali tabsll et· 
•istir. 

Ol'li!ICATÖR DOKTOR 

AH!11BI' CEMii. ORAL 
Framn 11as • ..- ()pentiril 

Her dn ötle,ıe 8'ar Fraam hastMe
simle. illMea IOIH'll Ririnei Beyler .. 
bhnda- No. U.. TEU:FON : Dil 

DOKTOR ot•KaATÖK 

•AJa IWUK~I 
Kullk. burun. Bola hut•hklan 
~ 

Mwıremnest : Blrtael ...,._ 
Ne. 4'!. TKLD'ON : 1311 

Evi : cn.tııı TnmnT CM. Ne. .. 
TP.I Jl!l'ON : .. 

S2{.~1~ kıvcetinl takdir tMlen Ba
yanlann Adet zamanlarında seve -
ve ku~acalı mikropsuz. ufak. VU
muealıc ve 11hht -1 blriııcl mahrem 
tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 
altında bile bent olma. 

FEllU. YB UOI 
Her ...,.nede, bdm berberı.rtnde 

ve tuvalet ma~ bulunur. 

1089 Tanm 
3Z8 Riza ihracat 
324 S. SUleymanoviç 
235 Albayı-ak 

74 Naci elbirllk 
73 Ahmet Al1*l 
59 M. ~kci 
50 R. J. Franko 
18 j. Tara.oto 

2230 y ekiliı 

12 
9 

12 
e '75 
6 
9 
'l 
'l 
1 50 

Alhn ruva 

DOKTO& 

11 so CELAi. 'l'Aıua. 
14 iÇ HASTAUICLAIU 
zo hmir memleket hutan.l dahlJt hu-
8 Z5 tahklar Mririyat tef\. 
'l Pazardan maada her gQo hutalarını 

11 kabul ve teda.t eder. 
1 TELEFON: Evi: 2545 
'l 50 Muayenehane: 9958 
9 MUAYENEHANE adresi: tldnet Be7-

ler soblr numara 25 

Kıymeti 

Lira ICl'f. 
272 00 

tzMtR 2 NCI SULH HUKUK HA
KiMU~tNDEN: 

Davacı devlet demiryollan tarafan .. 
dan fzmir AJaancak Şehitl~r caddesin· 
de kahveci lımail yanında Nebi Günay 
alehine 9'40/2706 numara ıle açılan 
alacak daYUUldan dolayı mUddeaaleyh 
namına 1rönderilen davetiye varakasa
nın ikametg&lunın meÇhuliyetlne bina• 
en bili teblii iadesi üzerine il&nen teb. 
)ipt ifuana karar verilmit ve gazete 
ile ilineq vaki tcblipta nimen muay .. 
yen günde malıkemeyo gdmemit oldu. 
fundan hallmda l'fYap karan verilrnit 
ve muhakemede 23/ 12/940 tarihine 
mUsadif Pazartesi günUne brrakılmıı ol
duğundan mUddealeyhln yevmi ve vak
ti mezk6rda bizzat ispab Yilcut etmeli 
.,.,.abut tanfından bir Yekil gl>nder
meei n alui takdirde hakkında n-aba 
muhakemeye denmJa karar verilec:eil 
lÜZUIQu tel»Ui inabnuna kaim olmak 
bir n..._ ciinnlau.,. t.lik lalaunak 
•retbl• illa oı.-. Ufl (2444~ 

azıhane nakli 
.....,_ •del.iade Murabut 
ça~ 2 numaradaki yaaha
nemiz Vali Kham pata BulYannda 
12 • f 4 numaraya nakledildili Dln 
olunur. 

r.t.t.las.daB.,w otla 
.. Kn ..... 

1 - 2 (240) 

KARŞIYAKA 

Melek sinemasında 
YILIN TORK F.ILtMt 
feh•etltulNI• 

BAS ROLLERDE 
Ertulnd Muhsin ve Cabide 

olôm BOILERDI!: 
J'.-dl TaPır. Senma.t ve Salt ay

nca Jıavet kuvvetli Amerikan fUlnıi 
Seanslar: Her gQn 2,SO.S,30-8.58 
Cumarl.esi. Pazar 11.30 iJAve eeansı. 

... ... • ~ . • • r • 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

FOSFARSOL. Karun en bayati kasma olan lannm J••mlaaktan tase&Jerek ~ltır. Tlltb ~ temin eder. Vlcuin 
deV11mb gençlik, dinçlik verir. Sinirleri l'anlandırarak asabi buhnmlan. u1lnalmlutu Jİderlr. Muannitl inlabularda 
barsak tenıbellijinde. Tifo. Grip, Zatilrrie1e, S..... ~ Bel ~ ve lldemf lktWarda ve kilo •'m•k&o 
pyam hayret faideler temin eder. 
FOSFARSOl .. 'ün: Diler bütiba kuvvet şaruplannclan tlstilnlUlil DEVAMLI Bbı SUBE'l'LE KAN. Kuvvn', ~lllA 
TEMİN E'l'M&5t ve ilk ln·IJenanlarda bile MllrW ...... 1kt•na11Wlr. 

SdaJ..a YekiletiaJD ft8ml mlllllatle.ml Wıdlr. Her ecq_.. IAılaw. 



YENi ASJR 
sa 

Tanca ve lngilizler ASKER! VAZİYE2' 
---·---

lnS{iltere emri Ergiri ve Aya
v akileri kabule sarandanın düş-

ıtaıuan mukavemeti her 
gerde kırıııuor 

HAVA BARPLARJ 

6 UN C 11 M A 1940 

Türk - lngiliz Ticareti 
----~---------:x•x--------------~ mütemayil mesi yakın 

de~il... ~örülüyor 

Yunan hattı d&z 
bir çizgi ha

line geldi 

Almanyada bir 
çok yer, Ital
yada Torino 
bombalaneı lngiltereden mal getirt-

---·....--
intfliz harici31e müste- Delvina da zaptedildi •• 
şarı s.r>rulan mühim su· Güzide ilıi itall1an a!ayı 
aJ ere ceva.pl~r verdi ağır zayiata uğratıldı 

- BAS TAU:\FI 1 iNCi SAHIFIIDE - Radyo azPtcc;\ne göre Elbasan istika-

. -··----
YUNAN GAZETELERi BÜYÜK 
BiR UHAREBENIN AREFE· 

Si DEYiZ DiYORLAR • Londrn, 5 (A.A) - Tnymisin Atina 

Müteaddit yangınlar ~·· 
lıarıldı, Essende 31üfısefı 
f ı ı la a Ucum edildi ... 

mek_kolaylaşıyor 
lngilizler 

liralık 
de Türkiyeden milyonlarca 
mübayaatta bulunacaklar 

tihd { dılmcktedır. Kanunun bir nci metinde ılerliyen Yunan kıtaları iki 
madde inC' görC' Tanca mıntakasının hu- Bcrzakliyeri alayını ağır zayiata uğrat
su. i ı;, rtl. rı gciz önUnde bulundurula- mıslardır. Motörize birliklerden mfüe
r. k luz ı lu orulecek tedbirler ve Tan- şekki! olan bu alaylann ağır zayiata uğ
c ı ı h u halinC' uy un muvakkat ratılmn.c;ı 1n ~liz bombardıman tayyare

. 1'1 t n"zn.,...lar hazırlanmış- lC'r"nin tesirli yardımlariyle t min cdil-

muhabiri bildiriyor : Cephenin mcrkc· 
zinde Yun:uı ordusu yeni ve mühim 
ilerlemeler kaydetmiştir. Şimdiye kadar 
uk7.al· o) n Yumm battı düz bir çizgi 
haline gelmiştir. Ilımdan dolayı insnn· 
ca tasamı( edilecek '\C Yunnn taarruzu· 
nun kudr~ti nrtn aktır. İntizar cdildıği 
gibi Ayn aranda 'c Er iri schirlcri de 
dii~ünce cephe dalın çok kısalacaktır. 

Londre, 5 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği: Çnr ambayı Perşembeye 
bağlayan gece İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup bombardıman tayynreleri Dii::. 
sddorf mıntakasındn muhtelif hedeflere 
devamlı hücumlar yapını lardır. Bu 
bombardıman ı.eticesinde infilaklar vu
kua ,:!e]miB ve yııngınlar çıkmıştır. 

Londra 5 (AA) - Royter ajansı tine ve mahnlli ithalutçılarn, lngılterc 
Türk - İngtliz ticaret anlaşması hakkın- kraliyeti ve Bntanya imp. ratorlu;;u da
da şunları pildirmektedir: hilindc hüküm t mii . sec:el rine lüzum· 

t " • mistir. 
Bun , ın n ay ı hcniız ,. azih de- Bıı mu.vaffakıyetli hnrekEt esmı.c:ında 

ğıl ıy h riciy !l zırın n Macl- Yı n nlıl r 1tnlyanlardan Uç top, bir kaç 
rıt tn ıı: btl} uk C'lçisine ,. erdi~) izuha- yıiı ·r. bir miktar ağır makjnalı tli
t.-ı n. zaran lc;panytl Tanca mıntakasında fcnk ve sair malzeme almı~lnrdır. İğti
Y b ncıların emniyet ve iktLc;adi hakla- nam edilen toplar çekilmekte olan dliş-

Diğer bir yyare gnıbu Torinoda 
il~" hedefleri hombardım etmiştir. 
Bombardıman tayyarelerimizin müret
tebatı büyük hasar vukua geldiğini mü· 
şahede etrniJlerdir. 

Bu anlaşma Türk ve tng liz hükiimet- lu ol.mı emtca1ar r,tbi yünlü m::ıddelcr 
leri arasında uzun bir müzakerenin ve saire müb ~ aa ına d. ımkfin vere
mahsulüdür ve Türkiymin İn ilt rC' cektir. 

rı tc k m 1 ('(! (' ktir. man kuvvetlerine karşı kullanılmıştır. 
Evv v rilmi olan t. lim, t muci- TEPEDELEN VE 

b n ln liz büyiık lçısı Tancada 1~- BERATA DOôRU 
n bir t r. fl her \'en· har ketinc.• Moskopolisin b tı-;;ında B rnt istika-

tn0 lı:ı h" ~i.ım fn"n vnziyeti hak-. mtinde Yunanlılaıın harE"kau ınuvaffa
ltınd 7 rre k far ı.iph bırakmamıs- kıyetle dC'vam etmektedır. Yunanlilar 
tır. tngıl C're bu hususta tam serbc>stisi- bazı mühim mevkileri işgal etmislerdir. 
ni muhafaza c<l ceğlni bildirmistir. Bundan bir kaç gün evvel İtaly~nla-

Düşmanın muknvemeti tedricen kırıl
ınah-tadır. Bununl.1 beraber düşmanın 
kuvvet ve imkfınfonnı küçlimsememek 
lüzumu aşikfirdır. Nihai zaferin Yunan
lılar tarafından c-lde edilece i kanaati 
arsılmazdır. Yunan ordusunun manevi

:\'8U mükemmeldir. Bir kaç gün istirahat 
için geriye nlıruin kıtalar dövüşmek nr· 
zulnrmı yenemiycrck bu istirahatten 
vnz g~tiklerini bildirmektedirler. As· 
kcrJcr cepheye şarkı söyliyerek gidi
yorlar. 

İngiliz km.'Vetleri aynca Am ers ve 
Kale limanlannı, bir çok düşman tay
yare mcydanlannı, projekt8rlcr ve hava 
dufi batarya mevzilerini bombardıman 
etmi !erdir. 

ltalyn üzerbe yapılan harrkatta bir 
tayyaremiz dönmemiştir. Diğer tayyn
relerimizin hepsi salimen üssüne dön
müşlerdir. 

kraliyctı ve Britanya imparatorluğu ile Bu muam lelcl'd , evvE"kmirdc Jnoıl
mali ve ticari münasebetlerinin bUtiln tere ile yakın şark memleketleri arasm
sahalarına şamildir. Kabul edilen sureti da ticar<.'ti kolaylnstırmak için ihdas edil
tesviyclcr Türk toprak mahsullerinin ve miş ve uzun zamnndımbcri faaliyl"tinl 
Türk ekonomisi için satılması 11.izım di- geni Jetmiş olan İngiliz ticaret korporas-
ğer istihsalfitın biiyük Britanya tar::ıfın- yonunundan genis mikyasta i.stifarlc edi
dan mUbaynasını teshil edecektir. Bu lecoktir. Şımdiye kadar. Türk ihracatı• 
miibayanların ye'kfınu milyonlarca lirn- nın yUzde ondan aşağı bir miktnrı İn
ya baliğ olacaktır. Diğer 'kıraftan kabul gilter~ye gidiyordu. Bu nisbeün ~ürntJc 
edilen sureti tesviyeler Tilrk hüküme- artacağı ümit edilmektedir. 
••-•-•-•-•-!J-•-D-•_.o_~_a_cı_o_e_ıaer_ı:ı_ı_ı_n_n_ı_ı_ı_o_c_~ow.-..-.1 

TANCADAK HADiSELER rın çok güvendikleri Fraşari müstah-
Has.ıra uğramış olan ıki İtalyan deniz- kem hattını yardıktan sonro batı istika

ııltısı h:ıl.i Tanc.ıdadır. İngiliz hUküme- metinde ilerliyen Yunan kuvvetleri 
ti bunl rın tamiri için asgari bir müddet Permedide Kilisura hattına tamamen 
tec:biti hı:ıkkındtı fspanyol hüküınetinden hakim olan 1050 rakımlı dağı işgal ct
yeni m ltımat Le:! ~mistir. İspanyol hükü- mislerdir. Bu taarruzun Tep"delenin şi
meti de. hal ce\ ıp '\ •eceğini vaadet- mal istikamC'tin" doğru inkişafı çok 
nıiıı;tir muhtemeldir. 

B. Butler. İtalyan bahriyelilerinin Permedi kasabnsı dün Yunanlılar ta-
Tancada serbeste' gezdiklerine işaret et- ranndan zaptedilmiştir. Burada 500 esir, 
tikten onra Tan ·a İngiliz elçiliğine kar- bir çok harp malzemesi alınmıştır. Per
şı dün yapılan l-,Jcum hakkında izahat mediyi terke mecbur olnn İtalyanlar 
t:ılcplerine şu cevabı vermiştir: şimdi Kilisura - Tepedelen istikametin-

İngiliz - Yunan hava kuvvetlerinin 
faaliyeti İtalyan °havacılığının fanliycti· 
ni felce uğratmı tır. 

HER ŞEY HENÜZ 'l'Al\IAMLANMADI 
Atinı:ı, 5 (A.A) - Blitiin Atina gaze

teleri cepheden gelen muvaffakıyetli 
haberleri tebariiz ettiren yazılarında 
•Her şeyin Yunanlılar için mükemmel 
cereyan ettiği '\'e artık her şeyin bittiği 
zannedilmemelidir• diyorlar. 

EJefteron Vima büyük bir muharebe 

Londra, 5 (A.A) - lngiliz tayyare
leri Fransadalti hava meydanlanna Lud
vikshafen, Manhaym üzerine hücumla
rında infilak ve yangın bombaları at
mışlardır. Esscnden de yüksek fırınlıır 
ve diğer tesisat bombalanmıştır. -·-· BİR YUGOSLAV 

VAPURU BA'l'JRJLDI 

lthalô.t ve ihracat maddelerinin f iati 

Lüzum görülürse bu fi
a tler tayin olunacak 

~~-~--:s•x--~~---~-

Fiat tayini ve alısine Jaarelıeti meneylemelı sa
lôhiyeti 4 uefıllden mürefıftep bir 1teyeıe verildi - ~talynnlardım mUrekk.~p bir gnı~";D de büyük yürü;: üş kollı:ırı halinde çekil

ibazı üanlıı.rı kaldırmak uzere 1ngılız mektedirler. Yunanlılar da makinalı tU
postahanesine hiicum ettiğini teessürle fcnklcrlc bu yolu ateşleri altına alarnk 
bildiririm. Tnnca bnş konsolosumuz düşmanı ağır zayiata uğ-ratmaktaclırlar. 
mm taka valisi nrzdindC' hfıdiseyi derhal ERG1Rt CtV ARINDA 
protesto etmiş ve tekerrür. ~tmiyecelti Kilisura _ Tepedelen hattında yürü-
hakkında vnnd ::ılmıştır. tng~lız bın:ıları yC'n bir motörlü kola d::ı tayyı:ırelcr ağır 
muhafaza altına alınmıcı V(' ılfınlnr yer- zayiat verdirn'\io;lerclir 

nrefcsindeyiz di)or. 
KAR DEHŞETLİ 
Londra, 5 (A.A) - Royter ajansının 

Yugoslnvya hududundaki muhabiri bil
dıriyor : Arnavutluk cephesinin. şimal 
lasmında üslerinden çok açılmış bulu
unn Yunan kıtaları yiyecek hususunda 
mü kiil5tn maruz kalmaktadır. Bir çok 
yerJerae ytikseleıı kar yollarda geçit 
vermemektedir. 

Lond• ı, 5 (A.A) - Jrlandnnm garp 
snhillerindo bombardıman edilerek ba
tırılan Yugoslav bandıralı bir vapurun 
23 kişiden ibaret mürettebatı Irlnnda 
sahiline çıkanlanştır. -·-B. ı.auaı BerHnden 
Vişi).1e dönüyor •• 
Vişi, 5 (A.A) - Berline giden La

va! yarın Vişiye dönerek Alman ma
kamlariyle yaptığı temaslar ve müzake
re-] r hak.kında Mareşal Petcne malu
mnt verecektir. 

Ankara 5 (Yeni Asır) - Koordina&
yon heyetinin yeni bir .kararma göre 
Maliye, lktısat, Ziraat ve Ticaret vekil
lerinden mürekkep bir heyete milli ko
runma knnununun 29 uncu mnddl'sine 

istinaden lüzum görülen ithal ve ihr.ıg 
maddeleri içln fiat tayin etmek ve bu 
suretle tayin olunan fiattan fazlaya lt
hal.Iit veya noksanına ihracot yapılması· 
nı meneylemek salahiyeti verilmiştir. 

ao_o_o_e_e_ı_ı_o_a_n_e_ıı f•ıı:ı "9o--... -a-•-~ • B••o-ı_a_1_11 .. ~ 

}erine konulmuştur. .. Eı-giri civarında muharebeler şiddetle 
VAZİYET MEMNUNİYET dc"·nm .etmektedir. Artık Erg"rinin zap-
VER1Ct DEGtL . . .. . tı ehc>mmiyetçe tiiJi dereceye <lüşmüş-
B. Butlerden.. t_np,ıliz hilkumetlnın tür. Bir iki gün sonra 1talyn6ların ken-

protesto cdccC'ğı "ı r taraflı hareket ta- dilikl rınden bu ehri tc>rkelmf'lcri 
l?lrindcn maksadı nC' olduğu ve Tanca muht meldır. Gel n haberlere göre bü
mıntakası d~llinde _dalıni iStihkam ya- yük ~Ürü}ÜŞ kolları buradan da Tepc
:ı>ılmamnsı lçın tr--lbır alınıp alınmadığı delen i.-;tikamcfnc cc-kilmektcdir. 
ııonılmuştur. B. Butler demiştir ki: DELVfNA DA ALINDI 

- Sualin birir ;i 'kısm'?a cevap, 1 ilk Cenup cephe "nd, Avo.saranda ıstika-
Kinundn neşrt'd t>n. ye~ı k~nunun. bir metinde l) tvina kasabası z nttt:lilmls
taraflı harekete venı hır mıs.~I tE>hkki tir. Sahildeki .t" asaran · krıo::ıbası hala 
Mildiğ~ merkezindedir . muknvcml't c>d";orsn da bu kasabanın 

Sualin son kı-.'l'lına gclıncc, evve.lc? dn bugün varın t:ıhliyesi b"klenm&kte
de muhterem m busa .bı_ldirdlğlm ~ıhı; dir. 
yerli 1spanyo_l askcrle~ının Tanca m.ın- Dün Yunan , , İngiliz tay~·nrcleri hn
ta'knSJnı işgal~n~ n berı~ '!mraya taR:ıye va muharebeler"nde on vedi ltnlynn 

• 
lutaları gelmıştır Bu ıtıbarln vazıyet tnyyarcsi tahrip dmislerdir 
ml'mnuniyet verit'i değildir. Mevzuu G1RJT ADASIHIN 
bahs nokta hakkında daha fazla bir ey EHEMMt\."ETt 
8Öyliyemiyeceğinı. Girit adasının Yunanlı!, r ve tngiliz-

İ!:Ci mebusu Beyker daimi istihkam- lcr tarafından hummalı bir :;urette tah
lar hakkındaki ~uale hariciye nezareti- kim edildij'!ini gösteren haberler gel
nin N>van verip vermiyeceğini sormuş- mektcdir. Adaya İnciliz gemilerinin hi
tur. B. Butler böyle bir sual sorulma- mayesi altında biiyük kıtalar nnkledil
dan <'vvel, bundan haberdar edilmesi miştir. Girit Akdeniz.in kilidi mesabesin
kan ettiğini söylemiştir. de olup müstesna bir ehemmiyeti haiz-

B. Beyker tekrnr öz alarak Tanen dir. Buraya istinat eden deniz ve hava 
İngiliz makamlarınca iki ttalyan deniz- kuvvetleri adalar deniziyle şarki Akdc
oltı ~emisinin hnsar derecesi hakkında niz arasındaki ınünnka1atı kontrol edc
ve Tnncada daha ne kndar mUddet kal- bilir ve durdurabilirler. Şimdiye kadar 
malarına mi.isaade edileceğine dair ay- lskenderiyeye istinat ederek 1talyndan 
rıca malumnt alınıp alınmadığını sor- JJibynya yapılan sevkiyatı tehdit eden 
muştur. B. Butler şu cevabı VC"mliştir: lngillzlcr şimdi 1t.al~·an üslC'rinn 400 ki-

- Mecli.,;n istediği ına1ftmat.:ı elde et- lometre d.ıha yakhısmışlardtr. Bu suret
mek irın rlimizden geleni ynptık. Bu le Otrant boğazına doğru Yunan deni
:ınesekye verdiğimiz ehemmiyetin İs- zinde ve orta Akd..,nizde daha müessir 
panyol hariciye neı.nreti t. rafından ta- harekatta bulunabUccekkrdir. 
nmmivlr hllindlği ve bu iki denizaltı ge- ~---
misi hakkında yakında bir <-evap veri- M 
)e<.·e:fi k n:ıatinde~im. Alman ar a-

DlCER SUALLER 
ttalyan denizaltıları hakkında B. Bey- ı b• 

kerin dilter bir sualine cevap olarak ha- car ara ıraz 
rlciye müstesarı demiştir ki: 

_Bu iki denizaltı gem!sinin Tancada kızdılar 
bulunmosını tasvip etmediğimizi İspan
yol hükUmetine sarih olarak bildirdik. 

Muhafaz:\knr 1''"1>U 1ardan Hob sunu 
ı;ormuo;t ır· 

Gamalı haç taşımalı ya· 
salı olmaınalı diyorlar .. 

---~---

Alına -Rumen işbirır· i 
iktisadi saha

da beraber 
çalışacaklar 

RUMEN lKTISADIYATI «YE· 
Nl N'ZAMIN ICAPLARINA)> 

GORE UYDURULUYOR 
Berlin 5 (A.A) - D.N.B. ajansı bil

diriyor: 
Almanya ile Romanya nrnsında cere

yan eden müazekcreler sonunda iki 
memleketin siyasi münasebetlerinin ıs
lahı neticesi olarak iktısadi işbirliğinin 

esasları tesbit edilmiştir. Başvekil gene
ral Antoneskonun Berline ziyaretinde 
iktısadi işbirliği hakkında göri.işıneJer 

yapılmış ve Romanynnın iktısat na11rı 
ela bu görüşmelerde hazır bulunmuşij.ı.,. 
Yeni hazırlanan anlı:ı ma Almanya r .. -

mına Alman iktısat nazırı doktor Klod
yus ve Romanya namına Roınanyanın 
Berlin elçisiyle iktısat nazırı Dimitrius 
tarafındnn im1.alanmıştır. 

Anlaşma mucibince> on senelik bir iş
birliği plunı kabul edilmiş bulunmakta
dır. Bu on senelik plan Romanyarun ık-
tı&ıden tcskiHitlnndırılmasında Alman 
ynrdımlannın teminine matuftur. 
Anlaşmıınm filen tatbiki için iki hü

kümet arasında aşağıdaki husu~lardrı 
tam bir mütabakat hasıl olmuştur: 

1 - Romanyanın iktısadcn teşkilat
lanması için Almanya tarafından fcv-

Berlin, 5 (A.A) - O. N. B. ajansı Bu- kalade şartlarla uzun vadeli krediler 
dapeşt.eclen istihbar ediyor : Garbi Ma- açılacaktır. 

---'1:.7------
n iltorege son hücum 
En büyük ta

arruz Birminga
ma J·apıldı 

LONDRADA DA, BIRMINGAM· 
DA DA VUKU BULAN HASA· 

RAT PEK MÜHiM DECIL 
Londra 5 (A.A) - Düşmanın dün İn

giltere iizerindcld faaliyeti bilhassa Bir
mingaın şehrine te- cih edilmiştir. Bir
mingaın haftanın en büyük tanrnızuna 
uğramıştır. Bu taarruz esnasında hava 
dafi batarya1nrmın baraj ateşi · şayanı 
dikkat bir muvaffakıyet göstermekte 
idi. Bu ateş d~manı büyük irtifada kal
mıya mecbur etmiştir. Bnskın gece ya
rısından çok evvel nihayet bulmuştur. 
Bir kaçı ehemmiyetli olmak üzere bnzı 
yangınlar <>lmuştur. İnsanca zayiat bas
kının ehemmtyetine nazarruı hayret ve
recek kadar azdır. Dükkanlar, evler, ba
zı ~ktep binaları, bir kili.sa, bir banka, 
bir sinema, bir polis noktası hasara uğ
ramışlardır. 

Londrada nlcrt erken sona ermiştir. 
Bodrumunn 90 kişi iltica eden bir ma
nasbrn bombn ıltişmüştilr. Enkaz der
hal temizlenmiş, bodrumdakilerin ekse
risi yarasız olarak kurtarılmıştır. Bir kaç 
kişi ölmtisttir. 

Londra 5 (~.A) - Hava ve emniyet 
ne'Ulretl bildiriyor: Gece düşman tay
yareleri Londrn \izerinde ve orta tngil
terede uçuşlar yaparak yüksek infilak 
ve yangın bombaları atmışlardır. İnsan
ca zayiat azdır. 

---.~.---
İ.KTISAr VEKİLİ 
isrANBULDA 

- Tanc:ıdak; h!ıd!seden mesul olan 
ltalvnnl'lrın siddetli ceza görmeleri ve 
ileride lngili; mliesseselerinin emniyeti
ni himaye için İngiliz hükilmet.i İspanyol 
haricive n"Wreti nezdinde ısrar edecek 
midir? 

caristanda bir ınıntakanm baş bfıkimi 2 - Ziraat ve ormancılık sahalarında 
bUtün makamlnra şu tamimi göndermiş- zaten mevcut olan işbirliği istihsali art
tir ı Dahiliye ncznrctinin 33 numaralı tıracak §ekilde kuvvetlendirilecelt ve bu 

ki d d . lstanbuJ, 5 (Yeni Asır) - lktısat 
emirnamesi hala meriyet mcv "in e ır maksatla Almanyadan gönderilecek olan 

1 hnanl Vekili B. Hüsnü Çakır ' ehrimize gelmi~-Haricivl' müsteşarı ı:;u cevabı vermiş-

tir: 
- 1talyanların sebep olduklan hadise 

Tanca tı'l'lumi vali.sine biJdirilmlş ve va1i 
de verdi~! cevapla bizi tatmin etmiştir. 

Nihayet mebuı; $artvel Tanca limanı
nın İngiliz gC'ınilerine açık olup olma
dığını sorduliundan B. Butler bu sualin 
kmdisinr c;orula<'ağından evvelden ha
berdar rdılmC'si k:ıp ettil'ı! mukabelesin
de h ıhı !JlU<>*ur . 

B1R 1~PANYOL PROTESTOSU 
Liberal ın bus Mandel eski 1SPanvol 

h:ıricls n zırt do1<tor N~r?rinin İngiltc
rede bulunmac;ın1 l nanyol hükümetinin 
nasıl nrot to ettı ini ve buna ne cevap 
verild;~ın· :; r"Iluc;tur. 

B. Butl"r bu huc:u..c:ta rerPynn etmi~ 
olan p,avri rC'smi nokU: i nauır teatisi 
hakkında haric"v n 7arc1inin izahat 
vermcX-~ r m'ld.., hulunmadığını ce\'ap 
olar.ık bildirmic;fr. 

ve 'Macaristanda bu unan A arın filet ve makineler yukarıda mevzuubahs 

-·-Gamalı haç işareti taşıması memnudur. edilen krediler çerçevesi içinde temin tir. 
Buna muhalefet l.-denler mnhkemeyc olunacaktırı 
sevkolunacaktır. lngiliz maliyesi her 3 - Almanyn Romanyaya teknik ve 

•Doyçe Zaytung• bu tamimden hah- mali yardımlarda bulunmak suretiyle 
sedcrek diyor ki : 

Hakimin karan ve kararın istinat et- Rumen sanayii ile işbirliği yapacaktır. 
t.iği emirname knt'iyen Viyana anlaşma- 4 - Romanya mlinaknlat yolları (de
Slna mugayirdir. AJman ırkına mensup miryolları, şoseler ve petrol boruları) 
olan Macarlar No.:.yonal Sosynlist ol- Romanyanm tabii ve iktısacli mahreçleri 
makta tnmruniyl\! Ferbesttir. Viyana an- nazarı dikkate alınarak yeni·Avrupa nt
laşmasının meriyet mevkiine girmesiyle zammın icaplnr1 dahilinde genişletile
bcrnber buna muhalif olan kanunlar ve cektir. 
emirnameler kendiliğinden ilgn edil- 5 - Almanya ekonomik işbirliği esns-
mistir. lan dahilinde Rumen endüstrisinin in-

Budapeşte, 5 (A.A) - D. N. B. ajansı kişafı için de sermaye vermeğe fı.made
bildiriyor : Macaristandaki Alman ekal- dir. Kredi talepleıi Alman • Rumen iş
liyetinin reisi bir beyanname neşrede- birliği şartlarına uygun olacaktır. 
r<'k Macaristandaki Almanları Macar- 6 _ numen hükUmeti tarafından ta-
lnştınlmış olan eski Alman isimlerini 
tekrar kullanmağa davet etmiştir. lep edildiği takdirde Almnnya Roman-
--------------._ yaya mütehas.sıslar göndCTecekür. 
::mııııııııııııııııııııııııııııııııııımmıııııııııııııııır 7 - Alman ve Rumen piyasalarının 
§Fransız inhidammm § ihtiyaçlarına uygun tedbirler alınacak-

zamankinden 
daha kuvvetli 

Nevyork, 5 (A.A) - lngiliz hazine 
mütehassısı Sir Filips tayyare ile buraya 
gelmiş ve lngilterenin mali vaziyetinin 
hiç bir zaman bugün olduğu kadar kuv
vetli olmadığım söylemiştir. Sir Filipa 
lngiltere11in her gün 45 milyon Dolar 
sarfına muktedir olması l>unun kudretli 
delilidiu demiştir. 

-·-· Jki milyon Levlik 
döziz ve altın 

müsadere edildi 

Bazı salahiyetler polis
ten örfi idare komutan

lığına devredildi 
---~---x.x---~-----

1stanbul 5 (Yeni Asır) - örfi idare halkın i.stlrahatln\ bozanlar, geceleyb> 
ilan olunnn mıntakalarda örfi idare kn- saat 24 ten sonra gürültü edenlerle ah
nununun ikinci maddesine tevfikan po- l5ka uymıyan temsiller verenler divanı 
}ic; salahiyet ve vnzifo kanununun 6, 13, . 
14, 18, 20 inci maddelerindeki salahiyet- harba sevkedıleceklerdlr. 
ler örfi idare komutanlığmn devredil- Polis, örfi idare komutanlığiyle tema.9-
miştir. Bu mnddelcre göre sarhoşlar, lara başlamıştır. 

Amerikada ya
pılan lngiliz 
tayyareleri ·-INGILIZLER BUNLARIN MO· 
KEMMELIYETINDEN 

MEMNUN 
Londra, 5 (A.A) - Tarantodn hasa

ra uğrıyan İtalyan harp gemilerinin fo
toğrafım alan tayyarenin Amerikan mn• 
mulfıtmdan oJdu,ı.,ru resmen bildirilmiş
tir. Amerikada yapılan bu tayyarelerin 
mUkeınmeliyetindcn İngilizler çok mem-
nundurlar. Bu tayyareler Norvcçtcn 
Gaskonya körle:z.ine kadar uzanan nra
zi üzerinde yüzlerce bombardıman hn
rekatı yapmışlardır. Amerika mamula-
tından Kurtis tavyaeleri Fransa muha
rebelerinde tefevvuklarını göstermişler
dir. Dilşürülen Almnn tnyynrelerinin 
üçte biri Kurtisler tarafından dilşilrUl
mUşttir. 

.:Vaşington, 5 (A.A) - D. N. B. ajansı 
bildiriyor : Asosyeted Pres ajansı dün 
Amerikan nazır ve ll)Üstcşar]annın işti
rakiyle yapılan ve gizli tutulan içtima
da fngiltereye daha kuvvetli bir yar
dımda bulunulması hususunun mtiza'ke
rc edildiğini bildirmektedir. -·-Bedbinliğe kapılma-

sı · lazım gelen 
Mihv~rcilerdir 

NevYork, 5 (A.A) - Nevyork Herald 
Tribun, Amerika hava kuvvetleri ku
mandanının İngiliz hnvn kuvvetlerinin 
faaliyetini methü sena eden beyanatını 
neşretmiştir. Gazete di~ or ki : 

1914 - 1918 harbında zaferi Marn mu
harebesi temin CLmiştir. Bu harpta di
ğer bir çok nmharP.beler olacaktır.. Fa
kat İngilizler muazzam bir muvnffakı
yet kaznnınışlnrdır. Buna binaen bed
bin olacaklar ne İngilizler ve ne de dost
ları değildir .. -·BULGAR· İTALYAN 

Japonlar Hol
landa Hindista· 
nına çatıyor 

tNGIL TERE VE AMERiKA· 
YA GÜVENMEK HATADIR 

DiYORLAR 
Tokyo, 5 (A.A) - Nişi Nişi Şimbun 

gazetesi şarki Hollanda Hindistanında 
son gUn1erde vukua gcldiği iddia edilell 
Japon aleyhtarı hadiseler için tazminat 
ve teminat istenilmesi fikrini ilerh c sllr
mektedir. Gazete bu Mdisclcri Hollan
da makamları tnrnfından yaratılan ta· 
hnmmül edilmez Japon aleyhtarlığın• 
:ıtfetmekte ve Japon hükümetinin şid• 
detll bir hareket yapmasını istiyerek 
şunları yazmaktadır : 

Şarki Hollanda Ilindistanı maknnı18J'I 
şayet İngiliz ve Ame.rikahlara güveni
yorsa büyük bir hata işliyorlar. 

Makineye 
Verilirken 

lngilterede 13 
Alman tayyare· 

si düşüriildü 
Dünkü Alman hava 
laaliyeti halii oldu 

Londrn, 5 (A.A) - Buglin (Diin) 
İngiltere üzerinde düşman hava fonliYC
ti hafif olmuştur. ;KcDt üzerindeki hn~9 

muharebelerinde Jngiliz ıwcılan on 
1
uo 

düşman tayyaresi düşürmilştür. Bir rı· 
giliz tayyaresi kayıptır. -·Alsastaki Fransızları 

Dil!er bir " ıalC' cevab n , miştir ki: 
- DokU,r NeC!rinJn +~ ... iltl.'reyi terkC't

m"si "ri,, hic blr tPdbir alınmamıshr. 
Ve ln(l'•li .. hr?tUmeUnin bö~,rle bir tedbir 
alma;;.ı niveti olmadı~ını da söylivebill
rlm. İnf'liliz ananesi mucibince mfilteci-
1Prin iltlra hakkına tecavUz edilemez. 

~ iç yüzü.. s tır. = . . _ : 8 - Her iki hUkümet Alman - Rumen 
E Telgraf haberlerınm çoklugundan E "c:birliğinin başladığını memnuniyetle 
E dol~yı bu~ ~onul~ıştır. Karl- S ~Uşahede ederek hu işbirliğinin takvl-= Jerımizden ozür dJlerı.z. = · ,____ &.. bul '- dı 
11111111111111111111111111111111111111HllllllHlllllllHllllii yeame AGnu- verm"' unmaa.ta r. 

Bükrcş, 5 (A.A) - Köstence yoJiy
le Filistine gitmek jıteyen bir yahudi 
grubunun Uurinde araıtırmalar yapıl
mlf,. 2 milyoa Ley luymetindr· dövi:a ve 
a1tm milaada. edilmittir. 

Ticaret müzakereleri 
Roma, 5 (A.A) - İtalya - Bulgar ti-

caret mUbadelelerl ve klerbıg hakkında 
bugUn lld memJeket delegeleri arasında 
m\lzakerelere lMatlanHaldır. 

çıkartmıyacaklarını 

söyliyorlar 
Berlin 5 (A.A) - Lorende yapıldı~ 

gibi Aluısm Fransız halkının bir le~ 
nm da tahliye edileceği hakkındaki 
herler yalanlanmaktadır. 


