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~ISA \VE AÇIK 

Amerika da 
Anladı ki ••• 

---·--
Radyoların A111erikaa 

l'azeteleri•tlen yap
bkl•r1 makaleler lıalilasaJarını: 
baluhrsa, Amerika hükumeti 
katlar Aaerika umumi ef
kiıa da Bihayet anlamtttırki, 
Birle,ik Amerika 8ülifııBet 
lerinin lugiltereye yapacaiı 
iter tiirlü yartlımlar doiru
~aa doğruya yeni dünyanın 
•üdafaası ve askeri ha:zır
hlıran İfİn sarf edilecek m•s
raflardan, göıe alınacak 
para fedakarbklarandan ba,
ka bil· şey değildir. 

Hadisatın meydana attığı 
h• ~akikat, lngilizlerin Af
rikada •e Yanaalıların Ar
na•wtl•kta elde ettikleri bü
ylk :a.aferlerdea aopra olanca 
91plaldığı •• parlaklığı ile 
laer Amerikahnın ıö:ıünü 

kamastiraeak, batta g6züne 
bataeak bir şekil almıştır. 

Kaıin bu fikir, mütalaa ve 
lıakikatı müdafaa eden Nev-

yerk g•zeteleri aras1nda 
Vaşington hükftmetiui, in 
giltueye bila kayduşart mu
a•enet etmek hu9u9unda 

gösterdiği tereddüt Ye ka
rarsızlıktan dolayi suçlu 

hulmağa başhyanlarda var
dır. Bu gazeteler demek 

istiyorlar ki: Böyle bir za
manda logiltenyi yalnız bı-

rakmak Alman tehlikesini 
hararetli davetuamelerle 

Amerikaya çağırmaktan baş
ka bir mana ifade etmez ... 

SIRRI SANLI 

Alman 
idam 

~asusu 

edildi 
---o--

Londıa (A.A) - Düşman 
hesabına ~alışan bir ajan 
dün mevkuf bulunduğu ha· 
piıbanede idam edilmiştir. 

Almanya hesabına çalışan 
bu adam Hollandalı idi.1914 
te Japooyada doğmuştu. Is· 
ai Alber Vansemondur. 22 
ikiaei teşrinde karar alhna 

alınan~ idam ltükmü bugün 
infaz olunmuştur. Bu adam
la birlikte ayni tarihte iki 

cörü• ortağı da idama mah
ldım olmuş ye büküm geçen 

lıaafta infaz edilmişti. Bunun 
da yanında diğerleri gibi 

•erici bir telsiz aleti vardı. 
idam hükmünün tehirine se-

bep bu hükmü istinaf etmiş 
olmaaı ise de mücrim neti

Htle hu taleaincle• yız geç-
.. iıtir. 

rnavut u Şimali Afrıka- 20 Bin ltalyanı 
da lngiliz ha a sir· Hindis a- Yun n ıl 

gü hücu kuvYetlerinın · na vönde i-
mu vaff ak· - 1 or 

yeti eri -·-K2'hire (A.A) - lrgiliı 
bava kuvvetleri garp çôhin· 
de Tcbrulı, Burdiyay4, El
aden, Elgaziye, Trablusg21.rp, 
Bioga:ıiyi bembalamışlartır. 

Bardiyada kışlalara ve 
askeri hedeflere 12 ton 
bomba ahlmıştır. D6rt şid
detli infilak neticesinde çı· 
kao yangın 30 kilometreden 
görülmüıtlir. 

Sekiz İtalyan tayyaresi 
düşürülmüştür. Sollomda 
tayyare meydanında en beş 

tayyare bulunmuş, bun 1 arın 
bir kaçgiin evvel yapılan baYa 
bicumları neticesinde tahrip 
edildikleri anlaşıln.ıştır. 

Tayyarelerimiz bep~i Üs· 
lerine salimen dönmüşler
dir. 

Kahire (A.A) - Bardiya 
limanı ve etrafına şiddet l i bir 
hücum yapılmıştır. Bombar
dıman denm etmektedir. 
Pıyadeldrimiz önünde olmak 
üzere arkalarını motorlu 
kuvvetlerimiz takip etmek
tedirler. 

---o---
Bardiya mın
takasında 
hare beler 

mu
de-

vam. ediyor. 
-o-

Kahire (A.A)-Orta şuk
taki lngiliz umumi kararga
hının tebliği : 

Mısırda Sellum ile Kaput· 
sodan sonra kıtalarımız düş · 
manın budutdaki müsait 
Sidi Ömer ve Sheffirzen 
kalelerini de zeptedrnişler
dir. 

Bardiya mıntakasındaki 
muharebeler devam eyle
mekte ve yeni kuYYetlerin 
gelmesi ile düşman iize-rin
deki tazyikimiz tedricen 
artmaktadır. 

Dün gece Avustralya kı· 
taları bir düşman kolu ile 
mehtap altında muyaff&ki
yetli bir muh•rebeye tutuş
muşlar ve nakil vasıtalariyle 
bir top itinam etmişlerdir. 
Şimali Kenya ı.udut 1111nta
kasıoın yağmuf mevsiminin 
sona ermesi buyük mikyasta 
tecayüz ve keşif hareketle
rine tekrar başlamamıza im· 
kin Yermiştir. 

Sudan ltucluduada Taı:iyet 
tı hir clejiıildik 7okt•r. 

-o-

Yeni Delhi (A.A) - Esir
lerin Hindi!!tana gönderil-

mesi takkorrür et iştir. 

Hindistıında 20 biR italyan 

esiri i~in üsera 
hazulanmaktadır. 

kanı pları 

~ a eşal Pet n 
Lavalı kabul 

etti 

MAREŞAL PETEN 

Vişi (A.A)-Havas ajansı 
bildiriyor : 

Mareşal Peten dün Lava-\ 
' li kabul ederek umumi va· ı 

ziyet hakkında görüşmüş- I 
tlir. 1 

lcinden 
yanan 
sobalara 
dair ••• _ .. _ 

- Yahu, sen 
kömür almak i
çin evden çıktın, 
şimdi eve şarap 
ve prasa ile dö
nüyorsun, bu ne
den? 

- Siyah kö
mOr bu!amayınca 
siyah şarap ile 
ıaınmai• karar 
verdi•. llclea 
baıka aı ı•lir? . 

u 
yeniden e . • 

aldı ar 
-o-

Atina ( A.A ) - Yunan 
kıtaları, yeni büyük mavaf
fakıyetler elde etmiş ve ba
kim t epelerden italyan as· 
keı l~riai atmıştır. It_alyan 
kuvvetleri mütemadiyen T e
pe delene doğru çekilmekte
dir. Portekalos limanı Yunao 
topçusun on ateşi altındadır. 

Yunan askerleri kar fır
tınasına rağmen süngü hü
cumu ile yeniden bir mik
tar esir ve harp malzemesi 
almı,lardır. Esirlerin arasın
da bir subay da meAcuttur. 
Yunan orduları mütemadi
yen düşmanla temas halin
dedir. 

--o---
Draç Limanı 
bombaland 
Kahire (A.A) - ( logiliz 

bav ... kuvvetleti karargahının 
tebliği:) 

Tayyarelerimiz dün Arna
vutlukta Draç limanına şid
detli bir gece hücumu yap · 
mı şiardır. 

Atılan bombalar kimilen 

hedeflere isabet etmiş ve bir 
çok yan;Jınlar müşahede 

edilmiştir. Hasarın mühim 
olduğu tahmin edilmektedir. 

--o---
Alman elçisi 
ile iki saat 

görüştü 
Bertin (A.A) - Mareşal 

Peten ile Alman bü
yük elçisi iki saat görüş
müıtür. Bu görüşmelede B. 
Lavalda bulunmuştur. 

e ma 1111 

dı ar 
-*-

Londra (A.A) - Dün er
kenden sahil tayyarelerimiz 
Bordoya bir akın yapmışlar 

limanda bulunan denizaltı 

havuzlarile clokları bomba
Jamışlardır. 

Bombaların şiddetinden 
bombanın infilakinden e'fTel 

evlerin uçtuğu görülmüştür. 

Yüz metreye kadar yiika\-

len kalın siyah duman gö· 
rülmüş ve denizaltı havu-

zunda mühim zararlar ya
pılmıştır. 

--o--
Mısır 
Başvekili 
Kahire (A.A) - Başvekil 

Hüseyin Sırrı paşa ingili:a 

orta şark kumandanı Ve•el 
şerefine bir öğle yemeli 
vermiştir. 

--o--

Birleşik Ame
rika devletle

rile Meksika 
arasında mü

zakere er 
--o--

Vaşington (A.A)-D.N.8. 
ajanııoın hususi muhabiri 
bildiriyor: 

Birleşik Amerika dewlet
leriyle M.esika arasında mü-

zakereler tekrar başlamıştır. 

Müzakerelerde evvel emirde 

pdrol meselesi mevzuu bah

sedilmiştir. Garp kürresinin 

müdafaası hakkında birşey 
görüşülmemiştir. Petrol me· 
seleleri halledilmeden diğer 
şeyler görütülmiyecektir. 



!Affif"E 2 

Küçük çocc~;ı:larda 
soğuk aleıı 12'1 

meseleı 
Birçok defa aileler arcsı ı küçük ço· 

c11ldarıa soğuk alsıınlıkların . bronşitlerine, 
anjinlerine tesadüf ettiği:nL !.aman anne
ler ,ok d:k:kat ettiğimiz ln ' s nasıl ıoj'uk 
alıy•r, ae zamaıı Üfiiyor d i} hayret riı

t•r•ektedirler. 
Hu genç annelere hatı rlatc ak mecburi· 

yetindeyiz ki ilk yaş!a da ı.ı i çocuklarda 
muhite Ye muhitin tebed"Hila_ ına karşı mu· 
kavemet hassası azdır. 

Ani hava tebeddülibcd. ilk sadmeye 
maruz kalacak bu pek kü~ ,,.ıc yavrulardı.ı. 
Hele yeni doğan ve ilk ayı laki çocuk · 
larda bu gibi t~siratı harici~ ye karşı mu· 
kavemetsizlik azami derec• ı bulmuştur. 
Denilebilir ki bu gibi yavru : adeta so
ğukkanlı mahlakata benzeri 

Halbuki insanlar soğukkaı ı hcyyanattan 
değildirler. 

Buna sebep böyle küçük ç<ı ~uklarda mer
kezi nlzımı hararetin he:.ıüz liyıkile teı
sfit edememesi en büyük a aildir. Hava 
Yeyahud e•, oda sıcak ise sccuk ta sıcak· 
tır. 

Teıirattan maaund•r, baTı •• ve oda 
soğuk İH fOcuk da derhıtl t ~rbal itir Ye 
haıta olur. 

lıte bu esr.s malim oldukt tD sonra bu 
yanuları ne kadar dikkat ve ihtimamla 
muhafaza etmek icap ettiği ·aha vüı~bla 
aolaıılır. 

insan yavruları hakikateo liğer mahli· 
kat yavrularına nazaran çol bedbahttır. 
Her ıeye karıı icizdir. Sevk tabiisi yok
tur, 

Her türlü tehlikelere bili tereddüt ata
hr. 

Halbuki hiç bir hayvan ye; lrusunda bu-
ı 

nu göremezsiniz. En küçük l .r yavru bile 
dünyaya gelir gelmez daha y ıYru piliç ha
linde iken bile sevki tabi! ti sayesinde 
tehlikelerden kaçıumağa başl ır. insan yav
rusunda ise bu hasuslardan !ser bile yok· 
tur. 

Fakat yavaş yavaş inkişaf ettikçe yer 
yüzündeki bütün mahliikabn en mükemmel 
ve en muhteşemi olur. 

FAYDALI BiLGiLER 

Her kadın bilınelidir 
Ellerinizde soğuktan veya mcak ve so-

ğuk su ile çok yıkanmotktar biııl olan 
çaUaklan şöyle giderebilirsini t. 

Akşamlan yatarken çatlaL yerlere bol 
gliserin sürünüz ve içirmek ~çin hafif ha· 
fif uiuıturunuz. 

-·-------- ---

Kumaş ve Mobilya Boyaları Geldi 
(T elefoa 3882) 

Son teırin 
ayında ölen 
ve yarala

nanlar 
-0-

L.oadra (A.A) -So• teş

ri• ayı•a• 3582 öli, '''g 

ŞiMALi 
'FRIKADA --·--
Ve arnavut
lukta 

yardır. -o-

Ölllerin 1:18' erkek, llt6 Radye ıazetaıiae riret 
kadıa 'fe 16 yaşından Df•i• Sollu• Ye Kaputzonu• zaptı 
49.3 çocuk, yaralılar ise üurioe bu me•kileri mllla-
34'3 eraek, 2252 kadın, faa edea İtalyan kY'f•etleri 
251 çocuktur. de esir edilmişti. Müdafaa 

--e-- garizonlarıoın oldük~a büyük 

Blr·ıncı· s;;;mestr . olduğu hlıımin ~dilebilir. 
f.lıA Sloluınur. askeri bakımdan 

tatili müna- kıymeti italyan,ar için mühim 
bir ÜıJ haline getirilmiş ol-

Se be tİJ e masıdı. 
Italyan1ar Sidibar1tniye ka

dar ilerledikleri sırada iaş- , 
Bazı ortaokul öğrencileri-

nin yılbaşında baılaranda cephane Ye hnrp tecJıizatı 

-o-

öğretmen ve idare memur
la11 olduğu halde civar vi-

liyetlere tetkik seyahatına 

ııkacaklan fiğreailmiıtir. 

--o---
Radyo 
Proğramı 

• -o--
18 Program ve memleket 

saat ayarı 18.03 m~zik kon
çerto pi. 18.3Q Konuşma (dış 

politikıı hadisesi) 18.45 çocuk 
saatı-19. 15 çocuklar için musiki 

pi. 19.30 memh~k~t saat ayan 
ve ajans bab~rleri 19,45 

müzik karışık şarkılar 20.15 
Radyo gazetesi 20.15 müzik 

faınl heyeti 2 l.30konuıma 
(Ulusal ekonomi ve arttırma 

kurumu adına C.H.P. heyeti 
azasından Sırrı Oay) 21.25 
müzik saz eseı le ri ve oyun 
havalan 21.45 Riyaseticum-

hur bandosu ( Şef İh•an 
Künçer) 22.30 m~ml~ket saat 

bakımından Sc.Uomu bırinci 

derecede bir üs oiarak kul
lanuıağa başlamıılardı. 

Libyadaki anbarlar buraya 
nakledilmİ!ftİ. Şimdi bunlar 

tamamiyle iagili2lerin eline 
geçmiştir ki İngiliz hareka-

tının iııkişafına m•hakkak 
sarette tesir ede~ektir. 

Bardiye henüz dgşme•İş
tir. Fakat buranın da d&ş
mesi beklenir. 

Motörlii kıtalar miibim 
düşman knvvet ve tahkimatı 
karşısında hiç oyalanmadan 
ilerlemekte ve düşman bir-

hklerini kendiliğiııdeo tesli
me mebb&r etınrktedirler. 

- Devamı 4ncü sahifede -

Sınai müesseıer Mua
mele vergisi ve imalat 

defterleri 
941 Yılından itihareo kul· 

ayarı, ajans k beı leri bor- lanılacak olan bu defterler 
salar ve fiatieri 22.45 müzik Kemeraltında Marifet Mat-

cazbant pl. 23.25-23.30 ya· baasmda bazırlanm;ş ve Sa-
rınki proğram ve kapanış. tılmaktadır. 
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ıı ı ... EAl!llİI 

... ATMAN-
cAsusLAAı 
AMEAiKADA 

1111-ia• ar111 Pef • ı r• -
.. ,,... l•ılllzler 

Yasa•: Halil Zeki O••• 

Amerikada Alman 
~asusluiu ne za
maıı başlıyor? ____ .. ____ _ 

Amerikan federal bürosunun tabkikatuu 
bir an hurada bırakalım: 

G'ne devacı etmek üzere bay Hitler ik· 
tidar m-evkiinc geldiği tarihe kadar alma•· 
yanın amerikadaki casus teşkilitı dördl•· 
cü derecede t bemmiyeti haizdi. 

Almanla110 düuyaaın her tarafında ea· 
sus teşkilib ınevcut idi. 

Fakat bunlı: r~n araeında en mühimleri 
ıur.lardır: 

Birinci derecede F ransadat iarilterede 
•e Rusyada, ikinci derecede a•aıturyada 
we merkezi avt'Upada, üçüncü derecede 
balkanlarda, dördüncl derecede ise japoD· 
ya Ye amerikcda idi. 

Hitler i.ş başına geldi. Nazi partisi •••
landı. almau imp eraliım ruba ayaklandı. 
Düayaya haki:. olmak bülya11 •yaıadı. 
Buaun için de iki Yasıtanıa kuvvetleameai 
kararlaıtırıldı: 

- Silihlı ordu ve silihıız ord11. Y ala•t 
İngiliz tabirince görünen Ye g~riomiyea 
ordular. 

Görünen ordunun teşkili itiııa aa:ıiler 
fı~:i ~u V! d~nlr k11netile askeri disiplini 
vücutlandırmağa, görünmiyen ordunun teı· 
kili i~in "beşiqci kolun" yaratılmasına ka· 
rar verildi. 

Silahla ordu memleket itinde yetiıtirile· 
cck v~ kuvvetlendirilecek, ıilihıız ordu da 
memlı.;ket dışıııda fethi kararlaıbrılmış 
olan kaleler içinde manevi futuhatta hu· 
Junacak. 
N~tekim bugünkü h&rp bize göstermiı· 

ti ki almanlının silahh orduları bir yere 
akı~ taarruı yaptıklara zaman o memle· 
kette kendilerine bir çok taraftarlar bul· 
dular. Hıııttıi silahla ordudan evvel oralara 
yapılmış olan gizh ordularının haıarladık· 
Jarı yollardan yürüdüler. 

Netekim Norveç, Hollanda, Belçika ye 
halta Fransa utili.ları bunlartn tereddüt 
kabul etıniyen aşikar delilJerdir. 

Almanlar bu göıünmiyen orduyu laıil· 
tereye nafiz lulamadılar. Zira ingiltereaia 
almanların casus teıkilitından pek çok 
kuvvetli olan İngiliz istihbarat büroları bu
nun farkın vaktile vardılar ve tesirsiz bı· 
rakabildiler. 

Ötedenberi olduğu gibi bu savatın pat· 
ladığı güne k~1dar bu iki milletin propa
ganda ve istihbarat orğaııları mühim çar
pışmalar yaptılar. Hatta bu harbin patla
masu:ıın amillerinden biri de almanların ba 
şekildeki siyaseti olmuştur . 

B ... şi11~i kolun rolü silahlı ordunun gi· 
den yolun caha mühimidir. Çünkü bu ko· 
hl'l programında yalnız bir devletin esra· 
rını çalmuk •e müde:faa planlarını aıırmak 
dahil değildir. O programda ibtililler, su· 
ikasdlcr, gizli a!unlar, ve iğfaller de yar· 
dar. 

Bin~.:nale) b beşinci koluo doğduğu ıile· 
d~o itı b.arendır ki amerikadalci alman ca · 
susluğu canbmduılm•ştır. 

Bakınız bu eanlanmn nasıl olmuştur: 

-De•amı Yar-



YO il 1 Uğursuz D nizaltı Gemisi 
,__. (51J Yaı.aa:A. Fuat Tuğseven.,...~ 

rıa sık aiaçlı yollarından 
Y•M11: Abidin Daver 

_,_ 1 

Kumandan düfmana takip·~ 
ten •az reçerek rft•ertede
kileri a,aiıya in.lirdi. He· 
pimiz birbirini takip edea 
kaHalardan alellde badiaeler 
ol•adıiına kani idik. 010• 
sırasının kim• geldiiioi ao· 
lamak i'in birhirimi&in yl· 
ytiıftne bakıyorduk. 

ıeçip ada ga•İnosuna 
ağradım ____ .. __ _ 

llJalar aiti raıi•ft•Dlia 
\ı~ tek attıktan ••ara 
41elat••ta hatlr.dı•.Eıe 
rat pa•iynaaua ininde 
•• llallr, ••m llafif laa 
lrl,tiriyor, he• de laok
lan aeyrediorlardı. 

kabalık arasından yilk 
l>ir aea beni keadiae 

·• Ba da bet abbıpJar 
••nıfaturacı 

•monua yanıada Fıli
lflaeyin de coımuı, fü 
taaııbiı MuHYİ ~•tan
a IOD rece ıerefioe 

claa ıarap ikram edi-

•ifataracı Sala•o• ar
fi••• ba iltifabaı ••ka

lnrakmıyord•. 

ilri ahbabı ıeyredealer 
•oa•• ll1letliii bir 

•11 dialediktea ıeara 
alllıılamaktan keadile· 
•••••tl••ediler. 

~'rdı 16nllmde yara 
"'smedi ıara ıara 
~ite dertler tiikettim 
'"1&• J•ldim faara .. 

Oaa ela dialediktea ıonra 
aı ı•ri d6aerek fuarıa 

•iaıb JOllaraaclaa PIİP 
ıa&inoıuaa upadım. 

Orada Şuiye ile B. Ce
derin bir n .. 'eye ıark 

ldaraaı ı&rdllkteo so?ara 
L.. ~ .. daa ı••e dolaımaja 
.,.adım. 

'-t.iaaılar pa•İyonaDUD ar

••• ıeçerkea •efıı bir 
kokua, flalerdea. beri 

'1.1, ••• iıtalaı•ı apr ıibi 

tek yakıada olaa paıta 
._..,.aaaa aita yıp yediiim 

• Fahri Iıık 
1••ir Memleket haıtanesi 

l»ir iki pasta uaa • katlar 
ltzzetli ıeldiki ba paıtalar1a 
bauıi eldea ~ıktaiJaı iiren· 
mek merakına dlterek paYi
yon mlıteciriae sordum: 

- Bayı• ita pastaları kim 
yapı yer? 

- Beadeniz yapıyorurn 

bayım. 

- Sizin iııniniı nedi·? 
- Haaan Basrı. 
- lzmirli miıinh? 

- IYet lımirde pasta fu-
ruaum vardır. 

- Paıtabaneniz nerede? 
- Paıtahanem yoktur ba· 

yam. Ben yalnız fuar a~ddığı 
•aman; farı ıeYenler iıin 
ıenede bir defa bitin tme· 
timi ıarfeder ve onlara bir 
hediye ol•ak lzera tathla· 
n1111 baaırlamalda ıan'ahmda 
-·~udimi r6ıtermiı ol•. 
r••· 

-Son• ••r-

BORSA 
HABERLERi 

_._ 

1·28 karuıtan 2504 ıuYal 
tlzlm, a,25·19,870 •u.~ ta11 

322 ıu•al incir, 20 kuro~h11 
117 çuval fasulya, 18,SO -
20,SO kuraıtan 1067 çaYal 
ıuıam ıatılmııtar. 

--o--
1941 Köy 
Bütçeleri 

-o-

1941 1eneei köy b&tçele
riaia baıırlanmaıına devam 
edilmektedir. B&tçeleria ka· 

nun •• nizamlara aytua ola
rak baıırlanmaıı muhtarlık
lara bildirilmiıtir. 

Bu s1rada bir düıman ka
rakol remiıinio ıüratle Ü :e 
ı imize ıeldiiiui g6rerek be 
men daldık. 

Gemi aşağıya doğru çok 
hızla indi. 

Askerler sinirlenerek mı· 

rıldaamıya baıladılar. Hapı 
yottak ma? 

Kumaadanda sinirlenmit-
ti. 

Gemi, ıuyun içinde mu· 
vazeaeıiai bulup da düze
lince hemen denizin ytbüoe 
çıkmak için liıım relen e
mirleri Yerdi ve bunu o ka
dar acele yaptalri denizin 
sathına yaklattıiımıı ı.aman 
teleakopla etrafı muayene
ye bile Ilı.um fÖr•edi Ya· 
karı çıkınca bir de ae 16-
relim? 

Diitman karakol remiıi 
500 metre ileride durmut 
biıi bekliyor,. Vaziyet ıok 
tehlikeli yeli. 

Bereket yerai?1 ki bava 
sisli olduvu itin d&ıman bi
ıi ıörmedi, ~emen tekrar 
daldık fakat ba defa çok 
ihtiyatlı davraaarak mu••· 
zeaeyi bozmadık. 

Bu ıc. fer eınasında ben 
hayaleti ti<; defa r6rdüiüm 
ribi arkadaılarımın çoğu da 
milteaddit defalar görd6 · 
ler. 

Efradın maneviyatı okadar 
bozulmaıta ki uykuda ıe
zen iaıaalar gibi hareket 
ediyorlar, yazifelerini oto
matik makineler gibi yapı-

yorlar ve berhaaıi ah,ılma
mıt bir ıOrDlt8 olunca kor· 
kudan sıçrıyorlardı. içimiz
de, Hİ ve salim limana d6· 
neceiimize iaaaan lrimıe 

kalmamaıtı, 

Bu tarihte Dun kanalı 
tam bir denizaltı mezarı 

olmuıtu, 

Kazanç Verııisi 
nin Nazarı 

Mükellefleri
Dikkatına 

lzmlr Detterderlllında11 
940 Kazanç Yergiıi ıoa taksiti ödeme m&ddeti bu ayın 

ıonuncu ıünli hitam balmaktadır. Vergi bakiye borçlarını 
vermiyealeria verıileri yüade 10 faı.laıile derhal ye hacıea 
talaail edilecektir. 

Ayın IOD rlnlerinde ıubelerde fazla kalabalık oldujqn
dan alilraclarlaraa o rii• ıamı a kaybetmelerine mahal kal· 
maması iJin takıit bor,lan- fi•diden menaap bulanduk
lar1 maliye tabıil ıubelerine yatırmaları sayın mftkell fler· 
d~n riea olunur. 14-16-18-21 

Gidiş ıeyabatind~ kimse- t bu hususta babıe firebili-
ye r6rünmedeu ve bir be- rdim. 
laya uğramadan kanaldan Bu melun mania hattana 
geçmiıtik, fakat döo&ıte ta- yaklaştiğımn: :zaman ayle bir 
hin yardnaıaa •azbar ola· kar~ı)andık ki meYcudıyc:ti· 
cakmıydık? miıden düşmanın baberı ol· 

Biı.im reminin kardeıle- duğuna biç şüphe yo\&ta. 
riaden biri olan W. B. 'S Muhtelif derinliklere koaul-
geçeolerde Davrdak.i torpil muş olan bir sih n mayn et-
maaia hattında havaya uç" rufta şerefimize p .. tl.dı. iki 
muıtu. tanesi tam üstümüzde pat-

Ayni ay içinde U. B. 33 lamııtı raliba. 
ıle U. B. 79 da ayni tuzağa Elektrik nmpülleri aar1ın· 
yakalanarak batmıılardı. lia· tınıu ıiddetiuden a6ad8. 
:r.im tekoemizia de çok geç G.:.:mi 25 gemi 25 derecelik 
medea ayni akibete uğ11ya· bir aaviye tef kil ~decek ka· 
nk arkadaşlarına iltihak dar bir tarafa yattı. 
edeceiine okadar emiaimk:i -Sonu Tar-

Zehirsiz Oklardan 1 
- Şahap Kardeı'e -

Aram paıam demek de bilirim Baydan baıka. 
Oıkeıtra da dinledim Zar•adaa, aaydan batka. 

Saçlarım Deıirmende ara~madı doıtlarım; 
Her ylke laammal oldu bahtım kela1dan bqka 

,l 
Pa~amı ııvayaralr yaklaııncı bir baktım; 
Gardtijiim benı.iyordu her ıeye Çaydan baıka. 

Menzile vuıul için baı vurdum Sefaine, 
Dediler : Buna kadir bir ıey yok yaydan baıka. 

Dal d6kmem. boyun blikmem kir etmedi Felete, 
Yke giilen olmadı dolan her aydan baıka, 

Anlaıılaıı bu yiiıden olmuyor demeyiniz : 
Yazılarımda mevı• bir ıey Uraydaa bqka. 

Emia olun doıtlarım kalemimin ucundan; 
Hak edene kalay da çıkar alaydan bqlra. 

Bazı taleplerime karıı aldığım cevap ; 
Değil iae de bir ıey: olur, bay baydan baıka, 

Ve adev anında da alırken cepten bilet, 
Ben otobtiılerde de ah tra'IDYaydan baıka; 

Yiae ıikiyetim yok bu hallerden bir flna 
Varsın ıeıim çıkmasın feryattan, vaydaa baıka. 

Hatadır met edenem kimıeyi bay Repttaa, 
Maı.P.fferden, Nuı•etten azız ,.Şarbay,. daa ltqka. 

O can .. Şarba1,. ki bol, bol boy, boy uerler karm .. 
Sultanlar kuramamııken eaer nraydan batb. 

Hizmetleri itiklr olanların elbette 
Haklarıdır daima her .az kalaydan bqka: 

G6n61ltı olaraktan Yurd hizmetine rirmiı; 
Sayın .. Bayan ilbay,, da eıi .. ilbay,, dan baıka. 

Bence müdekkik, müdrik bir mümeyyiz balanmaı 
Uray milmeyyiıi bay F. Gökdalaydan baıka. 

Gayyur Şefler içinde Bay Fahri, Rıza da var; 
itfaiye m&dUrii Bay 1. Gliuaydan baıka. 

Y alnıı garaj elenilen yere bu at uymiyor. 
Doğruıu ıu glıelim Kenanearaydan baıka. 

Doıtum Ömer Yavazoa ytiziin&a gülmesinde 
"Etinia,.de dahli var oğlu "Oktay,.daa baıka 

Bir bi baht olduğandaa Ey Damlacıjım ıana: l 
Takıımde bir ıey dllıtmer c•n yakan paydaa baıka. 

N. Damla 

' Roatken mltebuıııı 

MiLLi PiYANGO ILETLERINIZI ( A~DET) ,:'tlıaa ve Elektrik tedaviıi 
hbr. llainei 8e1l•r Sekak 

29 Ne. TCLIPO~ 2542 ltiteti•••• alıaıı ) Çoıaikıpı Poliı '1l1tluıi kaııaıı Ni)a 851 riJua T•lui.ı Ô.1J,: r .tt~.ı).a l•)l 



SIK ALİ 
AFRIKAD 

--o---
Ve Arnavut

lukta son 
vaziyet 
--·-

-Baş tarafı 2 ci salaifede

lnıiluler bir kaç rinde 
159 kilometreden fazla me· 
saf e katetmişlerdir. 

Almanlar da ayni usulle 

muyaffakıyetler temin et· 
mişlerse de bu muvaffakı-

yetleri daima üstün kuvvet

lerle yapmışlardır. Halbuki 

İngilizler üç, dört kat üstün 
kuvvete karşı bu usulü mu-

vaffaluyetle tatbik etmiş 
buJuouyorlar. 

Yunan cephesinde müşkü· 

lata rağmen Yunan ileri 
laarekatı inkişaf ediyor. Yu · 

nanlılar Kilis ura ve Tepe de

len şehirleri etrafındaki mü· 

him tepelerin bazılarını zap· 

ta muvaffak olmuşlardır. 

Münhat bir vaziyette olan 

saydığımız şehirlerin bundan 

sonra fazla mukavemetleri 
beklenemez. 

Cenupta Himara yakının· 

da bu limana hakim bazı 

tepeler işgal edilmiştir. Şi

mal cephesinde harekat sa

hasında da mühim kar yağ

dığından hareketler çok ağır 
inkişaf ediyor. 

Buna rağmen Yunanlılar 

dünkü muharebelerde İtal

yanlardan 200 esir almışlar

d1r. Yüksek rütbeli bir su· 

bay da esirler arasındadır. 

Bu keyfiyet Yunanlıların 

daimi surette ilerlemekte ol· 
duklarına delalet eder. 

--o--

Vilayet parti 
koneresi yarın 

toplanacak 
--o---

Vilayet parti kongresi ya
rın öğleden sonra saat 14 de 

Halkevi salonunda toplana
caktır. 

Kongrede vilayetin her 
yerinden gelecek murabhas
hr bulanac11ktrr. 

Merkez kaza koügresinin 

in'ikadı münasebetiyl . Bay 

Atıf İnanın tazim telgrafla

rına aıağıdaki karşılıklar 
relmiştir: 

C - Koogıenia temiz 

duygularına teşekkür eder, 

başarlar dilerim. 
iSMET İNÖN(J 

C - Kongreye ruuvaffa. 
kıyetler diler, közlerinden 
öperim. C. H. P. 

Genel Hkr.teri 
FIKRiT TÜJIR 

p • 
rtı Gru 

----lillllll 

Ankar (A.A) - C. H. P. Meclis grubunda 17 birinci 
klnun sah günü saat 15 te Trabzon mebuıu Hasan Saka
nın bafkanhğı altında toplaamıştır. 

Ruzna.mede, deri itlıaallt işinin laiikumetçe ele abnması 
aakkında Denizli mebusu tarafında• verilmiş hir takrir 
liyibası •ardı. 

Celıenia açılmasını . müteakip kürsüye relen Ticaret Ve
kili B. Mümtaz Ökmen Milli Korunma kanuaun•• tadiline 
ait proje mevkii tatbike konulunca ba •e buna mimasil 
ihtiyaçların te•hi•İ bususnu• da derpiş oluoaeaiı•ı beyan 
etmiı •e bu beyanata ittifakla tasvip olunmuştur. 

Ruzuamede başka bir madde mevcut olmadıfından reis 
celseye nihayet vermiştir. 

AME iKAN 
MiLLETi 

Rozveltten ln-
2iltere ve Yu
nanistana der-

hal yardım 
edilmesini 
istediler 

Vaşington ( A.A ) - 8. 
Ruzvelt seyahatinden döne
rek Vaşiagtona geldikten 
sonra İngiltere ile Yuoanis
tana acele yardım yapılması 
için bir çok mtiracaa .lar al
mıştır. 

34 finiversite azesının neş
rettiği bir beyannamede va
tanın tehlikede olduğuuun 

ilin edilmesini istemişlerdir. 

--o--
Yuvoslavyada 
şiddetli so

ğuklar 
Belgrad (A.A)-Yugosla.v· 

yade soğuklar müthiş suret
te devam etmektedir. Dere
ce sıfır altında 19 dur. So
ğugua şiddetinden teller 
kopmuş ve bu yüzden tele
fon ve tdgraf muhaberatı 

sekteye uğramışbr. Trenler 
bir iki saat tehirle yollarına 
devam etmişlerdir. 

ln2i izler mü
him miktarda 
zeytinyağı 

aldılar 
--o--

logiliz ticaret birliği ile 
zeytinyağı satışı hakkıntla 
yeni bir anlaımaya varıl

mıştır, 

Yapılan satış miktarı, re
kolte üzerinde esaslı bir su
rette tesir yapacak bir vü
sattedir. 

Bu haber piyasada şayi 
olunca hemen zeytinyağı 
fiatleri mühim nisbette yük
selmiş ve sabşlar artmıştır. 

Anlaımayi imza etmek 
üzere tice.ret ve ithalat bir
likleri umumi katibi B. Atıf 

İnan lstanbulabugün gitmiştir. 
---o---

Birlikler dün 
toplandı 

Bütün birıiklerin umumi 
heyet toplantısı dün akşam 
bütôn tüccar birlikleri bina
sında yapılmış .. ve samimi 
göriişmeler arasında geçmiş 
tir. 

--o--
Yeni Ticaret 

Müdürü 
lzmir Ticaret müdürlüğü

ne müşavirlerden bay Ne
cati tayin edilmiştir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Gene Kö •• ur Derdi 

··------
Bir çok vatandaşluın bize anlattıklarına göre; baıı 

yerlerde kömür fiyatlerioin belediyemiz tarafından verilen 
n : rl;tım iki kuruş fazlaya satıldığı gibi, mahalle araların· 

ciaki bakkal ve kömürcülerde de kömür bulunmadığı mer
kezindedir. Bu ihtikarı kim yapıyor? Böyle bir günde, za
vallı fakir ve itçi balkın bin bir zorlukla nafakasından ke
serek beş on kilo kömür alması için ayırdığı sekiz on 
kuruşuna göz dikmekle keselerini doldurmak ietiyealerde 
zerre kadar insaf ve merhamet yok mu? 

Bu hareket büyük vicdansızlıktır. Kara kömürleri sak
i makla ve halkımızın hayatile oynamakla acaba kömür 
gibi yüzlerini muhtekirler lanet ve nefretten başka ne ka
zanacaklardır?! 

Bu işin çaresine bakacak ancak müşfik hükumetimiz 
ve belediyemizdir. Eğer hakikat böyle ise mütecasirler şid
detle ve emsaline ibret olacak şekilde cezalandırılmal dır. 
Zira : 

HALllN SESi HAKKIN SESiDiR 

Lordlaı
Kamarasında 

---o--
Londra (A .A) - Lertlar 

kamarasında Ahnanyanın 
bir sulh akti için yapabile
ceği herbanri bir teşebbö· 
sün bildirilmr si etrafıada 
müzakere cereya• etmiştir. 

B• ••seleyi ortaya keyaD 
Bay Buston bilaaS11a demiş
tir ki: Hitl•r pek ili bilir 
ki Avrupaya tahakküm için 
ellerinin serbest kalmasını 
onu dinliyen bulunmaz. An
cak pek uzak olmıyan bir 
atide ciddi teklifler yapıl
maSI mulııtemddir. 

Son nutuk gösteriyor ki 
Almıalar taraıfından sullı 
arzusu müstacel bir mahi
yet alabilir. Hükfımel namı· 
na söz söyliyerı Lort Snele 
demiştir ki: 
Almanyanın daha harpten 

evvel yapiLlŞ olduğu iogil
tere ile anlaşma tekliflerini 
tekrar edebileceğini göste
ren emareler zaman zaman 
ortaya çıkmıfhr. 

lngilter~ hükumeti hiçbir 
zaman bu neviden bir an
laşmayı Alman hükimetiyle 
müzakereye temayül göster
memiştir. Çünkü böyle bir 
anlatma eski müttefikimiz 
Fransanın Ye şimdiki mütte-
fiklerimiı de dahil olmak 
üzere diğer hür Avrupa 
milletlerinin zararına olabi
lirdi. istikbal hakkında da 

Lord Sneli şunları söylemiş
tir: 

lngiltere hükfımeti Avru
pada Alman tahakkümünü 

intaç edecek biç bir anlaş· 
mayı kabul edemez. Hükii· 

met bugün Afmau boyun
duruğu altındn bulunan mil

letleri kurtarmak Oblara 
eski istiklallerini iade etmek 

için her şeyi yapmağa kat
iyen azmdıniştir. 

---o---

INGILIZLER 
---o--

Yeniden 
kaleler 

bazı 
zapt 

ettiler 
--o--

L<»ndra (A.A)-17 birin
ci kanun Kahire tebliğinde 
İngilizler tarafından zapte· 

dildiği bildirilen üç müstab· 
kem mevki bep Trablus top-

raklarındadır. Sidi Ömer 
ise huduttan takriben 1 ki-

lometre ötede bulunmakta
dır. 

--o---
Namık Kemal 

Günü 
Halkevi, büyük vatanper

ver Türk şairi Namık Ker 
malin yüzüocii yıldödümü 
münasebetiyle bir türen. ter
tip etmiştir. Bu türen önü· 
milzdoki cumarlHi rüaii saat 
~,,39 da yapılacaktır. 

ZABITA HABERLE 

Yaralama 
Bernotra 2 ei yaka ee 

ğında lbralaim ojlu >l 
ailevi meseledea Ali o 
Hauaı sağ boşluiaad•• 
~ak yaraladıiı•dan yakıl 
mışbr. 

§ Selediye temizlik 
ıı ı•da Ahmet oğlu •" 
durmuş e•lenmek •eıel 
den Hasan oilu ame.le 1' 
sini ~akı ile baçağındı• 
fif snrette yaraladıjı•d 
yakalanmıştır. 

§ Kemer 1140 cı sok• 
ta Mustafa karısı 68 yat' 
da Arzu ve gelini f at 
arasında geçimsizlik y8• 
den çıkan kavgada birbiri 
rioi t.aşla yaraladıkları•~ 
yakalanmışlardır. 

---o--
Hırsızlık 

Alsancak 8 inci iılet , 
dairesinde Amir oğlu R• 
zor muavini Abdülkadır 1' 
met oğlu siçil memur• ~ 
ver Neşet oğlu TahirİD 
şemsiye, 250 kuruş par• 

1 

bir eaketini çaJdıiı şik•1', 
edilmiş ve suçlw yakalaD-~ 
tır. 

§ Karaman sokaiıad• 
sayılı aile eninde ed• 
Halil oğlu Emin adıad• 
şahıs odasına topladığı 1" 
met, Mustafa, Mehmet, ti• ,. 
ve Muzaffer adındaki ıabl 

1 
lara kumar oynattıı~ ı sır•~ ,,. 
yakalanmıı ve bu şaJtıf 
rında esrar içtikleri .. c;rOl' . ,. 
rek haklarında muamele 1 
mılmıştır. 

----o----
DolandırıcılJ~ 

Keçecilerde Ali oğlu e~ 
kir ve Hasan ve Hasau ol, 
lu <Zemat, ·Nuri oğlu Ab"'~t 
di kıymetsiz bir saatı fıb' 

~· fiatla satmak suretle dol• 
dırdıklarından yakalaaOl1f' 
}ardır. 
~~~~~~--_./ 

Ankarapalsf 
Salonunda, 

h.mirin bu biricik zarif '
cazip salonunda bu akt' 
saat 21 de 

Necdet Engin v• 
arkada,ıarı . , 

nın nefis bir konserini d1't 
leyecekıiniz. Ruhları oı!:i 
edecek bu müıte,na aıdl1 

, 

•e sanat ziyafetini kaçırOJ' 
yınız. 

---o ...... --

Bulearistan bit 
sınıf askat 
terhis etti . ,, 

Sofyıll (A.A)-Hayaı aJ1 

sı bildiriyor: 

Bulgar hükumeti ge~•~ 
sonbaharda terhis edil~''i 
lizımgeleu, kararsız sıY~, 
vaziyet dolayisile sillh ' 
tında tultuju bir ııaıf •'' 1 

keri teriııiı etmittir. 


