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.......... 
Bir sabıkalı iki kişıyi 

r 
daki karar 

ağır surette yarala 
~--~~--~~~x4s ----·-OOn KeQecller caddesinde bir vak'a ı kişiyi bı~k~a dörder yerlerinden ağır. 

...... •hıbh Boz Bekir bir bvp ne- surette yaralamıştu. Suçlu tutulmuş, 
.ıOllinde Hilmi ve Mehmet adlarında iki yaralılar hastaneye kaldırılmıştır. Vllc1yette lllP lçıtntel alı• * dedUdi, ıadJtlerden 
Dd il~ çarpqtl, 1 B 11 L G UR C A . ....dQ ldlHlyaa.una 
.,,,., llendef)e döştit.. Köyünde lal'azltlı INQlamyol' .. · 
Dün sabah CUzelyalı ile Narlıdere kö- Cumaovası nahiyesinin Bulgurca kö- Hükilmctin buAday mübayaası hak· 

yU arasında bir kamyon kazası olmuş.. yUnde Mustafa Peşinin bakkal dükkA· kında ittihaz ettiği yeni karar vilayete 
turM Urla belediyesinde 31 numarada nından 15 lira ile yüz liralık kumaş, tebliğ edilmiştir. 
kayıtlı şoför Ziyanın idaresindeki kam- şapka, kuşak, çorap ve sigara çal3.!1 ay- Dün öğleden sonra Vilayette vali Fu
ytmla şoför Ahmedin idaresindeki otuz ni köyde kahveci Orhan o~u Adem ad Tuksalın reisliğinde mıntaka ticaret 
beş numaralı kamyon ~- Yaprak zabıtaca tutulmuş, adliyeye sev- mtidü.r vekili ve toprak ofis müdürii toP: 

Yolun kenarında bulunan hendeğe dü- kedilmişti.r. . !anarak karar dahiHnde yapılacak işl~ı 
ıea 31 numaralı kamyondaki bir kadın BİR SOFÖRDE m~erc ct'=1~1crdir. Vckpier hcy.etın-
başından hafif surette yaralanmıştır. r ABANCA BllLllNDU ce ~tt~ cdıle~ ~a g~re şehriıulz-

Her iki şoför hakkında kanuni takibat tıd"e""'elikte Dündar sokagvında şo- b~d zahilarre tab~edlc1:"11'11 f"elintl d~. b~unda..n 
yapalmaktadır. .. " ..-· • . • . ug ay tes ıt ı en ıa er uzerm en 

for Ramuşun Uzennde bır tabanca hu· satın alınacaktır. 

KARŞIYAKADA lwfhıuş, zabıtaca alınmıştır. --·--
• BiR KIZ KACIRJIA. 

BiP JnrsızlrJı teıeJıltiisü Cumaovası nahiyesin<İe Efem çuku- Borsada üzüm 
fiatleri arttı 

Karşıyabda 1700 numaralı sokakta ru köyünde Süleyman oğlu Ali Öztürk 
Mehmet oğlu Ahmet isminde biri Bn. ayni köyden Mustafa kızı Havva Dudu
$efikaya alt eve hırsızlık maksadile gir- sarıyı kaçırmış ye tutularak adliyeye 
diı!I sırada yakalannu.ştır. \'erilmiştir. Vziim ve incir 

satışları hara,.etlendi 
B N _D_B_ S ·- - .... ı_.ı_ ••~<m9Cl_.G-~ ... ı-..._. _...,_.,~..-.,_.......,,_,~ 

SPOR 
------··· Son günlerde üzüm ve incir üzerine 

milhinı satışlar vuku bulmaktadır. 

lzmir muhteliti Bay.-am
da Ankaraya gidiyor 

İki gün zarfınd.ı hınir borsaSln<ia 
muhtelif nevi üzüm fi:ıtlennde kilo ba
~ına birer kurus viıkscliş olm~tur. 

Günde 9 - 10 bin çuval üzüm satıl
maktadır. Piyasanın bu kadar hararct
lenmesinin sebebi, son yapılan mühim 
satış anlaşmalarıdır. 

~-·~----~~-------'x•x~~~--~~~--

Fakirlev için 81P lııana oyunculaP antrenmana daılet edildiler 
ÖnilmUzdeld Kurban bayramında iki 

maç yapmak Gzere İzmir muhtelit fut
bol takımmın. Ankataya gitmesi husu· 
eunda bölırece lüzumlu teşebhüsata gi
l'İft1miı olup milebet cevap beklenmek
tedir. 

Muhtelitin muhtemel olan bu aeyaha· 
tine itôralc edecek futbolculu her haf· 
ta s.h ve PerJCmbe gGnleri Antrenör 
Valaap Özaltaym nenretl albnda ant· 
,__anlara b.fi11'acaklardır. Muhtelit 
tııakJm bu antrenmanlara iJtiralc eden· 

~ğaffldam 
renı .,,,,,~ .. 
~ ftdanhlın.da yetiştirilen 100 ... *' Mmmdan JI bin tanesi mOes

- ft tMWva tevzi olunacakttr. Tev· 
..... U 1*lncl klnundan itibaren baş
lanacaktır. .. -·-· -···-· ·-·-·- -.-ı. 

lzmir Valili
ğinden: 

lerden seçilecektir. 

kömür alındı Davet edilen futbolcuların İgimleri 
aşağıda yazılıdır. 

Altaydan: Şahap, Ali. llyas, Saim, Resmi daireler ve 
Hakkı, Ömer, Yahya, Altınordudan : ~esae-fep .... _,_ 
Sait, Hamdi, Necati, Fehmi. Ada, Nu- ,.... ..... _pw•.
rullah. Kareıyakadan: Cahit, l'tikmet, Jıolı ycdııyor .. 
İbrahim, lamail, Hakkı. Cöı:tepeden: Mevsimin soğuk günlerinde yoksul 
Reşat, Fuat. Mehmet, Hnlit, Emin. Ah· halka tevzi edilmek üzere belediye tara
duUah, Mahmut. Ateşten: Salih, Ferit, fından 30,000 kilo odun kömürü satın 
Aziı:, Avni. Demir poTdan: Ce\•at, Fet- alınmıştır. 
hi, T ah.in. Mevsim münasebetiyle resmi daire ve 

müe.sseselerdc kat'iyen odun ve odun 
kömürü yaktırılmaması alakadarlara 

Zalıire anbarlarında bildirilm.iJtir. Mektepler de dahil olmak 
~lıan laqere- üzere bütün 1·esıni binalar için kok kö
Zahite ambarlannda zuhur eden \"e müri.i sobaları tedarik edilmiştir. 

hububata zarar veren haşerelerle nasıl -·--
mücadele cllileceğt hakkında Bornova Kura ıneyvecDer 
ziraat mücadele istasyonu müdilrlüğiin· he~etl geldi 
ce hazırlanan talimat Ziraat müdürlü- . -' .. 
ğil tarafından müstahsillere tamim edi· Izınir ihracatçı birliklel'i umumi _kfıU-
leccktir. bi B. Atıf İnan Ye riyaset ettiği hmir 

--·- kuru meyve ihracatçı birliği azasından 
HAH ANEl.ERE mürekkep bir heyet dün TU"han vapuru 

i.c İstanbuldan şehrimize gelmislcrdir. 
YENİ TAYİNLER --a--

r: azilli Jıaı.~mafıamı 
~elıl'imizde-
Nazilli kaymakami. İz.ınirin·eski polis 

miidürü B. Feyzi Akkor ınezuncn selı
riın"ze gelmiştir. 

Q - ZX! 
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Bu yıl tütünlerin yan .. 
sın dan faz) asını lngi

lizler aJacaklar 

1 Italya ciddi bir 
~ perişanlık için
de bulunuyor . - -· .. 
- B.AŞTARAI<'l 1 nicl SAHİFM>E -

U&81181İyle modem binlerce la)')'areJe 
nWik obaydı AraavuUukfuki ltalyin 
bezinaeü bu Pdar leci olmazdı. 

Salihiyettarlaruı tahminlerine ,öre. 
İtalyan hava ordusu 1688 tanareclcn 
imret olup ~ surede Cebim edi ... ir: ı1 

Şarki Afrikada : ZOO tayyare.. 
Libyada : 600 Uly)'81'8 
İtalyacla ve dolUllllllanın emrinde ola

nk : 500 tayyare.. 
Bu rakamlardan &nlaşıbyor ki İtalya

aıa Arnalrutluğa ayırdığı hava kuTI·eti 
~--...-...,.,,.,- ------- 380 tayyareyi -çmemektedir. İtalyan-~ u ;iC4X • e-

lano Yonanistandaki hava faaliyetleri 
Otemo&ll taladidatı ~özünden tütün miibayaası- acık ş~lerin bombardımanından iba-
nnı Mkte~f! pğrMJIJın.GI için IJJr fefıil IJaJanacalı rettir. ltalyan kumandanlığı mukabele 

. .. .. . bilmisildcn lrorkmasaydı bu insafsızca 
Şehrimizde bulunan ~erıkan tut~!l sı i~ ~,;:ı~arı:ı;ı taman:ıJa:nıştı7. taarruzları Ytuıan.istanın kalbi olan Ati· 

~~ınpa17ynla_r1 ile ye,rl,i ~U"~~t:er v.e tu- Ögrendıgı~e ~~~ §~~eki. y.er- naya tevcih etmekten çekinmezdi. Fa· 
tun tacır-lerı mıntak.am.ız tutlinlerıoden 1i ve Amerıkan tilti.in sırketlerı, pıyasa kat askcrl bakımdan açık bir şehir olan 
mühim miktarda mübayaatta bulunmak aç1lınca mübayaa :ıuemurlanrun geceli ve tarihi abideleriyle büyük kıymet ta· 
üzere lazımgelen hazı,r1ıkl~ı yakında gündüzlü faaliyet gösterdikleri sırada şıyao Atinanın bombardmıaw halinde, 
bitireceklerdir. .. .. . . otomobil tedarikinde zorluğa maruz kal- Romanın ayni akibete tığratılacağından 

Ege mıntaka.5ı .tu~~n ~·ekolt~~. ya- mamaları için bazı teşebbüslerde bulun- İtnlya haberdar cdilnliştir. 
rıdan fazlasının 1ngı1ızv tica~t bı:lığ.ı t.n- muşlardır. Taksi otomobillerinin tek ve Torino~n, Milanoda, Brendizide, Ta
rafından sa~ alm~cagı oğrenılmi_ştır. cift numaı·alılan ayn ayrı günlerde ça- l'antoda Ingiliz bombalannın tesirini sık 
Bu haber mustahsillcr arasında mem- lı t kl .. . -• Uba- sak tecrübe eden 1tatvanlar Romayı ay· · k 1 s ı anna gore pıyasa açuınca m ,, 
nunıyctle arşı anmıştır. - .. .. ni ielôkctlo knrşı]aşmaktan vikaye için 

Amerikan tütün kumpanyaları Ame- ):~~-me~~larının.~oy ko~: ve d~dan Atina~·a lıava hücumlarına cesaret ede
rikaclaki sigara fabrikalarının ihfıyacı tüt~ mubaya~st ıçın faalıyet go.sterme- memektedirler. 
için satın alacaklan tütünleri Basra ta- lerı sekteye ugnyacaktır. l\faamafih Loııdm lıücumlanna ital· 
rikiyle Amerikaya se\'k ve :hraç edebi- Buna meydan verilmemek üzer1'! bb yan tayyarelerinin iştirakleri mü.nase-
Ieceklerdir. -'iekil bulunması alakadarlarca tetkik betiyle salahiyettar 'İngiliz mahfillerin· 

inhisarlar idaresi de tülün ınübayaa- edilınektedir. de lıer zaınan böyll! hir mukabelede bu· 
9"'.-.Cl-W_D_U' _ _ Q_O_..ı ...... ..-< ... G- - - S • ·- -p-~-G-ll &• lunmak hakkını muhafaza ettikleri giz-

y ı 
• l lcıımemiştir. 

er ı ma 1 Ve arttırma Görülüyor iti İtalya karada. denizde 
,.c havada kuclreWzliCinin acılarmı tat
maktadır. Almanyamn Y unanistaala 

h ft k ki t hllt"p halinde olmamaa İtalyanın içinde 

a ası ço ya aş ı ;::k~:uıu.::,~.:!:..~ 
--------·x•x halinde olsaydı ~an havacılığı İtalyan 

havacıbğmın beceriksizliğini tclifiye . 
Pel'$emlle gün;j HaJlıevlnde yapdacalı törenle mecbur olacaktı. Fakat Almanya Yuna· 

hafta baffıyor • Hafta i~indefd lflerln fJl'Ofll'Gllll nistana. ~ ~m~ _suretiyle ~~ıar-
. . da vazıyeh buSbutun teşevvUfe uırat· 

Yerli mah ve arttırma hafwı 12 Bi- fından parti ocaklarında t~yın e~ılecek maktan sakınmaktaılı.r. önümi;u)eki 
rinci kanun Perşembe günil başlıyacak- saatle~e lconf~ra~:'r ·v~ecekür. . giinler \'eya hartalar zarfında Almanya
tır. ~3:3rıf vekaletının .}alımatnamelerı nw cenubu ~ki AYl'Upada mm ha

Ulusal ekonomi ve arttırma cemiyeti dahilinde mekteplerde ogretıne-?1er tam- rckctlcrde bulunması ihtimali şimdilik 
umumi meı·kezinden İzmir şubesine ge- fıni:lan konferanslar verilecektir. zai( görünmektedir Ayni zamanda Sov
len bir tamimde hafta zarfında gösteri- Matbuatta yerli malı ve arttırma ga- yeller Birliğinill 8alkul1arda , azi}etin 
lece.k faaliyet hakkında ta1imat verilmiş- y~i etrafmda n:a~~eler, üzüm, incir ve daha fazla karlŞDlaSınt hoşnutsuzlukla 
tir. dıger mcy.vel;ı·uruzın sıhht faydaları telüki edeceiiai ib&as etmiş olması da 

HAFTANIN PROGRAMI hakkında ilıni yazılar yazdırı1acaktır. Ahwuıyawıı daha jhtiyatlı davranmasını 
Kurumun tzınir şubesi tarafından haf- Her gün vecizele.T de neşt·edilecektir. icap ettirmiştir. FAkrimizce Ahnanyamn 

ta hakkında tanzim edilen programın VtTRt~. MOSAJ?AKASI .. bu .kış mcvsimiutle yeai .teşehltüs ve la-
esasları şunlardır: ~ ıçmde ına~raza ve. muc~eseler- tıliyetlerl Lilhali&a Fzama ı·e i~)·a 

Ulusal ekonomi ve arıtımın naftası- de vıtrınler ~amam.en Yt;rli malı ile tan- ilzeritMle ka diri ~ir. 
nın başladığı 12-12-940 tarihine rastlı- dm ve tezym edilecektir. ŞBVltBI' 811.JQIJl. 
yan Perşembe günü saat 16.30 da Halk- . Vitrinlerini yerli mal.ı. ile en jyj tan-
·vinde bir açılış töreni yapılacaktır. zım edenler arasında müsabakalar ~apı- • , -·- ... •• .. • -· .. , 

Bu törene bütün İzmirliler dave1li- larak kazananlara madalya ve takdıma- Şeken•n baha• 
me verilecektir. 

di~ören cemiyet idare hc.rctinden B. F~BRtKA.LARDA VE ~E 
Falu-i Dokuzeylülün söziyle başlıyacak- MLllt İ~Lsa~ ve arttıı:ma ve l~edı _malı !ıla.cacam 
tır. Bunu müteakip mc\'zu ve gaye et- mevzuu ü~erı~d.e ~brika ve imalatha- y- ,._. 
...afında 1zmir ticaret odnsı umumi k~tibi nelerde rnun~tp g~ \"e saatlerde kon- asılsızdır 
B. Turgut 'l'ürkoğlu tarafından bir kon- feranslar. :erilecektiT. . 
f n . \'crilecektir. Hafta ıçmde evlerde kahve, çay yer.ı- A k 6 (AA) d 
.c~~:;Nl<"ERANSLAR, YAZILAR ne misaiirl.ere ü~ incir! portakal gibi n ara • - Buğ ay 

- d 1 mcweler ıkram edilecektir. Iiatlerine yapılan .zam iiı:erİDe 
Hafta devamınca as,ıgı a ya7.ı ı pl'og- K :b al . . d k da -ktt fiatlerinde de bir tereffü 

ı-a 1 tatb'k olunacaı...-br: um ar arıl n ıçın e nl.ne -~--~-Fr 'lf-" 

Partinin ta in ed • i hatipleı· tara- bulunursa bu unsun bu ar ııan.rwuara buıl olacaiı haklanda bazı te-

1 - Bazı vilayetlerde hububatın 
uami sat~ fiatlerinin tesbitine ve 
bir kısım yerlerde tüccar elindeki 
buğday ve çavdarlara hüklimetçe el 
konularak toprak nıalısulleri ofisin
ce mUbayaasına dair olan 76 ve 77 
numaralı kararnameler 5-12-940 ta· 
rihl1 resm1 gazetede neşredıınüştir. 

Bursa memleket Jıastanc.<tindc hemşire 
Fatma Ktrımlı 20 liı a asli maaşla naklen 
Eşrefpaşa hastanesi hcmşireliğine, Eş
refpaşa 'hastanesi hemşiresi Sabiha Sı
nan Balıkesir menıleket hastanesi hem
şireliğine, Haydarprısa nümune hastane· 
si Diyet hemşiresi Hacer Lenger İzmir 
memleket hastanesi hemşireliğiııe, Muğ
la memleket hastanesi hemşiresi Neba
hat Erdoğan 15 lira as1i maaşla Ödemiş 
memleket hastanesi hemşireliğine, Öde
miş ha<>tancsi hemşiresi Besime Muğla 
memleket hastanesine, Muğla memleket 
hastanesi eski hemşiresi Ayşe Boğaç 15 
lira asli maaşla hmir memleket hasta· 
nesi hcmşireliğine tayin edilmişlerdir. 

Y g yatırılacak ve kumbarası ohruyanlar lildriler vücut bulmustur. Ali-,,_ __________________________ , banh"'lllardan birere kumbara a1aca1&r. kadar makamlar nezdinde yap-

Hafta iç.inde her aileden k~ '\-e •• a. tahl_!L.._ ;•t==.Ln A __ ..J_ 

2 - 76 numaralı. kararname gere
ğince beyannameler alAkadarlar ta
rafından 10-12-940 akşamına kadar 
vilayete verlleoek ve mukabilinde 
makbuz alınacaktır. Bu beyanname
lerin nOmuneleri mıntaka ticaret 
mUdürlüğünden istenilmelidir. 

3 - Bahsı geçen kararnamelere 
aykırı hareket edenler hakkında 
M"ıl1t Korunma kanununun cezat 
hUkilmleri tatbik olunacaktır. 

4 - Bu hususlarda izah.at almak 
istiyenlerin mıntaka ticaret mUdilr· 
ltllQne rnilracaatlan icap eder. 

,. ncareı uelıdletlnde 
yeni 1111111111 ınadiirler 
Aııkaradan gelen haberlere göre iç ti· 

caret umum mlldüril B. Cahit Yamangil 
Dış ticaret dairesi reistipıe, Paris tica
ret ataşemiz ve İzmir eski ticaret müdü
ril B. Cemal Ziya ArC:la1 iç ticaret ummn 
mildtlrlilğllne. İstanbul mmtab ticaret 
mildilrQ B. Avni Sakman tefldlAtı.n. 
dırma umum mUdUrlilğUne tayin edil
mblerdir. 

____ .,, __ _ 
B. HVSNtl YANAN 
MA.HJ.IADA .. 
Şehrimizde bwunan Manisa mebusu 

B. Hüsnü Yaman Manlsaya gitmiştir. 

--·--Çelıirge tolaımJarı 
lrnlıa edilecelı-
ceçcn sene vilayetimizin çekirge çı

kan ınıntakalarında çekirgtllerin tohum 
bırakmış olabilecekleri nazarı dikkate 
alınarak bunların imhası için vilayet 
Ziraat müdürlüğünden kaza ziraat me
murluklarına t:mir verilmiştir. --·-
Gıda ınaddelennJn 
letldld.. 
Belediye reisi doktor Behçet Uz dün 

çarşıda satılan bazı gıda maddelerini 
tetkik etmi$tir. 

-----~~-----~~~---~-
:aw11nıuunın1111t11m11n1111111111 nmmnmHı 5 
i ... __..-s-s-~en özür~ _ ...... ucr......... _ 
i Telgraf haberlerinin çokluğu hase· E 
§ biyle bugUn • CellAt Kara Ali• ve : 
E •Umulmıyan saadet. tefrikalarımız ~ 
5 konulamamıştır. Yarın bunlara de- E 
i vam edileceğini arzeyler ve ötür di· § 
: leriz.. : 
:lllllllllllmlUlllllllllHIUllllllllllllllUllllllHllHIH 

Tayyare Sineması rı: 364 
BUGCllf 

1940 İncila domıDmabie AJnuın deaiza1tm (U ZI) aruua4a baqt" Casm
lak... AŞK Ftı..Ml-

1 - Şimal denizinde casuslar 
TC'RKÇE SÖZLtl' 

2 - BATAKHANE KIZI 
F&ANSIZCA sözLt) 

MATJNELEB : 1 - UI - 6.tt - 8.30 
.................................................................................... 

TAL.EBEYE : 1 DE SALON 15 KURUŞTUR.. 

EL HAMRA Sineması 
BVGVH MATİNELERDEN r.L'tBAREH 

iJ..vı.'İHAR VE ŞEREFLE SUNAR 

Se\ enlerin, se\·ilen !erin, a.w ı<ı tanıyan \'C e:ekenlcrin filmi 

SEVEN KADIN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . •••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
• . 
• • . 

• 

•••••••••••••••••••••••• ··~····················· 

uzak 1.'1.Ia:retlerd~ki ilostlanna ve a1cı-a- ...... 11U&1W1. - --=-- l'Ulıııuo-
ba1anna küçük paketler içinde üzüm. Mı ajan&1 Dö,le l.ir teYm mev· 
incir gibi meyvelerimiz.den hediy*r -zuub.h. olm.dıimt :heyaM me-
r,ıönderilmesi rica edilecektir. zwadur. 
Arttırma \'e yeıii malı mevzuu ıetra-ı+----..._------

fında sinemalarda her :filim ba~anocm-
cla bir hafta devam etmek üzere propa- Aske;.- ailelenn· e 
;:!anda mahiyetinde yazılar ve şekiller ·& 

P,iisterllecektir. Sinema el ilanlarına rd 
y<'rli nı!\.lına •tıjb~t ve aı·ttmnaya tCös- ya ım 
vik edici vecizeler ı..•azılacaktır. 

KAHVE vE GAZtNoLARDA Biitiin ndiNlc,,,.,lere 
Hafla müddetince kalı~ "'e gaz.İAO• aJt muaıneJe Jlip JıGÇ 

lar'da müsterilere çay kahve yerine ter-
cihan füüm, incir, fındık. portakal gibi §İine Jıadar :il~ 

1 d ı k - Asker ailelerinden bir kısmının Xıeo-ıneyve.ıE'rimiz en veri ece tır. diJerine d 
UMUMl tŞLER .. .'w. y.ar. ını edilmesi !.çin belediye 
H fl ilk .. .. büt" 1 d"k reıs11gınc '\ı:uku ıbulan muracaatlanlaıı 

k
• a

1 
anın _ .,!'.:~ bun_~~ er,, u - bazdarı hakkında ~üzerinde yap1~-

an ar -ı•e mue.~~ere ayr.uaar \ e ve- m··~ı 1· ı 1 ~-... •-"kat f rmaı·ı · l ı k ~ az m ge en ıan~ı ve G ı e 
cıze er ::ısı aca tır. 1.- - "kmal edil · ı· Bun 

B .... ,_, · · t · t-'n f k'l n~nuz ı emenuş ır. un se-
uvuıuerımızc azım ~ra ı çe ı e- b..:"-' b k .1 1 • - •• t kt" · ~ azı as er aı eı.erınm geç muraeaa 

• ce B~r.programın tatlıik ve takibine cm- etmi.~ olmalarıdır. ~u gıöilere belediye
niyet müdürlüğü idarl kısmt reisi. 'B. =~'lavanskt d~laraF:k bır,.mt ikl t~r püaratlte~k 
Alunet özkan, cemiyet idare heyetin- \.""W ?": . e ır. ?rma ~.e enn s ra e ' -
rlen B Osman Tun?av memur edilm'is- mnh ıçm beledıye burosu tarafından 
l d" · • .. - • icap eden bütün tedbirler ahnmıstır. 
er ır. Belediye reisi Dr. Behçet Uz, b~ledi· --·-- ye dmmi encümeni azası ve büro me-
Kaçafı bal.ılı GlllıJJan murfarı dün saat ~ ye kadar çalışarak 
Yunanlılar tatulda asker ailelerinden yardıma muhtaç obn-
Karaburun kazası dahilinde deniz gi- !ardan mühim bir kısmına ait tahsis ka

ren meYk.iinde karn sularımız dahilinde ı::ırlarını çıkarmışlardır. Bir kaç gün da
kaçak ba1ık avlıyan ild Yunan1ı bir san- ha bu ~ekilde ~alı~ılarak bUtQ.n nsker 
dal içinde yakalanmışlardır. 'Haklarında a11clerinc y.nrdım evrakı ikmal cdile-
tahkikat yapılmaktadır. cektir. 

• 

Emsalsiz şaheserler şaheserinde 

ROBERT TA YLOR ·BEDİ LAMAR 
FOKS ·JUBNAIJ)A: En son ve en mühim haberler. 
SEANSLAR : HER GÖN 2 - 3.:38 - 5.38 - 7.30 - 9.30 DA 
Camartfllli ve pazar günleri 11.30 ve 130 u ilive ""8n•lan onlar .. 

.. 

• . . . . . 

DİKKAT : Baftarun her &'ilnünde ilk başlama seans1an UCUZ HALK 
MATiNEI~RIDİB .• Fiatleri .. 20 - 25 - 30 KURUŞTUR 

' 

YENi;nin AL TIN HAFTASI 
Bugün 

l'ÜKKÇE SÖZLÜ~ TÜ.&K MUSİKİLİ 
TÜ'BK MUSİKİ 'OsTA.Tl ... A11INL.'l .MEŞHERİ.. 

LEYl.A ile MECKUK 
SEYREDECEKIERİ lfoDECEK 'MEMNUN 
İIJK DEFA - YE - CESAlt RO~'IERO 

RAYDUT AŞKI . ................................................................................ ~4-
HER GÜN: 10 - 1 - 4.30 ve S DK .. 
Cumartesi, Pazar sahalı Saat !I DA BASI.AR.. ••• 

···~··~········~~························ ... ·····················•······••··•·•• 
dliKKAT : :Y-e.ui 1·e temiz Eüfc M eşn&at (:esmeli ı.IASAN maınuJMı... ,! 



-eni ram - n- Sivil Yunanlı· 
,pm ticaret lai-m JM)mbar- uo &et~~!!.:~ _ 
anlaCftlBSI - BASTAltAFI 1 tNd SA.tltFEDE dımaDI 8.03 MlWk vl. 8.15 l\ians haberleri 8.30 

--r-- Müzik JP1. IB.45 - :1.88 l!W Dm.- ;rıaıllllkll 
-•- \"enne'k ~in hiç bir şey 'YSI r11111wa -.-- listesi 13;8() ~gram ""'~ --.ıt 

iMZA WABERl u.llW)l hii:l:.rc:~~~j - Jr.i .a:irr bir IUlllft GlZE1tlB1 .,. . ::f;ciıı:.~M~=k~. i~.=k: ~ 
MEM111""fEn r wıo~tt••oı dı .,~ı·wri \\~ ~-~ ~.di - LI ffE'$1tllffl ...... ,. yaseticüınhur bandosu 15.00 ~ ~.n 

nu111 1 L~ :n'Rn~ 'Rn gitti, Uıtler ve Mussolinı ıle go~tu ve . .. bahar at y~ talüiiınte:n 15.10 Mu-
LonClra. 6 (A.A) - Taymis gaze- sulh divasmı oı&lafaa t"tti. }"'akat on· ~~"1t 6 /A~ nsk~~~~f.1:ı1 akıp1. 2SJIO:Müdk .. .A.Dlcloo.illit-. 

teııi )'eni lngiÜz - Tiiik ıticaıd ~- tar.dm lıiç bir IPJ' elle ,,edemedi. Görüş- ıtanuın !1. 1"" .. lll 
1 

• ~ı.warandan ~ea ~ .. ~ 
•• hakkmdaki bqmab:kıeiac1ıe &,r.r lci: tüfüntiz ki::&Ulliotia 1iiltniyctinc kör kal- ınuyan şenır ve koylere :YBpUm~fu.1jf scticUmhur ~.arkestraam•o'kml 

içbni ;J:al'et tenetli, mevslıdln 
..udzt",I 

"1AZOZJ,17 MltSlllL 
ZJMGU2'AIJ ... 

PÜRGOL N 

lürkler kadar emin dostlarla ticari mak .b.ydasızdır. Giinüu en elim faciası. ::~du .r.:= :ve~ seri .. !8.'8 P.n>gxam '" ~ ı..at 
ıniibadelolcria ar.tına.ana ~P olaca\ An:ujJamn orta.'Wlda lrndretli ve büyük ı..ı~ •. ~b ilk D da ıbava ayan, .18.83 ::Milılk.: Ba4,yp eM arJceıııt.. 
dlrm iher anlatma ıtnsiltereôe ısnemmmi- """ -111tifill ııula'Uı -9., Wia ıc._,... ... ıtrere~ ıa . ayın •. rası 18.40 MUı.1.k : llalk 1.iirkUlMi n 
)'«le h llaaecalctu. Si,.asi ~a bu 4'iıamek i iu 'aliw cdilmis o.lm:a~rıdır. :tao:n~una .ugrıyan ~~ ·e oylero~ OYJJD ha'\;alarmClan örneıde.r 19.ot it.o- ,..,. BANKASI .. - ... C!'~• 
• .. IJl T"!_L J--:1:- d tl .,.,., i .r ' rX.nE n n ...... - ıaıyıat 211.2 S1 .kadın ll2 JU ııeocuk ve :32 Sl 'GU Un ---"1-"1 ") ~lır: -u-21. ~ q~a.ı;u .. n> ticaiı ımuameHıle.r A'\U"A - ııı;uu. os u- ..u~G JcZ{.fiRE ıuun. ıu. ...u~An k" .. ,, uk , k _ _,,.,4 ··ı- 425 . aıqma ~ n Jll=ıı:ıerl .._., " ~1. al\ N .5 IST'"' vn•n 

• • b0 
• • } k . İb • 1 - •• ,,.., __ lan a • ' -:_,.. la ·u(,'\11:1. ÇÔC oıına "1.IZCl"C 'UV tı U, l S leri "'" 0 5 "' } ket at O. " ~~..,.ua.. 

~~nJ~• rrnıan~omo ıti~ye ~t~~n ~C\C~u~o -kd 18 . k. 1. ~ k~ u~~ ~~ ~~e ~ a~ ~---••••••••••••••••••••••••-~ 
çok hi:. ~ ~ ''"'"" · hmdi:r mk g-örm<'k hostur. lfo <nıilklın. er'ke'k· ~kın. k 1 İçoc~ı . 'c >~OiO . \ d ve .njans h:-.berlt:'ı·i 19.45 Müzik : Fasıl ''1 * Jcri Bitler tarafındnn ilalaJctc sm•kcdi· !C'!: cocu 0 111

• t~rc ' ~ aıa 1 ır .. bey~ti 20.15 füıdyo ~ete.si 20.45 Müzik 
Londı:a, ô (A.A) - Biiyük Britan- !erek bn ) olda filet olarnk kıı11anilma'k· '\ 1,11e bu şe~ıır ,.,. koylerde ;-2°0 ev :·•- Muhtelif şarkılar 21.15 K"()nuşma (Blb

>'• ft T~e •asında bir ticaret mu· tatlır_ Bu, UitlCTiıı en biiyük cina_ycfülir ltı~şur.7 ~ ıkılnn b~n~~rn·~~~d~a •1~~ liografya) 21.30 'Müzik-: 'Radyo sa1on or-
..ı.ed• ima ediWiji :babed Le•anu1a \C hunu :bir. cinayet olamk 'tnıu)'onız .. hn c~.l ilis 4~5~· 1 

' P kestrnsı 22.30 Memleket saat ayan, 
-- ınemmmiyelle kar.sılanm1Jbr. 'Bu Şunu da saralıaihı iarnmahyız ki Bitler a,!1;" . { e ~ . l.ı". • • t l . dti ajans htıberlcri, borsalar fiatleıi, '22.50 
hah"'rler iki memlf'ket aı:umda dılha hnn1arı e1iıı6c sım sıkı 1tttuyor ~c lbir .ıuesa;ıerbU~ .ntôımerKm; gaboze eberıd ş- Konuşma (İngUizcc - YoJnız kısa dalga 

• üb delel - 1 •· 1 ·ı b 1n "k' • t Jnanın te b'c.ıın c orıu m ar una- · 1 ) 22 50 M" ·k Oa ba t - 1 c..q ıve .daha .mühım .mu. a er ya- ~ç guze. l'lllll e • {' u r.yı 1 ge\ şe - nınd.-ın bahsederken eski \'e yen1 kaleler rsta:-;~~ :o kad uı.ı 1 : z n da,.,... 
pıl11cağını fl'Öltermekt~ır. Muayyen mıy~ccktır. " AKJ. t1iye \mbscdılmiş olmasını 'İt.n1yan1arm ·ıa8!.ı.25. 2a3 30 _ar :rakinız uzun .ı.!a 
nıüAd«le tahdtt edillnlnllf olan mUbe- '.JKIRIEB AKASL"\jD b.. k . ..... •f·"'· _,,_. di 1 z· ı e r..v - • .ı: arın program ıve--• • F RK uyu suınıy.,.ıne ıh t:uncı..ıc r er. ..ı-
den"1 mubuamabn nıhayetinden sonra l\IUAZZAI\I •A b'"t'' .cı·· bild·-· gib· ik" asır panış .. · 
da ,.evam edeceii mUlui'lclmkbr. Fikirler :araınnan .böJle muazzam bir :;' r~ .. un~ın ,, 1~ ik1

l 
1 dı l - --------------

Muahedenin 11ümul sa.hası bütiln Bü- fark mevcul oldukça sulh şartlarından 1. an.it a .. omru{ odnn yu 
1 

• :.!..: a a .. anki~ B 
"'" · la .:ı-~n.ııı· ngı ere -.ara ın an unan ... ....,,a .• er 

yülr Britanya lmparatorln~dur. Ve lıahsetme'k 'ko . Y ın:gı 01~· _ esnasında '1864 tarıhli mtikavelc .muci- orsa 
".fiidqyc .ile Büyük Britany:a J~arator- Madsonun hır takım ıdea'!Mrı vardır b" ~ . asker"' hale 
lqu araaında Jıer .nevi ticari ve ikt?Sa• ki ?ım'!ar '.ffitlcr ve M~li~. ideal- k~';.~. anmış ·e gayrıı 1 

:O.ZOM 
di muamelelere taalluk «-tm.-k.tedir. • len ~egildır. ~.~ason ~ut~.lbuyük mil- Yine gaaete'lcriu ')a&aaiına göre on beŞ 

M..bede ımucmiocr Türkiyeye bır lc~erın ve hUJ...~ctlerın hır k~feransa günde Atinn okaklannda ıfaüh stfatiyle 482 Ş. Remzi 
rn!I,-~-- 1-''----'t.ıf ve vanon g-onderilme- çagınlmasını isliyor.. Sorarım, bun1ar .:uı . d ı1·taı _1 _ bna·u·n 411 Akseki Ban. 

ıl"'Qlll" O&UmlO .. ı.ft .. ~· ili U h . ıhük" •• tlerdi ? uvıaşruası .ıcap e en yıuUilr .._ 3G3 .Riza ihracat 
si ,:....;, rle ktacl.-.. 'l<Whı m c er ve angı unıe r. . 1 'l.. 0 ....: ~· . .1 ha''-· •--

V b l b' h.. mill 1 k ~"lUU ıaruın •DCI ,.unu sıu uu, .- 353 jiro ve şü. 
Dey1i T elgnd gazetesi de şunlan v<1z- .~ un ar ırer ur ·a ~tklu ard.a? ~~u dulları ,.e c;ucukları kurşuna tutmaktan 

353 
Albayrak 

tn111c._dır· Daha :harbin :ba lanın,...nda böyle hır konfe.rmıo;,:ı gı ece er ır. r- l ka b" 1 ... . -.- "~ _ .n . kn rset .k . ua ır n·y yıapamı) ur ar. 312 A. R. Üz.ümcü 
çok dostane olan ve bu mahiyeti bugüne ~cıa ~~>r\'CC, uanımar '• t;ı 8 vesm- Kntiıneı .. ni divor ki ; 
knd :rıUh fan d T .. :k f T .. re buı ın~<Jnlar olıırıik ·mı bu 'konferans· 1.. d i 'liJıla d v •• 1113 Elyczc.r Rodfü 

: l . a L ı: en u~ :l:fnngı ız .m~- ta hulunncnltlnr<lır·( ilk mü külümüz d IBn .. ( l~n: :..... ınüı. itil • .. ·-lı n ıgı nl{UD• 173 M. j. l'arimto 
na .. - .. t erı DU tıcarct ıtı a ameaınac d , . . ı. ,_ 1 t . en uerı Ut.Ut et 1ı1 a ısız 'ha ~tır. wıa 245 P. Paci 

"d k -·'- _,_ ·-'-~- ı..uı Maasonun esas um e.ıeruu ıçauu e mı- 1 . p· d'' d ••. d --~ rJe ka 
)l'nr ~n uvvcucınmcuro ~uu :u - b. .11 t] k '· bul Jllllll'JI m uı; nı:ıarm a z.;.ue r • 1r.9 i-L: .... - ı'daı-esi 

I .ı 'k. f ·ı.. d. ı yen ır mı e e ıırşı ~arşıya unu- .s... -ı.t-. _,, • • • • tik u :.lUlı.ı;xu-
ınuı;tur. "'er ı ı tara ça ı~tısa ı mese e- <l O .11 k' A da h.. . unau ;.()ru'"nuz .st1"1Yl4U~ uı a- ?18 j T to 8 lcr halledilme · T"urlt lo~liz UlCllfaatle- şu~uz ~~: 01' et. ~· vrupa. . urrı- mmı 'wı:ı gibi bütün l:'.wum .nıillettuiı1 - • tran ın ' 
• - d h ı.. • .._. b "'I .. y~tın ıbutun eı;ede.rıru ~ok etırUşür. . t:ı·--··· . v d _, __ 1 .... _ 71 Y. . Talat 

rın'.° a a sııu uır surette ag ayacagı BAŞKA l\lEMLEKETLER VE İN- .uı ~ı +'lllC .... n_nu ~ usu ~c~uı:. 69 A. Nud Erdu.r 
!~ kar;ulıklı anlaşmayı d~.~~l .. aylaştıilra- GiLTEııtEllliN .l"'-JlllU:."'Ti P.rom gazetcsı dıyor ..ki : Faşıst ltal- 53 Y. 'M. Barmanya 
..._ k :ha.Ten :sOMa'ki i"IDwiı:i ıesatı a- Bu ~ere. '""fh ıı..na, .ö)·lc bir ıra .r:i~ ıt~k idilden :anlamaktadır : 48 .H. Alanyalı 
rım oyaca br. miizakeredir ki harp halinde olan diğer Ar ~~ e.. .. Jcr ~ ehirl 40 P. Klnrk * hiç bir ..memlekette ıtna IOÜıiaade cdi1- . ı~""'" cc;ı:~ dciluçı1:,1° ş te~~ 29 Muz oğlu 

MDlet Mecn~mde .. ,_ kl '!.: b a b" k CS.tr crı ·e OOu.aıw e en ıvuşman :ur •l)s V'tel 
~n~ ve SUJ>u.e yo ~tr l{ı • un an ır ~o alaı:ını yerleştirelim. Ti ki onlar da ltal- ~ 1 

Ankara, .tı (A.A) - Büyük Millet isfiladc dilccektır. Öyle .zannede-
1 

. . 
1 

. h .. ___ 
1
__ 26 ). Kollen 

Meclisi lbugtin Or. Mazhar Germenin rim ki bu mliza"kcre, (lıisim kuv· y~n .!nyyarc enuın va ışıcc U1;;uuwuJDI 20 M. Ali Karda 
ha9bıihimda topanmıftır. Müzakereye \'et ıve lmlretinii:U -spata k.Widir. .coı;;unlcr.. , . . 14 S. Erkin 
batlanırkcm Tmlciye - lingilter.e arasında BununJa berabel', cıuri .ınestil bir lak· J?cltcron Vuna .dıyor ki·; ~~r namus- 13 :M. 'B. Nazlı 
İnıza edilen 3 Şubat 1940 tarihli ticaret .rir nıünasebctiyle. lıag> gayeleri ctra- 1u ınsmı beyııclnulel efkar onilnde ma- 7 M. İzmir oğlu 
ve tediye anlaymasına müzeyyel arilB.§- rınan clrnOt iıahat "ermemiz 1bek1euc- suru ıkadın ve fr'OC~~ kurşun~ tutan 3670 Yekfuı 
1nanın tudilcine ait kanun 1ayihasının mez. Mliıınsip zamanda, hnrp gayeleri· İtal.rmı tayyarc17':ıru hırer. canı \re on- 151487 Esld yek\in 
iadesine ait l3a,q\1e'kftlet tez'ke:r.esi o1run- nıh ctrnfında beyaııat yapılanı'khr. Btt- lanu yaptikları ~ı ~trer cınayet addet- 155157 Umum1 yekCin 
la~r. mm urihini ş.imdid<'n k hit edecek \'a· mck hakkına malıktir. No. 1 

Bunaaa sonra askeri ve mtı1k1 tekalit z'jyeUe tleğilim. - •- !No. 8 
•nunuaun 66 ncı maddesine bir fılcra fNGIL'TEBENİN İSlı.J>ı ..... UEKt AntalıyGdcı haoa ıeldJ• No. 9 
ll...ılne alt 'baun J~ihuı ile göcmen- Ancak şunu söyliyelıilirim ki, gayete.. fıednden lrOP.UI.,.. lılo. lO 
ede .AD edilenlere ıve mamtaç çiftçilc- rimiı bit' sUJh ilenii, ıhür mılJetler ilemi :fec:P8Jlesf .. ----.... No. 11 
te 101ı.mluk ve y.aı& claiıtdmuına lwnnakbr. 1Kenihriiz •tin isteiilderimi- ,_..,....... iNds 
'"it 'h-- .ık u.,tumm birinci müz.a1ce- m fiRr dllefteı ttnı 4e istiyeruz. f'fi. Antalcya. ~ (A.A) - .AııtaV.a. aut 1118 M. H. Nada 
~1eftn1 ppnuıtn". Mecli. gelecek top- umh lbir n1lı lbtiyomı. A~i ıiçinde 15_.3~ da ini o1arak lllaraı ilartU vedl- az tııl. 1. TU"llldo 
'ltmnı Pa:zartC$i ~Ü yçacakbr. nimtli bir ınA Gınılnıa&ma limkin .,ok• ~r. ~ derhal •1Jnak1ara iltica et- MI A. il. .AimmMı 

_..,......, tar. ıAltaı"'1 yerine nlundı Wr alh 'km· mış ve ekipler vazifeleri başına kotmut- 171 ,AlbeJnk 

IJAlf Al IEML IUBMAJ :.:: ~unu ad Jete ·~Unat ettirmek !ardır. Tecrilbe~_:at sUnnflltUr. ~~ r:~ lD8h. 

;ııs•ııı BEll'JI ;~~;~(!=~~~;~ Askeri vaziyet 1

:~:;tlm8h. 
P. !\ fJ 111itlet~ın biitiİI! i~ kciıdi ~- _ UA.$TA&AFJ l inci SAHİFEDE_ 26 İııi ve Ali f'uci 

- BAS IA i.1•'11 tNci SAHİFEDE- ~~lerme tamamiyle malak olmak un· ,Şimdi İtalyanın da wzişeti budur. 2434 Y~Qn 

14 26 
15 22. 50 
16 23 
21 28 
9 24 50 
8 17 

17 25 29 
18 875·27 50 
20 .. 23 50 
u 15 so 
20 50 22 :50 
13 20 
18 20 
14 '25 23 15 
'l2 25 .14 1.5 
28 28 
23 23 
20 2'1 50 
1.9 .23 
'l.6 17 50 
23 '23 
22 50 22 50 
12 !2 '50 

v :;«;> .. 
ll 

7 
11 
8 
ll 
10 
ıs 

15 50 
18 50 
ill 
24 58 
28 50 

ll "il 
Ti .. 
.il 
.10.21 
ıs 
1 
ll 
11 
H 

TGJN1Clll illlllllUllle.r.I OffsJ is~ ~ t_e....,~ .: 
1941 eeneai ızarfmaaki <tahmil tahliye -ve nulıyc ıjlerı 1$m !S11km~tct

rinf940 ıtarlhinde "J"Aplları münakaMlar neticesind~ fıaıil -olan ıaıtlar addı la· 
yikinôc lbulunmadığmdan. ımünaıkualar aynı ıartl~r ~~en '!0112/ l 94_0 
tarihinae tahmU :ve hhliyıe i,Çin saat 1 O da v~ naldı~ ıısın 11aat 1 ı4 de •ubcmız 
binasında tekrar1anacalı:tır. 

'Muva'kkat teminat her iki :mün.kua için 1000 er liraaan ibaret olup 
19tlıf1:Q40 akşamına kaclaT ..k\t veya banka '11\ektuou o1arak ıvezncmizo 
ynbrılmalıdır. Münakasalara -hefkoa sir,bllir, 'Fama ma Gmat i(tn ~bemiıe 
müracaat edilmelidir. S3S:S ('2~8) 

E..u,No. 

c. 8.8 

Yeri 

lunir Akdeniz mala. 

No.tu -- Ne:ıri 
Depozitosu 

T. L 

2 400. -

Yula.uda izahatı Jazıl.ı cmlikin ~hf bedeli tauıamen pırşin olatak ödenmek 
üzere 'kapalı zarfla arttırmaya konülınlJ:ltlar. . .. . • •. .. 

1 - Jhale birdir ve :katidir. 9/ 1'2/9'0 .tarihine mua<\dıf Cumarlesı gunu 
eaat 1 D .30> da lzmirdc banka ~inwnda ~· 
• ;ı. -· Alıcı ~lıınlar ibaılbmızaan ala<:aklan 111ar:truunt>yi .okuyarak ihale" gü .. 
üne t•adi.if *n 19/1219'0 Cuınar:t.QIİ silnii !fl'rlnam-.de &Arif edit<liği Hc;

hile teklif 7A.I'.fa:ıapı !eklif .ahibioin bir pu J.lllOJ(ıQtfı :ile aaat ~ 10. 90> .z.. 
Udar Jıuodaki ,ubeıniu '°yjli etme1erl >Ve ıd.1- Juı.a "lliliııt almak isteyen-
ı.rUa her~ barılcamıa mW.C...tlen. 7, ) S)J1 l2450) 

Jzınir V alı.,..• MI Hlrlöfllnden: . ~ · 
Bıu:anın De'l"elföy civannda jçinae 8 y~ ve 'tl adet zeytın agacı bulunaa 

1 O diiılıüm mik.dannaaki tat'la Qç MM ;müddetle kiraya verilmek lizere müza• 
pdeyo konulmuı iae do talibi ;çba&imdan 1bet .Sün miidaetle müzayeddl 
temdit ..efillmlJtjr. lhaleai '11/J2 f940 <;.ııunba ,aünU saat onda8ır talip olan• 
lamı 8k1flar idaumno ıntiraaııııadan. 'S,81 (2462) 

....................................................................................... ,: 

~ D.eolet DemiT Yollarından j 
~ .................. aM!JtA•9mı ...................... 1ee•••••••aeeee1a• .. •••••••••••• 

EfilAıf.IS DVKB:tl• 
'D. 'D. 'ftU.Ntl • tla ~ &QMllYQllJllDldU 
lmalr Kem.fi '-=tlılhHe cai J 1 Sa .i!U ıtılo. h i'I!! h• diG•-- ( f3%j 

... ~t./rt,,.on;:-.:,; a:--._ ..... 11 , ... • ... 
r==n- r1'n•il• 1ls!Mda6~lıillıllk &s • ,_..._. 
~ ....,._ aldsla 1ıt ' I z m ....... --· ~-.t1ieıt11-. ıb-
1-Unde .a&rille'bllir. '5)84 '(1464) 

T. C. ZiRAAT BANKASINl>Alk 
MW... 

'BERGAMA llO'l'PJU.1CtNDEft1 

.., • tiaum <bubıcak.lanlırA * 99019 Eski y.ekOA 
nıaga heveş edıyo~ı~, her §eyden ... n- . işte bu .ıno~t~atlır ki Faş~ 7.ihniye- Yunan -urdusu hütlin cephede ilerU- 101453 Umumt yekfuı 1~?: ;! 
•el nazarı dWb.tını Amavutluguo tiyle, ıferdi i!?ır biç sayan zlbnıyetle car- yor. İtalyan ricati umumidir . .Mukave- ~ ZAutlm 1088 :5

1 
:> • 

'8/ 10/9ıf0 tarih Ya 1:e31f numanllı 
Berpma otetliğince tanzim dlunaıı 
mı.ikavele mucabince lkrgamamn iJiki. 
J&b maball.-inile 'Kaibıuı ca8desinae 
~tin yaj ve ı>aımık 'fabrikasında iCJ40 
.eneai .mahaullinU iı1emek üzere bir ta• 
ra'fta 'Rıuüm ve Muatafa Kundakçı kar
deıler mutasam'f olduk1an mezk<lr fa'b
rikanuı h~kı istimal ve ilitifanu oıve di
ler ı.ra°ftlln ~ 'Ye Mazhar 8eamacı-
1ar ııuden '1imii bin 1iTa -ecnnaye litııa 
etmek ~le lheyjıderint!le im 'tfilaed 
1b~ Ut ~ dauiunu 1'e ı.a.
ilb"" ~ .... ftlllTCUt ~ ... 
1nilumca'klbilclrnle ...ınftli ıUliYe -ve me
Tadch tıalj,e Bam.cilann eerm.,._.,,.. 
le UUUDll -n ..ıu.cA o1'fp '.bunlu üze
nndo Kunaa1cçı llıımdcflerin 'bir -a1ab
• dlnuyac4mı ya1n11t ....ı olacak lir 
"ft nıann -m8ft &.macdM ~ m•fı -di
je;i de Kundakçı brdeflere .ait bwun
tluianu ove 'firlceci hu.ueiyenin miidiirfl 
&aınaw.~ •lup .ima salal\iyeti el.mi 
iien&leiine ait bulunduia ilin olunur. 

topografıw :ünırine Çdaneği cok ınşıyoruz. Oyle .saruy.oruz ki hürriyet met göster~ ancak artçı kuvvetleridir 5'0 ton :J3ugday '9 10 75 t1456 8/16 • » 
faydab g(Sriirilz . prcnsiıilerini tcsbit için, ~ bid@ni kul- Simaltle Ohr:" den Elbasım .istikametind~ 90 ton Buiclay 1360 2 J ..> • 

Filhakika. .u \ ! mıdan tetkik ~ak kifi~ .. Nasılı ~ ~~:1~~ llecliy,en Ywwı kuvvetleri Komiça ıv~ : :: ~-·a ' 6 75 1"1B u ~ i> ...... • • ı:wnuz \'e ~mınyou arımız 1'MUU.WKN K 'b'd'A t , · ......... 1-.:ı w.v 20 > _. 
vqflince g&rliliir 1ri Arnavutluk b. bunu yaptık. Sbrad. tferdl \':C "kiısadt oreçanı 'ısıa epeıenne vau .. ~,.~· 53 çuval Nohut 9 !R2 .ae ,. 
"- mem1elcetin 'flmnM hemen he- :hUrriy.eılerimizl daha ziyade enişlete- ~unan. kuvvetim ~a Devol vadı- 35 ton Susam 20 25 Ö.. M • > 
hti .. . .. -·· aelc a = fi. bi.liriz. sındeki petrol kuyularım at~ altma al- 385 tou Bakla ' 871 6 -- ... ~ > 

ıgmym'!eunm ~· • apmr f'.l'liFAhl.A .XAillJL m~1aı;mr. Bu ~larm büyük !ehe~- 155 ~val Bak.la 137' 69/75 • • 
lllal.t .o1d.junu aölterir. Y:maaa .Bu .bey.anattan üst.akil .işçi mıyetı vardır. ÇUnktı ltalya motörlU :§68 Balya Pamuk 53 64 50 ll28 60 > > 
t.lay.uı. İ8e ıimdİ7e adar .Priildü- .par.fislnin rtakriri d=:;ıiliaıü .ı-eye .kar- kuv\•ctle?nin petrolünü bu ıkuyulardan 25 ton Pamuk '8ki:ra.ji 5 ]!241 66 • 
ill slM, et4f .. mUlııllelif tepelen il 341.reyle ı:eddedilm.iş ;ve halın .nut- temin edıyor. ------------- 1088 69/7S • • 
'lal't 'ft iLuft1um htls:imiJeti 1lltnMla- kıına :ı.·.erileoek ICe'\·ap ittifakla .kabıil Moskopoloırun jia~bında !s~ro.vi_ça tc-; 3 NCO SULH JIUKUK HAKIMLt- 1• Q/ff • • 
lci düz arazinin otomatik bir ıeldllte edilıniştir. Elde edilen ekseriyet mem- pclerJ Ywı.anlı1ar clme geç~iflir· :Mer- C!NDEN: ~92 l8f79 , • 
hik. . t, ., ..ııı • • ı..:_ nuniyet Yerici ım.ıhiyeUedir kez c.e_phcsinde Fı·aşari tahkimatının ba- Davacı Qrman idaresi tarafından Nar- 9J 8 6 7 • • 

ım• ,._. -- - ~"'"'"""' Ja~ et- -:ıc- · <tısında !ilerliyen 'Yunan kuvvetleri Ster- lıdercde mukim Hardi oğlu Berber '529 48 • <> 
lllİttir. niç • Fra,qri hattının hatwna doğru Mustafa .aleyhine 940/897 No. ile ıa&•- :816 SO -. ı. 

ltalyan motötiu ıruvvetlerine '!~ JJPOIJA SBfJfJ BllS geçmişlerdir. Permediyi zapteden Vu- lan alacak dav.aaadan dol91 müade- 101' 70116 ,. ~ 
tince, bunlar ıtiıu&den Y1111an ordu- • ~an kuı.-.ve117'ri Kilisura i!tika.'nctinde alcybe .ilanen tebligat yapı)nupa da 1556 > ~ • 

5316 (21f5ıt) •unun aynı .cim imvvetleri_y1e icarfı JIJA J[UlıljJ J'r:ını ilcrlemektcdırler. mahkemeye gelmemiıtlr. Muhakenwıce ltıll ı6f4 • ı> 
icar bnif1eı'di •t• 1. •t &,girinin bir .iki giine .kadar düşmesi ;,mcvap varakası tebliiine .karar vcrilmit J.eM ı;;e > '» 

Jl~a .ge ar. _ BASI'AKAEI d 
11
.DCJ. SAHl.FEDE _ co'k muhtemeldir. AmavııOu~n ikinci -ve muhakeme 9/12/940 tarihine mü- 1088 16) > > 3 lfctt '.'SUIM HUKUK HAKtMU-

Atına radyosu, Roma radyosu- derecede ehemmiyeti haiz 1imıını ıolnn aadif P.azarte.ı günü saat ona 'bmlkıl· "496" 90 -. > :CtNDEN: 
tıun Moskcwada çıkan ı«Kız.1 yı')dıu nwıiyct.siilikle:r ı.ıyandırôığına işaret ~y:asaranda Yunan1ilar tarftfmdan zapt- mwtw. ltbu :dticvap da~yesi iizcrinc 1088 '5V • ,. Dav.acı 'OfJ1laJ\ idarClli tarafından Cu-
~azctesinin maka1elcr.iııi tahrif edo- ederek az.ısını ,şöyle bitirmektedir: edil~r. 1talyanlar bir hafta 'C'\~line ıde .gdmediği takdirde mübrez y.ed" 1088 ;ı > > maovaama "tal>i 'Yenik6yünden Kara 
tek naklett1ğini lbildirmdctmir. ·Ha- Japaey~ın ?ahili .siyasi vaziyeti 0 ka- kadar ı0nlulamıın ia~ :ve cephane ih- emin :1eoedindeki 0

mzA)"I .kabul etmi§ 1S16 11:8 • • "Süleymu oğlu Ahmede mahkemece aa-
kik tt erek ı!ba te geııe1c M ,dar naziktir .kı harbıyc ve 'bahriye .na- tiyacını bu lii:nuda.n teınin diyorlardı. ~1acağı .teb\iğ .makanuna kaim olnıBk 348 74 > :vetjye tebliği istenm"8e de mcı:kir 
Jto a e g -gaze ' os- zıdar.ı P.yialar cıkar.ılınasım ve hük'U- Bu ~retle t~yan ordusunun mii§küli- üzere bk nüahası muhakeme divanhane- IJ5 I 61 • .> yerae bıilunamadıimdan davetiyenin 
b va rad}•osu İtalyan - Y~naıı har- metin otorite.cıini '.kıranların Lul1iyetini tı daha çok artoıJ,§ bulunmaktadır. eme ealmalc IMn'etiyJe illn olunur. 1224 18 > > bffi teb1ii ia.Be eclilcliği görülmüştür. 
b?'~ ait harekib

1 
tam bıtaraflüda menetmek ıhıiyncını duymu~ardır. Dünkü muharc~clerde 'Yunanlılar '537) (2.f51) IM>D .2f • > '.Zabıtaca yapdan tahltibtta "Ulüddc-

ıldirmekte v~ 'ı unan rnuvaffakı- 8üsman1anndan bınden fazla esir ve ------------------1 l!fi' 74 • > -.'JeYhin •rih adresi bUlunamadığından 
t' .. · · ··z ~rtirmdctedir. AMERıKA VE SOVYETL'ER mühim :mlktarila harp malzemesi a1m~ tZMtR 2 lNCI JCRA 'MEMURLU- 7D1 1• • • n&ncn tebligat icrasına karar verilmit 

Nevyork 6 (A..A) - 'Nevyor1ı: Herald lardır. . CUNDAN-: l 086 64 > • TC muhakeme 12/ 12/940 tarihine mü· 
;;--6<XZ!.ii_t1_ml••m••••m118 TribUn gazetesinin Vn5ington muhahit.i fzmir Pazaryeri Hacı Hüseyin ~okak J oaB 70/16 ,,. , saaif PetJeırtbc ,tünü saat ıona bırakd-

K• 1 k d bildiriyor: if- IC. ZlRA.Al' BANKASlftılDAN: 48 No. du eYde .Huriy.e tkb.:I tarafına: 1086 61 > » aığınaan mudaea1eyh veya vekili mez· 
JF8 1 0 8 :Biilejik Amerika •e .&l\'yet hUkil- Maniıada Çobanisa köyünde Çay Saadetin he§ yüz lira alacağından do-- 1094 48 ıı> .- kttr -gün ve saatte mahkemede hazır bu-

ınetleri, ;t923 -sencsinden"ht!ri Jtapelı hu- ağzı meniinde kain 7352 mew mu- lay,ı Puaryeriude Hacı Hüac~in :soka· t207 67 ~ 1\Ulmaaı akwi takdirde aleyhine gıyap 
aranıyor 

Dr. 'Mustafa Bey caadeai ve civa
rında mabilyalı '",. ımobibuız INır 
oda aranıyor. 

AD 'R-E'S.: 
Erqli kömürleri i.t1c:lmeai R- C. 

"JaEF'O : 4269. 1..2 (Z452) 

lunan Vldivostok Amerika konsolosha- rabbaı bir .kıta b.ağıo yan hissesi ğında ada 1559 partcl 66 d.a mukayyet 1366 2-8 ı> ~ karan verileceği tebliğ makamına kaim 
nesinin yeniden açılmasına karar ver- 10/ I /) 94 J tariliine müsadif 'Cuma gü- bir hap hanedek.i hissenize haciz :konınu!J 1:088 :59 > ıı. olma:Jc üzere bu yazınm bir nüshası man-
mjşlerdlı:. Bu, Sovyeiler tarafındnn rui saat on dörtte J>C!Jİn para vey:a tak- :ve jşbu hanenin heyeti umumiyesine 1292 69/75 • ı> "keme c3ivarihanc.!İne asılmak suretiyle 
Amer.ikaya :vapılnn ilk müsnade'ldirlık- sitle bilmüzayede satılacakbr. Talip (60D) lira lcıymct takdir .edilmiştir. ilim olupur. 5379 (2459) 
t1r. Bu mesele s011 aylar -zm:fında Sov- .olanlann şeraiti öğrenmelc ve 1Je)' koy• Bu 'bapta tutulan zabıt '\"ara'kasını .teüdk Cetnıe PUıMtlm ..llıca kö~ Yıor-
yel sefiri 'U.mnnslı:i 'ile Sumner V cls ara- ınak üzere T. Ç. Ziraet banlcaaı !zmir ve bir diyeceiiniz varsa üç gün içinde "ın mevkiinde kiin ve 1Yllkuıc1a :naikdar- 3 'NCO SULH HUKUK HAKtML1-
smCta yapılan mülakatlarda müzakere şub~ine mürac.atları. 5380 (246)) söylemeniz 1çin keyfiyet icra ve iflas hırı ve numaı&lan truılı 10/1/194] CIPfDE!(! 
cailen meselc1crdcn 'biridir. kanunun 103 neli maddesine tevh'kan tarihine müsadif Cuma ,gttoil .ınat on Davacı de\·let demiryolları tarafın-

iNAZIL'Lt ASLiYE HUKUK MA.lJ. ilanen tebliğ olunur. "5370 (2463) dörtte peşin para veya tablt Oe bilmü- <lan tınnet paşa bulwnnda 64 numara-
KEMEStNDEN1 zayede •blac:aktar. Talip oLanlann şe- -da otomobil 1astilt tamircisi Fikriye 

f ZMtR BEl.!ED!YESfNDEN! .KARŞIYAKA Nazilli. Basma fabrikasında h8fıl <as- BERGAMA ASUYE HUKUK raiti öi?renmek ve pey koymak üzere tmllikemece -davetiye tebliği istenmipe 
Buğday !iatlerinae vu'kua gelen le· M 1 k tabaşısı Enver .ç.ıik 'tarafından Turan MAHKEMEStND.EN: T. c. Ziraat l>ankaaı 1amir ,.ubesinc ae mez'km .YeTde bulunamadığından 

r~fFü aolny11iyle hugiinden ibDaTen bi- e e ıSi nemasında .......... lihhat memura Recebin l3crgamlll}ın Solnk Halil mahallesin- -münıeaatlan '5'83 :(.2.4%) davetiyenin bila tebliğ 1ade edildiği 
Til)Cj nevi ekmeğin 14 kurup ve ikinci i.Y:.II..m :r.üRK FiLlMl evinde kira .a. eblaıa &ver kansı Ni.. den Mu~fa km Fatma Uçak tarafın- görülmü~ür. 
~"Vi eltmeğin ele 12 kuru,. eatilmaaıD& ,c ill ka .., lüfer ~elik aleyhine açilan ihtar dava- dnn ikametgihı meçhul bulun~n Hasan 1ZMIR StCiLt TtCARET MEMUR· Zabıtaca G1l Japılan tahkikatta müd-

' 1"diy.e .encünu:niru:.e karar ven1miştir~ çF•etlMUll unc1ao .clo1ayı .:mücfdeal.:yhin ikametrüu oğlu Aziz. aleyhine ikame eylediği bo- 'UJCUllfDAW1 -dcalcyhin ıaınih adresi bulunamad•im-
,,, halka ilan olunur. 'B~Ş '.RMjL'ERDE meÇhıil bıilunmuuulan gazete ile 'ili- şaomn davnııının jcrayı muhakemesi dan 11anen ~bligat icrasına karar ı. eril-

7, 12 {2451) Ertuğrul Muhsin e ıcalıitle .nen davet :we aıY9 karan teblit ,edile- 30/ 12/940 tarihine miUadif gün .saat - Cnriye1 Bcnsinyor - ticaTet 'Ünva- miı ve ·ıntihakeme 26/12/940 ta(hme 
l 21111/940 nQir .ıar.ibli we DİC7ER lftOUIJERDE: rek gelmed".ljinaeoa ıwpbmda .NazDli 111- 9 za mukarrer bulunduğundan "M. aleyh niyle lEm!rde Bahedmer ~rştSınaa müsadif P~embe -günü saat ona brra· 

14644 •ayılı Jıava ta.aruızlanna karşı fıftBTa,fm. SaaY.t lSU 6,e 'bü1lk ~de .Yıu>aLln .m• Gönen kazasının Karalar köy.ün<len Ha- 1321 "tleİ ~1cta 8 numan1ı mafazada !kildığmdım müddealeyh veya eb1i 
~~iF korunma haklandaki 30/.3/1939 ilılDl!lltell• brjfl8 hakeme 10nunda: Mliddealeyhe "bir~ san <>ilu Azizinyevıni mc.zküıda Beraa- dahilt mensucat 'Te teni tevaznnetı 'ti- mcz1clır -gün '\"e saatte mah"kemec!c ha-
ıtı tıhli nizamnamenin 22 nci ve 98 ııci Gayet gülünçlü lıij,ik -- sarfında kocasmm evine dönerek 'kan- ma Uli.Ye buku'k mah'kemeaiude hazır careti;f e i,figa1 den Camyd Bemin- "Zır bwunrnnsı aksi takôirde aleyhine gı-
1..~~delerine bazı hükümle eklenilmesi .SEANSLAR : l&r «ün ,% - Ll5 1ık wzife1ıeriıD ihtarına karar verildi- bulunması ve ılbi takdirde lıakkında yorun i~ 'tiCaTet 'tim-ant 'ticlm!t 'kanumı va,p bran ,·crltcceii tebliğ makaımna 
k "kında .nizamname .LeJediye cİinJe' 6.30-ı&Aiu Oumartcsi,ıft87.UJtWile- iindea 'karan mahkeme muc'.ibince 'k• gıyııp karnrı verileccii te'bliğ makamına llülctimlmnc -gÖTe sieftlin '?~' ·nınnMa-- kaim atmak iize~ "bu yuımn bir nüsha-
,,~daki ilin tahtaaına ualıqbr. ,.; 11.a;; fe ıilav~ t!atıL 1*llUll ff.İDe it"omneii tlıtareD 1lln ol•- hirn obna'k tizere ilin olunur. SlDa byıt "Ve 1c9cit editd0ği Hin ..,ımıur. 81 malılceme divanhancs"'me uilmıık su-

n olunur. 5 385 (2466) .. __________ mil) ms. "'5374 (2.-ı) 15..375 (:ZlfSS} S311 J!46., rctiyle ilasa olunur. 5'76 (24)6) 
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~Fransız inhida-. . 
• • • • . 
• . 

• •• • • 
mının ıcyuzu 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YAZA~ : Antcrikalı W. Somerset 
~faugham .. 

TERCÜ~IE EDE!\ : Halil Kardiçalı 

5-
Kadın parmağı Fransa· 
da o lıadar büyülı işler 
görüyordu Jıi bunun ne· 
ticeleri ,ayanı dilılıatti 

• '-'lahut Baudoinin hariciye nazırı ola
rak kobineye alınması için Reynoya 
nüfuz eden yine bu kadındı. Banker 
olan bu adam bir neo katolik olup c.
miyetin manevt kalkınmuı hususunda 
Veygand ile aynı fikirleri haizdi.Bununla 
beraber kendisinin samimiyetine inanan 
hiç kim•eye teııadüf etmedim. lngiliz ve 
Leh sefirleri ile (hatırlardadn ki F ran
aa. lngiltere ile olduiıu gibi Lehi•tan ile 
de. ayrı bir ıulh yapmıyacağına dair 
resmi muahedeler imzalamı~tır,) konu
fUrken gayri müsteklm bir adam oldu
ğunu açıkça göstermiştir. önlerinde ma
ea üzerinde bulunmakta olan mütareke 
ıeraitini Lehistan ıefirinin ıörmeaine 
meydan vermeoıiş. kabine bu feTaiti ka
bul etmiı bulunduğu halde. ret edilece
lini ve J.ıükümrtin. Afrikaya nakledile
rek, harbe devam edeceğini bildirmiş· 
tir. 

Şimdi aiyasilere geçiyorum. Bu, karı
tık olduğu kadar açıklı bir lu1ci.yedirk~ 
plui men!.aat 1&clalcataizlik karanı:dılc, 
lı:oılcaklılc Ye ıerefıizlilı:le doludur. Dü
ten nazırlar, yerlerine geçenlerin aley
hinde bir çok ~ntirilcalar çe.nriyorlardı. 
Kabine azalaTı birjblrlerine karşı ademi 
itimat ıı:österİyordu. Mandel, Yahudi ol
duğundan, aralnnnda en kabiliyetlisi ol
muına raimen elleri ayaklan bağlı idi. 
E.lı:i nazırlar ltalyan hududunda faşist 
ve nuilerle anlatıyordu. Kadınlar yıkıcı 
bir Tol oynuyoTlardı. O kadarki emin bir 
tByiaya göre R"'ynonun bir kadın dostu 
l.abine içtimalanna nüfuz ediyordu. 
Meveuk bir hahere göre bir gün bu ~e
heple Reynoyu tazyik eden bu icadın 
nöbet<;İ euhllyı tarafından kuvYet isti
mal edilerek çıkarılmı.,tır, Duyduğuma 
1röre İngiliz ~efiri Reynoyu, memleketi
nin reııımen verdiği vaitlcri yerine getir
meAİ için iknaa c_-a)ı,ırken. kapıyı açarak 
cıakın kanma, ııakın inanmaıo diye mü
clahal~ etmistiı. 

KADIN PARMA(.;I 
fle;~ini görınf"yen, paniğe kapılan. 

plut menfaat1r.rini memleketlerinin şe· 
Yef Tf" eaadetint": tercih eden bu adam
lann can •ıkıcı hik&yesini artık bir ta
Tafa bırakalım. Onlar partiyi daha, pa
nlan mevzuu habi• olduğu için köprü
J"ri Te fabrikaları beıhava etmeyüp dü,
mana teelim ettikleri zaman Lehlilerin, 
Varşovanm harbini göze almak cesare
tini ırösterdikleri halde. Pariein incil
ınemeai için ter"'ddübüz hlikümet mer
le:ılerini t .. •lim etmeye karar verdikleri 
~aman kaybetmişlerdi. l~te. o zaman oı
clulannın kapıldığı paniğe bütün millet 
kapıldı. ve bunun önilne geçecek hiç 
kimse çıkmadı, Manevi nokıanlıiı mad
di muvaffalc:ıyet~izlik takip etti. 

NETiCE 
F ranaanın inhidamını bir kaç kelime 

ile hülasa edebiliriz. Erkanı harbiye eh
liyetsizdi. Subaylar fena yeti,ıirilmif, 
hnrsız ve boştular. Askerler gayri 
memnun ve ceaaretsizdiJer. Halkın bil
mcai lazım gelen şey kendiıinden .ak
lanmıştı. Halk hükümote karşı ıüpheli 
ve itimatsız Vt' harbin kendilerini ya
lundan alakadu ettiğinden bihaberdiler. 

Zengin tabakalar Alman tahakkü
münd .. n zivade komünizmden korku· 
yorlardı. ilk düşünceleri, paralarını cep
lerind~ nasıl muhafaza edobileeekleri 
idi. 1-Iükümet lİlakatsiz çürüınüş ve ah
]itkıu:ıların t>linde idi. Fransanın mağl\ı
biy~ti lıir muciı.e midir? BilAkis mağlllp 
olmaması bir mucit'e idi. 

Bu defa nıucize yaratmak için bir 
Kleman•o. bir F oş yoktu. Ordu maiilfıp 
oldO. Fakat arkasında büyük bir kitle 
teşkil eden Fransız halkı var. Fraruıız
lar be1ki artık l aşlnrına geleni anlamıe
lardır. F.ğer he" ·z anlamamı;larsa Al
man c•zmesi alt ncla ya§amanın ne ol
dwğunu er geç OğreneceL:.l~rdir. O za
man acaba kendilerini kurtarmak için 
yapabilt-cekleıi bir ~ey olmıyacakmı 1 
Buna innomıyarum. Harp e~nasında fe
dakil.rlılc, cesaret. kahramanlık gösteıen 
asker de subay da çoktur.,. Fransız gurur· 
lu Cf'sur bir insandır. Uğradıkları yilz kı
zarhcı hareketin verdiği yeis ve ümit
~izliktel'\ kendilerini kurtardıkları zaman 
başbuglar. ve onları takip edecek cesur 
İnsanli'lr çıkaC'aktır. 

Calip nazilcrin kendilerine takmağa 
kalkacakti'lrı boyunduruğa Fran~nzların 
kolayca hoyun eğeceklerini zannetmİ· 
yonJm. Fransızları hi1en ve sevenler 
ijmit '•ı!e du ~t"Z. Frnnsa kurtullleek
trr 

Bu fa.et dan ahnac~k denler neler
dir) Pir çokları o kadar a~ikilrdırkl 
iize-İnt- el ;kkatinizi çekmeğe hiç lüzum 
hisaetm•vorw'"n. Fakat birisinin üzer:nde 
.İısrarla durmak isterim. Eğer bir mille
tin hürriyet '° i•tık15linden daha yülc
ı;ek tuttuğu bir >CY bulunursa o millet 
b6r1İyetint kaybeder. Gariptir ki eğer 
bu derece kıymrt verdiği ıey para veya 
konfor"a, onlardan da aynı zamanda, 
mahrum kalır. F.ğer bir millet istiklalini 
muhafaza ic:in harp etmt:k mecburiye
tinde kalırsa, kazanmak jçin bazı vasıf .. 
lara malik olmR!ı lftzım gelir: Şeref, ce
oareı. sadakat. görü~ ve fedakarlık. 

Bu meziyetleri haiz deiiilıe istiklalini 
lı:aybettiği takdirde bunun mesulu an
calr Jc,.,ndisidir. 

-BİTTi-
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Marefal Badogliyo YUNAN - ITALYAN ffARSI ltalyada yeniden bom-
niçin i•tif a etti? ' bal anan yerler 

Italyada dahili Yunan muvaf- Torinosilih fab- v • • 

vaziyetin iyi fakıyetleri de- rikalanikisaat Bugday hak~ındakı yenı 
olmadığı an- vam ediyor şiddetle bom- kararların tatbikine 

1 ı ltaJyan tayyarelerinin b 1 d d •• b ) Jd aşı ıyor şiddetli mufıabelesıne a an 1 un aş anı ı 
MAREŞAL BADOGLIYO B. ~:!'::':::!:':t°!:;:.::r· FiYAT FABRIKALARINA DA 
MUSSOLINIYE MI KIZDI, ııerıemeıer 11ar.. HOCUM EDiLDi, TAM ISA· 

~--------~x.x:--------
Elımefı ffatlerinln arttll'dması zaruri görülüyor 

YOKSA ALMAN KUMANDASI ~~ -;_:;: ~:n ~t BETLERLE BOYOK YAN· m~ =~~~=)halled!utde: :1~~:.ı~u:ı:~e v;ıı·~~:ı~~~a~ı:~=~ 
MI iSTEMiYOR?., llği~uharebe bugiln biltUn cephede de- GıNLAR ÇIKARILDI ~~=~~in tatbikine §eh-

İtalyan genel kunnay başkanı mareşal vam etmiştir. Kıtaatunız di!şman tay- Londra 6 <-ı\:·~) .-. ı;ı:ava nezar..ttnln Kararnameye göre be§ yüz kilodan 
Badogliyonun istifası bu son 24 .saatlik yarelerfnin slddetli mukabelesine rağ- istihbarat servısı bildırıy~r: fazla buğday ve çavdarı olan tacirler 

EKMEK F!ATI ARTACAK 
1stanbul belediyesi iktısat mildürU 

beyanatta bulunarak, yeni nisbetler da
hilinde ekmek fiatlerinin yUkselmesi za• 
ruri olduğunu. iki güne kadar yeni ek• 
mek narhının tesblt ve tatbik olunaca~
nı söylem4tlr. 

hAdiselerin en mühimmi sayılabilir. Ma- men bilh~ meTkez ve cenup mıntaka- Çarşan\ba ak.şamı. !ngıl17 .?o;.nba:dı- dört gUn içinde hükümete beyanname 
reşalın İtalyada hfilz bulunduğu ~t larmda yeni muvaffakıyetler elde et- man. tayyarelcn. Torınodakı bu~uk. sılah vereceklerdir. Beyannamenin verllmesl· 
ve mevki nazarı itibara alınırsa bu ~- mlştlr. fabnkaları üzenne n~u~m hır hücum nl tak! eden yirmi gün zarfında bede-
{a doğrudan. doğruya İtalyanın ~ KORFUYU BOMBALADILAR yapıruşlardır. En milhım ~eden yıne P . b 
vaziyetindeki kar~ıklığı ve Mıenksiıllği Atına 6 (A.A) _ Dahill emnl et ne- devlete ait miihimmat fabrikası teşkil U tediye olunarak hüküınetçe mil ayaa 
göstermesi balonundan bUyük bir ehem- zaretlnln 5 ille KAnun tebliği: J'üşman etmiştir. Saat 21 den az sonra bombar-
miyet taşıı·. . . •· • ~ı hava lruvvetleri bugün Korfuyu bom- d.tmana başlamı' olan tayyarelerimiz bu 

ORDU. FAŞiST IHTJ.LJU" b d ...,,.1 d .. 1.. 1ı fabrikanın üzerinde iki sa.ata yakın bir 
M şalın . tif be I . hak ar ıman ew .... ., erse e o u ve yara dd kalmı·'·-' 

are L> ~ se . p er~. .. - yoktur. Binalarda da hafif 1;..;••ır vardır. mü . et ,,..... urr. • 
kında bir çok ~er ıl~nye sürüle- YUNAN MUHRtBI BATMADI Şımalden cenuba dogru uzanı_n~kta 
bilir. Yapılan bır teisıre gilre bu lsüfa Atına 6 (A.A) _ Atina . t k- olan bir bina tamamen alevler ıçınde 
bilhassa Faşist partisiyle ordu arasında- 'hl tmı .. ı •. Bw· aıansı §t~ 1~1 kalıp kesif dumanlar çıkarmakta Jd!. 
ki ihtilMtan münbeistir. İtalyan ordusu "' neşre) İ•-~·-·tebllğinıyde ne29zare ı T•~ Yangın yerlerinde parlak ziyalar neşre-

d ttal harb . . numara ı ~.ran e c son -,. d ,_,_,,.,_, :: •• ı. d "''-'·t· Dl geçen yaz a yanın a gırmesıne rln tarlhind Delfin d !zait d _ en llllillUU&r m...,....e e e~.....,. ır. -
tekaddilm .den gi!nlerde harbın tarafta- 1 d .. de bir y 

0 
ento ·:"' ,.:;,~ ğer bir pilotun ifadesine nazaran yan

n bulunmıyordu. Bilakis B. Mussolinl ~r. emz.ın e unan . rpı dr;' . d- gınlar o kadar çoktu ki bunların orta
harp kısa sürecektir, diye orduyu barba bını batırml§tın .tarzındakı hava " 1 şı - sına dil en bombaların tesirlerini gllr-
siirilkl-;•tir. ttalya bugün kelimenin detle tekzip etmiştir. Bu haber mevcut ğ ş afi k 1 .,,. So bo _ 

- .. ...., 1 h"d' ı . t ·b· ··st me e muv a o amamı.,-. n m 
hakiki manasiyle bir çıkmazdadır. 0 mıyan. a ıse en mevcu. gı 1 g? er- bardıman tayyaresi bu mevkiden ayrıl-

Bunun ic;indir ki harbm uzayıp git- mek lstiyen !~yanların. hır haya.lınd~n dıktan sonra şiddetli bir infil!k olmuş 
mesi B Mussollninln ve Faşist partisi- doğmuştur. B4t!ln torpıto muhnpierı- tekr ldd ti . tir T -

· · · · · F-L- F mlz elyevm tam ve mUkemmel bir hal- ve yangın ar § e enmış • ay 
nın mesulıyetini arttırmıştır. .....t a· d bul aktad.t yare dönerken 70 kilometreden yangın-
şist partisi bu mesuliyetteıı .Y~sını il• e unm r. )ar görülebilmekte idi. 
yırmağa çalışmaktadır. Partinin en ~- Londra 6 (A.A) - Arnavutluğun ce- Fiat fabrikaları da bu bombardımana 
ruf şahsiyetlerinden Farinaçi vaziyetin nu~u .:dblsln~ ~ı: hava :uhare~ı;sı ı&bl tı.ı 'ulmuştur. Burada da bUyUk yan
mesuliyetini orduya tahmil ederek or- neuhcekk ke ııe tt d'.'_Ş=ürüld .. 'fYüaresdi?;n gınlar çıkanhnı~ıı-. Verilen raporlardan 
dunun h~~lığından. v~ lmman~•?· m . a .. a sure e uş . ug ':e s~r biri bir fabrilaının çatm üzerinde iki 
ların iktidarsızlıgmdan şikayet etmiştir. yedi d~n tayyaresinin tahrıp edıl- bo banın patlamış olduğunu bildirmek-
1\la-Qlın istifasına bu vaziyet sebep ol- dJğl, bir çok İtalyan tayyarelerinin de 

1 
dir".' B b bal lnfil••- d iki 

--..- · · hasar ğr dıkJarı .. rill u tU Biltü e . u om ann ..,.ın an 
mııştİkinur. dbe~tyfo~. .. -·-·' v-d ta a lur!ınlza llıngo d':! ş .. rl. rdir n dakika sonra şiddetli blr JnfilAk kayde-

cı ır e sıre gore ~ ~.,... ... og- yyare e sa en onmuş e . dilmiş b ·ııuı b. dahlllnd bü-

.. 
Gazetelerin •ahif e adedi hakkında 

bir kararname hazırlanıyor 

. 
y~nr 

Ankara 6 (Yeni Asır) - Gazete .sahlfelerlnln arttırılmasına dair yapılo 
teklif başvekAlet tarafından kabul edilme~ir. / 

Gazetelerin muayyen hacimlerine göre altı veya sekiz aalıife olarak çıkmaları 
lçln hazırJıınan kararname bugünlerde Veldiler heyetine verillp mUzakere ec!Y 
lecelrtl.r. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 

Kastamonide Milli Şef günü 
KASTAMONU, 6 (Huswl) - MilU Şef ismet İnönüniln reisicUmhur ınfatil• 

Kastamonuyu ziyaretlerinin ikinci yıldönümU bugün burada tezahüratla !,~~; 
lanmıştır. Milli Selin askeri ve siyasi hayatına ait nutuklar söylenmiş ve ıvıi<>o 
Sef etrafında kendini gösteren millt birliğin büyük manası tebarüz ettJrilmlştiı'• 

Italyan prop~
gandasımn 
iddialan ••• 1 

Isviçrede harp 
yüzünden çeki· 

len sıkınh 
liyo Arnavutluktaki harekitın inkişafı- At!n.a 6 (A.A) - Yunanistandaki hı- . ve ı da~~ .. k bir e 
nı gördiikten sonra İtalyan ordusunun ~iliz hava karargAluııın tebliğine göre tUn bu:"yı ay ı a ıyu yangın İngiltere pelı yafıında Mal getirtmek için 
150 ldlometre geriJe çekilerek ~imalde bütün gün İngiliz muharebe tayyareleri çı~ ırİıil ta tö .. !mal d l 1 I 1 i lı IU d 
lnıraca~" bir cephede müdafaaya çekil- ile İtalyan tayyareleri arasında vuku F' ~mod" ve b. yyar{ ~of ~'\ = : diz çöJıjjp tesl ftl O G• ng 1 Z Ontf'O ft en 
mesini liizundu addetmiştir. !ltareşal bulan hava muharebelerinde bir çok h;ra ın et.-: . ..:.: ~ e b.a r 881

';';_.. • cafımış, çünfıü- müsaade alddar.. . . 
adım adım bir müdafaanın sakınılmaz ltalyan tayyaresi düşürülmüştür. İngiliz c~k~ be ~b''-'il'u al. as ıntama anin b tin- Londra 6 (A.A) - Royterln diploma- Bern 6 (A.A) _Federal iaşe müşaviri 
b. kild r ı·k t• d t d • · ka 1 hl · ·sı di ne ı ı om a s vosunun sa e n-ır se e e a e ı ave e ecegıne - tayyare eri ç zayıat vermemı. er r. d b. k .. rU!m.. b fı tik muhabiri yazıyor: İtalya propagan- İsvic:renin harp dolayısiyle erzak ve e,-
ni olmu~tur. Halbuki B. Mwısolinl si· Yunan kaynaklan 10 İtalyan tayyaresi- en_son'.a ır ışı go • uş·ı~ u ış:U ın da servisleri lnglliz iaşe nazırının son ya fiatlerinde görillen yükseklikler kaf" 
yasi sebepler yiizünden böyle bi.r ricati nin dü.tiri!ldül!ünü bildirmPktedir. dahili hır yangın oldugu hı ara a a- beyanatını ele alarak !ngiltereye porta- şısındaki vaziyetini anlatmıştır. Bazı eıı· 
muvafık bulmadığı için mareşal Badog- YUNANU1..AR ILERUYORLAR şılmıştır. . . lcaldan maada meyv.ı !thalAtının men'i yanın ithali için İngiliz kontroJUncleJl 
liyo Faşist diktatöriiniin askeri işlere Londr 6 (AA) - in "liz t- Londra 6 (A.~) - ~ilız bombardı- kararından memnuniyet göstermekte ve müsaade alınınıştıı·. İtalyan - Yunan haı:· 
mütemadiyen ıniidahalesinden canı sıkı· a . • • lf! • ma man teşekkül!erı Napoli, Katanya ve bu beyanatı keneli memleketlerindeki hından dolayı lsviı;reye ithal5t gUçleo' 
larak istifa•ını vennistir bııab Yunan ılen hareketmm Ar- Avgusta Uzerınde dolaşarak hUcwnlar- tabdidatla mukayese ederek 1ngilterenln mektedir. İsviçre kendi vesaitiyle i~ 

Üçüncü bir tehire' gÖre Salsburgta navutluk arazisindeki seyrini gözden da bulu;ımuşlardır. ı;ıapoli petrol tasfi- bizzat diz çökeceği günlerin gelmekte !§tını yapabilmek !<;in İsviçre bayr ....... 
Alınan ve !talyan bru;kı.ınıandanlarının t?eçinnektedirler. Devli Meyle göre yehanesı_ne ya!lıl~ hilcumlarda tam !sa- olduğunu iddia etmektedirler. ltalya altında sefer edebilecek ticaret geınrıe: 
mUlakatmda kumanda birliği mevzuu- Yunanlılar •İmdi ciddi surette teyit bet t_eının edilmış, 5ı.~n. yangınlar böyle düşünmekte mazurdur. Halbuki rind. en mille.şekki! bir se.yr.üsefain Jd~ 
bahis olmustur Hatırlardadır ki 1914-18 edil Ergiri' ·1 A d 20 mı! mesafeden gorulmUştür. k ,. k ti · en ı e yasaran a arasın- . lngilter"de tereyag"ı ı·anbon ve •eker resı urma,..a arar vermış r. 
harbında böyle bir kumanda birleşmesi da iih' b" ileri h k ti lca d t --·-- hariç ol~rak i"§e tahdidatının tesirl his- Federalla.şemfü;aviriiptidalmaddele• 
yapılmış ve Maresal Foş müttefik ordu- • m . ım ır are e Y e - KOnl'O ile Canlıırıda sedilmiyecek haldedir. Her lngiliz arzu r.in isti!'1Aklııd~ muktesit davranılm~: 
tann_ umumı kumandasını deruhte et- mıslercf!r. .. .. • Asfıer aneıerlne ettiğı lokantada kendine mUkemmeı bir m. ııerıde yem ~ tahdl~a~. daha .~ı.ı 
mlştı.. Deyli Herald dünkü malumata yemek ısmarlıyabilir H~r kes bakkal- nulınruıı ve vesika usulunun tatıı-

0 zaman bu d~ğişiklik İtalyanlann göre lngiliz hava kuvvetlerinin Av- yapdan yardımlar.. !ardan her giln istedik! kadar erzak ala- muhtemel olduğunu söylemiştir. 
KoJlC?rel~ hezımetınden sonra yap~ lonyayı tiddetle bombardıman ettik. Ankara, 6 (A.A) - Asker ailelerine bilir Lokantalarda yemek miktarını yi- DAHİLi İSTiKRAZ 
tı. Şnndi de Arnavutluk hezunetinden I •• bildirm. _ı~edir c·· . . . yapılan kışlık yardımlar hakkında bu- enı· . alruz . tibas tahdit ed Bak Bem, 6 (A.A) - 125 milyon isvl~ 

Alınan} İtal rd ··"'- erını .,... • oncenm ~ "''nkti telgrafl K da "'- parti ola Y erın Y ~ ı er. - frankhk dahili ''- k -·n· sonra ar yan o wunun .r~- -"-den I •--"'- h ku ,.u ar onya = - ka]• Uz • d tahdidat ktur hte- istU<raz tamamen a.,.-
sek kwnandasını ellerine geçirmek isti- ga.un evve uı.guız ava vvet- rak 400 kiliıur parça yUnlii eşyanın al!- ı~~ enn e yo • . mı.şt 
yorlar. Mareşal Badogliyo buna razı ol- !eri ltalyanlann takviye kuvvetleri kadar makamlara tevdi olunduğunu gös- nildiği kadar konserve vardır. Halbukı ır. 
madığından istifa etmiştir. gönderdikleri bir köprüyü imha et- termektedir. İtalyada gıda maddeler!nln çoğu tahdi- ----tr---

Bıı tefsirlerden hangisi doğru elıırsa ki b •· -k • •. .. 1 nı· B Çankırıda tU ardan İsmail Zincirli data tAb!dlr. İtalyanlara ayda iki 1ıl1o Bazı valiliklerde olsun muhakkaktır ki ltaıyada dahili me e u~ • lf gonnut ~ • ır. • u oğullan tarafından 120 çift yUn <;<>rap un ve makarna verilmektedir. ~ir İtal-
vaziyet iyi değildir. Aksi takdirde harp bar~et lngıliz tayyarelennın pıke ve 60 adet pamuklu eşya teberril edil- yanın 250 gram makarna porsıyonunu deg"' 1' 1.ı'kllk 
içinde mareşal Badogliyo Jibi Hal>eşiıı- hücumlariyle yapılm.l§br. miştir. fazla bir şey telAkld etmediği dü§UnU- y 
tan fatihi olarak İtalyada en fazla .00- "<':_r ~ !Urse bu tahdidatın ehemmlyetl meyda· Ankara 6 (Telefonla) _ Gümüşhlll' 
ret sahibi bir kumandam değiştirmeğe A k d • d lşaal sahala- na çıka::. İtalyanlar Almanyada yalnız va!Lıı Niyazi Bergen AArı valiliğiı>eı 
lüzum görmezlerdi.. ÇJ enız e Al\ yarım kilo pirinç veya makarna veril- Ağrı valisi Hasip Kolzan Gilm~,..e * dlğln! kaydederek bundan Wıellı bul- ,,.Jillğln H kkArl alisi Sadullah gul• 

iTALYAN l\tİLLETi HAKİKATİ bir korsan nnda mem- makta~lar. lngilterede !~ vazlyetlııi oğlu Bı:göl \a1lli~e, Gördös ka~ 
ANLIYOR.. . fena göst~_rme~e çalışan İtalyan propa- kamı Rilşfü Küntay Hakkari vali v~J-
Londra, G (A.A) - Deyli Telgraf ıa· • • • t • ı•k gandası böylelikle İtalyanların vaziyeti- 1 tin ta Jnl rl ilk! k tasd.kk JktiJ1il> 

zetcsi İtalyanın bugünkü vaziyetinden ıremJSl Var nUntye SIZ J ne belki de dalta kolaylıkla tahammtil ~ 8 Y e Y e ' a 
halısednek di)·or ki : İtalyanın düçar etmelerine yardım etmekte ise de bun- e · 
olduğu ağır zayiatın her gün itiraf edil- Sıfıı bir muharebeden Alman ifgaJI aJtındafıl ıarm kendi ıstıraplarını iyiden iyiye 
ın~i l\lu .. olirun.in milletini stiriikledlği sonra gemi lıaçtı.. hallı 118 İngilizler.. hissetmemelerine yaramamaktadır. 
felaketin aizlenemiJecek kadar ağır ol- Londra 6 (A.A) _ Amirallığın Londra, 6 (A.A) _ İngiliz gazeteleri .,Jl-,.·---

::t:~eu l;'~'::;.':~!L!'~"::.i':~':':.:: bir tebliğine göre Komevan adlı mü- yazıyor : Kış ilededikçe Almanların iş- ı~ıkları maskeleme 
tı kesilmiş bulunmaktadır. İtalyan ıniJ. sellilı lngiliz gemisi açık denizlerde gali albndaki memleketlerde memnuni- Y 
leti kendisini bu sergüze. te silriikliyen müsellah bir Alman korsan gemi- yetsizlik bariz surette artmaktadır. Na- YAKINDA CADDE VE SOKAK· 
şene kendisini hu muv~~fakıyetsizliğe siyle muharebeye tutuımuttur. Mu- zi ~fleri zeı,balıkla hllkiıniyetlerini le- LARDA MUAYYEN fASILARLA 
ukratan Amavutluktalu yuksek kwruın· harebe esnasında iki taraf çok aıla mine callŞlllaktadırlar .. Fakat. İn~liz ta-
da hf'~·etinden ~iip; etmekkılir. ate§ teati ehnitlerdir. lngiliz gemisi arr~nun zamaru gelince e~U: mil~etler BiRER IŞIK BULUNACAK 

d .. k I k hafif h htirrıyetlerinlııl ve istik!illlerının biricik ) '" ki 

-·Anlıara borsasının 
istanııuıa nalıli.. 

Ankara, 6 (Telefonla) - Ankara )JOf' 
sasının İstanbula nakli hakkında bit 
kararname projesi hazırlanmıştır. __.,. 

Makineye 
Verilirken Al 1 • u~manı ova ar en asara • İn . . . Ankara 6 (Te efonla) - ..,ı arı aön.-mangaga gapı an uenı ıığraım§ ve mürettebatından bir ka- heveskarı ".1"" gı)iz kuvvetlenne his- d~e ve karartma tatbikatına ya.!'_m~a 

.. bn _ 1 t D.. sedilecek bil' yardım yapacaklardır. Bu nihayet verilmesi mevzuubahs değildır. O 

taugare hu .. cumları ~ 
0 

dm::;eyk:ı::':;· :.:~~ mi!letlerin kendi ~uşl~ İngil~e- Öğrenildiğine göre bir hafta sonra ca~de iT AL y ANLA" 
-~1.uldur K . . .. reden beklemelerı zamanı gelince bıze ve sokaklarda muayyen fasılalarla bırer 

- BA$TARAFI 1 inci SAHİFEDE - ~tle . aıe' .J~~~kgemısbrı son au- yardımda bılunacaldannın en aağlam ~ık bulunacak, mesken ve dlikkAnlar E • • • tahJı•ye 
ra fllD uug_ .... _8ÇIIUf • teminabdııı.. ısc· ekle beugünkrdir·.· . Ü vaziyetlerini muhafaza ede- r_0'1 rıyı ri boyunca rıhtım ve doklar, Düsseldorf ~ -

hava gazı fabrikası başlıca hedefler ara- -•- e •ı 
•ındadır. Mısır aiyasetini de- lngiltereye yapılan - - ettı er 

İlk bombardıman tayyaremiz 12 ka- 'arap imalı' serbest mı 
dar )angın çıkarmış ve akıa saat 18 den ğiştirmi yecelr gibi mali yardımlar büyük y ARNAVUTL.UK PET-ROL AAtN• 
albya kadar devam etmiştir. alın k b k 1 ? lfl 

Pilotlardan biri Derudorfta deıniryo- KJıhlre 6 (A.A) - Kr nut una Londra 6 (A.A) - Verilen mal(lma- ıra ı ıgor K TADA' 
!unun iç ve dışında 15 kadar yangın mü- verilecek cevabı hazırlıyan parlamento ta göre harbın başlangıcından 2.8 ikinci • TA ASI YUNANLILAR n 
';alıede ettiğini söylemi&tir. Diğer hedef- encümeni Mısırın tamamiyet ve istiklll- Teşrin tarihine kadar müstemleke bil- Ankara 6 (Telefonla) - Şarap hna- flNDAN TEHDiDE BAŞLANDI 

linin muhafazası için en iyi çarenin ki- kilınetleriyle yerıı· hükümdarlar ve ıırun· · serbest bırakılması lıakkındaki ita- ·• leri Dortmund denıieyolu emtea depo- v 
1arı teı;kil etmiştir. yaset ve ~eref prensiplerine müstenit müstemleke imparatorluğu dahilindeki nun JAyihası alakadar enclimenler tara- Atina, 6 (A.A) - İtalyanlar sotl ıetlı 

-•- olan şimdiki siyasetin idamesinden iba- eşhas ve teşltfült tarafından İngiliz hU- fından tetkik edilmeğe b"§lanmış ve en- saat zarfında Ergirlyi yavaş yav:ış ı;re 

Yıunan Zaferı.nı'n ret olduğunu beyan etmiştir. kümetine ve hıgilteredeki teşekküllere cilmenler şarap !malinin tamamen ser- •tmlşlerdir. Atinadan bildit·ilcliğ!-"e ·~if·· 
--~-- yapılan malı yardımların ye-lclnu hemen best bırp.kılmasını istemektedir. Ergirinin tahliyesi dün gece bıt.rıl"' eJvl 

h · t · 14 Alman ta yyareıı· hemen 18 milyon sterline baliğ olmuş- Şimalde Yunan ileri hareketi. D<'"_... e emmı ye l tur. D E H İ Z L j D E ve Skombi dereleri arasında kaın "ı;:i· 
- BA$TAilAFI ı inci SAHİFEDE - daha düştü -•- Yeni Eğitmenli vutluk petrol ınınt.>kasını tehdid; 0~~· dığı bir makalede Yunan muvaffakıyet- lzmitte Hava lıurumuna ld lamışbr. Ergirlnin ıoek yakınd'! ~ ~ ... ıJ< 

!erinin ehemmiyet ve şUmulünii tebarüz - BA$TARAFI 1 inci SAHİFEDE - OlıUllar açı '- hlar tarafından zaptı, pek tabiı o Jr 
ettirerek diyor ki : suale başvekil muavini B. Atli şu ceva- yardımlar.. Denizli, 6 (A.A) - Birinci kinunuu bü!Un İtalyan sağ cenahını zaiflct_< ~~· 

8 ve belki de 10 ay milddetle İtalya bı vermiştir: Ankara, 6 (Yeni Asır) - Bugün mem- ilk günü Denizli vfülyetinin okulsuz 35 tir. Yunanlılar Aya.arandaya girrnı ,,ıto 
tecavüzUnü hazırlamıştır. Bu, yakında - Tayyarelerin geceleyin de önlen- leketin muhtelif yerlerinden gelen tel- köyünde eğitmenli okul açılmıştır. Bu lunınaktadır v" Er~ ile sahil nr•:; .ıııt 
neşrolunacak siyasi vesikalarla da ispat mesi işinde terakkiler kaydedllmiştir. granarda halkın Türk hava kurumuna suretle vilayet içinde eğitmenli okulla- Delvina şehrin.in pek yakınında ~ 
edilecektir. Geten ilkbahardan beri İtal- Fakat mesele oldukça miiı;kül oldu~ geniş mikyasta yardunda devam ettikle- rın sayısı 67 ye baliğ olmuştur. Merkez ınıntakasında Permedi böl~:ııJır 
ya en iyi brkalarını Arnavutluğa gön- cihetle ancak tedrici surette halli müm- rl bildirilmektedir. İzmitte valinin riya- Romanyada musevile· de Yunan kuvvetleri ricat halinde j lY 
dermiştir. Yine Arnawtlıığa mUhim kün olabilir. Ummni beyanatlarda rı?m seti altmdaltJ toplanbda 2700 lira top- re alt llapur ile fıa'tHfı nan İtalyanları tam etmekte ve ı:.~J# 
mikdarda harp levazımı aevketmlş, as- fazla nlkbinlikten, hem de yerinde ohm· lanmıştır. ,,. • mektedir. Burada kaydı ihtiy~lıı '~b~ 
keri yollar yapmış ve her ttirlU hazırlık- yan bedbinliltten içtinap etmek limndır. far aJmdı- eliğine göre Pogradeçln şimali g~11 ,,ı.,ı 
!arda bulunmuştur. Bu pliııları Iumrh- MAYNLER TOPLANIYOR llnıanJanna maynler db1ı:Uldüğll hakkın- Bilkreş, 6 (A.A) - Romanya hilkU- de faaliyette bul~ Yunan kısı1' 
yan reneral Proelta İtıılyan ordusunun Londra, 6 (A.A) - Aınirallık daire- da verilen haberi tekzip etmekte ve bu meti yahudilere alt olan bllOmum nehir halen Skombi nehrinin ~uk~ de çaf 
en iJi sulı.ylannün .,,. fo• Jektba Jd- sinin tebllii Alman başkwnandanhlt ta- maynlerln muntazaman toplattınldıltm ve deniz ııakliye vuıtalarım ı.timllk da bir noktada nehrin iki sahı n 
ılııw lııırlıı mllt ' " lıll. nfmdu lltandllea t.bli!lerle ~ beyan etmelrtldlr. etıniftir. ~ışmaktadır. 


