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Milli Şef - Hillerizmdü,-;J -Ankara ve lliiJ;rinnulkul Balkanlarda 
Ro'n ·, n El . . •• •• 

ni k b ya çısı - gııguzunden ' lı,e,gratla 
a ul buyurdular 

R Ankara l'I' AA Sİ /in İn CİlJe Siyasi tn iicadele 
OllJın . • d d" 

çiıi b >'~.nın yeni orta Eı- k d evam e ıvor 
k•ya ~:un_saat 16 dn Çan "a a,. Cenevrfl' 18 A.A. -
t•d fkune R"İderek mu Aml-'rika müca- Jurnal Jö Jönev gazetesi 
(:> l'ller•ıirnıe Milli ~f d ) "Ankara ve B~lgratbl si· 
t,~burreisi İsmet lnönü e eye devam yasimuhare-b,. .. b.tşlı~ı aıtrn 

··•rıd le d kt t•k .. an abul buyrula· e ece it da yazdığ' bir mnkalede 
1hrnadn · . kd" Nevyork 17 A .A.-- diyor ki; cyJ,_. . amesını ta ım c·· h .. R 

LL "•ıştır B d um urreısı UZVP-ftin nut '·Almanya söz veya te-h • llltic· · u meraaim e k A 
Nuıra 'Ye .'G::nel Sekr~teıri u merikanın her tarft· ditle ; eni ~tratejik mevziler 
L •rı Meıı · ~ı d fıııda heyecan vt- sevinçle tutmağa çaiışıyor. Mihv,.r 
Qazır b emencıoa u a lc.arşılanmıştır. H,.r taraf n ~lunrnuştr.r. Al .:levtetleri Balkanlarda Yu o d ta manyaya karşı harp goslavya ve [ürkiyeyi, da 

l,. gzl O sesi yükselmektedir. 88 b" Amerikan matbuahna ha sonra da Sovyet Rus• 
. ın ton şeker yayı durdurmağa muvaffak 

göre, yardım kanunu ve 
~llıal edildi Ruzveltin nutku Balkan· ofacak mı? 

~" .... "~'ra 17 A.A. !ardaki mukavt"meti teşyi Kaıedonya hudutlann· 
"'• F b d k da Alman ordusunuıı bu· A.1ı°"i a rilcaları Türk ~ ece ve arttıracakhr: 

latı d~ tirketi hissedar· Amı:;rikan gazetr.leri nu· 
\'e 'l..et ,.ta toplanarak kar tuk haldcındn şu mütalea• 
~~leQa~~eb'~planm tedkik yı yürütmektedirler: 

. .qklerd rdır. Y ıpılan ted Amerika da İngiltere 
~c re~" b~nlaştldıi'ına gö ve Yunanistan gibi vazife 
••bl'Ücal~ ır yıl 

1 
içinde ahlı. Bunun iyi ifa edile· 

Ptaıcet ss2 bin ton ceğine şüphe edilmemeli 
PtQctrl "tın almıı ve bu dir. Diktatörleri her yer-
dtt İçin~dan yinf'! bu müd de yok etmek için verdiği 
ıtter in.~ 88 bin 660 ton miz apaçık kararda bepi-
ctr bed .. '

1
. ctrniılerdir.Pan miz müttellkiz.BütünAmeri· 

., · " l ol k •- kan milleti Ruzveltle be-~\,11 ara ıı;Öylüye 

barı 2?ı ~~~ 7 ınilyon 921 
~~t ıraya baliğ ol· '; .. . 
'<~=le Kızılagı 
3 •ahn Kızalayına 

h 'Ye otomobili 
tdiye . 

~ ~ .. ~,... . .~ttı -
1( '-'ıy,ti · Turk Kıtıl· 

llJlb,,.. doıt Yunan 
nı,ı.._ ~'"' }' 1 ·-..aı 3 n.rı ı nakline 
tt"-iıti otorn b· ı h 
21) '" B\I ~. ı ediye 
l\ı lllbtt 

9 
rnun•uebetlc 

. tıl~ç""- 41 de Selini k 
11ın ''- eın · · L • 

tettih ıytı vır mera-
t•ıi "' eırn· 
l°"ı latiıtıd ~·ı ve bu Ole· 
'tı~ "-uıı, ey linik konıo-

t ~rk~. eı,ın b··ı_~ 
tı.ır a1q h Uıı;u 
İıi ·.}<ıtılbe •ıC~r.bulunınUJ-

1 ıl L ç ........ . R 
(f '4tıııı. lll•J ... ıyetı C• 'tc, " 1 

letiui1, "b '-
'ft .. .ı•rd,ın • u ıı;ar-
lili ~l"tar d\l d•ndan s .. ıdet 

ltir. Y uğuQu .. 1 Koy I"'· 

/ı,fii_~ A.R.11 
ett1• • • 

Dti ... I\ Şımız 
!\kil tadan 

llir 2tldi 
tJ, b '>'d•nb · 
._Qf ulunllı11(c erı Aııkır11 
k.. -•ttiti1ı1· ta olan Puf 
~'llu ~ ıt f Bat . ı 
d.. abtitt· ıkeıır Me 

'-rı •·L. ,,, T· . 
"-i .-utb lale ırıdo~lu 
b ttit. F .. L ender 
\I~ qtettirı .u?a 2d 

tinı· 1-kend Tırıdo~lu 
.ı 't• 1 erund ~ıı,t >"• ecelrr •n ıeh. 

. ır. Ho4 a-el 

raberdir. Hitlerizm dün
ya yüzünden silininciye ka 
dar Amerika hürriyıet içb 
miicadelt: edecektir. Ame 
rikahlar bu andan itıbaren 
her an artan bir hızla Hit 

·teri durdurmak için müca 
d~ıe edeceklerdir. Bütün 
nıı- ddi kayna ki arı mızı harp 
mcydanma utacağı~ frre.i· 
Jüt yoktıJr Artık lıarpte-
yız. 

Yardım projesi aleyhin 
de şimdiye kadar Amerika 
matbuatında yalnız iki ma· 
kale intişar eylt-mlştir. 

ln gilterede nasıl 
karşllandı 

Londra 17 A.A. Ruz 
vcltin nutku 1rıgilt<"red e 
şiddetli bir heyecanla kar 
şı:~nnu~fır . Gazeteler ni· 
hai 21fıarin kati bir temi
nat ~lhna alındığını bey1an 
ederıı!k diyorlHr ki: 

.. Mücadelenin neliceıi 
şi~di muhakkak olarak 
hallolmuştur. Ruzvel t dün 
yanın en büyük siyasi adı 
mıdır. Hitlt1r y~rc serile· 
cektir. Kuzvd t iııgiitere 
nin zaferi için parolayı 
vermiftir . 

lngiliz Elçi~inin 
teınaslan 

llelarad 18 A . A. 
Alma ıı Ajanıı bildiriyor : 

Jn~iltere Yuıoılavya 
elçisi bu~ ün Yugoılav 
Ba,vekHini ziyarı~t ederek 
kendiıile uzun Jaüddct a-ö 
rütmüıtlr. 

lunuşu siyasi ağırlığı art· 
hrmışhr. Akderıizde lngil 
taeyi vurarmyan ıtalyayn:,. 

~imdi Almanyı.ı yard1m et· 
mek istiyor. 

Şimdi mihverin siyasi 
gayretleri Ankara ve Bel 
gratta toplanmaktadt!'. Yu
goslavya bütün knm~ul:ıri 

le iyi geçinmek ve bitaraf 

kalmak. azmindedir .. Hısrp il 
d vam ,.derken ve komşu 
bir memleket iş,?al edilmiş j' 
bulunurken Yugoslavya bu 

1 vaziyetini muhafaza edel>i 
lecek mi'~ f 

lngil\z Devlet adamla· 
rı Yugoslavya v~ Türkiye· 
de büyiıLc !Jir g yn·t sı:trfe 

diyorlar . 
Ankara ve Belgratta 

sıkı bir siya'i nıuc.Hirle 
vardı:-. ıtslya Anadoluya 
çok uı:aktır. logıltere ise 
daha yal.:ındtr. hıgiıtere, 

Almar:yanııı şarlcı doğru 

g~uiş\~mesiııe. büt m kuv
veti!<": mttni olma~a çalışı· 

yor. 
Türkİ)'(' Musul ve Mı· 

sır yolu ôze1indedır. Fakat 
Türkiyt- hir Almaıı lecn 
vüzüıı mukcvem•t t"dece k 

tir. Almanya, fosula v~ya 
Mısır gitmek için Türki· 
ye il~ bir harbi göze al· 
oıak mecburiyetindedir . Bu 
takdirde Rusy;uuıı Alınan 
ya il.~ teşriki mesai etme 
si lizırndır . 

Almanya, llalya ile Yu 
nanistan arasında bir mU
tarekr: akdi iÇ\n Tıirlciye 
Keiıi Cüınhuruııun l!1VH· 

sut etmesini rica ~ylem\ş

tir. Türkiy~nin böyl~ bir 
teşt"bbüse ald olacaA-mı 
zannetmiyoruz. Çünkü Tur 
kiye kendi mukad.Jto:ralmı 
lo2iıterenin mukadderatı · 
na bağlamııtar: 

G•lcc•k günler Ank•· 

Hiçbı r tesir yapınadı 
l ondr11 17 A .A. - Hit· 

lerin söylediği nutuk lr.gil 
terede hergamribir tesir 
yapmam1ş, gerek hıılk ta
bakası arasıqda ve gerek 
siyasi me-hafiide nutka kar 
ş1 alaka bile duyulmamış
tır. Hıdbnki Alman rad· 
yosunR göre, Hitl«"rİı' nu· 
tukları tngiliz efkirıumu· 
miyesinde büyiik bir tesir 
icra <"diyormuş. Hitıer.hel" 
zaman olduğu gibi bu nut 
kunda da g~ç~n muv1ıffa
kiyetleri · tt!krarlan:aktan 
bışka bir şey yapmamış· 
tır 

Yunanistnnda 
Atina 18 A.A.- Yu· 

nan matbuatı Ruzveltin 
nutkunu derin ~bir şevk 

ve heyecanla karşılamıştır 
Gazdeler diyorlar ki: 

Ruzveltin sözıeri zafe· 
rin kalbidir . Amerika, 
biirrivet uğrunda çalışa•ı 
mill~tl~rin yanında y~r al· 
maktadır. Dıtvaınız niha • 
yet zafne varacaktır. Yu 
naniı-;tan büyük Amerika 
milletinin gösterdiği tev~c 

cübe layık olduğunu isp11t 
t-decektir. 

Sovyet Ru.syanın 
vaziyeti 

Londra 17 A. A. ~ 
Havas Ajansı bildiriyor: 

So11yet Ruıyanm ıon 
Bulgar hadise~i ve Bulgu· 
rietanm iş~ali hakkınrlaki 
vaıiyetine , dair neşrettiği 
tekzip kıti hir lisanla ya
zılm,şh Bulgıuistanın Al
manlar tarafından İş~ali 
Sovyet Rusya için ~mni . 
yet meselesidir. Çünkü 
Almanya Bulgariıtanı iş

~al ~tmekle Kar•deniz 
sahilleri"e tamam«"n yer
l~şmişti r ki. bu vaziy~t 
Sovy.-tl.-ri düşündürmek -
tt'!dir. 

Yunauistana ln
giliz kıtaları çı

karılmadı 
Berlin 17 A . A . -

Yan R~smi Şt"kild~ tebliğ 
edilmiştir : 

Yabtıııcı kaynıkıar Yu 
na.nistana ln~iliı kıtaları 
çıkarıldığı h>tkkmda haber 
)er yayınişlardır. Bu haber 
Alman mehafilind~ alaka 
ile karşılaııınamıştu . Al • 
ıntuıya yıtbaoct kaynttlcla · 
ra değil, kendi istihbarat 
kaynaklarına göre vaziye· 
ti te9bit t"dl'!cektir. 

n ve Belgrattaki ıiyaıi 

ınüca :leJeyi aydınlatacak· 
lir. 

Amerikan nıüşa
hitlel"İne göre Al· 
many;\nın vaziyeti 

Nevyork 17 A. A. -
Amerikan müşahitlerine. 
göre, Almanya, her yerde 
olduğu gibi Balkanlarda 

· da harp etmeksizin emel· 
lerine muvaffak olmak ga 
yAsini takip etmektedir. 
Fakat bu şekle ahşmıt 
oJan Almanya Bal!.;anlar • 
da bu emeline nail alamı· 
yıcaktar. Çünkü Yunania
tan ınukavemete karar 
vermiştir ve bu suretle 
Alman kuvvetkrioin Sela
nik önünde durdurulmuk 
imkanı vardtr. Diğer taraf 
tan böy)e bir vaziyd tak· 
<lirinde Türkiye ile Yuıc.s 
lavya ıuı Almanları düfün• 
düreceğine şüphe yoktur. 

Arnavutlukta Al 
ırıan as~kri yok 

Bern 17 A. A. - 11· 
viçre gazetelerinin muha· 
birleri, Arnavutluktaki , 
son çarpışmalarda Almnn 
piyade ve tayyarecilerinin 
iştirak ettiği halıckmda çı· 
kan haberlerin Alman me 
hafili tarafmdan reımen 
yalanlar dığrnt bildirmekte 
dir. 

Diğer taraftan Yunan· 
!ıların Tr.-kyayı tahliye t-• 

decf"ğtne Jair de hiçbir 
emare yoktur. 

-~ ...... ,.,,.. .. ~~,.....e~ 
SONO~KtKA 

13 Cepheden 
ltalyan ln1pavator 
luğunun kalbine 
doğru hücum 

Kahir~ 18 A.A: - Ha 
bt-şiıtanda l3erdaranın zap 
landın ~oııra lngiliı kıtala 
n ,13 c,.pbed~n ltalyan ımpa 
ra.torluğunuu kalbine dok 
ru il~r1eme1e haşlamışlar 

Jır. Keren C<"phesinde de 
harekat kızışmaktadır . 

Alman-Yunan mü 
nas bala gerginleıti 

Bt:rlin 18 A. A. - Al 
mıan mehafiline göre, Yu
nan Alma11 münaaeba · 
h nuik bir safhaya girmiş 
tir. Atiııa ile Bedin ara • 
sındıki münaıebetter artık 
ııormal sayılamaz . Atina· 
daki Alm~a Elçisinin .aıt
rib talimat aldığı bıldirili· 
yor. Berlitıdelıti Yunan el
çiıi henüz vuif eıinden ay 

~t\mımıftır. 
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Ymdmüda- 1 

Jaa."ında ma-
1 

nevi cephe 
Bugün vnrd mıidafaası 

ve savaşm&k vaıif e5İ yal· 
nız orduıarm değil: ordu 
)arla birlikte bütün bir 
milletindir. Modern savaş 
vaşıtalan, hususi! .. proptt· 
ganda ve sinir . harbi giliı 
usullerle c,.reyan .. lmekte 
olan harbin mınideki harp 
lere kiyasen en şayanı 
dikkat ve en zİyllde mü
essir taraflartdır. 

Herhangi bir tarafa ta 
arruz lc:asd, o n bir dev· 
let müsellah kuvvetlerini 
harekete gecirme<l~n ev • 

vel o m~mlekt"tin manevi 
cephesini yıkm,k için ze· 
hirli propaganda ıtİlah1nt 
kullanmakta, iş~ evvela 
buradan İ.Jaşlamaktadır. 
Çunkü bu harpte bir mılle 
tin manevi <:ephesınde da 
hıt derinl,..re nüfuz edebı -
lecek noktanın manen iş 
gali o milletin toprakları 
i~inde sevkulceyşi mahi • 
yeti büyük bir mevkiin iı· 
gali kadar mı.ihimdir. Bu 
sebepledır ki mıhetlerin 
ınalıdi ba1cımdaıı olduğu 
kadar fikir ve aklak ba • 
kımlerından da haıırh\dı 
ve kudretli buldukları bu 
gün yurd müdafaasının Ö· 

zürıı.i ve t .. melini te~kil et· 
mekt<'dir. Zilmıınım · zda si
lablı savaştan çok evvel 
başhyan fikri v~ ahlaki 
mücadele binbir çe~it ve 
gizli vasıtalarla yapılmak· 
ta ve yürütülmtktedir. 
Bu n ıvi n; ·~şın kasdı ta· 
arruz edilect k milletin iç 
yapısmı sar mak ve oııu 
içten fethetm~ktir. Bilmi· 
yen ve takdir etmiy~n yok 
tur ki fıkir ve maııeviyau 
'felCpue ve çelik gıbi _olan 
bir milletin silahlı cephe 
ini yıkın il< bir hay:ıldır. 

Bunu bize tarih gÖşJ.erdi · 
ği gibi ya.km badiseleııde 
ispat etmiş bulunuyor. 

Milletimizin sırf mauevi 
kuvvetile atıldığı ve ba . 
şarJığı istiklal savaşı ka -
nm kemige, ruhun demir 
ve çeliğe en parlak gule
besidır. Arnavutlukta 45 

,milyonluk öir milleti mağ 
lup eden öir avuç kahra· 
man Yunanlı zaferin Vf'; 
yaşama hakkının manen 
kuvvetli olan milletlere 
mevdu pldu~unu münakaşa 
kabul .etmez bir hakjk t 
plarak ortaya koymuştur. 
Bu mevzuda fazla ıö:z; ıöy 
f emqğe ve mütaleı der • 
mcyaoma lüzum yoktur. 

Çünkü birbuçuk ıene •gibi 
kısa zamanda cı:reyan e 
eden hadiseleri biri biri 
arkasından iskar1bil kağıt· 
tarı 2ibi devrilen milleti~ 
ri milli hükümranlık hak· 
' Jannı yaidızlı vai Ucr•, 

Yardım Se-
ve,Aler cemi

yetinin 
Faaliyeti hızla 
d vam ~diyor 
~hrimiz .... :Y:)ilrdım Se· 

venler Cemiyeti faaliy•:ti· 
ne devam etmektedir. Ce· 
mi yet azası bilh usa yuka· 
rı mahıllelıardeli::i evleri ge· 
zerek fakir ve aöilleri tes· 
bit t:tmekte ve bunlara un 
ve bulgur vermekt~dir. 

Bu 2\rada ayın onunda 15 
fakir~ üçer kl!o bulgur ve 
ve dan 17 felC:ire üçer kilo 
un verilmiştir. Ct'miye· 
ti'! hamiyetli fiayııınlarımı· 

zın yardımları Öevam et· 
mektedir. Son :!efa teber· 
rüde bulunan Bayanların 
adlan ı.şağıda<lır ! 

Bayan Saff at Bereket 250 
., Fai'k~ Karabay 250 

" 
Saadet Bereket 200 
Şadiye Karabey 150 

,, Mükerrem Ôngen'lOO 
" Nımna Y f'ner ıon 
,, Leman Kwançy:ılmadOO 
,, Hayriye :Iiosyalt 100 

11 Kadriye Öc:al 100 
Lütfiye Uçtum 100 

" 1200 

lrak1n Halep Kon 
solo~u 

Irak liükumf'!tinin Ha
lep konso,osu dün lialep· 
ten şehrimize gelmiştir. 

Konsolos bu ı bah Valimi· 
zi makamında ziyaret ey~ 
),..miştır. 

Ziraat bmkast Bas· 
rada şube açıyor 

Ankara ; - .Ziraat l>an· 
kası Basrada bir şube aç
meğa karar:.V~rmiş vt-A 1ne· 
murunu bu mak..-ad la Bas
ra.yı gönd~rmiştir. 

f .irkiye ve merika 
Vaşfogton (A.A'..)-G>fi 

a\ansı bildiriyor. 
Ruzvelt gazttteciler top· 

lantısında Türkiyeye harp 
malzemesi gönd.eri eeının 
bahis mevzuu olmndığun 
bildirmiştiu. 

......... ~-.:0--...o:cüO'M 

kuru tehditlere feda eden 
leri duymadık, okum1ıddi 
bizzat gördük. 

Büttin bu miıtctlerı bu 
acı nibetıu.e ıür.iikliyıen 
sebepler pir t~kdir. için 
çürüklüğiı, roanevı zafi · 
yet; 

Harbin bugüne ka !ar 
sef harici ettigi veyahut 
tetiK ÇfktncJen mahkum 
luldıkı milletler ha1'ieınöa 
dunya efkarının mağlubi • 
r~t ve te•limiyct bak.kında 
verdiği bu hukmün do2ru 
luğundjln zerre kadar şüp 
he ctm1ycrek ~unu ıöyliye 
bilir!z ki bugiinkü ve ya· 
rııık i mubuipler~n de mu 
kadderatmı da manevi cep 
helcrindeki inhidamlar 
veyahut itilalar tayin cde·
cektir. 

H!f.ÔZKAYNAK 

= mt •• ' --iiZ~ .........-: 

Tasa 'l'Uf iç1n İspi;r.
to klnşt rllaca 

Ankara: - Zıraat Ve· 
kilimiz R. Muhlis rErkme· 
nin rei!liıiuoe zı,..t Ve
kaletinaf" hir kumisoyon 
toplanar.ak benzin~ muay· 
yen nisl>ette iıpi rto karış
hrarak azami tasarruf im
kanlarırıı tetkik etfnekteair. 

Bir müddet evvel Zira· 
ııt Vekaleti benzine ispirto 
karaştıma hakkmd t bir ka· 
nun l~yihası haızırlaom'ş 
bulunyordu . Bir yani:ian 
benzir. tasarrufunu temine 
yarıyan diğer tanftan İs· 
pirto çıkarılabilen toprak 
'mahsullerini lıcıymetlenaire· 
cek ofau bu layılia komis· 
yonca esas itibarile kabul 
edilmi:s olmakla bereber 
kanşhrma nisbeti bentlz 
teSbit edilmemiştir. 

Som • 
l 

İng tiz r Berb ·· 
raya zapte til. r 

Ka ·re 17 A. !\ 
Buıün neşr~dil ,\ r""sıni 

biT tebliğe naza1ıaıı~ lr.gi· 
liz deniz ve ha•ıa kuvvet
l~rinin yardım; ı. lngiliz 
Somılisinin merkezi olan 
Berbaraya asker çıkarıla· 
rak burası işgal edilmhtir. 

AI11 ay sonra Beroa· 
rayı ltalyanlardan .zapteden 
lngiliz kıtaran Suraya çı· 
karlt~n ltnlyanların top ve 
mi tnılyöz ateşi le kar.şılaş· 
mışlar fakat bu mukabde 
ıngiliz donanmasrnÖitn 11çı 
lan ateşte Öerbal sushırul· 
muş ve ltalyanlardan .100 
den fazla esir aluı:mştır. 
Civudaki esirler toplan • 
malüadır. • 

Eritrede lngiliz kuvvet 
leri Keren civarında mü -
him bir müstahkem mevkii 
işgal f';ylemişlerdir. 

lngilterenin tİ<-a-

Alakadar Vekaletler 
nıümessiller:ioin ve muta· 
hassısları ı iştirak f'ltti.ğ ko· 
mis~on çalışmalarını bitir· 
dikten sonra nispet tesbit 
edilecek ve. layiha meclisin 
bu devre!inde müzakere 
edilecektir. Bu tetkikler 
sona eröiği zaman benzin 
de yüzde e!li tasarruf te· 
min edilecektir. 

' et ge: ileri V.C1,zİy eti 
Londra 17 A. A. -

Büyüklerimi-
zin hey-.. 

Dikilme de 
Maarif v.ek c ıiuın 
mütale--ası sorulacak 

Ankara : - Maarif 
Vekaleti te kilahn• men· 
sup müesseselerin binala
rın Türk büyüklerinin bey· 
keUeriyle güzelle~tirmek is
temel~ri gayet tabiidir. 
Ancak bazı müesseselerin 
bu hususta daha önce dik· 
kat edilrnesi icı b eden ba
zı hususları ihmal ettikleri 
göt ülmüştür. 

Maarif Vekili, teşkilatı· 
na bağlı müesses~lere bi
rer tamim yolhyarak, bu
yül<l erimiıin birer hey'ke· 
lini dikme le isteyenlerin, 
önce bu heykellerin diki· 
leceği Vt" konulac.ığı Y""· 
ler:t- ait ıadları temamla· 
malarını şl)nra da, bu hu· 
iustaki niyetlerini bildire· 
rek V ~kiletin tuvip vr mu 
vafakatini almalarını teb-
li~ etnıi~tir. 

Kayıp ikamet 
tezkeresi 

2 - 1- 941 tarihli v~ 
63-~43 numar•h ikamet 
teıkereıini kaybettim ,Yeni 
ıini alacağımd• • eskiıinin 
hiikmü yoktur. 

Viletorya Vıkid 

Gündüzde 
8ç büyük art\st Harry Ba· 
ur Jean Pi~re ve Sim~n ı· 
Simonf! tu afından çr.vriltın 
Siyah G.§zler 

Halkta 
iluitind!n itibaren iki bi.ı

yülc Fıli111 birôe Sattık ha· 
yal•l ve Salln& Kaçakçıları 

Avam lcamatası ~izli bir 
toplanhdaıı soma lnı(ilte· 
renin deniz ticaret gemi· 
leri mesdesini derin bir 
tetkika tabi tutmuştur. 
Kamara gemi İnşası ınese 
lesile meşgul olmak üze • 
re daha azimli bir adamın 
işba1ma getirilme.sine ka
r.ar vttrmiştir. Başve\~il 
Çörçil bu işle bizzat ali· 
kadar olacaktır. 

H beşistanda · ıe 
ri hareket devam 

ediyor 
Kahire 17 A.A.- hcd 

yan sorna11sinden Habe· 
şiıtana girmiş olHn lngiliz 
kuvvetleıi bütün cepheler· 
de !\Üratle ilerlemektedir, 
lttlyanlarlll çarpışan lngi· 
liz kuvvetlerinin yanınd ·\ 
Beıçikti kuvv~tleri .har
betmektedir er. T1nblus· 
gar.p cephesiude )'eri bi:
şt>:.y yoktur. 

Afrıkada harp 
vaziyeti 

Kahire 18 A. A. -
Trabluıtaki t«yyare han • 
garlarına ya~lıın l•ücurn· 
da bir cephane deposunıt 
tam bir i~abet vuku bul· 
mu~ ve yerde bulunan 4 
ta1yare tahrip oluom~tur . 
t<eren cİilarındaki. nak.lı· 

ye vas.talttrı ile d.omiryol 
1111'1 we h &Va meydan~arı 
da ,-1ddetle bombardımaıı 
edilmiştir. 

Arn.avutıukta 
Atiıııt 18 A . A. 

D~ıı sllbabm ilL:: sıuıtleriıı 
de lngiliı hava kuvvetle· 
ri Arnavutluktaki ltalyan 
bedf':fteriui ve hıvat mey
da11lar1nı bombardım;uı 
ctmi~tir. Hedefler üzerine 
J O tondan fazla bomba 
~tıımıştır . Büyük yaniınlur 

çıkwış iııfiJa~ıar ulu~uftur! 

ltafya ' gaır yara 
lılarını s;!Önd riyor 

Atina 17 A A.- Ati· 
na ajansı bildiriyor: y,.-· 
nist~noap ltal~ a für oı11' 
tar harp tiri tacl~ ~ile
ccğine dair çıkan haberle• 
rin mabiyeR şucf ur: 

Ağtr yaralı ltalyan ~· 

sirlerinden bir lıcıımı 1 pek 
yakında ıtalyaya s~vkedile. 
C'eklr!rdir . Bu tedbir b rY" 
nelmilel cenevre anlaşff111' 
sına şidd ... lle baglı olsft 
Yunanistanm in~ani du)" 'f u 
gıılarınm parlak Öir esr.f' ~lduğ 

ıı,,... 
dir. b,· c 

r. ·' r t) ltalyan-Yugos a" ç0k g 

tic:.ıret anlaşmaj1 dıkıi 
Roma 17 A.A.-Y»• i'İtrııc 

g0tla~a ~ile ltalya ar-.11• 
1•rnış 

da daimi ticar.et komite• fi 
si işlerini bitirmiş ve 9'~ 1ııt y 
senesine h titan ~111 l:crıçı 
tesr.it ederelc haıırl~ l~ıırn 
nihai protokolu imıala'DiU ''?lay) 
br. ( dıtiy 
Port&izd~ temaısl• 

~ <>lan Llzbon 17 A.A.- 2 1 tornobtlle buflya i. ~' · ır • 
lifi~ 1\liyc 

ıngilterP.nin ~ ·f· ı; 
s{firi Samoel Aor, ıffr' 11,•v~ 
tereye dôhoıelcte olatr}\~ ı.c• bı 
rik:, Oümburniıi Riit' r· •t 
tin liususi müm~~iti ~ 0 

iltıi <> '"rı ç 
ba:y Donavanlıı göt'ü1t*' §Unlb 
tür. Sefir Port~kiı 'Bi~ l 
kili il~ de uzun l:iir ,.,uı "c b 
kat yap:2uşttt. ·ı· 

Ürk 
~iman teb1i~~ 
Berli 1 A. A. - t1 

man resıni tebli~ : l'rrl' 
terenin renabunefalii •,J! 
ri ht·defler, liman te~ 
ve doklar haM k.driv ~" 
miz tara ı ından bom~' , liaj 

1 
man ediJmiş ve tam 1ı 
bet kaydolunmuştur. ı,i~ 111,,

1 
şif tayyrreterimiz 4 . 1,1 lııh 
tonluk dü,m n ıe1t11'1 ~ rı 1 ~ 
hrmışludw. Maha ad"1,_t t'lld~ 
yaptt&n hücumda tr •' -..... 
Hı t•yyaresi dütü,.;;I~ /l 
tiir. . tüşm•n dün A 

11
,r 

ya üzer:nde h~ bir 
yette bt,iunmarn~';.. 

Jtalyan teblil' 
Roma 18 A. A~ , ('ti 

ıtmyan Rcımi tebl~ 'I. ~"c 
Vuran ceplıeıincıe J'. d tı 

mal kt>df ve . tonr.u tO-,,J . ~- 'fıfü tıy .. 
rebeleri olmuştur. ~ ~ .. 
relerimiz düşman mt .ır lıt 

b J r 'lıtı 
ri uzerine C\mba •r ~ ki 
la rdır. Mevzilenıııiıe~ t,k 
cum caen lngiliı .. t ... ~ 1.) 
)erinden biri düşur~,~ o 

tür. Ş•r lü Mrib&t~•1 ~~ 
mıntalCaım a ın~ .. ,"i 
~etl~ ıuiı Y'a o:~ 
şıdde:tıi hücumtarı ~ıll 1

hc 

tülmüıtiir. Bir l~tt,~ 11
' 

yareıi Avlonya hfl'1,1ı 
v~rah alınakta " ,l 
ltalyan haatımo i' 
torpıllcmi'ştır. 


