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ltaly olar Trab
lus ududunun 

öte tarafı a 
sürüldü 

ital~an resmi tebliği 
İngiliz tazyilıir;ıin ha· 
fiflemediğlni söyliyor 
Londra 15 (A.A) - İngiliz is

tihbarat nezareti bildiriyo: 

iif rikada :af erden :af ere Jcoşan İngiliz ordttıttıntın topçu lan Sidi Ban"mıide 
lngiliz kuvvetleri düşmanı T rab

luıgarp hududunun öte tarafına 
---------------------------------------------ıatarak ltalyan Trabluıgarp arazi. 
ASKERİ TErKiKLER /tal yada dahili inhi. lngilizler Trablus isine girmitlerdi. 

- • - k d INGILIZ RESMi TEBLIGi 

1 •ıt /af yakfaŞI )'OT gibi İsfih amf arı ÖtıÜn ~ Kahire 15 (A.A) _ Yalan Şark in-
0""1 ereye ya• -· -·- giliz orduları karar_gAhı bu akşam şu ı·es-

pııan taarrllz Italv.. an gazete- lnailiz filosu mt~:1:~!! 'he:;::ı1::ir~uıunan kuvvetle-
- -tlit rimiz düşmana karoı tazyiklerine devam 

1 it 1 ıerl• kendı· halk- Italyan mevzi- etmektedir. Muharebe Trablus hudu-ar Ve a yan " dunda devam ediyor. Burada büyük bir 

ı h • " J • • k d kum fırtınası hüküm sürmekte olduğun-
tayyare} erı• arına CC 810 efiDJ ar 8 80 dan rüyet şartlan gayri müsaittir. Diier 

cephelerde vaz.iyette hiç bir değjıikHk 

diyorlar dövüyor y0~;1lLvAN RESMı TEBucı ----Modası ge~miş ital31an 
ta31yarelerinin lıulla· 
nılmasındahi hilımet 
ne olabilir? •• 
İngiliz hava mütehasısısları İtalyaıı ha

\1a kuvvetlerinin Büyük Britanya üze
rine yapmış olduklan büyük mikyasta
lı:J hava akınını etraflı olarak tetkik et
:nıişler ve derin hayrete düşınüslerdir. 

- • - • • - Roma 15 (A.A) - italyan umumi 
Fa,istlerle ordu ve lıaıyanıarın anudane karargahının 192 numaralı tebliği: 

.bizzat ordu generalle· mulıavemeti İngiliz Muharebenin altıncı gününe te-
ri arasında derin hücumunun hızını sadüf eden dünkü gün Sidi Bara· 
ihtildf lar var.. lıesemedi.. ninin tahliyesinden sonra Kaput-
Londra, 15 (A.A) - İtalyan generali Kahire 15 (A.A) - Batı çölün- zo, Sollum, Bardiya mıntakala-

:lfalc.ttiııin yaveri t8!afından da üstada· de lngiliz ileri hareketi bütün tiddet rında ıabahtan alqama kadar kan
n~. bır har~ket ol~ugu kab~I ol!"'° İn- ve ıürati ile devam etmektedir, in- lı muharebeler olmuıtur. Taaruz 
gılııı: uskcrı harekatının tesırlen itaıyan ·ı·zı h h d üh" • 'k k h'l J b' h' · · umumi efkarmdıı milhiin izler bırak· gı ı er arp sa Mm a m ım mı • ve mu a ı taarruz ar ır ırını ta-
ınaktı:ı n meınJeketin inhililini yakın- tarda esir ve malzeme toplamakta~ kip etmiş.tir. Harp sahasında düt· 

- Sonu 4 üncü Sahifede - - Sonu 4 üncü Sahifede - manın yanan zırhlı otomobilleri 
ve müsalleh tankları görülmekte
dir. Bununla ~eraber düışman kuv
vetlerinin tazyiki şimdiy~ kadar 
hafiflememİ§tİr. 

Çiftçi: 
Daha cok • ek ki k s.::,ı de 

o kadar şişsin· 
ULUSAL EKONOMi VE ARTTıRMA 

KURUh1U 

-----' YENİ ASIR Matbaasında ba.,ıJınışlır 

Her giiıı yeni bir mu1:affakıyeı lrnzaııc111 Y1111a11 cıslcerlm ili: lwılcıra gid, ı • .:l'n 

1111111111111111 ıı u ı u ı ı ı ı ı ı u ı ı ı ıı ı mı 11111ııııuı1111 n ı ıı 

B. HITlER VE B. MUSS~- YUHAN llERI HAREKETi 
Ll~ I BULUŞUYORLAR DEVAra EDiYOR 

ı: 

... 
Alman yanın 

ltalyadan ayni· 
masızamanı 

~eldi mi? 
- -·-ALMAN ERKANIHARBIYE 

-----
T epedelen yo
lunda yeniden 
bazı tepeler 
zaotolundu 

._ ... 
BOYOK MIKOARDA ESiR. 

MiTRAL YOZ, TOP VE DIGER 
MALZEME ALINDI 

REiSi B. HITLERE BU YOL· 
DA RAPOR VERMiŞ 

Londra. 15 (A.A) - Deyli Ek.!prea Londra 15 (A.A) - Arnavut-
gazetesi bildiriyor : lukta Yunan ileri hareketi çok fena 

B. Mussolininin B. Bitlerle mülakat hava f8rllanna rağmen devam et· 
talep etmesinin sebebi İngilizler tara- . kted' y hl l.-- d 
fından İtaJyanlara indirilen darbelerin me ır. unan arın acu~ısın a 
italyanm her tarafında husule rettrdiii 14 ltalyan fırkuı bulunmaktadır. 
tesirdir. Bunlar cesaretle harp etmektedirler. 

ALMANYA İTALYADAN - Sona 2 inci Sahi/ede -
ALoYRdrlLAlCSAK( MIA)? B l 111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111ııt 

n a, A. - aıı gazete er 
İtalyan menbalarından alınan haberlere 
atfen yakında B. Hitle.r ve B. Mussolini 

- Sonu 4 üncii Sahifede -

Bu akın seksen İtalyan tayyaresi ta
rafından yapılmış olup, bwıların yirmi
ai bombacı ve üst tarafı avcı idi. Akın 
'l'aymis nehrinin ağzında bulwıan bir 
kafileye yapılmı tır. İngiliz avcılarının 
tilfun saçıcı istikbal tarzı, bu gıbi taar
ruzları Alman pilotları ıçin bıle çok teh
likeli mahiyete sokmuştur. Hatta Alman
lar bu gibi hücumlar için, İtalyan tay
yareleı-inden daha ziyade sürate ma
lik olan Jaguar tipinden avcı - bom
bacı tayyareler kullanırlar ve mütbis 
sayiat verirler. İtalyanlax yaptıkları 
akında, ER Fiat tipinden 10 bombacı ile 
CR Fiat 42 tipinden avcılar kullanmış
lardır. Bu tiplerin eslihası gayri kafi ol
duj:,'U gilıi, süratlcri ele saatte 100 mildir 
ki bu da İngilizlerin Spitfire ile Huricia
lJelerm süratinin yarısıdır. 

Hava kuvvetlerimi.: büyük bir feda- S01f DAKiKA 
karlık göstererek mütemadiyen uğıat-

İtalyan akını tamamiyle akamete uğ
J'amış \ e sekizi bom bacı, beşi avcı ol
mak üzere on i.iç İtalyan tayyaresi dü
şürülmüştür. Alman tebliği, Ingilterenin 
$ark sahiline taarruz eden bu İtalyan 
hnva teşekküllerinin muvaffakıyetinden 
bahsetmiştir. Halbuki, İtalyanlar bu Tancayı Jspanyaya ilhak eden general Franko B. Hitlerle miildka.tı esnasmda 
ahndan hiç bahsetmemişlerdir. 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Şimdi İngiliz ha~acıları şu suali irat Tancanın Ispan- Amerikalılara 
etmektedirler : 

•Almanlar, na:>ıl oluyor da İtalyanla- •ıh k •• B M 
:nn bö.vıe demode ve randmansız maki- yaya 1 a 1 gore • ·USSO-
:neıer ile akm yapmalarına müsaade et- ıı·nı· mutlaka 
:mektedirJer?• hakkındakı• 

Almanlar İngiltere üzerine yapılan bu 

türlü akınlardan hiç bir vakit hayır bek- resn ... "ı tebıı·g"' devrı·ıecektı·r 
lememelidirler. Çünkü Alman tayyare-
ciliği bile, en mükemmel makineler ve _ ___ _ 

en mahir ve cesur pilotlar ile, evvelden BEYNELMiLEL KOMiSYONA ITALYADA B, MUSSOLINI 
hazırlanmış olan plan mucibince yap-

mak istediği yıldırım haı-bında nmvaffa- AiT iŞLERi ISPANYOLLAn ALEYHiNDE SÖYLEYEN BiR 
luyet temin edememiştir. Bin~enaleyh, n 
mahiyetleri bunlard~uı aşağı olan İtal- GORECEK TELSiZ VAR 
.Yaıılarm muvaffak olaınıvacakları bedi- Madrit 15 (A.A) _ Tancanın lspan- Nevyork, 15 (AA) - Nevyork He-
hiclir.. . yol Fasına Hhnkı hakkındaki resmi teb- rald Tribun gazetesi İtalya için hezime-
İtalyanlarm İngiltere üzerine yapıl- 1 v d tın' en ı'yı· """eı· hal oldugyunu ve muha-igin metni şu ur; ......, 

rnakta olan akınlara iştiı'aklerindcn mak. rebenin neticesi ne olursa olsun İtalya-
ı;at, İngil1cı enin güya yıkılmasını temin Tancadaki siyasi rejim İspanyol Fası- nın kaybedeceğini kaydettikten sonra 
edecek olan hayali zaferden onlara dahi nın idaresine tabi bulunduğuna dair olan B. Mussolininin devrileceğini muhakkak 
bir neb .. ecik vtcımek olsa gerektir. Hal- 23 Teşrinisani tarihli kanun mucibince addediyor. Gazeteye göre B. Mussolini
huki Almanlar İngiltereyi hava akınları İspanyol fevkalade komiserliği polis, Din rejimin devrilmesine maru olmak 
ile ma~lCıp etmeyi tasmim ediyorsalar sıhhat, nafıa hizmetlerini ve umumiyet ve kendini kurtarmak için Alman ordu
bu işi Italy;.ınlara tevdi etmemelidirler. itibariyle şimdiye kadar beynelmilel ko- sundan yardım talep etmesi muhtemel
Cünkİü Alman ordusu ile hava kuvvet- misyona ait olan bütün işleri uhtesine dir. Bunu yaparsa rejim kendiliğinden 
leri, talyanlara nazarı istihza ile bak- almıştır. sonra ermiş olacaktır. Almanlar Bay 
maktadır ve İtalyanlara zaferin kokusu- Mussolininin sukutuna mani olamazlar. 
nu bile duyuıacak d~ğildir. ..·----·-·--··-·-·-·-·-••6 Müdahale ettikleri takdirde netice yi-* J •ı• J •h Al ne bu olacaktır. Bu ınacera belki de ça-

Mubakkak ol il bır .şej 'arsa o da Al- n gı ız er Dl a 1 1 ınur ve ihtilal içinde bitecektir. Bu mu-
rnan ha\ a kuv\ etlerinin İngilizleı·den han· bede dahili cephe diğerlerinden zi-
l>ek ai'.,ır clarbel..!r .}emi.ş olduğu ve yar- f de k t yade tetkike Jayıktfr. 
dıın icin İt:ılynnlnı·ı çagırınış bulundu- za er 0 a - Adna, 15 (A.A) - Estia gazetesinin 
ğudur. Ayni zaınand:ı, Alman yüksek • • bir yazı:-;ında şvyle denilmektedir : 
kuınaıırla he\'etııı.11 Ingiltere _üzerine J yen emıın 1 Hir knç giıudcn beri Roınada B. Mus· 
:Y<>pı1aıı ha\'a alunlaı ının lamaınıyle ne- L dr 5 "(AA) 1 T 1 f 1 sulini aicyhinde nesr:yat yapan gizli bir 
ticesiz kalmış oldugunu anlamıs olınac-ı 1 on a 1 · - n~ı LZ ~ ~a~ 1 tebiıı: istasyonıı kcl:ifc;lilmiştir. 
ihtimali de \arittir zırı beyanatında şunları soyl"mıştır: · ı F' . , ı .... 1 b . t - b ılnı · B 1 ı d · · l· .1 aşıs . ma1YUn arı n ıs asyonu ı a-

Belki de Milr.crciler hava km vdlc- - u ut ar arasın an !'ıınr.ı ncıı 1- 1 ~ h . tl ı . • .. ii b' · · ı.~ · ' ·· . .. .. B. k a :ırar e e r:ı tŞI;\' or .. ıı. ._ c ırnıcı l\li-

rjı ıi Ingilter_e ü .. crine teksif etmiş ı!Ö- ı yan guneşı goruyoru~: . ır te z~- , 'lıında ~aat 23.45 te biz de hu istasyonu 
ti.iı1tneklc lngilt< renin baska yerlere feıle sarhos olacak dcgılız. F."kıt n<'- 1r 1 d'I S ;ı, _.. l d' , -d . (T -

uvı; et Y~ ama. ına nhlnı ~- a ıstıyor- • 1_ • . ,. .. . . _ " . . ,., ı T;.sy,>nlm lrnn••1·csııulek1 lJcyanatında H. 

mLf, düşman kuvvetlerini bonıhardıman • • • • • • • • • • • • 
etmi~tir. 1 2 düşman tayyareı.i düşürül-

müştü.~. ~omb~rdımar: ~ayy .. rdcrimizln A imanlar ltal· 
a1tısı uslerıne donmemıştır. j 
Dü~man tayyare1eri Bardiy .t ··e f ·ab- • 

lu~ üslerimizi bombrı:rdıman etm;§lerdir. yaya S(lre-
lkı İngiliz tayyaresi dü~ürülmüstür. ~ 

rmıııııııımrmmııımrmmıııııııııııımmmmııı cekl er mi? 
BiR ITAlY u f~ RP GE-
MiSi H~SARA UGRATILDI ____ .... ...._ --

Napoli şiddetle 
boınbalandı --İtalyanlar bir İngiliz 

lıruvazörünü batırdılı· 
ıarını iddia ediyorlar •• 
Roma 15 (A.A) - ltalyan umu

mi karargahının 192 numaralı teb
liğinde şu satırlar da vardır: 

Bir denizaltımız Mısır sahili açık-
1arında bir düşman kruvazörünü tor
pilliyerck batırmıştır. 

Dütman tayyareleri Napoli liman 
ve tehrine üç taarruzda bulunmUf
lardır. Limana bombalar isabet et

Bir Jngiliz gazetesine 
göre böyle b!r lıarar 
Jtalyan mflletinl 
tahrllı edelllllr .. 
Londra 15 (A.A) - B. Hltler ile B. 

M~olini arasında Ant olarak yapıla
cak mUlAkat hakkında tefsirlerde bulu
nan Deyll Meyl gazetesi diyor kl: 

Faşizm.in tamamiyle mahvolmasına 
mani olmak için Almanların ttalyaya 
girmesi iyi bir §ey olur. Fakat İtalyan 
milletinin gittikçe artan hiddeti karşı
sında bu kadar nevmidane verilen ka
rarın neticelerini keşfetmek kimseye 
mUyesseır olamaz. İn.gilterenin vazifesi 
İtalyanları şimdiki hayatlarının esa.11 

sarsılıncaya kadar vurmaktır. 

Mihvercilerin Süvey
şi almak planı 

suya düştü 

B. Lavalı azleden Mareşal Peleıı 
harbiye 1ıazınyle konmmrken 

FRANSADA YAPl'~AN 
SON DEGIŞllLll 

B. Laval'm azli 
Amerika)·ı da 
memnun etti ----·-mİ§ ve kasabada yangınlar çılmıı.ıtır. . Nevyork ıs (A.A) -tnsillzluln garp Fransanın Almanya He 

Bombalardan biriıi bahriyemize çölUndeki mUf.8fferlyetlerl Nevyork ha.- münasebetleri hl,. 
h . . sını tarafından haniret.Je bahis mevzuu '.T 

mensup orta acımde bır harp ge- edilmektedir BiltUn gazeteler ~ husus- deOlsmiyecelı-
miıine iıabet etmİ§ıe de zarar ehem- ta mUttmktk kl SUveyşl bl; kıskaçla Vifi ı~5 {A.A) - Resmi ııazele yeni 
miyetli değildir. Bu gemide elli ölü ele geçirniek yolmıda mihverin tasarla- kabinenin listesini neıretmiştir. 
ve yaralı vardır. Bir balıkçı gemili dığı plAnı İngilizler auya d~ü§ler- Bu kabinenin eskisinden farlı B. Et-
de bombaların isabetiyle bal.mıftır. ,ul'. yen F1andenin hariciye nezaretine, B. Bo

duanın baıvekllet ntüsteearhğına ve B. 
Evlerin Üst katlarındıt çıkan yan- ::::::::::::::::::::::::::::--i Jan Şövalyenin istifa eden B. Ripert ye-

gmlar söndürülmüştür. Sivil halle _ Sonu 2 inci Sahifede _ 
- Sonu 2 inci Sahi/ede -

k • 11 • · lm~ - k : · ı tir·eden. nihd zafr·rden •;üph"m\z 1 m c 1 ~. P .er 3?Y c .'~0• u · . 'lrpo 
lar Delkı de Alm-nlaı· n1ukem111"l lıa 'o.-..!ur. ön.ımuzdekı hır k::ı ,ıv ı~m- '!\.. ı · . "•I. ı .... • .. • '- - . .. . .. • . t • J.11'5'-'() 1111 Ill<h ııs Of(.~!:sWlll O\/U:V{lr \ 'e 
".a in wetlerinı, rem: hu sark! Ltlka n<'- 1 de ch.1,~·n~:1. 5 ~.vkul::ey-:ı M !nıh1• ~ f "' :tfC'ı drn :la~ei'.:> l :G"iması için hir i~areiin ,,.. 
lınde veya bn.,ka ycı·cle yap1lııı;ı,.;1 111el- ,, ~?hse ııldıgı ~tınlerdc olduo,u gıbı 1 'afi orefcec~ini s~~ I~~ ordu. Şim1l:yc ka-
hu~. bulunan ilcrl!eıne için :;al~Iıyodar t ;J 7~ hc:n barıştan bah;:cd2 c." 

1
' hem • ·:<r iU•ıs..,niin: lıcr ;..aman hulclrdır diycn-

\7e Ingiltereyi m'" 1 ıı l f'tmPk keyfi\ · ;n d" t:: -~ru:! hazırlıl lnrına dı>vam ler şimdi l\fosı.ol.ini her zaman haklı de-
n1. ,, . ;.,c-..ıuı~ lt;, . .).. ta.v_\ uuc!.!ı'inc tev- j l edecek lır. - ~ 1 <:.>ildir detn"x.e ba.,Jadılar ve yııkında hi" j 
tli ediyorlaı:. ,. - - - - - --.. - ·- · - -·-· -·-• 1 bu uman 'haklı detilctı diyeceklerm ... 

J 
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•• l"" oş j(Cldin delikanlı .•• 
~~~~~~~x~~~~~~~~~~-

Kara Ali, lıendisini bu sözlerle Jıarşılı)ia" lıa~ve
clye uSeUinilıten Edirne)Je gidiyorumn diyordu 

Kara Ali yürUyor, muttasıl yUrUyor
du ... 

Gözlerini, ta ileride bir noktaya dik
niş, bastığı topraklara hiç bakmadan 

mütemadiyen ilerllyordu ... 
Sanki orada bir mıhladız (1) var. Ka

ra Aliyi kendisine doğru çekiyor ... 
Ve genç çingene onun tesirine kapıl

maktan kendisini bir tUrlü kurtara:nı
vordu ... 
· Işığa doğru gelen pervane ateşe ne 
kadar bliyUk bir şevkle, yanacağım hic 
di.\şünmeden atılırsa Kara Ali de şlmdi 
aynı vaziyete dUşmilş görünüyordu ... 

Yolunun üstünde volkanlar belirse, 
hatta önüne cehennemler bile cıks:ı, o 
yine yüı-Umekte, ilerlemekte devam ede
cek ... Ve Gülendam neticede muhak
kak onun olacak! .. 
Şlmdi parası da var ... Kara Ali, koy

nunda altın dolu bir kese bulunduğum• 
ııörerek bununla kuvvetinin iki misli 
arttığını seziyordu .•. 

Bu altınlarla neler yapmağa mm·affak 
olmnz? ... İşte bUtiln insanlara kuvvet 
ı-e kudret veren bu donuk sarı ren~d; 
ınaden onun kuvvetini de bir misli daha 
arttırmış oluyordtL .• Artık kendisin! ha
kir bir çingene çocuğu olarak görmi.\ or, 
benliğinde bir ehemmiyet peyda olduğu
nu tasavvur ediyordu ... Bu vaziyetıe 
aitse, GUlendrunı görerek sevgisini ona 
arı.etse, ku: acaba kerufulni reddeilcr 
miydi? ... 

Kara Alin.in zihninde biı·clenbire bu 
dilşUnce u.yandı.u Ve buna dair faraz;~ .. , 
yürüterek neticede bun11n mümki.in ola-
büecetlne dair kendisinde sağlam b!r 
knnaat hasıl oldu .•• 

Bu sırada fikrini yeniden bir şüphe 
t.ll'malamıştı: 

)arın ikameli için bir ha 1 olt •' <•. ı .. dı· 
ğını sordu. 

Gt.·uç çin ne kendisın~ p:!K ::- ~ a·le 
lüzumu olan bıı yeri. ona buna cuıa 
sora, sonun a bul·n.- •n mu\• ff , ol 1ms

lu. 
İşte taştan yaptlma. koskoca bir han 

binası ... Ve bunun altmda da, p nç !e 
camlarını is bagl.ı>dığı için. sokaktan ha
kıldığı vakıt içi güriilemiy~n büytik bir 
kahvehane ... 

Km-a Ali bu kahven.in kapı ı ön .. ne 
gelerek durdu. Arknsındaki ktl lwğbe
yi yere indirdi. Ve kapının kalın tokma
~ını tutarak çevirdi .. önünde ı:çılan ka. 
ranlığın içine dalıp kayboldu ... 

- Selamünaleyküm ... 
Muhtelif yerlerden ~elen hir çok ,-;es

leı·: 
- Vealeyl-.ümiisselam.. Ho<> gı:-ltl.ın. 

Safa geldin .. diye mukah"le elti! r .. 
Kara Ali, karanlı' .la ba"tı~ı y"'ri i.\ ;cc 

oör~mi •erek clmde tuttu. :ı r1 ~ n ı,ıe 
:ıerisini yoklıyn yokhy::ı i · '"1ı \•e ho 
bir ma.;ca bulup geçti. olur 'ı.İ .. 

- IIo- geldin. delikanlı •.. Kıyafe::n
den buramn y.:b:mcısı olduğun anla~!lı
''or . .Nereden gelip nereye gidiyorsun? .. 
!!de sana bir yor 11nl11k kahvesi yapa
yım da soma gürü.!)Lirüz ... 

Knra Alinin yanuıa gelen adam bu 
söz.feri söylemesini müte:ıkio kah\·e ha
~·rlamak üzere çekilip gitti. Onun çe-
1.-:J nıesi, Kara Aliye dı.L~ünmek için vakıt 
'w-:rndırmış oluyordu ... 
J~hvedeki diğer adamlar Memonun 

o111una çok kısa ~ürtn bir a1aka gö<:ter
-:likterı sonra venic n aralarında sohbete 
' oyuldul;;:r. F ra Ali bu serbest vaziyet-
Pn istifade cdeı· ... k k 0 nclisine kah,·e h~

- rlıyan adamın tekrar geli!::incle <('1 
\•e-receği c"'v·h• -·ı.,..·-.::ı,. hnırlamağa 

kovuldu. 
Mensup oldt ~u k;;ıtı • ...: halkivle Rum

eli kıl.asını bı:§Wn lıno:a dolaştıkları için, 
'Kara Ali. S~ezin şarkında ve rbın
dnki knsaba ''e köyl r·n hepsini b·:rnek
te idi. Biraz düşündükten sonra: 

~6 ll~ksııun PazarteSi 14-40 
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ŞEHİR HABERLERİ 
/

'Arazi verj{isi ne 
zaman terkin 

~-------------------------------------.,.., 1 olunacak? · E .. ahlôt 111ağlar l5tanbul namına lzmirden kahv~ alındı --·--
3 ------x,.11:--------- Bir mıntalıada mahsul 

çoğaldı A.. •k d · k •kt üçte bir derecesinde 
&eledi~e )'tığ satqlarını rımerı a an ço mı ar· =::~e~~'!:'!~:rgilerlnin ı~ 
dilıhatie talıip edi~Of' : d k h t. t · ı- gibi iibYalde terkın olunacağı hak.lunda a a Ve ge ı• 1 ıyor kö ..... ıuforimizi aıa'--..l- -..len \N> ... ; bir 

llı;~~:e~;t;~~<:~~~~:UZ bir ~~~~i il b;..tr itlihll ctm~ti~ B': ka~;- göw, 
<4''•.-; 1 gU.Stermiştir. Bii~s.,a Urfa ya- ------s.,z:------- şehir, kasaba ve köy arazilerine ekilen 
~ı rıd.·~ıe ı •a:~y:ı çkanlııı:ı ~· •• ğlara, p ah d I fıah I muhtelif cin.s tohumdan elde edilen muh· 
kı~ ı. t: (! lha 'Uetll ~·ar .. n i\:e nebati {!~ en e satı an ve erin çoğu Jıarqılımış- telif mahsullerden her hangi birinde lıo· 
~ ~ arct.•ı, 't:ımş'hrı!t:h ~ ~iıtŞ-tln-nktadır. Çaylara Ada ~ayı hatıldığı da oluyor.. sar vukuu verginin terkin.inde .şart ol-
E ·bdi.,·c . :. satısi: 'll diickat!-e ta.kin . mıyacak, di~er .malli.-ullcrde hasar vul:u . cı;: "t' ı~hali.tç.ılar taı:-afından Cenubi Ameri- mı.,lardır. bulmrunı~ ta olsa 0 mmtakadan 0 sene --let!.r 1e:terin tahsiıtıt 

lJ:! sarfiJ;atı •• 
Dahiliye -e~-:.aleti r.. • 1 ayetler~ önder· 

r ;.i bir tamımd~ b 1 di:ı; elerın 193fl ma· 
li yılı içind ki hali3: \·e Eabıka uJısilat 
nishctleri:dC! ·ırurr lez ltı tesi::;l ti i'in 

ı tıklar; s:ı:i'iyat roıkd.ıruıııı belediye· 
erce vekitlcte bildıriL.ne :ini t·mrctmiş

tir. --·--Et~IJCUIİ4 idare 
M ec!isi azalığı 
Etibank idare meclisi azalıgıııa İzmir 

lıor ası sr.'bık ··eisi B. Ccmnl Şahin"iray 
·yirı edilııı' lir. -·-....--
l"'eni El'zi;-ı:aıa fehr;~. ~..ı; 
i~a islcı-i. •• 
Yeniden !k-urulmakta olnn ErıinC<:tn 

*lu·i iQT!e suyu \"e lcaunlizasyon proje
sinin tanzimi işi için lüzumlu tahsisatın 
Nafıa vekaletine verilınesi icra vekille
ri heyetince kabul olunmu.ştur. -·-raru. dePsleri ve not 

Bazı tarih ~retmenlennin kitap hari
cinde talc~ye i1~hat Yerdiği Ye mev
zuu anlattığı sırada not tutturduğu gö
riilmüşlür. Vekalet mekteplere yaptığı 
hir tamimde talebeye n:.ıt t.utturulnıauıa
sım tavsiye eylemiştir. -·-Bir Şik!yet 
E~rdpaşa caddesinde 562 numaralı so
kağıu arsa.sının çok pis cfduğu, burada 
hayvanların ba~lanclığı sikfiyet edlJmiş
tir. Belediyenin naz.arı d1kk::ıtini celbc
cleriz. 

kEi n ipariı edilen takriben 12000 çu- Piyasalarda arıırulan maddeler ara- alınacağı tahınlıı olunan umum hası1at 
vallık lıir kahve pertiii bu bafttı içinde sında kahveden aonra çay, kakau ve ka· ınikdarına göre en az üçte bir derecesin· 
Ba.sra yo!iylc memlelı:etimize getirilecek- uçuk nazarı dikkati celbetmektedir. de hasar oldu1ıu anla..c:ıldığı takdirde o 
tit". Aynca ikinci bir parti kahve de 2y Halen bükümetçe teılbit edilerek tat- mıntaka.cla bul.,unan arazi sahiplerinden 
sonunda Amerik.adan yola çıkarılacak bik olunan kahve perakende satıo fi.atle- bu suretle :zarar gördüğü sabit olanlara 
ve kanunu anide memleketimize gel~ ri, iddiaya göre kahve satan perakende- ait E1razi vergileri terkin olunacaktır. 
l.,ulunacaktır. Bu kahveler gümrükten cilerin zararını mucip olmaktadır. Buna --·--
çıkarıldıktan sonra kahve piyasasında meydan kalmamak üzere bir çok esna- ORTA OlCU[, 
büyük bir ferahlık husule geleceği mu- fm kahvelere Yilzde on ile kırk arasın<la V ı· 1 d 
b&lckakhr. ecnebi maddeler kanştırmakta oldukları e ı&e er e gramer 

Şimdiki halde memleketimizde k.ahve söylenilmcktediT. Orta okullarla Liselerde Gramer ted-
ih~yacı pek fazl.;ı.dır. istanbuldan tanın- Çay satan bazı kahvehane sahipleri- risatına b:ışlarunıştır. Şimdiye kadar Li
mış bazı tacirler son haftalar içinde fz. nin de müşterilerinin çaylarına adaçayı se dokuzuncu, onuncu v~ on birinci sı• 
mir piya3l:<sından hem de kilosuna 1 60 ke.r.ıştmLklan görülmüştür. Bu da bit tet- nıflarıncla gramer tedrisatı yapılmadığı 
ı.l',.u~ ödemek suretile kahve ııatın al- kik mevzuudur. için son sınıflardaki talebenin biraz zor• 
-.-.c . ....... ...._..._.:r._....._.,..~, ,, ••c-", - ., __ ,_ , ---.... ._ .. _. luk çekeceğ.im-uhakkalcb.r. 

. -~-~-Dünkü Lik Maçları Bir /tat yan harp ge-
~~~~~~~~~~x·~~~------~--~ 

mısi hasara uğrat. idı 
- BaştarcJı 1 inci Sahilede -A!tınordu • Ate~ 2 • 2 berabere lıiıldı... Göztepe 

2 • o Demir sporu yendi... arasında yaralılar vardır.. . 
Belfas, 15 (A.A) - Emnıyet nezareti 

Dtin havanın bozukluğuna rağmen lik redir. dün gece simall Irlanda üzerinde diiş:-
maçlarına <levanı ecli.lıniştir. Ateş - Al··ı GöZTEPE - DEM.!RSPOR man tayy~eri gürüldüğünil bildiri-
tınordu m~ bir hayll hararetli ve he- Sahaya Fethi ve Fuattan mahriıın ola- yor. Hüviyeti meçhul bir tayyare W&i· 
yccanlı geçmiştir. İlk devreyi sıfır bir rak çıkan Göztepe birinci devrede bir, ne da.fi bataryaları tarafından a~ açıl· 
galip bitiren Ateşliler ikinci devrenin ikinci devrede de bir gol atarak oyunu m.ıştır. Hiç bir bomba düşmemiş ve hiç 
ortalarında bir gol daha atarak JtaHbi- sıfir iki kazanmıştır. bir hasar kaydedilmemiştir. 
yeti hakeder gibi olmuşlarsa da çok geç· * tNCtLTEREYE y APILAN 
ınc-dcn Altınordu da ~ir gol atmıştır. HOCUM HAP'TF GEÇTt 
Oyun~n sonlarında magllı.blyet~en ku~- Bu oyundan sonra Göztepe, Ale~ ve Londra 15 (A.A) _ Haya ve dahili 
Lulıuaga ı;:Uı~aı: Altınordu hik1?1 v~zı· Altayın puvanları berabereaiı· ve üç ta- emniyet nezaretleri bildiriyor: DüJma· 
yete gcçmış, nihayet oyunun bıtme5tnt! kını başta gitmel-tediı'. Gol averajı ci- nın dün gece İngiltere üzerinde hava 
~<>s dakik:ı kala bir penaltı kazanarak hetiyle Göztepe birincidir. Altınordu faaliyetı· hafı"f olmııo:tur. Ta•rmis n°r i 

" dördüncülülie d1 :smı;...für. ~ ,,.~.. .. höylece beraberliği temin etmiştir. Bu .,.. ......, ~· mansabında bir şehre akşamın ilk sı.ı .. t· 
o:mallı itirazı mucip olmuş, bir müddet Haftaya K.S.K. - Göztepe, Altay .- !erinden it!ba.ren bombalar alılmıstır. 
O)'Un durmuştur. NeLice iki iki bera~- Ateş takımları karşılaşacaktır. Müteaddit evler hasara uğramı.~. bir kaç 

kişi ölmüş t•e yaralanmıştır. Başka yer
lerde hasar azdır. 

Gülendam fala baktırmak için, süt ni
ne Ue birlikte Penbenin çergesine gel
dikleri gün, !alcı kadın onun bir ~·a\•ul<
lusu olduğundan bahsetmişti... Kara Ali 
gizliden gizliye soruşturaralc bir rakibi 
mevcut olup olmadığını öl?rcmmcj!e ca
lışm~ ise de kendisini Uıl~in ecfoc('k 
derecede bk bil~ eldi' f't"'~:e rn vaffak 
olamamıştı ... 

- Adam sen de, dedi ... Selanikten ıııı1ım••••••tıtım•••••• w 

YliMA~ llf.RI HAREKETi 
DEVAM EDiYOR 

FRAHSABA Y lPt: AN 
SDH DEGIŞllL11 

KISACA: 
•••••••• 

Vakıa Kara Ali, kendi gibi Ali adını 
taşıyan bir gencin konakta kızla birlik
te yaşadıklarını ve bunun Gülendamın 
baba.u Mestan beyin yeğeni oldu~nu 
6ğrenmiJti.. Hatta bundan b:raz canı bi
le sıkılmış ise de, biraz düşündükten 
fJOnra, Gülendamla bu genç arasındaki 
mUnasebeün tabii bir akrabalık tema
sından başka bir şey olamıyacağına za
hip olarak bu nokta üzerinde durmağa 
artık lüzum gönnemiı;ti. .. 

Fakat anasının o gün fala bakarken. 
sarih bir surette mevcut olduğundan 
baruettiği bu mechul rakip kim oluyor
du? .. 

Bu anda yeniden şüpheye düş!:.'D Ka
ı·a AH yumruklarını sıktı .... Ve onları, 
ileride renkli bir tablo halinde artık gö
rUnmeğe başlıyan Serez kasabasına doğ
ru uzatarak, sanki bu meçhul rakibi 
orada bulunuyormuş gibi ona ka~ı bir 
tehdit işareti savurmuştu ... 

Muhtelif dUşüncelerin tevlit ettiği bir 
asabiyetin tesiri altında kalan Memo
nun oğlu hızlı hızlt yürüyerek şimdi ka
sabaya gereği gibi yaklaşmış bulunu
yordu ... 

Bunu gören Kara Ali adımlarını bi.Lc;
bütün hızlandırdı ve bir kaç dakika son
ra kale kapısından içeriye ~irerek önü
ne ~ıkan dal' bir !'rıkak bovunca il('rle
meğc koyuldu ... 

* Genç Osmanıo ilan f'lti_gi sefcl' dola
yısiyle, elleri silah tutan bütün gençler 
. avaşa i~tirak için Mestan beyin mı:ıiyC'-
1inde kasabadan ayrılmış olduklarından 
o aralık Sere~, nü!usundan büyü\,, bir 
kısmını kay'oelmiş bulunuyordu. 

Her taraf bomboştu ... 
Çevik adımlarla ilerlemekte devam 

e-den Kara Ali, yollarda tek tiik yaşlı 
adamlarla karşıl.iitı ve onlardan biris.i
ne müracaat ederek kasabada yabancı-

<'P.lip F..<lirneyc gitmek !stiyorum, derim. Müessif IJiP iPtllıaf 
Mesele olur biter. Bu da sanki zor bir 
·ş ~ni? s:mdı burada kendimi bımndır
mak için bir yer Lemin elmek ır•zım ... 

Ve kahveci kahvP.sini f' tirJ'~i vakıt 1 
T{.ara Ali böyle yBptı. Kurmız ı'1"fik.,nlı 
\ic -phey·" dilsiirtne!len sözün"'n oo~
"U oldu,,una onu carc.,buk in::ı,,d·rih. 
Ve cü;ı;'i bir i.icret ınu'.a1 ilind''. handa 
lı::end;•ine yala~ak bi.r yer İ"'n·in edece· 

·n ... d<ıir bu aclr•-ıdan s 1f'm hlr so;r. 
'lir" •a dahi mm·aff l o1 lu ... 

Simdi Km·;ı Ali, l.;iit" n zıırlu laıı ,..·. 
d_rmis bulunmaktan do··:ın bir .. ··.,i.il 
fı>rahltğı iclndc i.iniine bı.rnkılan l:ahvc
i yudum yudum icmeı1' koyulıı•u t ı ... 

Artık g .. ler' ı karan ·a iyice al ırnw; 
olduı'u için kahveıı·ıı bütün kı.} ı bu.,,_ 
mı seçmeğ" muvaffak o!uyordu. Rüti.in 

boşluk, ti.itün cluman1ar'y]e dÖlu bir ha
le gelmL')ti. Kahvenin içinde, teneffüs 
edilmeğe salih. belki de bir 7."rrı:- hile 
saf hava bulunınıyordu. 

Her tarafı kapl;y,ın bc.v:ız dumanlar 
arn<:ıncla, burada oturan adamların vfü:
leri Kara J\.livc «olnun vf' rlonuk ö~ün
mekte idi. · 

Kahvenin içind<> b ) d ındürecek w 
insanı sarhos edecek derecede ağır, ufu
netli bir koku dolasıyordu. 

Mü<>terilerin otıırduklaı ı mac;.ı1 arrfan 
yükselen SC,\;ler. hep bir maya tcı;:ılan
rnak neticesinde manalarını ve vüzuh
larını kaybederek csra:::engiz bir uğul
tu şeklinde tavana doğru yayılıyordu ... 
Bu sırada yanındaki masada oturan iki 
adamın arasında cereyan eden bir ko
nusma mevzuu Kara Alinin alfıkasını 
celbetti. Çingene ç:.ıktu·madan kulak ka
bartarak konuşanları dinlemeğ koyul
muştu. 

Bunlardan hiri orta yaşta, diğeri ise 
oldukça genC'ti. Her ikisinin kıyafeti de, 
aşağı tabak.aya mensup ve adi iı?lcrde 
çalısan takımdan olduklarını gö<=ternwk
te idi. 

Karşıyaka HalkC\'İ reisi Bcletliyt
aza<:mdan madenci Hüsnü Tonuk ve ~ 
·dra:ıt \•ekifoti fen müşa\•iri Rahmi • 
Öke ve terzi Macit Toruıkın bahaları 
Seınani seyhi Ahmet Behçet Tona
Lm dün ;-!.ııam ebcdlyetc intikal et
ti.ili l •essiırlc haber alınmıştır. 
l\Ierhuınun c-cmız!.!Si bugün s.>at 12 

ele İzmirde :ıJ.Iekke yolu und.ıl.i 14 
mımaı cıi.ı m i.ııc!cn kaldırılaraJ: Kc
meı·allı camiinc1e c mv' ııar.ıcızı (i~
leyin kılınd!l .. tan onı n Karşıyaka 
:ısri ı te" lığ na nakil 'e defo,,clile
ce~i ogı cnilmiştir. 

l\1eıhmn ı rahmet di'cr ve aılc. ine 
bcyHıı i f rıziyet ey !eriz. 

''il • 

Aııka.ra radyosu ---· -
BU G V N 

H.110 Pl'Or,ı-.ım ve n cın1t.kel saat ayan, 
8.0:1 AJans J abedcri R.18 Müzik pi. P ·~ 
9.00 Ev k::.dmı - Komısına 12.3() Pl'( ~
ı <ıın ve meınlek~t ,,a·ıt ayarı J 2.:33 Mü
zik : Fasıl heyeti 12 .. iO Ajaııs habcrled, 
ı:to:ı Mü7Jk : Fa~ıl lıcveii nrogrnmının 
Ôe\•amı 13.~lı - 14.0ll Miizık pi. 18.00 
Program ve memleket sa.at a:-'arı 18.{)3 
Radvo caz orkcstra;,ı lK ıo Müzik : &ıd· 
yo ince sa·1. heyeti 19.15 .Müzik : Viyo
lonsel soloları l!l.:!O Memleket s.'.lat ava
rı ve ajans lıaberlen 19A5 Miizık : Ka
dmlar fasıl h0yeti 20.15 Radyo gazetesi, 
20.45 Müzik : Beste~r.r ~imaları serisin
den pi. 21.00 Müzik : Dinlel·ici btcklcd 
:n.JO Konuşma (Ulu~I E'konomi ve art
tımıa kurumu adına Ziraat vekili Muh· 
lis Erkınen laı-afından) 21.45 Müzik : 

··-- Boıtaralı 1 inci Sahifede -
Fak, t faşi t grno1arının hazırhksızh· 
i!mdan mütevellit intizam.aızlık do
!ayısiyle en inatçılann bile nihayet 
celaretmi kaybetmesi zaruridir. 

YUNAN RESMi TEBLlöt 
Atina 15 (A.A) - 49 numaralı 

Yunan teb'iği: Arnavutluk cephe
sinde taarruzumuz muvaffakıyetle 
devam etmektedir. Mühim tepe!er 
untedilmi.~, büyük miktarda esir 
alınmı~br. 
Aralarında altmış mitralyöz, havan 

top1arı ve diğer !.lilılar bulunan bir 
çok harp malzemesi iğtinam edilmiş
tir. 

Atina 15 (A.A) - Yunan resmi 
tebli~inde işgal ettikleri bildirilen 
tepelerin T epeclelen yolu üzerinde 
bulunduğunu Atina ajansı tafsil et
mektedir. 

iT AL YAN RESMi TEBUôt 
Roma 15 (A.A) - İtalyan umu

mi karargahının 192 numaralı teb
liğinden: 

Yunan cephesinde düşman taar
ruzları mukabil taarruzlarımızla tar
dedilmiş ve düşmana ağır zayiat ver
dirilmiştir. Hava teşekküllerimiz 
dfü:manın tecemmii noktalarını ve 
iaş~ kol1ariyle motörlü vesaitini mü
essir şekilde bombardıman ederek 
kara harekatına iı,tirak etmişlerdir. 
Keşif tayyarelerimiz gerek yolların 
birleşme noktalarım, gerek askeri 
hedefleri bomba ve mitralyöz ateşi 
altına almışlardır. 

- Ba,taralı 1 inci Sahi/ede -
rine maarif nezaTetine geçmesinden iba
rettir. 

Vjşi 15 (AA) - Havas ajansı bildi· 

KUKULETA 
Yağmur mu.şambalarmuı arkasında 

başa geçirilen şu ucu sivd .şe::rtan küla
hından bahsediyorum. Adı dört heceden 

riyor: toplanmış, he?r hecede bir şeytanlık sak· 
Mareşal Peten dün radyoda Lavalin lanmış gibidir. Kelime tam telfilf uz edi

hariciye nazırlığından azledilere.k yerine 
Flandenin getirileceğini ve kendisine ha- lince, yani kukuleta denilince, hcceleı·in 

i,inden ku·mızı dilini çıkaran şeylunı 
lef olarak Lavali gösteren kanunu esasi ndeta .!.!öreceksiniz. Kukuletanın telaf-
maddcsinin iptal edildiğini hildirirken {uzundaki şeytaı:ıl~k. aynen katakulli Jıe· 
bu deği~ikliğin münhasıran yüksek dahili 
. b 1 ril lcl ~ .. 1 . limcsinde c.le vardır. 

s~yaset •e ep e e yapı ıgını soy emıs- Dikkat ediniz. Kokoz ıle kokorcııda 

tır. 
1 

• • • . _ •• 'ıyııi .-;cytan dilini cıkarınaktadıl'. 
Neş~edıle.n resm~. bır teb~~de bu soz· Geçen sene ııFinlcr•, bayanların ha-

ler t~!ı~ edıle~~ şo!le d~nılı~?~: . ~-ına bir •Fiııu kukuletası gcçirdıler. Rc•r 
Hüku_met bunye~ındf"ki degışıkl~ A~- zaman ı:;cylana kiilah gedrenlcrin lıu 

manya ıle olan munasebetlerde hıç bır defa külnhı keııdıleri geyııwfori zari[ bir 
değişikliği ta~!11'?un etmemekte~ir. ~~- Ş1'!Y olmuştu. · 
reşal Peten bırmcı Napoleonun oglu Duk Bu sene hanılur !>ednlcyince Finin 
~ö Raichf;e~'in külle;ini levdi münase~ ·eylan külfilııru yine baslarına gcı,:ircıı
tile kendısınc B. Hıtler tarafından gon- ler kadırilar oldu. 
derilen telgrafa verdiği cevapta da bu- Nihayeti (in) ile :;ona eren keliınelcr
nu teyit edemiş ~·e Flandenin Fr~ız- le biz eczacıların başı 11oştur. Fin, Cin, 
Alman mukarcnetınc devama selefınden Hin ve bin oğlu hin müstesna aspirin, 
dab~. ka_.biliyetli oldL1ğunu bildirmiştir. kinin, kafein~ Morf1n, Tcrpin: Kodein 

Vı!;iı 1o (A.A) - Bu sabah saat 11 de s:ıyınağa kalkarsak cczaneleı· (in) ile do
nazırlar meclisi Mare~l Pelenin riya- [udur. Fakat h!n oğlu hin ile değil .. 
setinde toplanmıştır. . Benim korktuğum, bu kndın ınoruı"ı 

AMERiKALILAR MEMNUN erkeklerde de bas verirse. kAh giye, kah 
Vaşington 1 S (A.A) - Lavalin azli ~iydire hadisata ~yak uydurmaktan bas

burada memnuniyetle kar~ılanmı!jtır. Vi- ka çare kalmıyacaktıt'. Hemen Allah lw
;ıi rejimine dahil şüpheli unsurlar arasın· rustın .. 
da faaliyeti Fransa için en zararlı telakki -- --
edilen. Lavaldi. Flanden hakkında da iti- İzmir Belediyesinden : 
matsızlık mevcut ve kendisi I~ist olarak Kültürpaı·k, İzmir ente.rnasyoual fua-
telakki edi~n~kte is~ de Laval uzun za. rı ve Tuı·i.zm idaresi muhasebeciliği ic,;lıı 
ma.ndanben hır cntrıkacı ve Fransayı es· L. h. •. m· . . ı.; 
k' ··. fki k H.itl ı b" ı · ıse ınezwıu, ızme ı ıyesını yapm . 
_ ı multte ı L~e da.r~ı 1 erkct l~rL cşk_tircli~l«:- şeraiti kanuniyeyi haiz, usulü muzaufn 
ge ça ıtan oır a arn o ara e.ıam; ı e ı- l" ı· k f b' ] d v · t d ıı:· hi · F ve muame atı nıa ıyeve Ya ı ır mu ı.ı· 
[°r ~d a~~ng ld a 'ık rssıytt'·1 -~~nda s.ip alıuacaktu·. . 
tva b 1:1 · rtu u, e ıme crı e 1 a e Taliplerin mü.sabdk4l inılihaııı günü 

0 una 1 rr. olan 19/1211940 pcr~embe günü saat 10 

na şimendüfer hattı üzeTinde bir 
(1) Doğn,.,t mibuıtis. -( Bilmedi ) -

Radyo oı·kcstrast 22.30 Memleket saat 
ayarı. ajans haberleri bon;afar n .. ,tleri.. 
22.4.5 Miizik pi. 2:1.25 - 23.30 Ymınki 
pro~rmn ve kapan:'>. Diğer tayyareler SeJanik ve Ati- köprüye isabet temin etmişlerdir. 

da Belediye hesup i~ı-i müdürlüğüne 
müracaatJeri lüı.u.ınu bildirili r 

15 - 16 - ı 7 - 18 I! J :ı 

.•••••••••t··································································:·········: 
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Umulnnyan Saadet 
YAZAN : CIÇ YJLDIZ 
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b~hçede buz gibi ayranlar içtiler ve fa
kfr mektepliler menfaatine ianeler top
ladılar. Açık havada yapılan bir toplan
tıda, gramofon .se.si altında bir dans ve-
sUesi Gillen ve Rasimi birleştirdi. Genç 
kız kavalyesinin kulağına fısıldadı: 

- Eğer böyle devam edersek, hic gi
deıniyeceğiz. Vakıt geç oldu. Eve pek ça
buk döneceğe benzemiyoruz. Rezzan 
bunu biliyor. Sizi alıkoymak için bu ge
zintiyi onun ica l ettiğinden süpheleni
yorum. 

- Öyle mi zannediyorsunuz? Şıı-:ıla
cak şey. Yarın sabah gideriz, olur biter. 

Bir gtin evvel cvarından> korlctunıınu 
itit'af etmisti. Bu ·korkuyu yeniden° his-

sediyordu. Bu zalimane oyun daha çok 
sürecek miydi? 

- Hiç endişeye kapılmayınız. Gülen 
yarın bugünden daha güzel olacak. Bur
sa yolunu tutacağız. Eğer, Allah yar
dım eder de hava boz~, orada si
ze nefis man1.aralar göstereceğimi söy
liyebilirim. 

- Ben bu akşamdan gitmemizi ister
dim. 

- Ben de, buna emin olunuz. Fakat 
korkarım ki pek nazikane bir hareket 
olmaz. Ben Rezzana bir kaç gün kala
cağımı vadetıııi~tim. Sizin cie, ruh~::ı.tna
mcn 'zi alır almaz kalkıp gitmeniz yakı
şık alrn:\7.. Yoksa. bu daveti - daha iv:-

sini bulamadığımız için - kabul cıtif,<iu:- 1 Bandırmada siz.e refakat için önceden 
zi pek açıkça itiraf etmiş olursunuz. listeye yazılıyor. 

- ~ Yalova ayağımr.tın urunda Belki de haklı söyliyordu. Arka~la· 
olacak. öyle güzel manzaraları var ki rını iyi intihap edcmiyo1·du. Pertev usul 
insanı teshir eder. Görecek. .. iniz. BiUıas- ve ananeye çok..Jazla bağlı idi. Samsun· 
sa. bava güzel olursa. da, daha iyisini bulamadığı için bununla 

- Dua edelim de öyle olsun. iktifa etmişti. İtiyat haline girmişti ve 
- TaJ..iirntt varsa olur. bu ~·eknesaklığı di~er bir arkada~ı ara-
- Ben ele tali perilerim• inan•n;ık is- mak kararsızlığına ve tehlikesine tercih 

terim. ediyordu. Fakat onu sevmiyordu. Bunu 
- Nasıl onlara inanmıyor mıı..~unuz'> pek iyi hissediyordu. 

Gerçekten inananların h~r arzusunu ye- Gramofon durdu: Bu dans sonuncu 
rine getirirler. Yalovada, tanıdığım b:r idi. Ciltler ayrıldılar ve masalarına dön. 
köprüye sizi götüreceğim. İçinizden, düle~. Gülen ve Rasim, yavaş yavaş gül 
kalbinizin ta içinden bir dilek y<'pacak· bahçesine doğı-u uzaklaştılar. Yc-rden, 
sınız ... Derhal tahakkuk edecef(ni göre- tatlı bir çimen ve toprak kokusu yükse
ceksiniz. Yoksa, ben yapacağunı biH- Jiyordu. 
rim! 

- Cemil, Bandırmaya uğrayıp <•nu 
orada görmemi talep etli. 

- Amma yaptınız ha? Sinema v rti:,
ti ~ibi her kesi birden adamak ist'yor
sunuı.. Kurbanlarınızın nev'i pek ho:)u
ma !ftmıyor. Samsunda ilk bulu tuğu
nı uz ak~am yanınızdaki delikanlının adı 
ne idi? Peı-tev mi? Evet, hntırıında, 
Pertev. Buraya geliyol'um, sizi bu defo 
Cemille volrlaş buluyorum. $imdi de 

Gülene. kainat kendileri için. bir gün 
e\-vel Rasiıı:in söylediği gibi. yalnız 
kendileri için yaratılıms gibi geliyordu. 
Yaplıgı peri masalı rüyası otomobilini 
kazanmakla h3.-'!lamıştı. Belki de daha 
evvel. Samsunda, Rasimin Iotograf ma
kinesini ellerinde tulaı-ak. onun deniz
den cıkmasını ve makinenin iadesine fır
sat bulmasını beklediği vakıt. Elbet, 
hu rüyadan uyanmak mum gelecektL 
Fakat bu akşam için hu mevzuubahs 

d.eğildi. 
Rasim ona sokulınustu: 
- Eğer yarın hareket edersek, Ulu 

dağı) çıkabileceği&. Bundan sonra be
nim lstanbul plajlarında yapılacak ro
pörtajlarım var. Onları da bütün bedia
lariyle size tanıtmak isterim. 

- Ben de onları görmek ve gezmek 
isterim. Fakat içimde öyle- garip bir his 
var ki, sıcak bir Ağustos sabahı kendi
mi Samsunda bularak bütün bu şeyler
den hiç birisinin hakikat olmadığını an
lıyacak ve bir rüyadan uyan:ıcakmıınm 
gibi geliyor. 

- Hiç uyanmıyacaksınız. 
Pal'maklarını bileğinin" etrafına kent

lemiş, şiddetle sıkıyordu. Gülen kalbi
nin daha süratle altığını hissetti. Elinin 
böylece tutulduğu ilk defa vaki oluyor 
değildi. Fakat şimdiye kndar bir erkek 
lcmasmın hararetini hiç bir zam<!n böy
le canlı bir şekilde duymamı..<?tı. Pcrtev
le birlikte yaptığı gezintilerin \'erdiği 
cali \'e kıEa tebC";yüç bunun yanımla 
hiç bir ~ey değildi.. Eı en Kiiyün
den Cemille birlikte hareketi aklllarn 
hayret Yerici bir sergüze~tin başlang cı 
~i görünmüştü. Fakat buna tamamen 

e-min olama.ın~lı.. Bu iıtdm<lastıkıan.·ııı 
!birinin veya diğerinin aşka inkılap ede
büeceği fikriyle daima korkmuş ve tit
remişti. Fakat şimdi her şey değişmi-?ti. 
Şimdi o kendini cereyana kaptırmış bu· 
lunuyor, mukavemete çalışıyordu. Ra· 
sime doğru kendisini atan sele kapıhna· 
ması lazımdı. Çünkü bu genç onun için 
hiç bir şey olamazdı. Annesini geçindir: 
ıueğc mecbur olduğunu söylememiş 111ı 
idi? İntihap ettiği meslek haricinde hiç 
bir ~eye bağlılığı olmadığını itiraf et
meımiş mi idi? 

Hissiyatına hakim olması elzemdi. 
Gözlerini kaldırdı ve Rezzanın onla· 

ra doğru gt'1diğini ~i:>rdü. 

* Rezzan yavas adımlarla onlara yakla· 
sıyordu. Bakı~laTında sert bir hal vardı. 
Bevaılar giyıni§ti. Beline ma\'i bir kor· 
dclii bağlamı~lı ve saçhırı üzerinde a~
nı renkte ımısclin bir e.'?Urpla süslen'lllı:; 
kalın bir saman şapka vardı. ::vrasU"1• 
itimat tf'lkin eden hir tavrı vardı. Fa· 
kat buzlu birer mfü·evhere benzi) en 
gi.i:>·lcr: bu nı"lck&nC' gbri.iniisi.·ı tekzip 
c-diyorclu. 

-( Biimedi )-
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Hova tehlike.si e sığınaklar Neden sakız çiğnerler? 
·---- ~-·--------

Hemen lier nıütehassıs 
başka başka fikirde 

Jzınirde A. B. diye imza eden bir zat, ik.okuludur. 
sakız çiğnemek adetiniu nereden ve na- Eski zaman helWnlerinin kendi kendi
sıl ç.ıJwi.!ııu merak eltnİi. Gönderdiği 1erinc karşı naziklik göstermelerine se
mahsn-~ bir mektupla bunu f:ornyor. hep de §Udur: Aiız lıcokwu pe çok 

Val.m, hu .zamanda merak edilecek ( türlii R~f"rden ttdir. Bunları birer bi
o 'Kadar ço\:. ııey va:-ken. bu z:ı.tın sakıı: 1 ret atamak pek uzun olduğu gibi eski 
çiğnemek adetini neden merak ettiği hekimler bil sebeplerin hepaini de bile-

-------ıc•x----- - merak. edilecek .bir şeydir: Belki h:mi- mezl~rdi. Onun için, nereden gelirse gel-
A-,•..nfttJdG 'IJer mtitellas~ ta.suibini 'J:azanınış rin Salı:ız adasına yakın otmasından, ya- sin, her türlüsüne birden ilaç olmak 

.... '-r • u j hut Sa.kız adasının .sakızını çiğnemek üzre uku ç-iğne:nck usulünü göatemüş-
b ~ r sığınatl planı henüz meydana getirueınem ~ i.deti -hemen büııbütiin unutulduğu !halde ler, fakat ağzı kokanlann kendilerine 
· Büyük hir insan küt1eırini muhafuaı vetli tıilumha :vaırtilatö:ler taralından Amerikan :sakın çi;ruyenleri ~ö:"TDdcten bunu ııöylemek ayıp olduğundan, sakaz 
için muanam korunma yerleri m.e~d.a- borular ,·astı ı '>Je reklleıı ır.miz ha\·a 1 1"'\lltr:ı1'! olmasuıdan. Onun merakına se- çiğnemenin hangi derde il5.ç olduğunu 
na gt>tirmc1' nldakça gtie v~ ba1ı.aiıy.- ııu,. bir u.rnfındıın ha' a <117.d rııııJa.n .ın- bı-p ne olursa olsun benim Vl\Zifem :ıe- anlamayı erheı.bına l:ııralqnışlardır. 
nıal olacak bir iş olarak göze çarpıyor. 1 gmakJımı cctiT. Bu sı;;maldarın en hü- len mektı.:hu cevapstz bırakmnnlak ol- Siz de timdi. berkesin brıısında sa-

Tayyarc1erden ntı1a,.n1· 'her ci~5 bomJ yiök faydam (ilitre kullanı:ıaktau ihard du~:ı ı:;ihi, yazılımım okumak llıtfurda kız çjğniyen hir!ni :görür...eıüz c.~ zaman 
bayı::. dayıuımnsı lazım gelen bu korun·! olacaktır. bulun:ln YRthu RPsındıı <>~le ll<:avip me- belciml,.ri gibi pek nazik hareket edersi-
ıua yerlerine (sığınak) en mıinasip şek- GA.7.LA~LA MÜCADELE mktı dPıha bl\"4.a ki,iler l:ıulunabieccğini niz. Sakız çiinemenin ağız ko~wuna 
li venuek "e bunlann az pnra ıle mey- GoÇTUR dii~ünerek bu 8.'\kız çiinemek adetinin ka~ı hir deva o1duğunu kendi kendini-
dana getirilmesi imkanını hazırlamak Miralay Peposkunun h;ıv.ı hücumla- ncre<lefl ve nasıl çıktığmı va~ak i'5te- ze anlar. falcat bu anlayışınızı sakız çiğ-
miıteha ,)arı devamlı surette me~::;ul rma karşı ıJınacak korunm,1 tedbirleri •im. o.İyenin kendisine sövlemezsiniz. Bunun
etmektedir. ffir çok memleketlenle en etrafında pek kıymetli etüdleıi ·vardır: Sa'k!oı: -ç~nemel.: '!u vey l.ıu medeni- la beraber, onun sak.1% çiğnemediii za
ucuz. fa'knt en iyi sığınak projeııini ya- Miralay, diğer mütehı:ssı"lar çibi Lil- YPtin icadı deği1dir, evrensel Lir a~ct- m~nlarda pek de ziyade yakll\Şmaktan. 
p<1.cak mühendis ve mütcluı.ı:ısıslara bü- hassa r;azlnrııı sığmllk içine gİrn emesi tir. Sarkta, ~arptl'I., cliioyt:mın her tnr.ı- tabii, çeJc.inirsiniz. Anıerikalıların pek 

··k mükrdatl r vait ediliyor. Bu~i.in İçin sığınak hava<ının harici havadan fmda ı.bz -;i~rler. O~i en şev rıi<'kı· çok sakız ~nemderine bir l'!ebep de, ıı.i
iç·n bncliğimiz bir ~ey vaua 0 da, he- yüksek 'bir tazyİl;te bulunma.suu .diiJii:a- zın cinsidir. Su halde :;akız çiinem"'k nemalarda en sık tekrarladığını u-ördii
niiz ortada herkesin tasvibini kazanmış me1'tedİT ki bu .suretle <:it arıdan içeri- insanlar kin umumi bir ihtiyaç neticesi ğü ... iiz fazla yakınlık olsa gerektir . 
.bir plarun meydana getirilmemi~ oldu- ye doğru bir hava akıntısının onune ols:ı ~relttir. Yeni zaman helıcimferi sakız çiğneme-
,ğuc1ur. geçmek mümkün olacaktır. Bu fazla Bu hitiyacın ne o1dui(una gelince: Sa- Yİ hiç kimseye tavsiye etmeğe lüzum 

BiRiB.IRLNE Z1T V AZt'YETLER tazyiki temiz havayı emip lôı~ak içine kız çiğne.mele: bir rivayete göre can sı- f.?Örmezler. Ci.inkü sakız çiğnemenin ka-
Haı:adan ağır oldukları için aşağıya basan (aspiratÖT - kompresör) tıılum- k.mb!llndan çıkanştır, Bazı ldmıelerin patma.k istediği ko1'uya aebcp ne olur· 

ve çukur1ara kosan 7'.e\-ıir)i gazla?'dan balar temin edecek.tir. uz dirıl1"11'! .. kten hoıJandıklanm ;ddia -" olı;..ın jyice araı:ııltrsa bulunur. Sebep 
korunmak jçiıı, binaforın Ü!;t 'kndanna Gazlann :pek büyük olan nüfuz kn- 1."ttikleri fıaide saz çal~nan yere gittikte- hulununca da he;- şeyin tedavisi kolay
çıkmak, yani yeryüzünden kırk elli bileyetler:i11iı1 m.eydana r;etirdiği m11:h- 'f'.İ vakit can sık.ıntısınd.an bvrulmuş b- lBJJr. 
metre yükselmek lazım geiiJiği halde, -ı:urun Öt'Üne ~eçmdc oldnkçn ~iiç h;r b.k ~kird~i ·ahut aın.-ri~ıım fı.mğı ye- Zaten o koku pek çok defa mideden 
tayyarelerin tahrip bombalarına knrırı t"JriT. R.-ton. taş duvar hus.u.ai bı.ı. itin.'\ mı!le;i gibi. flir rivayete ~rP., sakız çiğ- ~dir. Mide bozuklu~ tedavi edilince 
emniyet altında bulunmak için mümkün gö~te-rilı '' 7- ve hu mRksatla vJ.c•ufa nftma. ~ı7.dım sah'a ve mideden uure koku kendi kendine kaybolur, hazım da 
oTdui:rıı kndnr yet altına. ma.'ue.n1ere, r,etirilmİ:j malzeme kullanılmazsa gazın MJ,ard•;. ıc.İn h,.,,.. .. cna medar olsun diye yoluna girer. O kokuyu geld~i yerden 
mmi bf"'..Ş otuz metre toprak altına gir- ızma·•na kar l gdemc.·z. Gürünü~ gö- icat rdilıııı lir. Bu Tİ\•ayeı! ·den ikic:lnin yok etmek, aekız çiğniyerek kapatmıya 
m"k icap .ediyor. re en kafi ve emin care sığıııaklıı•ın ner de a.>lı ol adığı şiiohesizdir. Can aıkın- çaJı,malctan elbette daha ividir. 

Tahrip bombalarınnn pek bü.Y.ük olan Larafını madeni lavhalarl.a kaplamak ve ~; ına ~ rtJ -uvumRk sakız ~.iğnem~kten G. A 
tesirinden dolayJ binalann üst katlarm- bu Jivhaları birihirine ııü.zdce kaynat- daha tatlı gelir. Sakız çÜ!rı.enıenin hu
da sığına'ldar meyaana getinn~k akta malttır. Kapılardıı..lci aralıkları tık.amale ma meoclar olmo11.111Adl'ki :l:ıil~t <ie .sa-
gelmemektedir; hlmil mu.kahil. bod- için de lastik kullanılacaktır. .k>.uia dck!il ~ııe oynatmakredır. Sakız 
ınmı lcatlarana.; mahzenlere yerl~ip d)i C'~yeıı İnanlar luwmda kolaylık di.i· 
altmış metre gibi yükseltlerden temiz BtR iTALYANA GöRE <ıü.,~clerdi ağızlarında sakız olmadı~ı 
hava almak deha .ın"llı:ul "örünüvot. ltal}ran ınira1ayi Lavi•r-'lno iki türlü h~lde \•atnız geviş ıotetirmekle iktifa 

tLERtYE SüROL'F"N FiKiRLER sığınak d.ütünmektedir: fi ın1aTdan bi- .cı:k•Jerdi. •• 
Bu çok mühim oln" mc ele hakkın- rini daimi sığınalt1ar. ötekiiıni ilıtiyaç Ucii11ct bir rivayete göre de sakız 

ASABiYE MOT AHASSISI 

Dr. ~AHİ7.' 2'VHER 
Her eiin saat üçtm sonra Şamlı 

• Oçünci Be,ier • dtak Mo. 19 da 
Lasta bhbJ eder. 

TELEFON : 3559. 

Ot "=RATOR DOKTOR 
da iyi bir fikir edinm .. 1• ic;in, mütehas· zamarunaa vücuda getirilecek S1ğımık- r;r:.n .. ~ .. k ilaç n!m"nın bir seklidir. An
~ulann görü;lerıni. bu baptaki mü1aha- lar teşkil ediyor. Daimi sı~ınaklar ,talı- c-"'k. hu rivayeti r:.ikuan edci zaman he 4 

zaların1 müm"'l-ün olduğu kadar avn ay- rip hombatannm her cin ·ne. diğer sı- kimlcr-i pek ne7.ik ad mlıır olduğundan 
rı hatırlamağı faydalı bulduk. Bu mü- ~ınaldar ise en nihayet orta boydaki a.ıtkız ciğnem~nirı harıgi ilarlara mahsus '-1. """·fE'J' CE ,.İL ORAL 
ı&laalar, ıkonınma )'Cl'leri ile aynı za- bombalara karşı dııyaruldı olabilecek- olduğunu Pf"k de izah etmeden tez geç
manda hava tehlikesinin ehemmiyeti tir. Bu mğınaklann lı~" iki cinsi de gaz· mişlerdir. Onların gö.terdilde.ri nazik
hakkında da hizi .aydmlatacaktır. !ara kar"ı ise yarıyacak ,.(" en aşağı iki lik hem sabz ciğniyenlere. hem de ken-

Romanya ordwru miralaylarından giri;, çıktŞ lcapısı bu1unıtcaktır. dilerine lc.arıııdır. 
Popeskunun kanaatleri şu suretle hüla- Miralay Laviyano. büyiik bombala- ~ktz r: ~nemenin ıne tifrlü ilaçlara 
..sa edilebilir: ra brşa "Vücuda getirilmesi Jazım olan sı- ınahm.rs olduğunu d.ünyatnn her tara1tn· 

Frnnc;ız Ha!>ınnesi OperatörO 
Her 2iin öi!leve laıom- Fransa hastane
sinde. öi?ledcn sonra Birinci Bevler so
bO.ındJ\ .. No. 42 •. TELEFON: 2310 

Timofuj 1 ) EY1erde yapılacak korunma yer- ğu.a.kların pek bahalıva mal olacağını da ci~etıen aaknlann güzel kokulu oi
letİnİ elektnıi rantilatörferi ''e aabit düşi.inerdc eıt iyi bir fikir: olarak istas- maaı gÖsterir. Aiıza öyle güzel kokulu 
süzgeçlerle teçhiz etmelc, umumi ola.- yonla.Maki yeraltı ~tleri ile yeraltı hir şey alarak onu ~emek usulü, bua Ciğ sığu• etiyle yapılmış pastırma ve 
rak evlerin mahun btlannı sığınak ha- demi:ryollann1 sığmak olınak ku1lanma- kimselerin ağızlarından çıkan ve hiç de sucuklan yiyenlerin bağırsaklannda 
Jfne koymak mümkündür. ğı taniye cdiyn.... güzel olmtyan lcokuyu bpııtmak ihtiya- :raşıyan ve kanlarını emen (abdest bo-

Silzgeçlere ga.ilann terlıc.ibini boza- r.andaa çıbnıttır. Aiız kokusu dünyanııt 1!31\) dediğimiz şeritlerin en birinci de-
rak zarar verme kudretlerini öldüren BiR Al.MANiN FiKtRLERt her tarahnda yayU!DJ4 encnıel bir py vası (Ti:mofuj} dur. Bunların uzunluk-
maddeler doldurulur; bizim tecrübele- Alman mirala:yt Fon Keller. az sayı- olduiiundan, nkıı: ciğnemek de düeya- b.rı dört metreden 10 metreye kadar 
:rimize göre Bulo ağacının kömürii. da büyük sığınaklar yerine Lir çok lii-- mn her tarafında kendi kendine mey- olur ve vücuttan dışarı atılmazsa ln.!an
maılk.elerde kullanılanların gördüğü işi çük sığınak yapılmasuu ve banfarın ka- dana çılr.mıt!tır. Bazı memleketlerde çiğ- lan ölüme kadar götüren bir çok hasta. 
yapabilmekte ve daha uc.u:uı mal ol- lın duvnrlnr, emniyet ver~n çatılar ve nedi.leleri aakızlaı.-ın daha keskin kokulu lıklara sebep olur. Kutuların içinde kul
maktadır. bir çok kapılaTla m&e'hhez olmasını, olması ora1aTdaki ağız kokularU11n daha lam§ tarzı yazılıdır. Her eczahane<ie bu-

2) Hususi surette } apılmış sığmaklar giriş c;tkııı yerlerinin l\atlc tarafandan ı<iddetli olduğunu isbat eder: Meseli. lunur. Sıhhat vekaletinin müsaadesini 
Wn 50 - 60 metre irtifalardan temiz ha- kolayca görülüp öğrenilecek tıekilde ha- Hintlil"'.ıfo arapların, hir de Amerika- haizdir. Sayın doktorlarımızın ve halk1-
va almak mümkündür. Bu irtifnlarda 21rlanma1'ını ta~ive ediyoT. ltl rm ~medikleri sakızlAT b~ka yer- mızın ehemmiyetle nazan di.kltatlerine 
attık gazların h;r biri te•İri 'oktur. Kuv- * 'tdc.'A:, Dka:la1dan daima daha keskin Timofuju takdim ederiz. II: 1 

_,, 

Ooyçe Oryent 
llllRSDNER BANK 

iZ MİR 
l\lerkerıi : BERUN 

bank 
ŞUBESi 

A: nanyada 17S ,abesi mevcattur
Sermaye w ihtiyat akçesi 

171,500,000 Rayhsmarlı 
l'ilrltiycdt: şubeleri : ISTANBUL ve IZMIK 

JUL<iı.rde şubeh!l'i ~ KAJllRE VE ISKENO~KIYE 
Her türlü banka muruneliibru ifa ,.e kabul eder. 

ODACI ALINACAK 
Mınta'lıa ifıtısat NüdUl'Jüğünden : 

Müdiir1üğümiitt otuz lira aylık ücretli bir odacı alınacaktır. Yazı makinesi ile 
yazmac;ını bilenler tercih o1umıcakttt. Taliplerin müdürlüğe· müracaatlerL 

12-14-16 5471(2495) 

1zmlrin bu mefhU1 kolonyasını Hi- Kazanç ver~İ m.ükelleflerioin 
Jil eczahanHinden alacalcsmız. f;Gn- naza rl dikkatine 
kü yalnız eczacı Kemal K. Akt~ ---

yapaTı·~· ._. • L.!!tü· k. . 1 __ ..1~ İZMia DEFrEJCDARLIGIN DAlf : 
uraıyenm uu n zev ım l\CllUI- 9.ı1A '---- • · ~_ı__·~ ··d "'dd · b ·· · d •--•- L_!_ -'- dir 1i:...u• ~ &aZaDÇ vergısı son UllUlh. C• eme mu etı u ayın sonuncu gu· 

aın e ·~°"4 uu p.uuer • 11&11- •• Jıj b ı.:..... k _, v · "--'-· bo -1-- · le· ~• · 
d

• _ _u ç- •:...- '----"L&... nu tam uıwa teaır. erga owuyc r~ıw venntyen rın verguerı 
dı ,-~~ur. un1n1 yapı~· yüzde 10 faduile derhal ve h.aczen t.ahail edilecektir. 

T. İş Bankası 
Kiiçü.k tasanıf hesaplan 

1W1 

iKRAMiYE PLAIU 
KEŞİDELER: 

4 Şubat, 2 l\fayss, 1 Afustos, 3 İkinci
• te$rin tarihlerinde )'11pılır. 

••••••••• • ••••••• 
: 1941 ikramiyeleri 
: 1 adet 2000 Liralık 2000 Lira 
: 3 • 1000 " 3000 " 
: 2 n 7~ • 1500 n 

: 4 il 500 " 2000 • 
: 8 il 250 " 2000 • 
: 35 u ıoo .. a5oo • 
: 80 " ~) " 4000 • 
:300 • 20 .. 6000 • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tü.rkiye İş bank:ısına para yatırmaldtı 
yalnız para biriktinniş ve faiz almış ol· 
maz, aynı zamanda taliinizi de denemiş 
olu.rsmıuz. 

IZMtR BELEDlYESINDEN: 

Telgraf muh bere bıl~ı8t olan Orta msktep 
mezunu memur alınacak 

Posta, tel~raf ve telefon umumi 
müdürlüğünden: 

. 1 - İdaremiz. münhaller.ine orta mektep mezunu ve telgr-..U muhabere bilgi. 
sıne vakıf ~k Uzere 1t)u .acak maaşlı veya ücretli memurlai için müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabclcada mu·ıa!fak obıntarın idarenin teklif edeceği yerlerde me
muriyet kabul etme1eri ~lf 

3 - Müsabakada nr..ı.,~ olanlaıa 3656 sayılı kanun hnkmUne gl:Sft 
ıs lira maaş veya 60 Ura acret • e:rlecektir. 

4 - İdare dahilinden ınasabakay.1 iştirak edecek bat baş bakıcı, bq mü· 
veui ve bakıcı ve müvezrilerin (3'.> yaşından evvel idareye intisap etmiş ol
malan ~ttır. 

5 - ldare haricinden mıJ.sal-ıc>k •va girmek istiyenlerle halen idare dahilin
de bulunan muvakkat u.f:>mur, mı·vnkkat bakıcı va milveztllerin 788 sayılı 
memurin kanununun Jö.-ıH.ı.,u madılesindeki şartlan hfilz olmaları \'e devlet 
memuriyetine ilk defa c.luı.ıca'rlaı:ın 30 yaşını geçmemiş bulunmaları lAzımdır. 

6 - Halen idarede mlicıtabdem olanlardan milsabakaya girmek İStİ:\•enler 
20/12(1940 c.uma günü ak;a .. -ruıut kadar bir dilekçe i!e ve idare haricinden 
girm.ek istiyenler de gene mezlrür t'drih akşamına kadaı- dilekçe ve e\7akı 
müsbiteleriyıe birlikte imtilıanlccrın icra olunacağı P. T. T. merkez müdür
lüklerine müracaat edecc1'.ıeı·dir. 

7 - Müsabaka v.ilAyat P. T. T. merkez mUdilrlüklerinde muhabereden 
25/12/1940 carşamba P,ilnü sa.'lt 9 dl\ yapılacak muhabere bilgisini ispat eden
ler umumi l:.llgilerden :le 26. '12/940 perşembe günü saat 9 da yapılacaktır. 

3 - 8 - 12 - 16 - 18 5241 (2434) 

(Telgraf muhabere bilgisi olan ilk mektep 
mezunu memur alınacak) 

P. T. T. 
den: 

Umumi müdürlüğün-

1 - İdaremiz milnhal't .. lne ilk me-ktep mezunu ve tel~af muhabere bil~i
sine vakıf olmak üzere ıı!•nacak maRŞlı veya ücretli memurlar için müsabaka 
imtihanı ı--apılacaktır. 

2 - Mtis'.\bakada mUll'affak <1bnlann idarenin teklif edeceği yerlerde me
muriyet kabw etmeleri şa .. Uu. 

3 - Müsabakada muv-affak olanl.na 3656 sayılı kanun hi.ikmüııc göı-e 
(10) lira maaş veya 40 - 50 lira ilcı-e1. verilecektir. 

4 - İdare dahilinden mUcı;.bakaya iştirak edecek hat baş bakıe&, baş mü
vezzi ve bakıcı ve müvf!llilerin \30) yaşından evvel idareye intisap etmiş ol
maları ı;arttır. 

5 - İdar~ haricinden runsahal..ay .ı ~irmek istiyenlerle halen idare dahilin
de bulunan muvakkat 10<.•mur, muv<Jckat bakıcı ve milvez:ıilerin 788 sayılı 
memurin kanununun dördilncU maddesindekJ şartları hAiz olmalnrı ve devlet 
imtihanına ilk defa alınacakıarın (30) yaşını geçmemiş bulunmaları lhımdır. 

6 - Halen idarede milstahdem olanlardan müsabakaya girmek istiyenler 
30/12/940 pszartesi ~nuı"la kadar yalnız bir dilekçe ile ve idare haricinden 
girmek isLiyenler de geM mezkrlr tarih akşamına kadar dilekçe •:e evrakı 
müsbiteleriyle birlikte in~tihanların icra olunacağı P. T. T. merkc-z mü.dür
lUklerine müracaat edecekler.fi!-. 

7 - Müsabaka vi.lfty~t P. T. T. merkez müdürlüklerinde muhabereden 
2/1/1941 })&şembe güntl c;n,t (9) c!a ve umuml bilgilerden 3/1/1941 cuma 
günü saat (9) da yapılacaktır. 3-8-12-16-18-21-24-28 (2435) 5242 

Memur alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

l - İdaremizde m~"ıal maaşlı ve ücretli ·memuriyetlere Orta mektep 
mezunları mUsab:üı:a ile ahnacaktır. 

? - MUSııbakada m~vaffak olanlal'ln idarenin teklif edeceği venle me-
muriyet kabul etmeforl şarttır.. • 

S - Müs.;.bakada m1ıvatt>ık olanlara 3656 sayılı kanun hUkmUne göre 
15 Jiıa asll maaş ve:va 60 lira ücret verilecektir. 

4 - İs~klilerin 788 sav.lı ıneıcurin kanuntmun dördüncü maddesindeki 
şartları hruz olmalat'ı ve devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 
otuz YQ.Şllll geçmemiş olmalan l!zımdır .. 

5 - ~üsabakaya gitınek istiyenlerln 20/12/940 günü akşamına kadar 
dılekçe ve evrakı mUsbite!erlyle birlikte imtihanlarmın icra oluna· 
cağı P. T. T. metke:ı müdUrlilklerine müracaat etmelidir. 

6 - Müsabaka her viliyette P. T. T. merkez müdürlüklerinde 23/12/940 
tarihine milsadif nazartes\ günü. saat 9 da yapılacaktır. 5090 

:··················································································· .. 
i Devlet Demir Yollarından i 
..................................................................................... : 

MEMVR ALINA.CAK 
1 - Devlet Denıiryoll~m i-;tasyon sınıfında istihdam edilmek üzere mü- · 

sabaka ile Orta meldı:p mezunlarından hareket memur namzedi ve 
askerliklerini yaprcıış Lise ve yüksek mektep mezunlanndan işletme 
ve hareket memt"'U ~tajiyeri alınacaktır. 

2 - Müsabakada k~an orta mektep mezunlarına 60 Lise mezunlarına 
74, Yüksek mektep mezunlarına 100 lira ücı·et v~ilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı Yüksek mektep mezunları için' 25/12/1940 çar
~a.mba, Lise mez.unlırı için 27/12/940 cuma, Orta mektep mezunları 
ıçın 28/12/940 cumartesi günleri saat 14 te Haydarpaşa • Sirkeci - An
kara - Balıkesir - I<.lyseri - Malatya .. Adana • Afyon • İzmir ve Er
zurwn ~etme mı:d~ezlerinde \'e Sivas, Eskişehir cer atelyelerinde 
yapı.Jacaktır. Müt·aca:ltlet· bu işletme \'e atelye müdürlükleri \'e b
tasyon şefliklerince kabul olunw·. 

4 - Müsabakaya iştirak ş~raiti sunlardır : 
a - Türk olmak .. 
b - Ecuebl bir kim~ He evli olınamak .. 
c - 18 yaşını bitiMuş ve otuı.u geçm~ olmak . 30 yaş dahil .. 
d - Orta mektep ooe1unları için askerliğini yapmamış olanlann asker

liğini yapmasına en az biı• sene zaman kalm.ı.ş ve yüksek Lise me-
zunları için a•,b .. ı·liklerinl ya~ olmak.. · ' 

5 - Mü.sabakada mu\·affak o1..nlarm bil.Ahara idare aoktorlan tarafından 
yapılacak muayenede sıhht ciurumlan Demiryol IPtrinde vazife gör
meğe elverişll bulnr:ım~k • 

6 - Müracaat istidalau.o:ı. baiLulacak vesikalaı• şunlardar : 
NU.fus cüzdanı, diploma veya tasdiknAme, askerlik Ve.!ikuı polisten 
tasdilcll iyi huy ldiıch. ç.i~k a.cıı kl~ı. evli olu.lann ~ıem:ı@ cüzda
nı, 6 adet vesikahk f<.:tojrat •. 

ır. Hu.AL ECZAHANESI Ayın son günlerinde şubelerde fazla kalabalık oldniundan alib· 
darların o gün zaman 'kaybetwclerine mahal kalmamua içio taka.it 

1 - Belediye fen, aihhat, makine ve 
eJıektrik. zabıta ve eeyrü ıefer i,lerinde 
kullanılmak üzere bir iı otobüaü Atın 
aluıımuı. yazı i,leri müdüılüğündeki 
feani ve mali ve p.rtname.i mucı"binee 
açak ebihıneye lconulmuıtur. Muham
mett bedeli 1800 lira muvakkat temi~ 
nab US liradır. Taliplerin teminatı 
Cümhuriyet merkez bankasına yatuaralıc 
maltbuzlariiye ihale tarihi olan 
23/ 12/940 Pazartesi ıünü ,.at 16 da 
i=ecü.mene müracaatları. ' , 

7 - Daha fazla malO:ruat almak istiyenlerin if}etm• ınUdUrlO.klerint veva 
istasyon şeIDJderuıe bizzat müracaat etmelldirlıer. -

8 - İstidalar, Yüksek mektep .-ne%Ulllan için ~3/12/194.0 Lise mezunları 
jçin 23/12/1940. ve Orta mektep mezunlan için 26/ı.2/1940 günleri 

•••ıtt1H•••~••••••••n•uııın••nu .. u••1 bo ,__ • .J!.J_ b ! d LJ 1· h ·ı bel • 
; OLfVfER YE i tar=~:;:~7~ellef~kn ~= ~hı:~r~a ıye t9j ıı fU erme ya-

2 - Halil Rifat paıa caddemnde 
119, Deiirmendağı mevkünde 397 ve 

- : ŞVllElr.ASJ LTIJ. i 14-16*16-21 549.3 (2S13) 
: VAPUR ACBNTAlll i ----------------------

Y eei gün mahallesinde 1 3 1 O ayılı ao
ltakluda lcanalizuyon yaptmlması, fen • 
imleri müdürlüiündeki ketif ve prtoa
meai veçhile açık eksiltmeye ltonıılmuı· 
tur. Ke,if bedeU 185 7 lira muvakkat 
teminat& '39 lita 30 lıcuruıtur. Taliple
ria tcminatt Cümhuriyet merkez banka
-• yatırarak makbuzlariyle ihale ta· 
ıihi olan 23/ 12/9'40 Pazartesi günü 
saat 16 da encümene müracaatları. 

sut 12 ye kadar lıbul olunur. 10-12-14-18-18 (2U4) 5332 

! ATAT01H< CADOmt R._ bin.. : 
E TELEP'ON: ha : 
: Londra ve Ltverpol hatJan lçiD : 
! piyasanın lbttyacını t&'e ftpur!a. i 
: nm17 fiı>.ff'r ~lda.dır. : 
·········••4••••:.~~ ............... . 

OOK.TOR 
CELAi. YARJUN 

iÇ ffASTAUKLAJU 
il.mit mem1eket hastanen dahllt has

- dar seririyat şen. 
Pv.ardı1n maada her gün hastalarını 

lcabul ve tedavi eder. 
TELEFON: Ev1: 25'5 
6iuayenebane: '3956 
MUAYENEHANE adresi: ikinci Bey-

ler sokak numara !5 

Doktor Operatör 

DAHIOD 
tzMiR ASKERt HASTAHANESi 
K1JLAK. BUR.UN .-. BOCA.Z 
HA5TAUKLAR1 MUTEHASSW 

Ainci Be,ler tokalı No. (AO) 
HMltalanm 1ber gin ôileden .,.. 

kabul n tedui eti«. 

DOKTOR OPERATÖR 

SAMt KVLAKCI 
Kulak, burun. Boiaz hastalıkları 

Mtitehasmı 
1\lua~ : Birinci BeJler 

No. t! .. ftLEFON ~ me 
Bvt : Cö%tepe Tramvay c.t. Ne. 184 

TILU'ON :Ha 

Coeuk .............. wu.;a. ... 
o.. Stlle)'llUUI Çeıah 

.LomJranua {Tlae HMpital Fer SJek 
Chlldren} hutuesilade ikmatı t•n et
ınislir. 
Moayene hanesi ft Birinci herler Sa. 
Evi: Göztepe Karakol karşnft SM/l 

TELEFON: 2310 
3 - Kadifekalede 730 sayılı sokak

ta istin:-t duvan ve adi döşeme yapbnl
m<bı fen isleri müdürlüğündeki 1'.eıif ve 

Birine\ S1Dlf mittehams Doktor ~artname•i veçhile açık eksiltmeye ko-
Demir Ali KAJIÇJOCLU nulmuştur. Keşif bedeli 1404 lira 21 

Cilt n Tenasti) lmstabklan n kuruş muvakkat teminatı 105 lira 32 
ELEK'I'BJK 'lEDAVİLEll1 lrnruştur. Taliplerin teminatı Cümhuri-

Birimi Srrier Sokala No. 55.. lmdr yet merkez bankasına yatırarak mak
l'Jlı a Siaem.m •kMmtla sababtllD buzlariyle ihale tarihi olan 23/12/940 
elı:tllM bdu bastalaruat bl.ul .... Pazartesi günü saat 16 da encümene 

!11i1.ıEPQN ı a&n ınüracaatları. 8, l 2, 1 f!, 21 (2466) 

relınllı oııaıa Satın alına lıond.syonu BG1lıan
ll0111dan: 

Cin.i adet ıabminbedeJi ilk temina' 
lira Krı. lira Kq 

Elbise taklDl O 1 18619,92 1396,SO' 
Palto 145 c c 
iskarpin -çift- 339 2881.SO 216, 11 
Yıldızda bulunan okulumu ihtiyacı o)an yulcartda cinı ve milctarlarile taJı.. 

min bedelleri ve ilk teminatı yazılı Elbise ve pa1to ayni ıa.rtnamede ve iskerpin 
ayri bir şartnamede ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla 27/12/940 tarilüne 

rastlayan Cuma günü saat 10,30 da ve iskarpin saat 11 de elbise ve paltolar 
Gümüpuyunda Yübelc Mühendis mektebi mühasebesinde toplanacak olan ko· 
misyonumuzda eksiltmeye konulacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek \ u ilk 
teminatı yatırmak üzere ekıi1tmeden bir gün evvellne kadar okulumuza ve el,silt
me günü de Yüksek Mühendia mektebine gelmeleri. Şartnamede yazılı belgeleri 
ihtiva edecek olan kapalı zarfta teklif mektuplan eksiltmeden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde ven1mi~ bulunacaktır. Postada vaki olacak geçikmelCT ka-
bul edilmez. 11-16-21-26 5429(2466) 



llavacılılı ba11isleri . --. . . . . . . . . . . . 
Bir tayyare 

yerden havaya 
nasıl kalkar? 

--·--
Ta:;,;31are havada iste· 
diyi istikamete 
nı:t!d döner? •• 
iJk jo; tayyar~yı At:'rodromda rüzg3ra 

karsı bulundurmaktır. Pilot, motörün 
tııratul'nü açarak motörü azami süntle 
dr.v,cilirır ,.e 111:ılcine rüz~clra karşı i1e
ıiyr dv·Jru gitn1eye ba~!ar Tayyare yer
de ko,arken Pilot kontı-ol manivelasını 
11f'ri iterl'k eleuatörleri aşağı basar. bu 
ıurctle n1akinenin kuyruğunu havaya 
ck•c'fu kaldırır. 

Makinet1in hava içindeki harekeli ve 
pl"1"vanenin geriye getirdiği hava akın
tm tayyareyi yerden kaldırmağa kMi 
gelir. Kuyruk kısmı yerden tamamen 
kurtulup makine süratle ileriye doğru 
gi•ler. Sürat arttıkça ba_.an ağırlık aza
lır. Pilot makineyi bir de dümen vası
ta,iyle doğru yolunda götürür. 

PiLOT TAYYAREYİ 
NSIL HAV AT.ANDIRIR? 
Tayyare süratinin kAfi miktara çıktı

itını gören Pilot kontrol manivelasını 
geriye çekip elevatörle.-i kaldırır. Bu 
•meliye kuyruğu aşağı basar ve başı 
"'1karı kal<lırır. Bu suretle kanatların 
mil zaviyesi bliyüyüp havaya tesirleri 
artar. Yani kanatlar fazla miktarda h•
•n tutmuş olur. Tutulan fazla miktarda 
hava tayyareyi kaldıran kuvveti arttı
rır. Bu ıuretle tayyare yerden kalkıp 
uçmağa başlar. Motörün takati biiyük 
ve tayyare iyi tinten bir makine ise, Pi
lot kuyruğu a§•ğıda ve başı yukarıda 
tutarak dik meyüle makinesini istediği 
Jrtifaa çıkarır. 

Bu lrtifaa çıkınca kontrol manive!A
'1'11 ileri iterek elevatörlerı aşağı indirir. 
.Flu •uretle makine kuyruğunu kaldıra
rak düz bir seviyede uçar. 

Pilot sola dönmek isterse sol ayağını 
pt>dala basar. Diimen çubuğunun sol 
nihayetini ileri çekerek dümeni •ola 
ltırar. 

Bu iş makinenin kuyruğunu <ağa ve 
bo,ını sola atarak tayyareyi sola çevir
miş olur. Aynı sıu·etle sağ ayağını pe
dala basmakla rnakineyi ~ağa cevirıni~ 
olur. 

F. Y. 

lngilizler Trablus 
istihkamları önünd" 

- Ba,f'lrf11• 1 inci Sahilede -
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B. Bitlerin nut
ku yardımın 
artmasına se

he}' olacak 
Ya B. Hitlerin tahaldıü· 
müne boyun eğmelı, 
veya tngiltereye 
yardım etmelı lôzım --·-Londra, 15 (A.A) - Nevyork Taymi;; 

gazetesinin bir makalesine göre İngilte
reye tam yardım yapılması mc,,.,lesinde 
B. Hitlerin son nutku maliye nezareti
nin kararı üzerinde müe~ir olacaktır .. 
B. Bitler nutkunda Alınanyanın altın 
e_s:.ısı yerine ~ esası ikame ettiğini söy· 
leınişti. Yani llitlerin muvaffakıyeti ln
giliz - Amerikan iktısadi sisteminin or
tadan kalkmasına muadil olacaktır. Kon
gre maliye nezaretinin yardım projesini 
tetkik ettiği zaman iki şıktan birini ter
cih etmek mecburiyetinde kalacaktır. 
Yani B. Hitlerin tahakkümüne boyun 
eğmemek için İngiltereye geniş mali 
yardımlarda bulunmasını tasvip ede
cektir. 

EN l\rÜKE:M!ıIEL TAYYARE 
FABRİKALARI İNGİLTERE 
HESABINA ÇALIŞACAK 
Nevyork, 15 (A.A) - Nevyork He

rald Tribun gazetesinin verdiği malil
mata göre Amerikanın me~hur Kurtis 
ve Rays tayyare fabrikaları Amerika 
hükiimeti hesabına bütün avcı tayyare
leri in$8atını durdurmnşlardır. Bu fab
rikaların istihsalJ\tı kim.ilen İngiltereye 
gönderilecektir. Bu çok modern avcı 
tnyyarelerinden yüzlercesi İngiltereye 
~önderilinceye kadar bu hal devam ede· 
cektir. 

ASKERİ VAZiYEr 

Afrika ve Ama
vutlı..kta nere
de tutunabi

lecekler? 
TRABLUSTA TOBRUKA DOG· 

RU ÇEKiLiYORLAR · ARNA· 
VUTLUKTA YUNANlllARI 

DURDURAMADILAR 
Son İngiliz tebliğine göre İngiliz or

dusu dJşınanını muzafferane tazyiklııde 
dC'Vam ederek Mısır hududunu asmıs 
ve şimdi Libya topraklarına girmlş(ir. 
Yani Sidi Barraniden Bardiyaya kadar 
olan ve ltalyanlar tarafından aylardan
beri müstahkem bir zencir hali."le kon
duğu ilan edilen 150 kilometrelik sahil 
mıntakasının hiç bir noktasında bozgun 
veren İtalyan ordusu tutunamamı~, mu
kavemetc muktedir olamamıştır. 

İtalyanların Sollwnda cehennem ge
çidinde İngiliz bataryalarının şiddetli 
ateşi altında ricat ederken büyilk zayi
ata uğradıkları tahmin edilmektedir. Bu 
mevki sahili takiben Solluma giden dar 
bir yoldan ibarettir ki İngiliz donanma
sının kara ve hava kuvvet1eriyle te,ri
ki mesaisi sayesinde İtalyanlar için hafif 
bir eebennem haline geldiği zannedile
bilir. 

Libya topraklarında İtalyan ordusu
nun kuvvetle teçhiz edilmiş ilk müda
faa mevkii Bardiyadır. 

Bardiyanm İngilizler tarafından işgal 
edilip edilmediği hakkında henüz roa
lümatımız mevcut değilse de Bardiya
dan İtalyanların yine mUhim ve müs
tahkem bir mevkileri olan Tobruka doğ
ru büyilk İtalyan kuvvetlerinin dağınık 
kollar halinde ricat tmekte okluğu öğ-

AllER.iKA LİMANLARINDAKİ renildiğine göre İtalyanların Libyada 
v APURLAR DA VERİLECEK Mİ? nerede ve hangi hatta mukavemet ede
Nevyork, 15 (A.A) _ Amerika li- cekleri henüz bilinemez. 

HARP YE ITALYANLAR 
Italya medeni 
milletler cami
asına ne zan1an 

girer? 
BJr İngiliz gazetesine. 
göre, anealı Faşist 
boyunduruğundan 
lııırtulduğu gün •• -·-Londra 15 (A.A) - «Evning Stan-

dard> gazetesi Mısır garp çölünde İngi
lizlerin İtalyanlara karşı kazandıkları 
zafer münasebetiyle şunları yazıyor: 
Düşmanı küçük gönniyoruz. İtalyan 

milletinin insaniyete yaptığı büyük hiz· 
metleri müdrikiz. Eğer İtalyan milleti 
gayretlerini bizim zaferimiz için sarfet
se bu millet fB§ist boyunduruğundan 
kurtulabilir. O vakıt medeni milletler 
camiasında yeTini alabilecektir. lngilte
re bunu temin edebilirse bu İngiltere 
tarihinin en kıymetli bir günü olacaktır. 
Aynı gazetenin başka bir muhabiri 

de diyor ki: ltalyeyı harp dışında tuta
cak yegane şey bizini zaferimizden iba
ret olabilir. Bunu göstermek fırsatı eli
mize geçmiştir. İtalya için harbı kazan
malt imkAru olmadıJıını İtalyan milleti
ne göstermelidir. İndirdiğimiz ağır dar
belere birbiri ardınca devam .. delim. 
(20) bin esir 20 defa 100 bin kelimeden 
daha kuvvetlidir. 

Fakat propagandamızı da ihmal etmi
yelim. ltalyanlara, Almanlara karşı her 
zaman besledikleri kini hatırlatalım. 
İtalyan milletini zaferin kE!'lldilerl için 
milınkiln olamıyacağına ikna ettij!imiz 
giln fa§ist İtalya paramparça olacektır. 

---~---

SON HAVA HARPLARI 

1940 

Münakalat Vekilimiz 
dün Istanbula gitti 

----------:x*x.---------
TREHLERDE TEHZ1LATLI TARİFELERİN 
KALDIRILACA.CI HABERİ ASIL.SiZDiR ... 

İstanbul, 15 (Telefonla) - Münakalat vekili B. Cevdet Kerim İncedayı bu
gün şehrimize geJmi.ıtir. Vekil yarın vekfilete baj:lı milc...,..,Jerde t~tkiklcrcl. 
bulunacaktır. İncedayı beyanatındatı-enlerde tenzillitlı tarifelerin kaldırıl,,. 
cağı hakkındaki haberlerin doğru olmadığını söylemiştir. 

Borsada iki çay taştı, ba
zı yerleri sular bastı 

--------x.x~----~---
NüSusça zayiat yoktur.. LAzım gelen tedbirler 

hükümetçe ittihaz olunmuştur ... 
Bursa 15 (Hususi) - Son yağmurlar

dan dolayı, Mustafa Kemalpaşa kazasın
dan geçen Hanife çayı ve Karacabey
den geçen Simav çayı gedik açarak ba
zı yerleri istila etmi,ştir. Hükümet tara
fından sulann istilasına uğrıyan yerler
d" tedbirler alınmaktadır. Simav çayı-

nın seviyesi bir metre yedi santirnetre 
yükselmiştir. Kasaba içinde gedik açan 
çay bir mahalleyi istilaya başlamış ve 
bazı evler •u altında kalmıştır. NUfu!
ça uyiat yoktıır. Hanife deresi de Ker
piççi!...- köyünden bir gedik açmı,ş ve 
Durubey köyilnli sular isti!A etmiştir. 

Kahraman askerleriwize 
verilen kışlık hediyeler 

-~~~~~~~-.-
Ankara, 15 (A.A) - Aakerleriınlze kışlık armağanlara dair bugün Antalya 

ve Trabzondan aldığunız telgraflar ilk parti olarak Antalyada S800 pamuklu 
-n Trabzonda bin küsur muhtelif yün!U e,ya toplandığını ve alakadar ma
kamlara tevdi edildilni bildirmektedir. 

manlarında bulunan bir çok vapurların İngiliz ordusunun darbesi o kadar ALMAN RESMİ TEBLİCiİ 
bitara!hk kamınuna uygun olarak İn- ani ve şa~ırlıcı olmuştur ki general Ve- Berlln, 15 (A.A) - Alman tebliği, Italyan tayyare· 
il sl velin zaferini en son hadde kadar getir- münferit Alman tayyarelerının· · alçaktan g· tereye te im edilip edilemiyeceği 

Malta üzerine 
iki hava akını 

yapıldı 

mrsclesi tetkik edilmektedir. Bu vapur- mesi beklenebilir. ucarak eenubl ve Merkezi İngilterede } • • b• 
!arın en mühimmi Amerjka limanların- YUNAN CEPHESlNDE askeri •hemmiyetleri olan müteaddit ennın Jr 
da bekliyen 70 Danimarka, 12 Fransız, Yunan cephesine gelince: Yunan teb- hedeflere taarruz ettiklerini, büyük bir 
s Norveç ve 20 İtalyan vapurudur. liğlerinden anlıyoruz ki Elen orduları endüstı-i müessesesine büyük çapta bom- hÜCUmU 

---'tr harekatın teşebbüsilnü ellerinde tut- baların isabetle atıldığını, İngiliz tayya-

/ l h makta olup İtalyanların nevmidane mu- relerinin Alman topraklarına taarruzlar ---
ta yada da ili inhi· kavemetlerini kırmakta devam ediyor- yapmadıklanru, yalnız işgal altında iki BALIKÇI KULÜBELERiNE 
l kl !ar İta] anlar A 10 t f da · limanın bombardıman edildi"'-' ve ba-...:.[ b. ' y v nya e ra ın sıper- .. ~ VE KOYUNLARA ATEŞ u ya aşı yor gı I !er ka=akla meşguldurlar. Bu hru:ırlık- sarat olmadığını bildiriyor. 

-- lardan ttalyan ordusunun arkasını sa- AÇlllŞLAft 
- 8Qftarafı 1 inci Sahifede - hile vererek "8hiJ kısmında bir mildafaa İNGİLİZ RESMi TEBLİÖİ nı 

--···--
SiViLLER ARASINOA ZAYi· 

AT AZ. HASARAT TA 
PEK HAFiF 

la<tırmal..tadır. Jo'a•ist pa,.(i<iJle ordu er- hattı kurma~a çalışacağı zannedilebilir. Londra, 15 (A.A) - Hava ve dahili Atina, 15 (A.A) - Umuınl emniyet Malta, 15 (A.A) - Resmi tebliğ : BI» 
·inı nra'1nda \e hiant ordu şelleri için- l\Icrkez cephesinde muharebeleT Yunan- emniyet nezaretleri bildiriyor : nezaretinden bildirildiğine göre dü<man ke~i{ vazifesi gördi!lü anlaşılan bir dü'i"" 

Jc mevcut ofo:ı ilıtilıiUar gittik(e art- lıların lehinde inkişaf etmektedir. Ha- Sahil muhafaza teşkilfılına mensup tayyareleri bugün memleket dahilinde man teşekkülü dün sabah Malta üze"·in-
ıııaktadır. rekatın bundan sonraki cereyanı bakı- ~!ar düşman işgali altındaki Brest bazı kasabaları bombardıman etmiştir. de uçmuştur. Hava müdafaa bataı·yala-

dır. Motörlü lrgiliz kuvvetlerinin ORTA SIKJF İTAI,YA.;LARA nıından büyük ehemmiyeti haiz olan bir ve Loryant liınanlarına taarruz etmiş- Hasar ve insanca zayiat yoktur. Buka- rı ates açmıştır. HiÇ bir bomba at;lma-
bat basınJan ı·zak 0t~a!an raporla- HÜCU;\L çok sırtlar işgal edilmiştir. İtalyanlar !erdir. Bütün tayyarelerimiz üslerine sahaların birinde dii.şı:nan tayyareleri al- mıştır. Daha sonra ,ıııeç vakit başka tay-

' , Gazeteler sulha taıilfl<ır guriinenlere <ahi! cephesinde olduğu gibi merkez dönmüşleı·dir, caktan ucarak balıkçı kulübelerini bom- yare teşekkülleri adanın üzerinde uça• 
rın sürat.~ f".me!ine mani olduğu t• 0 •ruzda bulunm,·ıkta ve hu'·ku'"met en- · ürül · · ak ht lif 1 bo bal tın l • · h• ı· 1 d · habe l - cephesinde d" hiç bir noktada Yunan -•- bardıman etmişler, koyun s·· · erını r mu e yer ere m ar a ıs ar-
ıçın · ' ıre er aıma ıon r er- füe izhar etmektedir. Trablustaki İtal- ileri hareketini durdurmağa muvaffak &OV"_. RUS ·ad h mitralyöz ateşine tutmuşlardır. dır. Sivil halk arasında az uyiat olmu• 
den daha ileridedir. İtalyanlar anu- yau mağl\ıbiyeti Faşist hükümeti için olamamışlardır. oll"o:;• Ji a ava Aaliıkadar makamlara gelen mütem- ve eşhasa ait binalarda hafif hasarlar 
dane bir mukavemetle lngiliz ileri engel teşkil eden dahili amillerin tesiri- Son haberlere göre Yunan ordusu altını tecrübeleri.. mim raporlara göre İtalyanların Epirde kaydedilmiştir. İngillı hava kuvvetle• 
hareketini durdurmağa çalışıyorlar- ne .atfo<!ilm~ktedir. Lavora Faşista gaze- Ergirinin 30 kilometre şimali .şarkisin- Moskova, 15 (A.A) _ Don nehri tize· İgumenitsadan ricatleri esnasında alıp rinden hiç bir zayiat yoktur. 

d b d • ·ı· h 1 • (esı dıvor kı : de olan Tepede! c· ar d İtal · d ilhim' d · ı k zl .nöfürdültleri eşraftan dört kidn;n lki-aa a a~ya ogru ngı ız .am esı Harbın dc\'aın ettiği esnada İtalyan en ıv ın a yan- nn e en m emıryo u mer e erin- ~ ~-
t h 1 d lm kted !arı tazyik etmektedir.Önümüzdeki gün· den biri olan Rostofta dün bir hava akı- betleri meçhuldiir. Makı•neye am ızı ı e evam e e ır. orta •ınıf tabakaları tam bir \'atan haini ı -d k h ha 

L .b h eı ~ ço mü im rcketler yapılacai\"ı nı tecrübesi yapılnu tır, Alarm 90 dnki-
ı ya ududıı yakınında bir tek ~ehresi)·lc ortaya çıkmıştır. Ve bir va- ve Yunanlıların kat'i muvaffakıyetine ka sürmliştür. Rosı. f, c~nup ınıntaka- l'UNANİSTANDA GIDA 

yol vardır ki bu yol Ingilız donan- tan h•i~i mımnıclr'i göre~ek_ bu sınıf _te- doğru daha mühim adımlar alacakları sında alarm tecrübesi yapan üçüncü şe- MADDELERt f erilirken 
ması ve l.av11 kuvvetl<>rİ tarafından ret~utsıız \'C merharnctsız mıha edile· kuvvetle tahmin edilmektedir hirdir Atina, 15 (A.A) - Roma radyosu ia- ;.'!,, 

·· , .. b ba d d"l k ce r. --•-- -·-- şe balomından Yunanistanın fena vazi-
~e~_e gHunc.uz 0~ • r ıman e ı me - Popolo Di Roma gazetesi çok kuvvet- yette bulunduğunu iddia etmektedir. MARE'AL PETE 
ıe •r. alıfo geçıdı denen bu yolda li bir ıe.-yatname neşrederek bozguncu- Afrikadaki son Italya barba Radyo bu hususta tamamiyle müsterih y 
Craçyan: or Juları bir kaç ay evvel iuk zihniyetinm kat'i olarak refedilme- olabilir. Yunan milleti ve Yunan ordu- -

şiddetli bir d"rbe yemişlerdir. Bugün sini talep et_me~t~dir. . zaferlerden henu'"•z yeni• su mütecavize karşı sonuna kadar, yani Bı•r 1•st1•şar ... I meC• 
kendilerini takip eden lngir ] d Mmr vazıyeti hakkında verilen resmi nihai zafere kadar mücadele etmeğe ki-

. . . ız er en haberler çok ima ve tehirsizdir.. Sidi 
aynı darbeyı yedıklerı muhakkak- Barraninin İnnilizlerin eline g~esı· b 1 !ayet edeeek mikdarda yiyecek buluyor. Jı•S kurma~7' " -···· SODra aş Jyormuş Yunanistanın geniı; mikyasta yapmağa n. tır. kabul edilmekte ise de hiç bir tafsilat ... . devam ettiği ithalat hariç olmak üzere 

Harp timdi Libya hududunda verilmediğinden ahali arasında şuradan - --- Metaksas hükümetinin son dört sene • • d 
ıtaırruııar tarafından hazırlanan İ•- buradan toplanan maıfunat hararetli MAJESTE INGILIZ KRALI GE SURiYELiLER I I I içinde memleketin mümkün olduğu ka- nıyetin e lihkfunl~r e~ra"fı11da cereyan etmek- tefsir!cre yol açmaktadır. - • NG L Z ZA. dar geniş ölçüde bilhassa gıda ihtiyaç- " 

u - AJIALİ VAZİYETİ MÜDRİK 1 1 1 1 1 1 Vişi, 15 (A.A) - Bugürı saat 11 .,. 
ledi•. Fal<at İngiliz donanması ltal- Ahali memleketin içine düştüğU bu NERAL VEVEL TEBR K ETT FERLER NDEN SEV NÇ ÇINDE ~ı:;-~;kaıo:;!~~erke~:::ınJ~e~~:~ toµ'.ınan nazırlar heyetinde mareşal 
yan mevzilerini arkadan vur.r.akta- müşkül vaziyeti kavrıyacak derecede Londra, 15 (A.A) _ Kral orta $ark Roma 15 (A.A) - Popolo gazetesin- unutmamak J••·mdır. Pcten bir istişari meclis kurmak hu;u-
dır. malum• ata sahı'p bulunmaktadır. Bazı ~-•- sundaki niyetini bil·"-'·"·. orduları başkumandanı general Vevele de B. Ansaldo bir makale neşretmiştir. ~ ....... ~ 

gazetelere göre Faşist partisinin reisleri bir tebrik telgrafı göndermiştir. Kral bu Muharrir bu makalesinde Arnavutluk ' Londra, 15 (A.A) - Royterin diplo-
IT AL y AN ESİRLERi Fasist rejiminin bidayetinde muhtelif telgrafta diyor ki : ve balı çölü harekatını mevzuubahs ede- Ro a ada b. 1 ınatik muhabiri yazıyor : Mareşal Peten 
ÇOK MEMNUN usullerle intizamı muhafazaya memur Batı çölündeki zafer münasebetiyle rek diyor ki: Bir tngiliz mebusu avamı m ny Jr jile Lava! arasında vukua gelen ani bir 
- edilen genç Faşist teskilatı reislerile te- kwnandanız altındaki bütün kuvvetle- kamarasında mizahlı bir eda ile şunu ı J 1 nyrılık: hakkında henüz tam ve kafi bit• 
l•ker.deriye l S (A.A) - Royte- masa baı;lamışlardır. re hararetli tebriklerimi bildirmenizi ri· söylemi,ştir: İngiltere daha yeni başlı- petrO yangını t malfımat yoktur. Fakat mareşal Pe'•I"'' 

rin hususi muhabiri lngiliz nakliye Matbuatın bir kısmı vaziyetin ca ederim. Bu milşl:ül hareketi hazırla- yor. ı bu 11ynlığ1 ilan şeraiti siyasi olmo'd " 
ı::ernilerinin mütemadiyen harp esi- ehemmiyetini saklanıaktadır .. Bazı şa- mak şerefi siıe ve her üç sınıhn genel İtalya da öyle ... O da yeni başlıyor. ~. ıktı ziyade şah.ri bir anJaşmazlığın mPvc•ıı'i-

kı hıslaı· bozguncu bir tavır takınmak- kunnaylarma aittir. Adetçe faik bir ~ 1 yetini göstermektedir. Bu değl~mei(r A 1-
ı i taşıma '.l meşgul olduklarını ve tan çekinmemektedir. Bunlara siddetle dilşınana karşı büyük muvaffakıyetle SUR1YEULER SEVİNÇ lÇtNDE ınanyarun muvafakati, anlaşmazlığın ,;-
bu esir tehacümü karşısında lngiliz ihtarlar yapılması ve dinlemezlerse mer- tetevvüç eden bu zaferde dominyonlar, Kahire 15 (A.A) _ Surlyede terlıl.9 Büfnoe• • BuiıoPina • Be- Y•_setle hiç olmaua Almanya ile ol• n 
memurlarının müşkülata uğradıkla- hametsizce hareket edilmesi lüzumu bil- Hindistan ve hilr Fransa kıtalarmm bü· edilerek bu .sabah buraya gelen bir ~ münasebetlerle alllı:adar bulunmaclı~ı 
nnı bildiriyor. Bir memur on bin dirilmektedir. yük rol oynadıklarını öğrenmekle bil· Fraruız çavuşu lngi]izi.erin garp çölün- .sarabya yolu 1111' lıaç hİ.9sinl vermektedir. Flanden Alman• '' 
battaniye tedariki için uğraşmakta Gazeteler İngiliz imparatorluğunun yük memnuniyet ve iftihar duydum. cieki .zaferlerinin Suriye halkı tarafın- gün Jıapalı lıalaeaJı için her halde Lava! kadar şayanı ';g: 
-d· p be .. .. .1 b" d" bütün kuvvetlerirun İtalyaya karşı kul- dan sevinçle ı..--ıland""'~ı bildirın'-tir. Bükreş 15 (A.A) _ Telejan ile Vane buldilr. Fakat Flanden Lavali süph.lı 
1

• '· <'rsem gunu __ ıı:emı ere_ . ın ı- ianıldıgı· nı yazarak ahalı"yı' disı'plinlı· ha- A"IERIKA0 GAZETELERİ.,..,. ~. .,.... ...,. ' te1••-1-' tti n1 k mil 1 ,olıı J j ] 1 b k " "'m Halk 80kaklarda birbirine Sidi Barrani Kanagareska arasındaki demiryolu köp- . ........, ~ ren ay ~~ro m- e " .1 rı ~n ta yan ar ugun es ısınden rekete davet ediyorlar. Bu neşriyat Mı- NEŞRİYATI diye bağırmaktadır. rilsilnün altından geçen petrol borula· bır mazıye ~ değ_i:ldir. Londrada~. 
daha mesutturlar. Muhabirin beş sırda İngilizler tarafından kazanılan Nevyork, 15 (AA) - İngiliz ordu- nnın ı--·- neticesinde patlam••ı ,. __ _, Fransız mahfillerıne gore Flanden dog 

d k k 1 1 1 f · İ al d dırd ~'-- Lib Aynı çavuşun ifadesine göre İtalyan A<Ua - .....,,,.. dan d fi lı: 1 t ya~m ·., i ızı ta yan arı görmek 7.a erın t ya a uyan ığı en.,;..,ler sunun gaTJ) çöliiowie ve · yadaki mu- tarek k ne bir yangın -'-·- ve köprtiniln ay-'-· ru . o.ğruya sele ı_ adar t_ehl_ ike i_ e-
hakk d b. fikir" k d' aff tl k b har mü e omisyonu içın' Suriyede m"~ ~,.. - ,.,_,_, --'''- ,_._.,_ için üsera kampına gitmiş ve esi ın a ır verme te ır. z eriye eri 1':.-;.o.ı· asınında a- "" lanndan biri yılolnuştır. Ploeşti ile Ku- """" euumeme ... .......,-. Ve dumen üze-

li 1 ı k d" · - k .. ı· ek ALMANLAR NE DİYORDU? retle mevzuubah1ö olmaktadır. Herald küH\tın arbnuından dolayı komisyonun zau arasındaki münaka!At be• altı gun" rinde ayni derecede kat't idare nüfuzu• 
a yan.ar en ısını şar ı soy ıyer T "··] dığı .. Alm d Tr'b De li N' 1 artık 12 subaydan ibaret olan ru:ası adedi •im- • lik d ld p b • 1 c1· . I d. Es I .. k h l aarruzun ~ a gun anya a ı un ve y · ıyoz gru:ete eri • duracaktır. Bu yol Bilkreşi Bukovina nama· . eği ir. etenin etrafında u• 

eg.en ırmış er ır. ır er ıyı a va - çıkan Vestafalişe Çaytungun askeri mu- İtalyanlar Akdenize bizim deniz diyemi- di 6 subaya lııdl:rilmiştir. ve Besarabyaya ve Sovyeı Poloııyasma lunan diğer eşhu her halde ehemmi)" .. 
1ı yediklerinden dolayı çok memnu- harriri tarafından yazılan şu sözlerin yeceklerdir, diyorlar. bağlıyan yoldu: ti gittikçe artan roller oynıyacaklaı·dır. 
niyet gös:eriyorlar. şimdi nakli alaka uyandırmaktıidır : ";)o ESK1 KOMlSER HA!ü:KET E'IT1 önümüzdeki haftalar zarfında vazivetiıı 

Mısırda biiyük bir sevinç ve he- •Arazi müşkıilatı dolayısiyle ve mo- 8, HIJLER VE 0, MUSSQ. Cenevre 15 (A.A) - Fransanın sabık BİR ÇOK KOMÜNİST TEVKİF inkişafı sürprizler verebilir, . 
h .. k.. .. , t d' Baz törize kıtaların geniş mmtakada yapa- IJ Suriye yüksek koınkeri Püo Beyruttan EDİLDİ.. _,._ 

yecan u um s~~m~~ e ır. . ı ga- cakları hücumlaı· gizli kapaklı olamıya- Fransaya hareket et.ın~tir. Yeni komi- Bükr 15 ( ) 1 ·ı· t 1 • 
:ı:eteler ısıkları sondurme talimatna- cağından ne İngillı, ne de İtalyanların Lı·.rı BULU'UYODLAR ser gelinceye kadar bu vazifeyi Suriye çok ko.:'trustıe~~ tevkllRo..%fcı;l;~il~ ngı iZ aggare erı 
ın~•inin tadilinden bile bahsediyor- bir sürpriz taarruzu yapmaları ihtimali Y n askeri kuvvetleri başkumandanı general rilmekted' T bli" b k ünistl · k 
MI mevcut dejli]dir .. • • Fujer görecektir. serisinin ~: ~m muııallirın ~= AVLONYAOA iAŞE OEPOL4• 

l\IARE.')AL BADOGLİYOYA - B~taralı 1 inci Sahilede - 10e1ıdeurgun· tevzu iını:l.eveteeşetmbbektüsedir~.en yahudiler RINI VE TAYYARE MEYDl\ft 
- •- HÜCUM.. arasında yeni bir mülakat vuku bulaca- Bunda Hitlerin eski mütte(ikinden ay- " 11 

B Y Romadan bildirildiğine göre Rejıma Fa- ğını büyük harflerle ilan etmektedirler. rılması sırasının geldiği kaydedilmekte· -•- lARINI BQMBALAOILAR 
ir IUtan pre11~esi öldü 'ista gazetesinde Faşist partisi sabık ge- Deyli Ekı;prcs gazetesinin Nevyorktan dir. Nevyorktan gelen haberlerde ilave .JAPONY ADA 
.Atina, 15 (A.Al - Yunan prensesi ne! sekreteri Farinaçi tarafından mare- istihbarına göre iki diktatör Münibte edildiğine göre ınülakatı talep eden Dü- Atina, 15 (AA) - İngiliz hava ku.-

Mori bu~lln ımat 16.•0 ıa vefat etmiştir. şal Badogliyoya hücwn edilerek salon- buluşacaklardır. Kendilerine fon Rib- çedir. B. Mussolini karada, havada ve Fe11Jıaltide tedbirler vetlerine mensup tayyareler cumartesi 
Yt'""" kroiı Joriun kızı olan prenses 20 !arda ve kulüplerde Yunan taarruzuna bentrop ve Kont Ciano refakat edecek- denizde uiradıldan hezimetler dolayısl· Tokyo, 15 (A.A) - Umumt seferber- günii iki defa Avlonyayı bombaı·dımalt 
ouhat 1867 de doğmuştu. muhalif olduğunu söylemekle itham ]erdir. Muhabir şu malfunatı vermekle· le memlekette husule gelen galeyandan li1ı: meclisi hüküır.ete dı, ticareti kontrol etmişlerdir. Bombardımanların birind-

Atina, 15 (A.A) - Prenses Marinin edilmesi hakkında bazı tafsilAt veril~ dir : Avrupanın bitaraf bir hükümet korkmaktadır. B. Hitler ise talıalcfiiiınil ve matbuata sansör konması için salA- sinde bombalar iaşe depolarına ve oto' 
v~r,ı. miin"'rh<-tivle Yunan kralı Jorj mektedir. Mareşal Arnavutluktaki hare- merkezinden Amcrikaya gelen haberle- altında bulunan memleketlerde İtalyan hlyet verilmesini ittifakla kabul etmiş- mobil parklarına düşnüş, ikinci hücUJll 
sarayda iiç hafta matem tutulmasını, kntı muvaffakıyetle neticelendireceğini re göre Alman erkiuıharbiye reisi J1ı>n hezimetleriıain uyancbnıeafı aklslerdeu tir. Hilkümet bu salAiıiyeti derhal kul- esnasında da tayyare meydanı mü~ 
emretmiştir. 1 taahhüt etmişti. l{aıpel B. Bitlere bir rapor venııiftir. en~ etmelı:tedir. !anacaktır. surette bombardıman edilmiştir. 


