
r H üAZI IJVLVAKI IZMİJ( • H 

No. 10721 ~ Altıncı Yıl FİATI (5) Jl'f7RVŞTVR 21 SON KANUN SALJ 1941 1 
ntalıyada Jıahraman Meh· 

metçifılere verilen hediyeler 
lnıtıy87 ııahlbi : ŞEVIU."f BiLGİN 

Basmuharrir ve umwru neşriyat müdürü 
HAKKJ OCAKOOLU 

ABONE SERAiTI 

DEVAM MÜDDETi Türkıye için Hariç için 
&>nelik....... 1400 2900 
Alb avlık........ 750 1650 

GUnil ııecmi.s nüshalar (25) kuruştur .. L: TELEFON:Z697 

• 
J" ilan milnderecatmdan gazetemiz me.utiyet kabul etmez Cümlıuriyetin 1>e Ci!mhurlyet e•eTlerUıln bekçlal, 111bcıhlan çıka,. .ıyaat flll%eUı?lr 

Almanyanın 
Müdahalesi 

Hasta ltal yanın der. 
manını 

cek 
arttırobile-

midir? 
HAKKI OCAKOC.LU 

İtalyruun nasıl ve hauP,'i şartlar a1tın
cla harbe siirüklPndiğini biliyoruz. Al
manla. Polonyaya saldırdığı :.ıaman 
İtah'a harp atesinden uzak kalmak ka· 
l'arında bulundui:1mu hc:~:anda tcr<'ddüt 
~tislcru1t"misli. 

llatta I-Iitlcr harbi ilün eden mcshur 
nutkııruia İtaly~ya o tarihe kadar yap
tıio hizmetlerden dola,-ı tesekkürlerini 
bildirerek kimsenin ) a·rdunffia ınufıta~ T 

olmadan zaf~ri temin (',Vli:vcrcğini söy- ..- .... 1i1ir~e H. l\1ır.s~ol,uinin geç u ~~.ı 'rı-ı ~Uı.ı:at ettikleri Alnı.an .. Jtalyan 
hudHdu Bre1ıner lemisti. 

~lihu r t!Hletlerinin haTp ilanında mı 1111111111111111111111111111ımımıı11111111111111111111 

tam bir fikir mutabakati ile hareket ey· Jngi/iz hakimi yt!ti 
lemediklı-r'nP dair orladı. hir cok delil-
ler. lllC\CUtltı. Sarsılabilir mi' 

lt..ıl,·a . hakikatte hat p mı jstenıi_yor· • 

iki !.~ihver ~ef i y~ni 
b;r mülakat yaptı 

du?. ,.ok"'a harp ~tmrl< in1kinlanndan 
mı nıahruntdu? 

Bi7.ce her ikisi de nıc\•l'Utlu. İtalyanın 
ldaresin~ iic kuvvet hôkimdir. 

Akdeni-ıde Al- Hi ler ... 
1 - Fasistler. 2 - Kral.. 3 - Papa· 

hk makamı .. 

Fransa, Alman siya. 
ıetine dönii yor gibi 

[.avalın tekrar 
~abineye dahil 

olacağı an
laşılıyor 

Alman - Fransız gör~
melerine yalıında baş· 

lannuua befıleniyor 
Londra 20 (A,A) - Peten • Laval 

mülikab hakkında alman haberler üze
rine ~z matbuatı henüz pek az mü
talaa yürütm-kte ve umumiyetle hadi
seyi tebarüz ettiren haberler De§tttmek
tedirler. Bu hab«lerd- sadece B. La
valin hükümete döneceği ve Alman -
Fransız gÖ1'Üfmelerine yeniden batlana
cağı hakkında tahminler çıkarılmakta
dır. 

Deyli Herald gazetesi birinci sahife
sindeki Manşetinde c Lava! affedildi, 
yeniden hükümete girebilir.> demekte 
ve Pariste Lavalin riya.eti altında kuk
la bir Fransız hükümeti teşkili için Na
zilerin aarfettiltleri mesaiye dair Lon
draya gelen haberleri de vermektedir. 

Ankara, 20 (AA) - Ant.:ıkyada askerlerimize 
verilen kıslık hediyeler 6780 çift yün çorap, 7100 
pamuklu ve yün kazak olarak 13880 parçayı 
bulmuştur.. (Mehmetçik günü) 1esbit olunan 
önüınüzd•ki pazar günü muhtelif kollar evleri 
ziyaretle hediyeler toplıyacağından hediyelerin 
(20000) parçayı bulacağı umulmaktadır. 

·--------' YF.Nt ASIP.. Matbaa•ında basılmııtır 

Kenyada harek8.tta bulunan yerli 
ltalyan ıukeTleri 

Afrikada lngiliz za
feri devam ediyor 

Italvanlar Su-
~ 

danda da, Ken-
3-ada da ricat 

ediyorlar ••• 
ltal_yanıarın peh esasla 
talafıfm ettilıleri mevfıi• 

leri inqlllzler aldı 
Kahire 20 ( AA ) - lngi.tiz Orta 

Şark umumi karargahının tebliği: 
Libyada iş' ara değer bir şey olma

mıştır. . 

Sudan cepheainde diipnanın Kauala
dan ricali devam etmektedir. Saburat 
ve Keoeve etrafında ltalyanlarm pek 
esaslı olarak tahkim ettikleri mevkiler 
lotaatmm tarafından iıgal edilmiıtir. 

Kuvvetlerimiz ricat eden diifmanla 
temaaı muhafaza ederek tarl< istikame
tinde ilerlemektedir. Mitena mıntaka
ıında kuvvetli ketif faaliyeti olm\lft\11'. 
Kenya hududunda seyyar müfrezeleri
miz dalına taarruz halinde olarak düş
mana ağır zayiat verdinnekte ve ileri• 
mektedir. 

Bn üç kuwetıen son ikisi her ne pa
hasına olursa olsun h~rbin aleyhtarı 
idiler. Bilhassa İtalyanın deniz hakimi
yeti elinde bulunaıı İn~iltere ile harp 
fllemi:veccğinc kani bulonuyorlardı. 

man havacılı~ı 
tesirsiz bıra

kılabilir 

usso· 
lini mülakatı 
hak ındaki 
resmi tebli2 

Deyli E.ktpres gazetesi ıunlan yazı
yor: Bir çok aıkıntılı meaelelerln halli 
için yapılmakta olan F ranaız ve Alman 
görüımeleri Lavalin kabineden atılma- YUHAN - ITALYAN HARBi YEMi TEDBiRLER 

Roma imparatorluJ;;unu ihya hayaline 
kapılan Fru;istler ise fırsat gözlemeği 
tercih yoluna saptılar. Bu fırsat ta elle
rine geçer ı:ibi oldu. 

Fransanın yere serilnıesi üzerine he· 
men harbin sonu ereceğini. ve İngiltere
nin sulha riza ı:östereceğini zanneden 
Mussolini, mücadelenin beş on ı:ün de
vam eyliyeceJ;;i.ııe kralı da inandırmak 
ııureti:vle İtalyayı harp felaketi ici.ne sü
rükledi. 

İiıl(iltere yıkılmaz bir kale olduğunu 
ispat ederek mücadeleyi tek basına de· 
"1lm ettirince yspılan hesapların. yanlı.<;
Jıkı derhal meydana çıkmış ise de is i<ı· 
ten geçmiş bulunuyordu. 

Mussolini, dahilde başlıyan ho~ımtsuz
luldarı gidermek, İtalyayı zafer sarhoş
hıiu ile oyalamak& çalışmak <evdasma 
kapılarak Y unani!taaa '8ldırdı. 

Bunun icin inqiliz avcı· 
!arının arttırı!ması 
hCifi • Maıtaya 
yeni hücum.. 
Londra 20 (A.A) - cSundey Tay-

mis> r;:;.zetr~inin havacılık n1uhabiri İn
giliz bahr'.yesinin Akdenizdeki kontro-

- Sonu 4 üncü Sahifede --

--İfıi muhatabın f ifıir 
mutafJafıati tam ve 
muııaıı olduğu 
bildirilivo,. •• 
Berlin 20 (A.A) - B. Hitler ve 

B. Mussolini arasın:la bir mülakat 
olmU§tur. Bu hucusta Berlirule net

- Sc;nu 4 üncü Sahifede -

UZAK SARKT "I Ü Ü ı A ERiK • ı: : Gll TEREYE 
HfRS i VERMELiDiR SONU GELMIYEH ff RP 

• ---·--- ·----
in --1 iZ zafer· 

- Sonu 3 üncü Sahilede -

Aln-aa·tı. tazyilc!j kar &aında B. Lavalla 
banpnağa mecbur olduğu tahmin 

Bütün huırlıklannı ikmalden sonra 
harekete f"<'!D İtalyan orduları Elen 
milletinin kalpleri istiklal aşkiyle çarpan 
(oeuklıw önünde erimeJ;;e başladı. Kah
raman Elen ordusu ilk hücumları Iar
dıktan sonra İtalyanları evvel.ô. toprak
larının dışına, sonra da Arnavutlukta 

. a onlar pek 
a~r zayiat ver

diler, durdı -
ruldular 

l • k d edilen Mere•al P~te.. '"'m e rı . anın a 1111111 ınııı1!111111111·11111111111111111n!!ın~ıı11111~111111 

• Amerıkada en 11tubım ış: 
kazc:tn.m~sı lngiltereue gardım 
demektır kovalamaJ;;a koynldular. 

İtalya, bul(iin Arnavutlukta müthiş -·- - •-
bir çıkmazın içindedir. Tayyarelerin himaye- B. Vi!hi İngiliz zaferin· 

Bu sırada İnı:iliz orduları Afrikada sinde ilerliyen bir den ba~Jıa bir im.fıCin 
İtalyanlara çok mühim darbeler indirdi- J L i d 
)er. Libyadaki Graçyani ordularını müt- apon HfrVUet e tasauuur edilemez 
hiş bir hezimete uirattılar. püsfıiirtüldii- diyor •• 

İtalyan donanmasına İnı(iliz hava-kuv· Çungking 20 (A.A) - Çin karnakla- Vaşington 20 (A.A) _ B. Vandel Vil-

Layiha büy··k 
ekseriyetle tas

vip edilecek 
vellcrinin indirdiği darbelerle Faşistle- rından alınan haberlere göre son giinler- ki gazetecilere beyanatta bulunarak ln
rin ne kadar yanlış bir yola dökiildük- de ylıpılan muharebelerde Cinliler Ja- giliz zaferinden baska bir imkan tasav· B. Vflfıf, 8. Ruzveıtin bir 
ıe~ bütün çıplaklığiyıc meydana çıktı. ponıara pek ağır zayiat verdirmişıerdir. vur etmediğini söylemiş ve tngiıtereye mefıtubunu fngiliz .baş· 

İstemiycrek harbe slirüklenen İtalyan Perşembe günü ondan fa1.la tayyare- yapacağı seyahatte harbın lngiliz ve Ö 
milleti, bu hezimetler karsısında el~et- nin himayesinde ilerliy'en beş bin kişi- . vefıiline ,, türüyor .. 
te sabll'SlZlanacl!k ve sızlanacaktı. Nıte- lik bir Japon kuvveti püsklirtiilmüştür. Amerikan iktısadiyatındaki tesirlerint Vaşington 20 (A.A) - Rei,icümhur 
kim öyle oldu .• Askerler ile parti kaba- Diğer bir Japon taarruzu da a<ıır zayiat tetkik edeceğini ilave etmiştir. seçiminde B.Rw;veltin rakibi olan Cilm-
hati birbirlerine yüklemek volıına ı:irdi. verdirilmek suretiyle durdurulmuştur. - Sonu 4 üncü Sahifede - huriyetçi B. Vilki Reisicilmhur Ruzvelt 
Altı ayda üç defa başkum•ndan değiş- ·----------·-·--·--------------- ve B. Hul'le görli•tüğünü ve Reisicilm-
tirildi. hurun B. Çörçile •verilmek üzere ken-

Harbin başlangıcında yedi ~k.iz bin B. Cevdet Kerim lnceda )il dün •abah gitti disine çok dostane hususi bir mektup 
tayyaresi bulunduj{u söylenen Italya ha- --------x • ıc- tevdi ettiğini söylemi§tir. B. Vilkl bu 
valarda bile müsbet bir faaliyet göste- mektubun ale!Ade bir tavsiye mektu-

remedi. Biliikis ağır darbeler yedi. Bü- Mu·· nakala"' t Vekı·ı.· lzmı·r bundançokkuvvetliolduğunusöylemlş, tün bu nskeri muvaffakıyetsizliklere fakat muhteviyatı hakkında maUlmat 
ilaveten bir de deniz aşın ticaretin ke- verm..ıcten imtina etmiştir. Zarfın Uze-
silmesi yüzünden ağtrJıhnı hissettiren k k d · d 
~:s~~k~~-talya:vı süratle derman- t et i atın a il memnun ~~ ey~ı:tl: erkWıından bir zata> iba-

Binaenaleyh ltalyn:vı hasta olarak ka- · Vilki İngi)terede on beş gün ıar-
lıule zaruret vardır. :x•" fı~~· göreceği işlerden bahsetmiş ve 

Mussolini ~u. hasta. memlek~tc der- Fuarda Münafıalôt uelıcilefl pall]IOna yapdaealı.. ~-~~:!~. ~:~ 2~!~1~.b~~ 
man vermek ıçın yegane çnreyı Alman- · • • fi f bilh "- ~w .... ,~ 
yanın ktttabna atılmakta bulmuş, Al- lzmırdefd ımar .. mıeıeri ue Bay c. K. nceday• assa mesai nıwrı ile ve hariciye na-
manyadan yardım ıstemistir. zırı B. EdenJ .. gföüşmelı: istemektedir. 

Alman h~va kuvvetleri Sicilya adası· Diğer taraftan şu maldmat verilmek-
na yerleşnuşler. ve Akdenizde faaliyete tedir: B. Vander Villrl harici~ nazırı 
başlamışlardır. Italyanın altı ayda :vapa- B. Kordel Hul'le görüştükten sonra ga-
maclıJ;;.nı bir ı:ünde de yapmışlardır. zetecll.ere Uç şartla İngiltereye yardım 

Simdi düşünülen nokta sudu• · hakkındaki kanun projesine taraftar 
Alman hava kuvvetleri ya~ 

0

İtalya- olabileceğin! bildinniştlr. lleri .ıırdilğü 
da kendisini hissettiren derıwınsızlıi(ı şartlar şunlardır: 
ddennek, umumi efkfırdaki zaiıfı biraz 1 - Teslihat bakk.uıda bir hesap tu-
ııınnı:alamak icin mi gelmi~lerdir? Yok- tulması, 
sa İtaı:vaya yapılacak yardunın bu baş- 2 - Yapılacak masnıfların parlamen-
lanı:ıctdır da aricası mı ııeleeektir? tonun kontrolU altında bulunması, 

İ te bu iki nokta arasında kat'i bir 3 - Projenin kongre tarafından d ... 
hükümde bulunmak giiçtiir. rin bir tetkike tAbi tutulması. 

Bununla beraber Almanyanın kat'i Hükümet müınesşilleri proienin mü-
nctire Ü.erinde miiessir olınıyıcak yıp- hlın bir ekseriyetle tasvip edileceği ka-
ratıcı bir harbi •öze aldırmasına pek ib- naatindedir. 
!imal verilemez. İngiltereye yardun projesine muhalif 

Ciinkü İtalyayn ciddi bir )"ardımda olanlar ise, projeye muhalif bulunan 
hulunabilınek irin Alman (ırknlannın ayan azasının asgari 25 olduj{unu söyle-
Alrikaya ı:ecirilmesine ihtivaç vardır. mekte ve her gün yeniden bir rey ka-

,-unanlılar ye- ln~lterede yan
niden külliyetli. ~ınlara karşı 
esir ve n...alze- siviller scf er-

me aldılar her ediliyor 

YUNAN ORDUSUNUN iLERi 
HAREKETi DEVAM EDiYOR 
Atina 20 (A.A) - 85 numaralı Yu

nan teblii':inde <eph•de bazı mahdut !a
ali)·ct olduğu, killliyetlJ esir alındığı. ve 
mühim mik1arda harp malzemesi iğti
nam edildiği bildirilmektedir. 

AT1NADA ALARM 
Atina ajansı, ;\tinada saat 13,10 da 

- Sonu 4 üncü Sahifede -

iŞÇiLERiN FAALiYETi SEK· 
TEYE UCRATILMIYACAK 
Londra, 20 (A.A) - Yan~arla mU

cadele islerinde sivillerin seferber edil
mesi j('in daha sıkı tedbirler almak ka
rarını vermiş ı..lan hükümet bu sefer 
umurniyeı. itibariylP end'l•tı'i ve bilh..,._ 
sa harp sanayi sahaları ile meşgul ola-

- Sonu 4 üncü Sahifede -
1111111111111111111111111111111111111111111111111 111111 il 111 il 

Yunanlılar mrafmdan Arnavutlukta esir edilen biT ltalyan mirolnyı ile yüz
btı§W cephe geririne götii.rulüyOT 

HABEŞISTANDA UMUMİ 
llYAM HAZIRLIGI VAR 

In~ilizler bir çok 
silah ve mü
himmat ~ön

derdiler 
BiR INGILIZ HEYETi rıE 
HABEŞiSTAN iÇiNDE 

CALIŞIYOR 
Hartum 20 (AA) - Bir lngiliz bin

baı1'ı bir pilot ve bir ruıdın refaketile 
Habeşistan içlerinde tehlikeli bir tay
yare uçuşu yapmıştır. 

~,-11-11_11_11_ıı·u-11ı"'ıı~ıı"'ıı-.ıı"'ıı-.ıı"'11"'11~ııı"'ı~11~11~11~11~11~11~11111ııııı 

SON DAKiKA 

--~lil········ Almanl rın Fransa
dan aldıkları işgal 

masrafları 
Fransa simdflffı 85 
milyar franlı verec:eıı 
Vişi 20 (A.Aj - Mütareke şartı mu-

cibince Fransız hükilmetinin deruhte 
ettiği Alman işgal kuvvetlerinin masra
fını temin mak..<adiyle Fransız bankası
nın devlete verdiği avans miktarının 85 
milyar franga çıkanlması hak:Iandakl 
kanun tasvip edilmiştir. 

Isveç l- ep bita
raf kalacak 

~enizlere hakim olrr;yan milletlei'Jn de- zandıklarını ilave etmektedirler. 
nrı asırı harpleri idare edebilmesi akim 1 d K İnfiratçı ayandan Veller, efkArı yokla-
ve. m. antıkıa kabul ederej(i islerden de- B. Ce11det Kerim nce ayı ültiirpnrktaki tetkikatı esnasında parti miifetti§i, dk 

Mumaileyh bir müddettenberi haber Stokbolm 20 (A.A) - İsveç hariciye 
alınamıyan lngiliz heyetile tema. tesis nazırı söylediği bir nutukla harp kar. 
etmek U.liyordu. Heyetin reioi olan Al- şısında 1sveçin tam bitaraflığını bir ker
baya telaizle bir iniş aahaoı hazırlaması re daha teyit etmiş ve hükümetin harl
ve tayyareciler tarafından görülmesi el siyase1inin şimdiye -.ıdar takip olu-

iiJdır. komutan ve belediye T•isi ile berabeT ı lan sonra yaptığı beyanatta İngilte-
E Ce d K reye bir çok lase maddesi ve malzeme 

. iter Almanva böyle bir iktidara sa- Münakalat veW/i B. v et erim münakallt velc8letinln lzmı'rdeki daire- ·ı • kira! d hi ven ecegi veya • anacağı yer e para Ja!' ol<a:vdı Afrikadan evvel İngiliz ada· lnc•dayı dün sabah şeb.-imizden Afyon !er tefleri ve diğer zevat hazır bulun· verilmesine taraftar olduğunu söylemlş
ına ııeemeJ;;i terdh edNdi. yolile Ankaraya hareket etmiş, Basma- muşlardır. tir. Teberrü mahiyetinde verilmesi iste
Binaenaleyh Afrikndaki İtalyan müs- hane istMyonunda teşyi edilmiştir, Teş- Vekil lzınirdeki tetkiklerinin netice- nen meblağın azami iki milyar dolan 

temlek'!lerinin t~maınmı, mııka.dder olan yi mera.iminde vali, kumandan, parti lerlnden çok memnun olduiunu beyan tecavüz ebneme.sl lüzumunu da ileri 
- Sonu 2"inci Saf>:fede - müfettiJi, b#lediye reisi, parti batkanı, ,.... Sona .2 inci Sohilede ...... ıünnüştiir. 

··•- 1. b' · k nan yolda dönmeden devam eylediğini için en yüueK ır tepeye ıpret çe me- bil;"-'·tir 
ai bildiril~iıti. Yollarını ı•tır•n tayya- = ... ,.. · 

reciler tehlikeli bir iniş yapmlflar ve va- '.ı_11,.ıı_ıı_ıı_ıı_ın_ıı_ı.-ıı-u_ı_ıı•u'"u-ıı"'ıı-ıı-ıı"'ıı"'ı."'ııı"'ıı"'ıı·u•u•ıı•ıı-ııt 
- Sonıı 4 üncü Sahi/ede -- -~~----,.._, ____ ....,_.. 
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-- Evet, işte ben ... Ben Aliyim! 
·•" 

Çingene Memonun oğJu, Mestan beyin euinc gir· 
m~i ue Gülendama böyle di. rdıı-

Yat:ıkt8n çıktı .. Ocakta duran ve ya- duğunu anlamak için altınları bir defa 
rısma kadar erim is bulunan mumu eli-ı bile saymaila lilzum gürmemisti • 
ne aldı_ · Anam ona: •Rı.ıt"ln i inde y""z elli al-

Ka ıyı açıp dışanya Ç1klı. Sofada il~r- tın var> demiştL. Ve Kı:ra Ali bu kadar 
liyerek Fatma kadının odasına yöneldiği bahatla iktifa ederek G endama malik 
sırada birdenbire uzunılıoylu bir adamın oı,,,ak işinde l.lıım olttr diye k<"'c\·i koy-
gı"'~esiyle karşılaştı.. nunun emin bir 1<öşesiııde saklaımstı. .. 

Korkudan kızın gözleri fal taşı gibi O zamandanberi, !cinden harçlık çı-
açılmıştı .. z·ı. iliıde •İm~ok çakar gibi karmak için onu bir kerre açmış. sonra 
bir Umit parıltısı da belirmisti.. Kendi- verine koyarak artık yilzüne hiç bak. 
sine do!Uu ilerliyen gölgeyi daha iyi se- mamışh .. 
çebilmek için mumu o yana tuttu ve Dti!il bu altınlarda, dtlnyanın bütün 
korkudan füriyen bir sesle: h•zinelerini önüne kovsalar hiç birinde 

- Ali sen misin~ dPdi. bu va kıt bu- Kanı Alinin ııo:ı:ü yoktu ... 
racla ne arıyorııun? ... O yalnız Gülendamı istiyordu.. Fnbt 

- Evet.. işte ben ••• Ben Aliyim ... Bu- "•ı çok yüksek emeline nasıl erlşecek-
ra .. , ..-ni aramai!a geldim~ ti? 

S inden muhntabının Ali olmayıp ta- On• erlmıek için tı ttultu bu yolun 
ıw '·fı bir ynlınncı oldıı~unu sez•n füerini bir 1mn ciddi en~·l1erle dnıı
Gülendam korkunç bir çı~lık kopard~ dolu p:ören "enç ~·n.,=ln !'özleri ka
mum elinden dli•til ve kendisi korku- n.nyor. sokakta yüriirk•n b ,tı~ı v••i 
d:ın nnt bir baygınlıi!a tutularak yere M'>niyerek n~ b -ıda Bir sendeli-
yuv:ırlandı... yordu ... 

Bıı sınıda birbiri arkasına iki k.~•mn Knra Ali yüriive yürüye ka-c' 'llD 

a~P 'h ve bazı ayak pahrtıbnnın (! ""- dı~mda l,!r çcmı• ha .,.,~ g ı.,,t,ı; . Ha
nin s . .;.,.1'1'inl yırtarak ortalıb yayıHı- va güzel. Ve ilk b 2'"'1a lıic eks;' o1• 

I'!> ı!-ınılclu .. Ve bunun akabinde evvela nııyan tatlı meltenıl•r her tarafı s•ı-ln
M•<f•n h..,.;n yel!eni Ali. onun arkasın- ı.~ bulımuvo•. Buna ram,en Kara 
d~n da süt nine Fatma kadın. birbirini A ı; kan ter lcln-1 ... 
mütcaJ<;n ıın!ada görü.ıı<iüler_ Genç clnıreııenin aln•ndan no!iut ta-

* n•i kadar iri t•r d ,.,lalan di:ı"kUlüvor-
Mt'S'.nn beyin konabndaki habce du- du .. 

varma çiviler eaknalı: bahceye girmek Çeşmeyi gört'n Kara Ali ko tu .. A~ı
lçin bir merdiven hazırlıyan Kara Ali, nı muslui'!a davadı.. trinin atP"inl l(ider-
kasabaya döndükten sonra zihnini kaıı- >nek ic-in kana k•na su !Mi ... Soımı yU-
lıyan milthl~ düsün.,.,lmn tPSiri altın- ""'"ii de bol "" ile yıkadı .. . 
da. b:ışı boş beyııirl•r ırlhl bir milddet Suvun ve•diııj, .~;n1ik1 biraz kPtıdi-
sokaklada d~rt dön~'i.. "" veldi. .. Ve hafif hi• •<><l~ mırıldana-

tci ic!ne sıltmıyordıı.. Bir taraftan rak k•ndi kendin• dedi ki: 
yaomağa karar verdiği i•ln de!ı,eti. öblir - Ona •rL'!m•k ic;n bundan ha•ka 
taraftan da Glllendamı el-. ge~ek icin vol yok .•. Bir d~yinin kızını hir cin
duydulhı hır. ve arzu, bir hayvana ta- f'ene çoou~una övle ııönlil r!Ta<ivln ver
bamm!llU~n fatla yurulan iki yük mezler. Onu zorla alıp ımtümıek Ja,ım. 
d""gl gibi, Kara Alinin benlii!lni tazyik Ya benimlo birli'·te gelmek istemez••? 
edin duruyordu... Ya anlatbkları gibi baska birisine ~önü! 

Kaf'.l>ının iclnde blrblrbıe zıd bir ta- vM'?111" ise'... -
kım fikirler. karşı karşıya gelen iki düo.. Kar;, Alinin du okhrıntlq kor!rnnç 
man f;hi, mütemadiyen o.ıırpısmakta idi. bir tebe!Silm belirdl Ve ilave etti: 

$imdi ne yaoacak? .. D•miroi Memo- - Zorlukla hoohdıibmız i<I biz d• yi-
nun oğlu vaı·lı~ının en buhranlı ve ya- ne •orlukla bitiririz... ' 
rm hayatının alacaiı şekli tayin edece\: Memonun oi:iu oradan !!eriye döniip 
olan en önemli .aatlerinl yaı;adıitını bil- t•krar kırsabanın sokaklarına daldı
yUk bir vuzuhla ııeziyonlu... Hızlı adımlarla yürüyerek vattı~ı bana 

Bu ~ce J!'•nç kızın karsısına nasıl çı- avdet etti .. 
bcak? Acaba bu hattketiyle Serez be- tllı: fa! hancı ile hemen hesabını kes
yinin kızını korkutup onu k"'1distnden mek oldu .. Zira bu J!'ece tn<arlatl•~ı kor
biJ<bUtiln so~tmu~ olmıvaeak mıydı?. kunc isi bitimıe!!e karar veren Kara Ali 
Şimdiye kadar kızın yanına vanp ona artık bir daha hana di:ı"nmivece!;<inl clü-

t<-k bir li\f bile söyll'tnis değildi.. şünmüstii... • 
Gülendam onun yüzünü bile l!Örm<?- Bu işi bitirdikten sonra hanın kahve-

misken, Kara Ali hiT hırsız ıtibl kono!l'a •ine girip kahveciye sıcak bir ~ay getir
glrmeğc ve gece yansı, hiç bir şeyden me.<inl söyledi ve bos bir pikeve ~çlp 
haberıılz yatal\ında yatan kızın karşısı- oturdu ... 
na cıkm.ııb hazırlanıyordu.. Gün artık bir havli ilerleınİ1 bulu-

Kara Ali yanıruıl!a karar verdi~ bu nuyordu.. Vakıt öğleyi ııeçip lldndive 
IPn de~tl önilnde, birdenbire irkil- yaklaşmıstı .•• Kahvede oturan sofu ih
ınekten kendini alamadı... tiyarlar koll:ınnı sıvıyarak hanın biti
V•kıa koru!~ girmek icin her 'eyi h.ıı· •ii!indeki caminin ş:ıdırvanmdan abd•st 

zırlıurustı •ınma, sıı<J., i• hununla kalmı- nlmak için yerlerinden kalktılar_ Sa
yacak ki!.. bahtanberi ağzına bir lokma ekmek bi

Usta bir hıı·:;:, h ·r lı:ın,; bir eve ko· le koynııyan 'Kara Ali, o dakikada, her 
1 . lıkla girebilir •.. Va ev .sah!blne çak- nasılsa birdenbire acıktı mı semı!şti... 

:'";~t"' yJj3~Ph~~~~ru~ ~ eşrayı -( Bitrn~di )-

t) L V M 
Fakat Kara Alinin çalmağa karar ver

di~i §"Y öyle kolay kolay aşırıl!p götil
rOlecek eşyadan rnadut bulunmıyordu. 

O, ııenç bir kızın l!Önlilnü ve sevgisi- İzmirin hünrıetlc sevdiği taııınrıuş 
nl çalmak istiyor ... Onun indinde para, sim.alarmdan Karantfa.ıı camii imamı 
pul ve mücevherat gibi dünya malının bay $ak.ir dlin kalp sektesinden ve-
ıı.- ehemmiyeti var!. qte anası Penbe- fat eylemiştir 
nin ona verdiğt içi alhn dolu kese koy- Cenazesi buıı:Un ~ üzeri Karan.ti-
nunda bu unuyor_ K>ıra Alinin bu kose- nadaki evlerinden kaldınlacaktır .. 
ye asla ehemmiyet verdiği yok •. H.ttU oitullarma ve bütün ailesi efradına 
onu BÇlP içinde ne kadar parn buluır liiııiba..iiıı.ii.aiiiqiiilıii?ıiı:di~ıi.einz.i· -------

EŞE GECESİ 

Gazinosunda • en z 
Peı,em!ıe alqıum saat (8) de ba.şlana.caktır, 

Yeni sürprizleT .. Ma,aJar yemekliılU · 
İki güa evvelde• an~aie edilmesi mercudu.r 

·········:·································································~········· 

! BUYUK ı:iKAYE ~ . . 
• • ...... lJ;~I~;·;y~·~· .. ·s~~d~i····· 

-68 
Otomobıl tekrar hareket ettiği vakıt 

ba~ka şey] rden bahsı>ttiler. 

* Bandırnı;,yo selmişlerdi. Otomobil 
vapur Wı:ı l.W önilude durdu. Giilen 
ıniiteredditti. Vapura çıkacak mı? Fa
kat karar vermeğe lüzum bil kalmadı. 
C•mil, kar gibi beyaz ve ~ık üniforma!ı.
nın i~indt otomobilin yaru~da v.ü7Uk ;j, 

- Gülen. bo1 geldiniz! l,ıld"*1 ı:<>
rlinee bir ArlR·d,.. bakmtt na~1l yeti,... 
ıim! · 

Gülenin yanında, Rasim yerine \'a
bem:ı. bir dclilconlı ıırürünce genç kıza 
· Ur bir ıekilde baktı. Takdim 
mf"r,;, imi. 

YAZ:AN : ve YILDIZ -
- BaY Pertev: Bav Cemil' 
İki genç el 'll<;stıl~r. Cemil 
- Bayan Gülenden .. <minizi o kadar 

çok doydon1 ki gıyaben eizinle mıişer
ref olmu,tum. diyebilirim . 

- Gülerıe yar;t:4ıı:nz •vi arkadashktan 
dolayı ben de size tqekkür ed<.um. 

Pertevi.n konul'>ma tarzı CUlenlf' bir 
vak.mlık ifade ed;vOI'. bır n.iş.ar.lıy1, ve
va nfşanlı narmcdıni andınvordu. 

- Teıekltine hen bo«hn·um ki ha
yatımın en f!"ıixel ~yahatini yaptım. Va
!> da bir çay içm~ gelru~z misiniz) 
iki SBJlt '!Ollra hareket edeceğiz, Daha 
epey vaktimiz var. 

Hep birlikte vapura çıktılar. Fakat 

.ıı 

-
ş IRD BEKLERİ 
ornovada zey
tincilik kursu 

açıldı -·Muhtelif yerlerden ge· 
len ze:ı>tin IJahım m~· 
murları bilgilerini 

arttıracahlar-
Dün Bornova zc)·tincilik ista:syonun· 

da. zrytincilik mütahasrısı B. Nazım 
Kılıcın idaresi altında bir zeytincilik 
kursu açılmıştır. Bu kursa Silifke. Ma
navgat. Fenike. t~kendenın. l\1anisa, 
.~khisar, Kırka~aç, Bergama, Menemen, 
Tire, ödemiş, Ve KC"malpaşa zeytin ba-
1>.ım fen memurları i'-tirak eylemişlerdir. 
On gün devam edecek olan kursta zey· 
tin bakım fen memurları bilgilerini art
tırmak fırsatını bulacaklar ve tatbikat 
eöreceklcrdir. 

Biltıhare tubat ayında hu zeytin ba
kım fen memurlan, bulundukları vilB.
yetlerde köylüler iç.in ~oytin budama 
kurıl:ın açacaklardır. 

Budama kurslarında köylüye çok lü
zumht ve praük malıimat verilecektir. 

Şubatta İzmirin bazı yerlerinde de 
bu kurslar açılacaktır. Şimdiye kadar 
ıc;.ılan kur~lardan gayet müsbet netice
ler alınmıştır. Ziraat vtkaleti zeytinci
lik mevzuuna büyük bir ehemmiyet \er
mektedir. - --Yeni vali mtıa

vinimiz ~eldi 
Yeni vali muavinimiz B. Ekrem Yal

çınkaya gelerek dün vazifesine başla
mı,tır. B. Ekrem Yalçınkaya değerli bir 
idare imiridir. Uzun seneler muhtelif 
idare imlrliklerinde bulunmuştur. Ken
disi evvela Mülkiyeden neşet etmiş, bil
ô.hare hukuku da ikmal eylemi;tir. 

-llfllllllıllllı·~ 
7 kuruştan kö
mür satılıyor 

Hariçten deniz tari.ldle lzmire gelen 
iki motörlü kayık belediyenın direkti
file b.alka perakende auretile Karataf 
iakelesinde ( 7) kuruştan mangal kö
mürü satmaktadır. --·-incir piyasası yük· 
selmeğe meyyal ••• 

incir piyasasında bir lcaç gündenberl 
kımıldamalar olmuştur. Fiatler yüksel
meğe meyyaldiT. --·-BUYUK BALO 

Verem Mücadele Ceıniyeti. 22 şubat 
1941 cumartesi gecesi İzmirpalas salon
larında kıslık balosunu vermek için şim
diden hazırlıklara başlam~ ve davetiye
lerini ihzar etmlstir. 

İzmirin kibar ve münevver muhiti 
kin mükemmel bir eğlence teşkil ede
ceği için balonun umumi bir rafıbete 
mazhar olacaiiı iimit edilmektedir. --·-B. Cevdet Kerim ln-
ceda yı dün sabah gitti 

- B~taralı 1 inci Sahilede -
eylemiftir. 

Memnuniyetle haber aldıihmıza göre 
B. Cevdet Ketim lnceday~ Pazar günü 
gezdiği izmir enternasyonal fuar,ru çok 
beğen ıit ve münakalat wkaletinin 941 
luannda büyük bir pavyon inşa ettir· 
mesini mu\'afık görmüştür. Bu hllı'usta 
tehrim.izdeki alakadaılara iaıp eden 
emirler verilmiştir. 

Münakalat wkaleti pavyonunda bil
umum devlet nakliyatı ve POiıit& ve tel
grafçılık hakkında malumat bulunacak· 
tu. 

B. Cevdet Kerim 1 nceday~ lzmirdeld 
imar hamlelerini büyiik takdirle kartı· 
ladığmı. billıaaoa garaj oaııtıal mevzu· 
unu çok değerli bir bulut olarak. gördil· 
iünü de söylemit. belediye reU.imi•e 
takdir ve tebrilckrini ifade etmift,ir. 

bu ü~üzlü mecha artık pek resmi idi. 
Gülen Cemile: 

- Göri.iyo11unuz yaf deOi, sözüJ""iİ 
tuttum. Şirin vapuronuzu da pek be· 
ğendim~ 

- Öyle ise inmeyiniz. Sizi Jtıtanbula 
götürür, teyzeniz_ tesHm ederim. Aldı· 
ğım gibi. 

- Ya L<ıldak! 
- Vapurda onun için de yerim var. 

Jiteyor musunuz') 
Hayır. Gülen i•temiyordu. Burada 

kalbinin beklediği bir başka .. vardı. 
O da gelecek mH 

Vapuıun muhtelif }'erleri, makine da
iresine kadu hııdiai.w. gezdirilirken 
Gülen filcren IM.p bununla metgnldü. 
Eğer Rasim onun yabancı bir erkekle 
h.ır.ketini öğresıdiben onara talı:ip et
mek hıtem.İ4 olsaydı. ş.iındiyc kadar ye
titmeğe imkan bulacal.-.tı. Çünkü 1"1da
ğın oeyrlni Gülen kasdPn pek yava• tut
m..,,, muhtelif molalar vermişti. Fakat 
Rasim onu aramaia lüzum görecek mi 
idH 

öyle birdenbire hareketini kim bilir 
neye hamletmİ§tİ ve kim bilir Rezzan 
ona neler anlatmış ve uydurmuı olacak· 

1 ütün pıyasaıı inkifaf halinde 
~~~~~~~~~--:ıc~~~~~~~~~ 

Bir haftada rekoltenin 
yarısından çoğu satıldı 

~~~~~-x.x:~~~~~~~ 

Bazı tacirlerle anlaşan Amerikalı firmalar 
var - Tütün ferini ucuz satanlor 

Tütün piyasası. açılı ının ilk haftası
nı dün ak.fam çok memnuniyete ~yan 
bir planço ile kapamıştır. Dün akşama 
!tadar Ege mıntakasında on yedi milyon 
ki!odan biraz fazla tütün satılmıştır. 

Bu, mükemmel bir rekordur. Yani 
bir haftada rekoltenin yanımdan fazla11 
satılmıştır. 
Şunu mt!mnuniyctle haber verebiliriz 

ki. yapılan menfi propagandalara rağ
men tütün pİyasa.51. her gün inkipf ey
le.nekte devam ediyor. Fiatler açılı$1-
nın ayni seviyesini muhafaza ettiği gibi 
dün yük.selmeğe temayül göstermiştir. 
imdiye kadar piyasaya iştirak eyleme-

miş olan tacirler de dün piyasaya mın
takanın bir çok yerlerinde iştirak eyle
mek suretie iyi fiatlerle tütün rnübayaa 
etmişlerdir. 

Fiat yükseli.Jinin bir aebebi, bir kı
sım Amerikalı firmaların bazı tanınmış 
tacirlerle bir anlatmaya varmıı olmala
rıdır. Filhakika Amerikalılar vadeli te
diye tartile bazı yerli müesseselerle tü
tün satışı için mutabık kalmışlardır. Bu 

müe...,seler ııimdi ihtlyaı;lanm temine 
ba,lamış bulunuyorlar. 

Dün öğle vakt ne kadar Di Ameri
kan Tobako 1.100.000 kilo, Geri To
bako 1,200.000 kilo, Yeril Orünler 
3. 700,000 kilo, 'rurk Tütün Limited 
Müessesai 1 ,400.000 kilo, inhisarlar 
idaresi 1.000.000 kilo, Herman Sprer 
1 ,450,.000 kılo, Borovalı 1 .000.000 
kilo, Felemenk firketi 750. 000 kilo ve 
Sel'}it Karagözoğlu 900.000 kilo tü
ti.in mühayaa eylemişlerdir. 

Halen piyasada birinci ve ikinci nevi 
tütünler vardır ve azalmamış:hr. Bunlar 
da değer ficitle satın alınmaktadır. 

Bazı tütün müstahsilleri ticaret mü
dürlüğüne müracaatla ilk gün ucuz fi· 
atlc aathklan tütünlerin satış mukavele
lerinin fe>hinl istemişlerdir. Böyle bir 
~ey olanuyacaktır. Yalnız bundan aonra 
alıcılann ucnz mübayaata yer vermeme .. 
!eri kendilerine bildirilmiştir. 

Yukarıda da kaydettiilimiz gibi plya
•a inkişaf halindedir. 

Göztepe Kız Enstitüsünden .. ,. 
Mezunlara şahadetna

meleri dün verildi 
~~~~~-x4x~~~~~~~ 

Yapılan merasimde 11aJi, Maarif müdürü ue mu· 
aııini de hazır bulundular •• 

G5ztepedelci Kız Enstitüsünde 19 39-
1940 yılı mezunlarının Maarif vekale
tinden ııelen tasdikli ııahadetnameleri
nln tevzi merasimi dün saat 1 7 de vali, 
maarif müdürü ve maarif müdür mua
vininin huzurlariyle yapılım~tır. Enstitü 
müdiresi bayan Mürüvvet lkliz misa
firlere davete ieabetten dolayı teııek
kürlerini bildirerek demiştir ki: 
•- Sevgili kızlal'tm, 
Beş senelik tahsil devrenizin sonun

da sizi modem hayatın icaplarına gÖ· 
re tam. manaaiylc teçhiz eden Enstitü• 
den ayrıldınız. Bu müddet zarfında 

edindiğiniz bilgilerin bir •embolü olan 
diplomalarınız ıize bir az ıonra verile· 
cektir. Beyaz bir kağıt. üzerinde bir fo
toğraf, altında künyeniz, tahsil ve mu
vaffakıyet dereceniz •• Bütün bunlar İşin 
dış tarafıdır. Acaba edindiğiniz bilgi
leri hayatta ne dereceye kadar tatbik 
edebiliyorsunuz. Asıl mesel& burada. 

Sizi iyi bir ev kadını, faziletli bir an
ne, vicdanlı bir öğretmen. veya işini 

bilen blr atelye sahibi görmek bıtiyo
ruın- Bu sahalardaki ilerleyişlniz bizim 
emeklerimizin en büyük mükafatı ola
caktır. 

Bu husuşta şüphem de kalmadı, çün
kü ıu kısa zaman zarfındaki memnuni
yet verici muvaffakıyetinlz ileriıd için 
iyi bir garantidir. 

iftiharla aöyliyebilirim ki 1939-1940 
mezunlarımızdan dört kızımız Ankara 
lsmetpaşa Kız En,titüsü Meslek Mual
lim kısmına devam etmektedirler. !ki 
kızımız aile yuvası kurmak auretile ga
yelerimizden birini tahakkuk ettirmiş 
bulunuyorlar. Dört kızımız Sipariş atel
yemizde ve diğerleri de ev !erinde mes
leki •abada çalı ıyorlar. 

Kızlarımıza hayat yolunda. son$uZ 
muvaffakıvetler dilerim.• 

Mütcakıben vali ve maarif müdürü 
bir kaç sözle mezunlan taltif ederek 
diplomalannı hazır bulunanlara vermiş
lerdir. T afnlda balunanlar ıahadetna
melerini mektepten aldıracaklardır. -

Adliyede 1940 senesin
de görülen işler .... 

Müddeiumumiliğe, mahfıemelere ue icra daire· 
ferine lıac iş geJdi, ne lıadarı intaç oJundu? •• 
940 yılında İzmir Adliye daireleri- kemeoinde 369, Ahkamı şah•iye sulh 

nin gösıerdi.. faaliyet hakkında bir is- hukuk mahkemesinde 1 669. birinci sulh 
tatistik hazıTlanmı,trr. Buna nazaran hukuk mA.hkemeeinde 975, ikinci sulh 
Müddeiumumiliğe bir sene içinde 8978 hukuk ıaahkemealnde 1023, uçuncü 
muameleli evrak gelmiı, bunlann 84 3 7 sulh hukukta 9 3 7, dava intoç edilmiş
si intaç edilmi~. 5 4 1 adedi yeni aeneye tir. 
devrolunmul}tur. Birinci sorgu hakimliğine 383 tah-

Ağırcezaya gelen 411 davadan 294 kikat dosyesi gelerek 333 adedi intaç 
adedi intaç edilerek 11 7 ıi yeni yıla 
devredilmittir. 

Birinci asliyede 5 6 1 dava, ikinci as
liyede 780. üçüncü asliyede 728, birin
ci aılb uza.da 165 1, ikinci aulh cezada 
1576, üçüncU sulh cezad" 1759, birin· 
ci hukuk mahkemesinde 632. ikinci hu
liuk mahkemeoindo 25 72, ticaret mah-

tı. Otelcinin onlara verecek.lerı izahat· 
tan uılam1' olacakları. daha doğru.m 
Rezzanın Ra.imi avlamak için çıkarmış 
olacaiı ma.na fU olacaktı' Gülen. Rez
zan tarafından beklenen erkekle, yani 
onun nişmhsı Cemille birlikte ka=
tı. Rezzandan intikam almak için ni~n
lıaını kandırmJf, kendi peılne takmışt~ 
ReuarJn Ruime böyle bir telkinde bu
lunarak kendisinden aoğutm'l&a çalıı
mış olacağını Gülen tabmin ediyordu. 

E.ier Rasim kendıaini bu kadal' ba
yağı bir harelcete muktedir farzednek 
Rezzana in&nmışsa mesele kalnı.ıyordu. 
Çünkü Gülen sevdiğini onun böyle bir 
düşünceye diifmüş olma.mı bile affede
mezdi. Şu takdirde onu anyacak. izıı
hat vermeğe kallı..ıfacak değ;ldi. Kalbi
ne tatla hcyecanl~r verm;, olan ask 
ümicH böylece kendiliHinden sönmÜıf 
olf\caktı, 

Gül.,., bu dü..W.ce arasında o kadar 
dalgındı L.i. C' ~;,,il bunun farkına v• r
dı: 

- Vapurumun sizi daha ziyacf.,. alR
kadar edeceğini umuyordum, Gölen l 

Halbukl. fikrıniz. Hhut duruınımuz 1 
ba,,.ka bir alemdi! gibi geliyor bana .• 

edilmif ve ellüsi yeni seneye devredil
miştir. ikinci sorgu hakimliğine 3 7 3 
dosye ııelınif, 317 si in\aç edilerek 56 
adedi yeni Mneyc deVTolunmUllltur. 

icra dairelerine ııelen 202 39 evrak
tan 105 62 si İntaç ve 96 77 si yeni •e
ıxye dC'vrr.dilmiftir. 

Docru bulmU4'u. Gülen hafifçe kı
zardı: 

- I! yır, bu oadece )·orııuniuk. Oto
mobil •eyahatl pek uzun oldu ve beni 
o kadar eenemlctti ki. uzunca bir isti .. 
rahate ihtiyacl.Ul var. 

- Öyle iııe vapurda kalınız. Benim 
kabinemde mükemmelen istirahat ede
bileceiini•İ ıize temin ederim. lşudağı 
vapura almak .için klfi zaman da var. 

Pertev: c Nasıl, kalalım mı ) :t der 
!'ibi Gülenin yüzüne bftktı. Fak.at o RR
sime aon bir pn:S vrrmek istiyordu: 

- Hayır. buraya geldilı:ten sonra yi
ne kendi veaitimle dönmeği tercih 
ederim. Bu geceyi Bandırmada geçiri
riz, hepsi o kadar. 

Zaten ıi.z.in de vazife ••aliniz geldi, 
Cemil. Dıha fazla İ•1<al etmiyelim. Al
laha wnarladık. 

CemH uzatılan ~ileri sıktı: 

- YarındaQ aonra latanbulda olar.;a .. 
~ınızı ümit ederinı .. Orada aızı tekrar 
gDTme.k. n1i.imlcı.in olur. Eğer müsaade 
edcr~eniz lt'VZrnizM ziyaret edeceğim 

-( Bitmedi )-

Alman yanın 
Müdaha esi 

Hasta ltal yanın der
manını 

cek 
arttırobile· 
midir? 

- Baştaralı 1 inci Sahifede -

}kibetlerdeo kurtarmak Almımyanın d 
iktidarında olmıyan bir istir. oı.. ol>• 
Almanya belki Arnavutluktaki çıkmaJ· 
dan müttelikini kurtarmak, biraz ela Ak· 
denizde İn~iltereye z.ıırarlırr vermek içiıı 
bazı hareketlere ı:irismciıi derpiı, eyle• 
mi5 bulunabilir. Fakat Yıınanistanı ar· 
kadan vurmaJ'ia kalkı.•monm bir çok ib• 
tilatlara yol acınası da ihtimaller d.ıhi· 
!indedir. 

Dün esrarenııü bir s<>kilde vukuhulaO 
Hitler • l\tussolini mülakatında her bal· 
de bu meselelerin ~örlisiildüğü, İtalya• 
nın i>tedij:i ~·ardımıo ölçü ve mahildlo
riııin müzakere edı1dii:i liphesizdir. 

Bu mülı\kat hakkında alınarak mil• 
tenıınim lı.ııbcr1er ve f!Crikmiycre!f 
umulan Alınan yardımlannm öln1<D 
\·aziyeti daha iyi aydınlatarakiır. $iın• 
diden söylenrbi!r.·ck bir ııev vardır ki 
İlalya dermansızdır Dahili ••aziycti enı• 
niyet verİ<i dcj[ildir ve bu vaziyetten 
kurtarılnıasmı Almanyadan istemelde
dir. 

HAKKIOCAKOCLll --·--
Kuru üzüm ihraç 

fiatleri dün 
arttırıldı 

Zam mllıdarı f:iloda 2..S 
lıuruş arasında.-

Kuru meyve ihracatçılar birliği idare 
heyeti dün bir içtima yaparak kurU 
üzüm ihraç !iatlerini borsada vuku bu• 
lan tere.ffüe uygun bir şekilde tezyit et
mi~tir. Yeni fiL.tler fob lzmir olmak üze
re berveçhi alidir. 

7 Numara 20 kurut 
8 • 28 c 
9 • 34 c 

10 42 c 
11 c 48 c 

Bu euretle ycdl ve •"kiz numaralıar• 
kiloda ık~er, dokuz numaraya dört. 
on numaraya yedi ve on bir numaraya 
sekiz kuru~ zam edJmi.ş buluoma2'.· 
tad11 --·POLİSTE 

Bir lıız lıayfJoldıı 
Karantinada 200 Unc:ü aok.ııkta 30 ııa· 

yılı evde oturan B. Mehmet Ali Bileenin 
manevi kızı on bir vaşındaki Ümmeban 
tagayyüp etmi>tir. Zabıtaca aranmakta• 
dır. 

rutuJan bazlar 
Sinekli caddesinde berber Hüseyinln. 

dükkiınmdn topbd.ıih ba:n kimselere ku
•nıır ovnattoı'!ı ksbit edilmiş ve suclular 
987 kuruş parti ve bir d~ iskambil 
kA~dı ile hirlikt~ tutulmu.,Jardır 

* Ka:ıs akada 1700 lincii sokakı.a 
kahveci Cevatlı. oı-taiil Davut icnrlaı~ 
cltında bulunan kahvelı:ın•dc İlyas o • 
lu Hüseyin ile Alınıct ciUu Yusufa ku· 
maı· oy ıttılJarmdan tut ·ılrnw;lardır. 

B'r ö~retmen alan ı 
Alurca köy ~·etmeni Re.sat Vedat. 

köydeki ark..daolaruıdnn Mahmud· 
çifte tUfenı(ini alarak avlanmak üzere 
civara gitmi$, d<,nü.,tc tlifmgl kendi ocfo· 
sına koynı~ur. Bu esnada ıü!cnk ate$ 
almış ve ö~etmfü dinden ai:ır surette 
varalanmıstır. Reşat Vedat İzmire geti· 
rilerck ba.;tanede tedavi altına alın&!! • 
trr. 
Kız lıacıf'ma ualı'al rı 
Ödemisin Birıd n.ııhiyesuıe bııiUı BiZ· 

ılcııüme köyiind n Serif Yılmaz. Ali kı%1 
15 yaşında Vesifeyl evine ıtirerelı: zorlıı 
kac;ırmda tc.'!<'hhUs etti~i lddiasiyle ya
kalanmıstır. * Ddirmenderenin S::ncaklı köyün• 
den Hasan ol(lu $ükrü Sarıkava. ayni 
kövden Hüseyin kızı Emine GökııUVU 
kam·mıstır. Emi,,e Göksu rızasiyle kaç• 
hlhnı sövl~tır, 

Ki.SACA 
•••••••• 

KOKULU GAZETE .. -·---
Yazrııı• ECZACC KEMAL K.AKTA$ 

Cazetc de kn~ar mı d :neyiniz_ Yt; 
ni Asırı ~i.ivle bir burnunuza götUri·ıı: 
halkçı, ınilliy..tçi, lıtyık. devletoi, inkı· 
l!J><:ı, Cilmhuriyetçi olarak altı okun 
kokusunu duyarSınız. Fakat benim bab• 
<•tınek L<tediğim, bu koku değildir. 
!\.ınerikada matbaa mlirekkeplerine ko· 
ku koyuyorlar, gazeteyi böyle kakult! 
oıkarmak voluna bıuuyorlar-ın<. M,..eU 
benim kolonya ilanlarım kendine msh· 
s~ )<oku neşredecekmi<. Buna rekUlm· 
cılck cephesinden bayıldım. Koku isini 
sinema filimlerine dl" verebilınj,;ler. Çok 
~üz•l bir keşif. 

Kokulu gazete mesel~si acemilik dev• 
rinde iken nuıtboa benim ııüwl kokula· 
•rnu mürekkep kokusu ile kanstıru &
ı arilere ınayhoş bir koku neşrine k:ıl• 
1·•r<a diye, reyi . ··rmPCJen pac:alar• 
,., .. .,vıp 5in,cJiden ~ac::nlamıya ba~1adrın· 

D'"n ~ımlarımdan h;rine bunu sövlr· 
~' ' qı;ı i•. •Sen ıı•aktan koku almıt' 
"" '"""' ı.,,1-un mü• kke koku<uncl~n 

- .. ı .. ,"'~·· ).4' rak Pt~. iş yine ku\"\.•e•ll 
• ' a r'"'''aftl}' r> d~i. 
Hey gidi zaman hey. YB{ıyan d,h• 

1~1<'1' gifrecek bakalım. 
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Bir .araıntı, kat w fırtına 
----------------s:--------------••••••••• 

ls mı sık geç..-::----... QÇ yer: Bre- Dün bazı yerlerde hafif, 
Br ve Hindi~i bazılannda ıiddetli ...... 

--------x•x zelzeleler oldu 1QKiliz ta,yyare~ .. gUnlerde t"1d1 eder • Sumatra 1Klıuında Ma· 
~ bedel ıdiha .... liıWalı lakla ~ • Qnls& JWnııll{hıinin 
bombaladıkları Bremea ft Bnıst $ehir- Jtaıı> bımr llieclrslaıw ,,_. tı6-tngl]b .. x:....------
Jai hakkında ı.....tlerimlu maldnıat ver- J11üstemlekesidir. .-...... ......... f llrı4'ı, .,,.... .......,., 
meil fat9dah ~ Burua Bh:manya (aıniıaJ cfanft. ~ ... •-~· ,... ... 
Bnnen, AJmaoraam mObim ticaret it- Ortada A!prım serbest frilitlmed'erin. ....... N llfa f14lfllla ..... ~ ..... 
mamdır. Vw nehrinin a~da ve de- den biri olan Siyam kra1fıjı wnhr. ~ a (A.A) - Bu ..ı.ı. ..ı tıa-' ovmlBfM 11M 

ıııııııııııııı•ıııaaııııııııııı•ııııııııı ı ıııııııııııı~ııı• 

Baı .. 111 ıldru ............. ~ ..... h .... mib.__ ... 
••••• sn '-. ...... ,. ıs 

Biibreklerln vı ı * lmdntlal uttarL ..._ _... ... • , , 1 _ _.. 
.,.. ............ 1 ............... .. ...... ··-
....... ,..... ................ .Bol hlnır ........ . 

........ t -········ --··· ,, ...... ..... •..LL-...t. .... ı 111 -.6... t 1 
; il .. _ ... :il 1 

- yett• r la m' t• M' '•- Bta BCZANlma IJUUJIQJlt 
ııı r ı 1 r1 11 rıııııııııırırrr11ııııııııııııa Dizden 75 kilometre içeridt!dir.. Fakat Sark kısmı l'rmısız Hndicinisint te. 4.15 _ a28 reend• Aaıaba. M .. 'dkPn'Nar JO (A.A) - Kawn11 

V'eser nehri burada genis bir halk teşldt til eder. Cemıt. dolrtt wauan 1'*l"tlr da tJkı Q)a. 8ili6a w ADkarada., bım yer- cJab;linda ma dnleıde nön kana IA-------------~--------~ eyler 'fe en büyük transadıuıtlk:Jer bu ı..n .. ren1n Mmayesinde tıl8' malay 1.-da ıiddetHce ve Mz,ltınnda da hafif vübeJdfJi 25 mtimetre,yi bulmutttır . 
.... ,..., keiye Bremeae lmdlar J'eclea& hükaıınetled • bir lrıdlz 00. bir 1'411' susması olmuettJr. Bazı d~ K11r nıması n fartma fasr1ah o1arü de-
llrler. nduyuoa olm Balazı... i&ıresi f8traits ı.ın cat1amtt elduiu Silifke milmna ftllt etmektedir. Bil ylzdlıa ~ 

Bremen şehrin• gemi bqaat tezdh- Settlements) bulunur. dJier eeJıir1er hiç bir huan ~ Sadd Kanhlmr yala kaJ18D1D1t bulu. 
lan. ~ ce1ik fabrikaları ve döküm- Cenubu şarkt Asyaıun Hint ve Cin br.. •htedır. 
haneler ftldır. Norddet.ı.cbn Lloyd Jd}>i iki büyük l11111P1ekeü ammıia bul~ ---------------
vapur şirketinin merkezi burasıdır. nan Hindicinı her ikisinın de tmiri al-

Bremenia nül"8U 300 biu den fazla- tında ~. Bu yanmadan yaşıyan DOJC2'0Rl1Jf KOşut 
dır. Burası dUnvanın en kalabalık yer- insanlann elaıedsinhı nwnşei Cin oldu- • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
lerinden birisidir. iu halde dbıltrl w lfwanhm çokluk ftl-

BREM' ~A MAUhuT ~;: .. =..:-=.·~ =~; "Yürekler acısı" bir mekh..p ••• 
Brest. Fransanm şinwli ar1daiDde ve kavimlerinde bile bu iki taiJo kolayca •••-------

~,...~ Y~ ucmnda ~m farkedll~. . . . . . . Yuamn tekrar teJcrar cya rab!rirm onlan eriten kadm1ık hormonudur. Bu 
bır h111an ve $1mdi Almanlaruı istıfade Fransız Hmdıcınısını teşkil edeıı Ton- diye feıyat etmesine bakılmea onu Ka- hormon, genç kwn billuğ yaşında henüz 
ettiii FratlS& t.hriyesiaiıı baılıca &stil- kin. Annam. Laos, K~n ve 1'amboc deniz usağı zannedeniniz. Halbuki t.mam oı.ak Ş)iyemez, bdmlığm .,.._ 

~b~. ~~~~~~~~~ft~-~e~~W~da&~ ~-----------------------· Brest .~~rl ile liman arasında uzanan von 500.000 nl ~ ni!fustm eberıye- h'r y~ kızanı olduğunu gösteriyor. Artık sizi Slkacat kadar tekrar ettim, ____________ ,_ ___________ .. 

Cours d Aıot ca~desi ~vrm:>anm en~- tini Annamhlar teskil ede;.. . . ..fümlrihı olsaydı da mektubu 'bir ke~ fakat Dugüıı bir daha yazmıya mecbur 
:ııel ~ezme yerwrindendir. Brest ayni 7.8- Bu memlekettl" senede iki defa pı~nç re görebilseydinir. Eski zamanda be oluyorum: Her insanda aynı zamanda Ereg"" ıı· ffavzresı Ko .. mur.. len· 
manda milhiıın bir balıkçı Ibnamdlr ft mahsuifl .ımır. ı.az da cay ve tüfün kAr• . s- dın1 k k '-''k ho on1 dır .fU_ 
Atl s okvanusunu aşan te~ kablosu- yeti$irilir. Dağlar arasındaki madenler- te ıar sık sık yenı şarkılar çıhnrken ka 1 ve er e&.U nn an var · 
n11a-.mz.. Nüfusu 90 bini ıceçmeldedir. den bi mikdar Y..alay,.. Altın c;ıkanl~ "enç kızlar .cşarkı mecmuası> yapmak tnsanın kadm veya erkek olınası hor- SATJŞ BJRLIG( DEN: 

Fransızlar bu :varıma.iayı *aie 178'1 ein kOçük bir defter kullanırlardı. $im- monlarmın bir tarafta fazla olmasından * tarihinde başlanuslar. O zamandan dı yeni şarkı çıktığı hemen hiç işitllm&- dır. KadlJtbk hormoau henüz lyiee işli- 1780 manuab kanuna mtillteniflen IU!fl'edüen 2 12899 numaralı. kararna-
siYAllUl..AIUK GÖZ Dırıml beri milhim ~hirlerdetdter !ıarlç olarak ~nden kızlar bayle defteri ne diye yemediiinaen yahut sonba,harda çekildi- menin 1 sayılı kararma g8re te,ekkUl eden Ereili Bavauı Kömiirlerl Satlf 

lltNDtctNT.. verliJerin havab hemen Jıemen hiç de- ' ullanırlar bilmem, fakat mektup öyle ~inden dolayı f§inf tamam göremeyince B!rliil. ahiren mnldi mer't,et. lmnulaa 3887 numarala bmıa Ye 2114547 
Siyam w R!r.liçiıd arMında ~P11Şma-~ jllbk!ir. bir defterdeu acele kopanlmış bir yap- erkeklik~ yQz bulmlu. mari· sayılı karamame b01dlme1e,min tatblkl Drieell cıı.rak 1 Jdnımınunl 19ü. 
lamı eksik o~ ara sıra gelen tel- Kamboç kralhiı 1863 yılında, Tonkin ralt tızerine yazılmış. fetlerini 8~ kalbprlar. Bir O. tarihtnden itı'baren tuft,e &pliu Jronnqtur. 
graflardan anlaşılıyor. Bu milnasebetJe fle .Amıam ~ 188' lftMl9hlıde Ye Yaprağm defterden koparılıp blJe D dın vücudunda erhklik honnonlarmm •tat Blrllille flındly. bclar ü:tNlhait .ı.a --.-..ll'ena kömiir tesJi. 
Hindicini hakkında karilerimize biraz Laos da 1893 te Pransanm hilllayesiııe za salnmnin ne kadar menklanmş ve yapacakları marifetlerin, birili - bir- mine mtıteaDlk -.eelbelerl ,.. "1Ma ~ -..- lıüJan Erel:li Kö-
malnınat vermek istiyoruz : sdnnlştlr. it_. be 1861 M Deri ne kad• teMt içinde oldutunu anlatm~ çok genç kızlarm feryadına sebep olan mlrlerl tşletmeal tanfmclllll bW ofu.anık klmllr t1s11zNtı ı.- mukue-

HindiçinJ. Sivam lröıiezi • ~1 bir Pı11:m J · ~·••· ya yetişirken, mektubun tradt!SI biltlbl ve o ferpdı i§itenlerin yÜJ'ekleıiD9 .cı leler lrllktlmlerlae ı&e yapılleainMan h .._ jçla .ııa.ıarlarm. Ereili 
körfezi aramnda llıla1akb yaımadasanı l B. vUttkTere acı wreeek l»ir halde: Bu veren - fazla kıllardir. ItWert tşl~wahııı& ve tase,e tarlüadm eVftlki nn•ameleler ~n dahl 

Borsa 
~ kızın dudalduuna ilstilnde bıyık Onun için &enç kızlarm vGcutlannda merbızl Zongulclakta batunan, ha1t tasfiyede EnP Banası Kömürleri Sa-

1 Ank d lrJhlde fazla bJlar-ı....-.·-! Klkilk belireıı fazla kıDardan dolayı o kadar +- uuuu... Ura--• ~-1--1 l'llA... ol 18-21 ., .. "7 -ara ra vosu :!efterin iki sayfasuı~-~ feryat telq e.tınelerine, meraklanma!arnaa !le- ._....,_ ..... _ ... ~_.m_ ........ _.~ __ 'l:'rl_-_ ... ua_ur. _______ ·.·-"·_,--
bu bıyıldandır. bep yoktur. Genç kızın vilcudunda b- ~ 

t>zOM 
225 ttzilm Tarım 
182 M. "Ozilmdl 
181 X. Taner 
154 S. Gmnel 
uo A. R. tl'zamea 
128 M. Beşikçi 
'10 s. Remzi 
45 I'. Sovdam 
U P. kJaS N'. ili. 

1123 YekOn 
213992 E*i yKen 
2J !ill.5 Thmmı! yekOn 

No. 'l 
No. 8 
No. l .. 

-• - Xuaurum. ~ olsa da bll41lrintı dınlık hormonu iyice işlemele bqlaym. 
8 11 a o 1f ki bileyim... ca - hele evlendikten soma - o fazla 

20 29 Demesi imam büsbUtUn meraklandı- kıllar kendi kendilerine kaybolurlar. 
13 50 15 ~5 8.00 Pro,cram ve memleket saat &Yan rıyor. Böyle yazmaktan maksadı acaba Gebeh"kte kadınlık homıonundan ziyade 
21 30 &.19 A:tau Ulıerleri 8.1& MüziJR Jll. 8.4S ne olsa gerek? annelik hormonu üstün geldiğinden o 
19 50 29 9.80 Ev kaduu - Yemdt llcrtesl 12.30 Bi:r kene, kWann d•ulaklan üsttiDde yabt fazla kıllar - belki- tekrar ken-
14 50 11 50 Program ve mendeht saat ayan. 12.33' 'ı~yıb benııer fazla kıllar çıkması biç tıeı cJiierinl göaterlrler. Fakat annelik vazi-
13 50 15 Jıllmlı. ~ ,ıaı_. U.58 Ajam ı.. bir k1UIU' delildir. 1'.Mi zammıda oldu- felerl yerine getirildikten sonra kadınlık 
~~ g Derierl.U KiWk 14.00 Müzik pi. 18.90 ğu liW. delikaalılar n~ valat hormonu üste gelince onlar gene kayb. 
2T 27 Pıoıeıw ve _..ı.lret. mat ayan, 18.03 amıelıeri ~· çıksalıeınb böy- olurlar. 

Müzik DL 18.30' ltmılP'Da (Cift,çinia _.. le fazla kılları bir kusur sayarJanb. F• Bu işte hormonların tesfrl ötrenlltn
ati) 11.4' llu.ik : Cijtc.;nin -u. ıa• kat §imdi deliianlıtar nipnlenmak lsı.. ceye kadar, fazla kıllan dtlşilrmek tçm 
lltbılk : Oıılıa mlldll ll 18 " ıeltat -- a&1ed lnzlen MMilat ~. OD- ttırltl tUrlll tadar, medıemler, yahut 

11 at emn ._ ~ ha'-lftt JI.." Jlildk ~ M 6.rle ter ~ıylkh kızlan pek ı.. elelıctrlk cereyanı bDamrdı. Fabt o 
11 51 hm ~ 20.U a.ire ı le.ıııi 31.4S enecekleri hiç ~. KemUlert tll:rll1 dnalarm hemen hepsi. az çok -. 

.... ıc..., Jllllılk de~ ... llarak-

100 .1brahim Şinasi 9 12 ~hı içtima! ve hukuki ~etb 21.45 kusur sayılsaydı - dünyada kusursuz bettirlyorlu. Şu !Wde biraz daha ıeBt-
98 M. İzmir o~u 8 8'15 8 8'75 Müzik : Rad,o- alon. ca:ke&tı- 22.ao kadın b~ demek pek 8Y1P meyi '" evlenmeyi beklemek Wiyea 
ft8 H. Avni Özdr e 59 6 50 Memleket saat QUl. a1-s ...._lert. olur amma - deli.kanlılaruı evleıımell genç blara da bJq ~ ftl' dmüs 
39 &.zi ve Ali Fesd H 16 ı.on.ı.r: flatleıi n_45 Ytizik • Raciy pek sarpa sarardı. Vakıa cilt ıaflteı.. tir. , O. A. 
12 KA. Taner 8 ı s.ıo. ,b.buı dn.mı 0 sW.n lıekimlerin istatistiklerine glSıe 1"11": 
ll M. J. Tanmto H 50 17 50 23.09 ~ p!. ';1s~ü Yanmd faala kıllı bayanların 1ayw ancak yi1z- !hı WISI daha &ICe de YDllllf old\t. 
4 R. Leblehid 16 !it ıı 50 ~ w bl>i1Dl$. de ondur. Fakat yem hormon l!ml he-~ l:endlm de hamlıyorum. l'abt 

321 Yek(» kimlerine &öre. bu kadarcık u 18)'171 hayat dalma yeniden .thii,or: Btrbç 

111550 Baki yeku ı ·-~--------~·ı 'ilt müt.ehassıahırmın - dabna gUzell- ., 8nce, Mv ıazete okunuym Wr m .,. 
tımı Umumi veJdio ı--· ıralf. b hizmet etmelerinden dolaJl - b- culr timdi. Jıendlnl daha ~ 

7Allla 918111 r~ dıalara karp pek &tyade DBzik ohsıala- çahşmt bir tene; m o1Q3'W ft 7911 ~ 
122 cuval K. Dıın ı rma atfe&melsidlr, çUnlil Byle bayan!a- mıya haflaclılı gnetesine sll'ftlll ,... 
M6 h.lv• ~ • 'il 1 'nwd mılaclw ca'r "'-. l'lll aym yOzde onda pek çok dJlcle- rak gue1ey1 kendiaine mahrem tatu,w. 
- - P. ~ 6 rihlf ... _, hıd ......... dk. ~ erntpSIZ bırakmak Jıa,atm 

--·--- Franmt'B bilenler ~ olun.atak- Eski bir efsaneye 8Öl'e bdmJardm. istikbali .ı.. paıçlile hUrmetsbllk olur. 
BiP lleledive %abda tı;·_ .Fıımsaca \'8 daktilo bilen lJb bazılannııı fazla kıDı olmaları bir Dnln Bahsi, '-ika ,Rl1de, iince de olnmn11 
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!~itler - Mussoli- Yakında Habeş ÇE · KUVJETLENIYOR In~Iterede 
~ 

• •• •• •• 
nı ne ,oruşmuş 

olabilirler? 
ltal~anın AJıdenizde Al· 
man faaliyetinin tiddet· 

te de Italyan 
kalmıyacağı 
anlaşılıyor 

Askeri hizmete muhtelif yerler 
~renler 3 mil- havadan bom-

yonu buldu balandı 
ıenmesini istediği talı· İngilizler Habeılstana 
min olunabiliıt. F•ansa· hem Sudan, hem Ken· 
da vaziyet • Romanyada yadan taarruza geçti. •• 

36 SINIFfNIN 2 NCI KISMI 
DA DAVET EDiLDi nu··ma''i<-Jer Radyo gazetesine göre İtalyanların şi-... °' " mali Afrikada da, Hnbeşistanda da sıkı- Londra 20 (A.A) Bugün 

-•- şık vaziyette olduklanııı gösteren ha- kaydolanlar da dahil olduğu halde 
Rndyo gazetesine göre Hitler - Musso- herler a1ınmıştu. İngilizlerin Sudanda lngilterede askeri hizinet yapanların 

lini miilakatı .~:.rmutat. ~to~ter devlet Eritre sömürgesine yakm Kassala şchri-
adamları;ıın gonışmel~ ihata cdC'O ni geri aldıklarl bildirilmektedir. İtal- yeklınu 3 milyona baJ\ğ olmu§tur. 
esrarengız şartlar dahilind yapılmış- yanlar Sudana karşı yd'Pükları taarTUZ Dün yezılanlann ekser-isi 36 sını
tır. G~ v~te ka~ar gelen habe~ler sa- neticesinde bu şehri bir kaç ay evvel fmın ikinci kısmına mensup olanlar
dece Hıtlenn Berlinden meçhul bır sem- işgal etmişlerdi ve o vak1tten beri elle- dır. 37 ve 1 O seneleri sınıflarının bir 
te gittiğinl ve Mussolininin Romada bu- rinde tutuyorlnrdı. kısmı müstesnadır. Bunlar geçen 
lunmadığını gösteriyorou. Bir başka ha- İngilizler simdi bu şehri almışlar ve 
ber de Roma ile telgraf muhabcratının Eritre hududunu da aşmışlardır. Mayısta isdar edilen kral emirnamc-
kesildi1ii bildiriliyordu. Bu haberlerden Kassala gayet mühim bir mevkidir. siyle silah altına alınanların sonun
Jki devlet adamının birbiriyle buluşa- İki tren ile yedi mühim askeri yolun te- cularını teşkil etmekt~dir. 
eaklan manası çıkarılmıştı. Son dakika- lfıki noktası olması itibariyle İngiliz.le- ~,_...___ 
da tılınan haberlere nazaran bu görüş- rin Habeşistan içerilerine doğru bundan L d d h t 
me yapılm~tır. Görliş:menin nerede ol- sonraki harekatta mühim bir rol oyna- on ra a aya 
dur.u si)ylenmlyor. Gariptir ki nesredi- ması bcklenebi1ir. Bu bOlgede 1ta1ynn-
1en tebH~den bir ~aat evvel aynı Alman lar İnıdlizlere nazaran iki misli faz.la 
aj"nsı böyle bir nılilakatın vuku bula- idiler. Buna rağmen İngilizlerin azimknr 
cal:tını tekzip etmekte idi. Bu derece es- taarruzları karşısında fazla mukavemet 
rarenciz bir toplanmada neler görüsül- gösteremeden bu sehri terkedip çekil
dü~ .. nii elbette kimse söyliyemez. Fakat mişleroir. Tana ~ölüne kadar bu saha 
umumi vaziyete bakarak ve İtalyan ga- harek&tn pçk müsait oldui:'llndan baş
:r.et 1 ·'lin bir kaç gündenberi neşret- lamıs olan lngiliz taarruzunun Habeş 
tikleri makalelerin satırlnrından mana topraklanndn mühim iııkisafları olması 
çıknı c r c bir şeyler söylenebilir: cok muhtemeldi~ Serbest kalmak üzere 

Hl'r yden evvel bu dcfaki Bitler- olruı yakın şa,rk lnı;Iiz ordusunun da bu 
Muc:soHni mill~katı bundan evvelkilere böl~edc muharebeye i.:ıtirnk ettirilmesi 
bcnz mektedir. Yunanistana İtalyan ve harekatın inkisarımı daha büyiik bir 
U-arru7•1 sıralarında FJoransada yapılan sürat \•<!rmesi bcklenc~ilir. 
son m"ilakntlaronn beri vaziyet çok de- Halen Habesistanda Jtnlvımlnrm pek 
ği'>mistir. Evvelki mülakatlarda Alman- ~Uh~!'11 kuvvetleri m7vcut ise de mu?tc
ya ve ttalya müsavata çok yakın sartlar ill bölgelerde çıkan ısvanlar d?layı .. ıy~e 
dahilinde J!Öriişmekte idiler. Simdi ise bu kuvvetler k~~ay~a her hangı ~enı ~ır 
ttalyrı zayıflamıştır. Arnavutlukta bil- nol_cta~a sevkedı.en:~yecek1e: ·ve ıstedi~
yük bir çıkmauı girmic;. Afrikada hezi- len bölgede taha.şşut e~emıyeccklerdir. 
metc \ı"ramış ve Akcl .. nizde vaziyeti ~e: ye:. b~ . .şl.~mıs olan ı.wnı:. h.~e.~~tle
karşılamak için Almam; v• vardıma ça- nnın ~~s~.u~~n artmış ve huv~uş ol
ğırmıştır. Fasi<rt rejimi hiJC' c:arc-•hııs ması goz onunde tu~uh~r:;a eskısıne ~n-
bulunuvor • · zarnn İtalyanların ş1mdı cok dnha muş-

. ktil durumda oldukları anlasılır. 

MUSSOLlN!. HtTLERDEN 
NELER İSTEDi? 
Mussolininin Bitlerden neler islediği 

Ponolo Ditalya gazetesinde çıkan bir ya
zıdan i tidlru edilebilir. 

Bu yazıda !ngilterenin bütün faaliye
tinin Akdenizde topland1i?ı iddia edil
miştir. Bu gazeteve göre İnı?ilterede ana 
vatanın müdafaa ı icin hazırlanan teçbi
rnt Afrika~ a n klcdilmlcrtir. Donanma
nın yüz.de altm ı Akdenizdedir. 

İtalvan J?azete..:i bu müba1Pea1ı rakam
larla d me'k istivor ki: 1n!!ilterenin hü
tün ağırlırh İtalyanın Uzerine yUklen
miştir ve İtalya yalnız ba§ına bu yüke 
fahammiil edemiyecektir. 

Bu münasebetle kasten uydurulan ba
zı y:ılan haberler de manidardır. Mesl"16 
bu haberler Selanikte motörlü 1nr-iliz 
kuvvetlerinin bt1lunduğunu bildirmek
tedir. 

Bu y zılıırla onlasıLyor ki Hitler-Mus
solini vörü mesi için zemin hazırlamak 
maksadı güdülmüştür. Mus.<;olini aşağı 
yukarı avnı sözleri. söyliyerek Alman
yanın A kdenizde faaliyete geçmesini is
tcmis olacaktır. 

FRANSADAN BEKLEDfKLERİ 
Bitler - Mussolini mülfikntının Al

manya tarafından girisilecek tcşcbbUsün 
bir baslangıcı olması da talimin cdihnek
tı>dir. 

Bu sebeple Almanyanın tekrar Vişi
yi tazvika basladı{!ı haber verilmekte
dir. Bu tazyik neticesinde Mareşal Pe
ten Lavalla barısmak merburivetinde 
kalmıstır. Hatırlardadır ki I.:ıval gecen 
ay ortalarında ansızın nz1(>-li1nıiş ve o 
zaman sebcn olarak Pe1ene karşı bir 
komnlo terti.., etti~ bile söylenmişti. 
Hatta Abıanynnın Pnris mlimessill 
Abetz'in bu komolova yardımda bulı.ın
au·u söylenmMi. Almanlar bunu hir 
türHi harmC'dernPdiler. Uzun tazyikla
nndıın sonra nihavet ı?ecen Cumartesi 
g"•nii Peten, Lavalla barıştı. 

Bunu ican ettiren sebebi Mareşal Pe
tıın nesrl"ttiği bir bevsınnPme ile izah et-
1Y1ic;tir. Mnresal dahili politika dlişilnce
lcriyle Lnvalla mlinasebetlerlni kesm"k 
lüzumunu hissettiöini. hu SPhebl şimdi
Jik söyliyeıniveceğini bildirdikten sonra 
barısma hakk1nda iki sebep J?Ö<rteriyor: 
Evvela milli birliği sarsmıımak, sonra 
da isval maknmlariy1e kendi anısında 
baş vnsterı>n anla!lma71ı ı ortadan kal
dırmak. 
Lavalın it• hıırını iade keyfiveti "lt>k

rar hüküm" e alınması manasına mı 
flpl··ırt eder? 

NPc:redil n tebliğde Lavaldan bahQe-
1ilirkeıı B. reis unvanının kullP.nılmıc: 
nlrr., , bu"" ic:nret olarak pöc:tC'rilmisse 
de Fr~n._<:<>d l ·r defa basvekil olan her 
zata hüküm tten çE'kildikten sonra da 
bn unvan"1 verilmesi mutattır. 

Rrrftf!l.NVADA NOMAYİSLER 
Akden;.,,:ı Alman faaliveHnin siddet

lcn r- wi lt ı an nrc:riyatından anlasdır
ken 'RQ>n ny:>da diin dE'mir muhafızlar 
taraf ınd rı bir cok nümayisler tertiT' 
edilmis • tngilter<?ye hiicum edilmi -
tir. 

Propa anda nazırının bazı sözleri dik
k • .. vandıı-. Demiştir ki: 

40 milvon İn{'ilizin 400 milyon yab3n
cı nı:• 1 li id,.,resi ~ltında tutma<ia hakkı 
yolctp·· u..,"inkü harpten İngiltere me
suldur. 

Fa1{a' Rornanvanın dahili vaziveti 
h<>l ltır.:hı ... len haberler demir muhafız
ların l- ndi aralarında mUcadPlıı>ler ol
duğ1-!n ı ve iaşe vaziyetinin m·· k.. bu-

İngilizler 'almz llahe"ic:tanın ima-
linde Sudandan oeeil. avni nımnnd~ •-e· 
nupta Keu ·adnıı ilcrivc doi!ru mukabil 
taarruza gc""mİs buhınu~·orlar. İki taraf
lı olan hu fnarnız netiC'e inde İtalyan 
kuvvctleri .. iıı nihayet merkez klsınmda
ki Habcşic;tanın da;;ıık mm aka ın:ı atıl
ması ve teslime mecbur ('dilmesi ihti
mali mevcuttur. 

Bir kaç ay evvel In~ıL: kuvvrtlı>rinin 
oasif hareketin "'en cür~t bulan İtnJvan
lar muhtelif istika.netlerde Sudan ve 
Kenyayn doğru taarruz eCI 1ı>k mühim
ce arazi parçalarını eld etmistilcr. Sim
di İn,gilizlcrin nk tif har ketleri karşısın
da evvelce elde tttikleri verlcrden baş
ka kendi müstemlekelerinden de birer 
parça iade ctme~e mecbur olmuşlardır. 
Avusturalya. Yeni Zelnnda ve Hindis
tandan nıuteınadiven l!clen kıtalnrla 
takviye edilen 1ngılizlerm valnız Habe
şistandn deitil İtah-<mkmn baska sömür
rtelerlnde de harekete ~ecmeleri büyük 
ihtimal dahilin~edi . 

Son haberlere ı?,(irc Ka<:snladan sonra 
Eritre müstc.mlekesi dahilinde Masavvn
va rlo""1 ileri hnYehctine devam eden 
tnı;lizlcr iki mühim me' kii ele ~ccir
mislerdir. Ayrıca İııaifü: deniz kuvvet· 
terinin de denizden 1 :;ı;vval'l homhar
dınıan ettikleri ;.:>rcuilmi~tir. -... -

• Loit Co'!' un 
lıarısı öl~ü.,, 
Londra, 20 (AA) - Sabık başvekil 

Loit Corcun kansı bu sabah kısa bir 
hastalıktan sonra vefat ~tmistir. 

-~-n---

- J1aftaralı 1 inci Sahilede -
tanperver Habeşliler derhal bunların 
etrafını sarmu.ılardır. 

Bunların arasında İngiliz askeri heye
tinin subayları da vardı. Binbaşı derhal 
ıöz alarak Hnbe~lcre lngiliz yardımını 
vadctmit ve dönüş seyahati için iniş sa
hası bin yerli habe~ tarafından genişle
tilerek tanzim olunmuştur. Bunlar boru 
çalmak ııuretilc civar köylerden çağırıl
mış,fordır. Tayyare lı:olayca havalanmı~ 
tır. Oç gün sonra vaad edilen yerde ken
di.sini göstermiştir. 

lngiliz hava kuvvetleri İtalyanların 
müstahkem bir mevkiine hücum ctmiş.
lerclir. Bu hücum yerliler üzerinde bü
vük bir tesir yapmış ve müttefiklerin 
kuvveti hakkında kafi bir fikir vermiş
tir. 

İngiliz heyeti bir Albay, bir yüzbaşı 
ve bir doktordan mürekkep olup beş ay 
evvel bu mıntakava vasıl olmuş ve yer
leşmişti. Albay Goçara muva.salatınclan 
sonra Habeşliler büyük bir kütle halin
de toplanmışlardır. Ve Albay onlara 
imparatorun bevannameaini okumuş. 
bunu müteakıp Sudandan getirilen ıi
lah ve mühimmatın tevzii işi tanzim 
edilmicı ve vatanperver Habeş kabilde
rile Albay arasında tc kil edilen işbirli
;i ltalyanlann telaşını mucip olmuştur. 
Bunun üzerine ltalyanlar' Sudana gön
derilmek Üzere hazırlanan kıtalarını bu 
tarafa göndermeği kararlaştırmışlardır. 

Bir kaç gün sonra bir süvari subayı 
heyete iltihak etmicı ve vatanperver Ha
beşiler Üzerinde askeri heyetin mevcu
diyeti ve imparatorlarının yakında ol
ması büyük bir sevine; uyandırmıştır. 

imparator Haile Selasenin mührünü 
hamil olan heyet ve lngilizlerin yaptık
la 

Bombalar alhn
da nasıl çalışı

yorlar? 
Her Jies vaz·fesbıi seve 
seve yapıyor ve fJüvülı 

fJjıı s a .,, ~anlılı'fı 
RÖ teriyor .. 

Londra 20 (A.A) - Hususi bir mu
hnbirinı röportajı: Gruptan sonra Lon
drayı kesif bir karanlık kaplamaktadır. 
Sokaklarda seyrüseferi kolaylaştırmak 
için yerleştirilmiş olan renkli fenerlerin 
•şığı bu kesif karanlığı biraz hafiflet
mektedir. Otomobil ve otobü!llerin 
maskelenmiş ve seyyar ziyalan da kıt
rnnlığı biraz tadil ediyor ve bu halile 
Londra uykuya yatmış gibi görünüyor. 
Hakikatte her zamankinden ziyade uya
nıktır. Ve kemali sükunetle dü mnn hü
cumunu beklemektedir. 

Bu gece yangın bombalan mı, yoksa 
infilak bombaları mı atılacak? Bunu 
l·atiyetle kim c bil.re "vor. Fakat birin
~ileri ~ibi ikirıcil<>r · J'\İ de knrşılamnk 
İl"in tedbirler alınmı I'{. H,.r kes tetik
te bekliyor. 

Londrad:ı 1 O - 12 tarassut mevkü 
vnrdır. Yangın çıkmcn en yüksek binn
brdnki tarassut mevkileri bombaların 
düctÜRÜ y ngm noktalnrını ve istikame
tini umumi tnr:ıaaut ınevküne derhal 
' "'dirirler. Di~er tarru;sut mevkileri de 
aynint yaptıklanndan umumi merkez 
vangının mevkiini derhal tesbit eder. 
Umumi tarassut merkezi kontrol salonu 
Lonchanın mua7.znm bir haritasını ihti
va edel': Bu haritada her tarassut mev
kii büyük bir daire ile göıterilmi-;tir. 
Ve ayrıca her dnirc derecelere taksim 
edilmiştir. Muhtelif tarassut merkezle
rinden bildirilen malumatla çizilen hat
ların buluştuğu nokta yangının mevkii
ni katiyetle gösterir'. Kontrol salonu al
dığı her habere göre derhal merkezin 
emirlerini verir. Bunun için işlemesi ba
sit bir telefon şebekesi vardır .. Ayrıca 
hususi bir telgraf makinesile de emirler 
verilmektedir. Bu usul sayesinde birçok 
binalar yangından kurtarılmıştır. itfai
ye .. eneri soğuk kanlıhklannı dalına 
muhafaza etmektedirler. 

Karadaki mükemmel itfaiye ve yar
dımcı tşkilutından mnada Taymis neh
rinde 35 itfaiye vnpdru vardır. Bunlar 
bombalarla nehirden su çekip ııahile ya
kın mesafelere ve uzaklarıı su verirler. 
Bütün dünyayı hayreiler içinde bırakan 
ehemmiyetİi amillerden biri her kesin 
vnz.ifesini seve seve yapmasıdır. Bir it
faiye neferi namzedi geceleri evindeki 
sığınak altında duyduğu korkunun va
zife başında kulakları dibinde bombalar 
ıslık çaldığı sırada merdivene çıkarken 
hissettiği endişeden daha fazla· olduğu
nu ııöylemiştir. 

Bomblar altında Londra sokakların
da taksi şoförleri müşteri arıyarak ıo
~uk kanlılıklarım göstermektedir. Bun
taroan birleri de evinin alt katında otur
mağa bu işi tercih ettiğini ıöylemiotir. 
Çünkü evde korku yaratan fCY dıtanda 
ne cereyan ettiğini bilmemektir. Yiye
cek, sır.ak ıey dağıtmağa giden aenç 
bir kadın şoför, bombaların tehammül
ruz, alışılmaz bir ıey olmadığını ıöyle
miıtir. Kasketini gözlerine doğru eğe
rek ıunları ilave etmiştir: 

- Bizim yaptığımız iş hiç bir fCY de
ğildir. Ben asıl itfaiyecilere hayranım. 

Her kea kendi itini değil, diğerleri
nin itlerini daha kıymetli bulmaktadır. 
Alman tayyarelerinin Bristol akını es
nasında ahalinin elbirliğile çalışması bir 
çok yangın bombalarının yangın çıkar
masına mani olm~ ve itfaiyecilerin ifinl 
kolaylaştırmıştır. 

Fransa, Alman siya. 
setıne dönü vor gibi 

- Baştaralı 1 inci Sahi/ede -
sı üzerine sürüncemede kalmıştı. Fakat 
simdi bu görüşmelere muhakkak ye
niden baslanacaktır. 

Deyli Skeç gazetesinin Bemden aldı
iit haberlere göre Mareşal Peten kabi
nesini hemen pek yakında tadil edecek 
ve B. Lava! kabineye yeniden dahil ola
caktır, Lavalin Maretal Petenle f"oriit
mesinden bir gün evvel, Cuma günü 

5 Alman tayyaresi diişli· 
•üldü, yangınların uer· 
dlği ltasaıt ue zayiat az .. 

Londrtı 20 (A.A) - !nı@.z hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin tebli~: 
Dün gece dilş:man tayyareleri !ngiltere
nin cenup ve cenubu şarkisinde muhte
lif yerlere ve Lonclriı mmtakasında ba
zı yerlere bomba atmışlardır. 'Dtişman 
akınları sabahtan eıwel bit.mi..~. Yük
sek infilaklı bombalar bazı yerlerde 
yangın çıkarmış ve hasara sebep olmuş 
ise de zayiat azdır. İki dUSınan tayyare
si dü_şürülmUştür. 

LOndra 20 (A.A) - Hava nezareti
nin tebliği : Buv.ün 8ğlE:den sonra avcı 
tayyarelerimiz Manş üzerinde bir düş
man bombardıman tnyyaresinl karşıla
mış ve Fransız. sahiline doğru takip et
mişlerdir. Avcılanmız hiç bir kayıp 
kaydetmeden bu dUşman tayyaresini de
nize diişürmüslerdir. 

Londrn 20 (A.A) - Bugün öğleden 
sonra verilen habere .göre dün gece bcs 
düsrnan tayynresi düşürülmüştür. -

ALMAN TEBL1Cl 
Berlin 20 (A.A) - Alman resmi teb-

1iğinden: 
1nı;ıiltereye yapılan müsellah kesif 

ucu~ları esnasında Harvik nehrinin 25 
kilometre cenubu şarkisinde seyreden 
sekiz bin tonluk bir vapura tam isabet 
vnpılmıştır. Vapur yana yatarak derhal 
batmağa başlamıştır. Fena hava şartl&rı
na rağm<!n muharebe tayyare teşekkül
lerimiz dün gece Londra mıntakasında 
a.cıkerl ehemmiyeti haiz hedefler üzeri
ne muvaffakıyetJi hücumlarda bulun
mu~lardır. Cenubu şarki sahilinde di
ğer limanlara da bombalar atılmıştır. 

Diin tayyarelerimizden beşi üslf.'rine 
dönmemiştir. 

---~.---

/ngi/;z hakimi veti 
sarsılabilir mi? 

- Bm:tcrolı 1 iner Sahiletle -
1Unü Almanlar tarafından 80 millik Si
cilva bo w azında tesis edilen barajın ha
leldar edin e<lPmiyece~ini sorusturmak
ta ve buna söyle cevap vermektedir: 

Bu hücumlara karşı en iyi müdafaa 
vasıtnsını avcı tayyarc>leri teşkil eder. 
Binaenaleyh AkdenizdC' bulunan İnmliz 
tayyare gemilerindeki avcı tayyareleri 
miktarının yüzde 150 fazlalaştınlması 
lazımdır. 

Şimali Afrjkn sahili üzerinde simdi-
den bir toprak seridine malikiz. Gün 
r-cçtlkçc deha ziyade uzablan hu şerit 
üzerinde W"\liz hava kuvvetleri i\slere 
maliktirler. Buralardan dfümıamn Sicil
ya adasından te5ebbüs edebileceği her 
şeve karşı koyabiliriz. 

Trablus i.issüne de malik olduğumuz 
uıman isn İngiliz hava kuvvetleri. do
nanması ve donanma taY'Jareleri düşma
nın Sicilya adasındaki limanlarda ba
rınmas1nı stiratle imkAnsız hale koya
caklardır. 

Berlin 20 (A.A) - Alman resmi teb
liği: Muharebe tayyarele.rinden ve io;to
kalar.dan milre1tkep hava kuvvetleri te
sekküllerimiz dün yeniden Malta ada
sında Lnvaletta limanına hUcum ede
rek büyük çapta bir ~k bombalar nt
m~lardır. Rhıtıma bağlı bulunan tayya
re gemisine ve devlet blnalariyle liman
da bulunan ticaret gemisine i~betler 
kaydedilmiştir. TczgAh tesisatı, doklar, 
fnbrika tesisatı ve Lavaletta tersanesi
ne diğer isabetler yapıldığı ve yangınlar 
cıktığı milşahede olunmuştur. Alman ve 
ttalynn himaye tayyareleri beş İngiliz 
avcı tayyaresini diişürmUşlerdir. -·-YEKi TEDBiRLER 
- Bastaralı 1 inci Sahilede -

caktır. İ~ilerln mtikemmel olan mane
viyatına, çalışmak için gösterdikleri sev
ke. harp gavelerini umumi formüllerle 
izah etmekten endişe duvmadan ırk ve 
birlik menfaatlerini en vüksek bir has
sasiyetle müdrik olarak ve parti başla
dıktan sonra soğukkanlılık ve enerji ile 
sonuna kadar oyuna devam ve tehlike 
k8r$ısında havret verici bir cesaretle 
hareket etmelerine r&Wnen her şevin 
rnutlak surette yolunda jÔbnedi~ni bir 
ka~ defa izah etmiştik. Böyle oldul!u 
içindir kl hUkUmet yıldınmlannı bu 
mükemmel 'işd ordusuna de~ bu ordu
nun faaliyetini sekteve ul!'ratanlara kar
sı tevcih edecektir. Biinlar üc kısma ay. 
rlıabilir : Boz~tıncular, tenheller ve mUs
rifler .• --·---iki MihıJer ıef i yf'ni 

bir mülakat yaptı 
- Iiaflaralı 1 inci Sahifede -

redilen reımi tebliğin metni ,udur: 
Mihver hariciye · nazırları da hazır 
oldut!u halde vanbklan bir bulu,ma
da Führer ve D~çe vaziyet üzerinde 
mufassal gÖrü§mede bnlunmu§lar
dır. Bu görü§me1er iki hükümet re
isini birbirine baf?lıyan samimi dost
luk ve Alman milletiyle ltalvan mil
leti arasındaki sıkı arkadaşlık zihni
yeti İçinde cereyan etmİ§ ve iki mu
hatabın fikir mutabakab bütün me-

~SON HABER 
~·· . 

Ticaret birliklerinde toplantı 
x.x.~--~--~--~------

y akında umumi heyet 
içtimaları yapacaklar 

Ankara 20 (Yeni Asır) - Bir sene evvel kurulan ticaret birliklerl, ticaret v 
ık.Aletinin emri ilzerine bugünlerde umumi heyet topfantıları yapacaklardır. 

Bu içtimalarda hir1iklcıin bir acne içinde gördükleri i ler ve nldıklan n 
tlceler teabit olunacaktır. 

Dün Akhisarda tütün 
piyasası hararetlendi 

Akhisar 20 (Yeni Asır) - Bir 
kaç gündcnberi açılış fiatlerine na
zaran biraz gevşeklik arzedcn tütün 
piyasası bugün (dün) birdenbire 
hararetlenmiş, 15 kuruş kadar bir 

tereffü kaydolunmuştur. 

Oldukça mühim partiler satılmı 

tır. Piyasa hararetini muhafaza e'f' 
)emektedir. 

Istanbulda 134886 ilk 
ve orta talebe var .. 

lstanbul 20 (Yeni Asır) - Şehrimizde illr. ve orta mektep talebesinin he 
ıene biraz daha artmakta olduğu yapılan istatistiklerden anlaşılmıştır. Şim 
bu mekteplerde 134886 talebe bulunmaktadır. 

-·--.. ı•AMl•-Ml••Ml_l __ .. ,_._, __ ... , __ _.,, __ .. , ..... 1--}--f--MJ ·-·•-Nl._ ___ MD•---Ml--MI•--·- ____ ._.. 

Jıtanbul valiai Ankara va gıtti 
lıtanbul 2 O (Yeni A!lll) - Vilayetimize ait işler hakkında temaslarda bil" 

lunmak üzere valimiz B. Lütfi Kırdar Ankero.ya gjtmi§tir. 

iNat~~!REDE Makineye 
Geçen ay Alman Verilirken 
homba!.arı alhn- liiGILIZ ôMaiRDIMAI 

da olenler TAYYA E ERi 
Yaralanan ue ölenler 
dalla euvelld aylarda• 
Jıine nazaran azaldı.. 
Lonclra, 20 (A.A) - Dahili emniyet 

ŞARKI ITALYAN AFRIKASIN· 
DA VE ARNAVUTLUKTA MU· 

VAFFAKIYETLI AKINLAR 
YAPTILAR 

nezaretinin bir tebliğine ~öre birinci 
kfuıun ayı :r.arlında İngiltereye yapılan 
hava hücumları e311asında sivil kurban
lann ırtikdan ölü 3793. hastaneye kaldı
rılan yaralı 5044 tür Ölenlerin 691 i er- Kahire 20 (A.A) - Orta şark lngiliı 
kek, i434 u kadın. 521 i 16 yaşından kU- hnva kuvvetle ı karargAhının tebliği: 
çült ~cuktw·. Hacrtaneve yntınlnn ya- Şarki Troblusta hnva şartlan dUn hav• 
ralılann 29G2 si erkek, 1775. i kadın, 307 hareketlerini mühim surette tahdit et .. 
si 16 yaşından küçük çocuktur. miştir. Bununla beraber keşif ve avcı 

Brinci kfı.nun nyı znrlında ölenlerin tayyarelerimiz ileri ...,ıntakada bir çok 
mikdan eylülde baslıynn siddetli hava devriye uçuşları ~ uşlardır. Ama~ 
harbinin evvelki ile .avlık vnsatisine n~- vutlukta Beratn k muvaffakıyetli bit 
zaran yeniden tene7.zül etmistir. Evvel- akın yapılmıştır. Y ek infilflk ve yan .. 
ki iic av zaviat mikd::ırları şunlardır : gın bombaları, asker tecemmü1eri ve 

Eylülde ölü 6954. varalı 10615.. otomobil nakliye kolları üzerine d~ 
Birinci teşrinde ölil 63R4. yaralı 8695 .. müştür. 
İkinci teşrind" ölii 458R, yaralı 6954.. Keı.a şclırin şarkında binalara isabet" 
Eylülden birinci ~fınun sonuna kadar ler olmuş ve bir çok yangın çıkarı' nlŞ" 

dört ay zarfında Ingilterede hava hü- tır. Şarki İtalyan Afrikasmda 18-19 soıı 
cumlannın cocuklar arasında sebep ol- Kd.nun gecesi Tesseinin cenubu şarkisin .. 
du.t,ru telefatın umumi yekfinu 2351, ya- de düsmanın topçu mevzilerine ve m<>
ralıların umumi yekfuıu 2457 dir. törlü nakliye kollarına bir taarruz ya"' 

Londra, 20 (A.A) - Düsmanın hava pılmıştır. Bütün bombalar hedef tutu" 
hUcumları neticesinde Londrad::ı tahrip lan mıntakaya düşmilş ise de taarruzuıı 
edilen binaların nisbeti Londrada mev- neticeleri 1nnıamiyle tesbit edilemem~"' 
cut insaatın yüıde ikisine tekabül et- tir. 
mektedir. Aynı gecC' ~ c;savaya iki defa taarruı 

AMERiKA 1 KGILTE EYE 
HERŞEY VERMELiDiR 

- Baştaralı 1 inci SahUe:le -
Londra 20 (A.A) - Amerikanın eski 

Londra elçisi KenC'di ,radyoda verdiği 
nutukta şunlnrı da ~öylemiştir: 

cBen yatı..,stıncı bir siyaset taraftarı 
değilim. İngiltcreve yardım rtmelde her 
şeyi kazanmış olaC'al'ız. Silahlanmak 
için zaman ka7.anaca~ız. 

Her türlü eslihanın ve vasıtanın İn
giltere emrine verilmesi lazımdır. 

-'ilmi •ir Y ... r •ınlar çıkmış ve hava dn· 
fi bat ry alarmın ateşine ra w m n taal"' 

u7. muvaffok yeUe ne'ticelenmiştır. As• 
sap VC' Har eu;a üzerine de başkaca Ut .. 
nıruz.1. r yapılın ihr. Bütün bu hareket-' 
'.->roen bütün tayyarelerlmi7. zrıyiats1ı 
dönmüştür. 

Lonclra, 20 (AA) - Havn uczaret1 
bu nksnm ne.şrctti~i mütemmim bir teb
liğde dıyor ki : $imdi sabit olmnktad~t 
ki ıteçen ıtcce düsmmun bes bombardı· 
man tayvarcsi düşürülmüştür. 
Bunların dördünti hava dafi b::.taryıt 

lanmız. düşürmü~r. -·-
ROYTERIN SiYASİ !ngiltereye yardımlarımı7.ı azamı had

dine çıkarmalıyız. Amerikan milleti, 
Mihver devletlerinin te~avUzü kor.~ı.:~n- MUHABiRi 
da bitaraf kalmağı hiç hır zaman duşun-

iü1i iT LYll HARBi AKOENIZOE HARP SAHNESi· 
_ Baft:alı 1 inci Sahi/ede_ NIN ALMAf~ HESAPLARINA 

!lS dakika devam eden bir alarm veril- GiRMEKTE OLDUCUNU 
diğini bilnirmi~r. SÖYLIYOR 

Atina 20 (A.A) - Bugtin Atinada 
tekrar alarm isareti verilmiş ve 35 da
kika devam etmtc:tir. 

Atina 20 (A.A) - Yunan hUkUmeti 
namına beyanatta 'hpl•man bir şahsiyet 
diln akşam demi ir ki: 

- Kar fırtınalarına rağmen Arnavut
luk cephesinde cereyan eden mevzi; 
muharebeler neticecı;nde kuvvetlerlmi:r 
Herlemiş ve İtalyal"Jnrdan bir ~k e..:ir 
nlınmıı;iır. Amavutlıı~a yı>ni sivah göm· 
lekli bir tabur J?elm·~se de hatlar geri
sinde bulunmaktadır.' 

Hava bombardımanhn vilzUnd"n Se
laniğin bir harabeve döndü~ haltl(ındıı 
İtalyanlar tnrafınd;ın yayılan haberler 
yalandır. 

itaıvn11 e~ .. ,,flrlnden 
,,eni ııır ııaflle 
boınbayda .. 
Bombay, 20 (AA) - Afrlkada batı 

. ·t 

Londra 20 (A.A) - Lavalin istifa" 
sını mucip olmUf olan hl.tün anlaşma:t" 
lıklann ortadan kalktığına dair Vi!lidd 
yapılan resmi beyanatı bahis mevzu" 
ederek Royterin ıriy119f muhabiri ound 
yaziyor: 

Muhakkak ki bu devam etmekte ola1' 
Alınan tazyikinin bir neticesidir. Al• 
man hiikümeti §İmdiye kadar her hnld~ 
d_:ı.ha bi.iyük bir tazyik yapacaktır. r~ 
kı Laval tekrar kabineye girsin ve feG 
5.kibeti hatırlarda olan A vnıpadaki Şu~ 
nig hüküml'tinde S 0 ys İnguart rolürı 
oyna~ın. öyle benzeyor ki Almanya B· 
Lavali hariciye nnzırı olarak görmek if"' 
tiyor. Bay Hitlerin Mussolini ile mülA .. 
katta bulunmadan evvel bu bnnşı be1'"' 
lemc.miş olmaııı da muhtemeldir. Çiirı" 
kü F ransanın oymyacağı rol mihveri" 
Akdenizde bugüne ve istikbale alt bU .. 
tün planları üzerinde mühim teıir ya .. 


