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DEVAM MÜDDETİ Türkive için Hariç için 
Stınelik....... 1400 2900 
Altı avhk........ 750 1650 

Gil:ıil ~eçmi~ nüshalar (25) kuruştur .. 
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;Jfın m"ind •ı<'eatından gazetemiz. mesuliyet kabu1 etmez 

1 nf}itter<'d.e clfüdiriilcn Almaıı tay~arelerinden birinin pilotu tedam 
edilmeğe götiirlilüyor 
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Çörçil 
1 )iişınan laı·ını 

Kendi sila hlar ile 
Yenmeğe çalışıyor 

ALMAN HAVA HÜCUMU 
Şimali lngiltere 
ve Londra böl-
gesi taarruza 

Vatandaş 
Bu soğuk günlerde hudutları bekleyip emni . 
yet \"e hürriyetimizi temin eden kahraman 
Mehmetçikleri dü"?ün.. E.i{cr şimdiye kadar oıı- ' 
lara kışlık bir hediye vermedinse. bunu tedarik 
eyleyip göndermekte istical et .. 

·-----' Cii.mhuriyetin ve Cümhu.riyet e.set"lerlnin 'b~kçisi, Hhalılcın çıkar aiı/Gai go.:zetedü-

ltalyan 'Alrikası aa 
hilleri atef içinde 

lngiliz donan
ması bütün ........ ~, 
leri bombardi· 

man ediyor 
Jtaıyanlar obüs yağma· 

YENİ ASIB Matbaasında basılmıştır 

ru altında rnevzflepJnl Orta ıark Jngiliz omula.n başkumandanı general V evet ve erkdnıharbiı,-eli Ciridi .ftyatttleri esna.sındcı 

.:.:;~;1j-'~~J; ""'"'if iiiiöJil"'ff iftP"""'"' Yunan • ltalyan harbı "''I'iiiiiii"'iiU'CüM""m 
man mevzilerini obüı yağmuruna .. • .. şı·ddetıı• kara 
tutnnlflur. ltalyanlar tiddetli kara Jta} • t M k A Alnı 
hücwnuna dayanabihnek için mü- yan nca w El nl - er ezı an-
::..d. m=~.;~n hatb kesildi, raF1 elin ~ er yada ve Ber-

tngiliz harekatının devamlı m u- k 1 • h 1 er yor ar ı· d 
vaffakıyetinin büyük bir kısmı do- açan arın"'" a 1 -·- 1 ın e yan~ın-
nanma, hava kuvvetleri ve ordu ara- edili·yor AL0M0A~RUOR~0u8s0uME~AEL Y1A1YA )ar . çıkanldı 
sındaki tam bir it birliği aayesinde b 
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temin edilmektedir. ••- -·-
INGiUZ AMIRALUôININ İtalyan resmi telılJğl de BAŞLAOI? BePlfnde ldr Metffepoll• 
TEBLlCt Jnglflz tazyilıinin de- Attna. 16 (A.Al~ 5~ numarah Yu· ten nalıllyatunn tatDlne 
Londra 16 (A.A) - İngiliz ami- vam ettiğini lıaydediyor nan tebliği : . Cephede muvaffakıyedl mecJJUPlyet ltasd oldu.. 

U aradJ rallık dairesi şu tebliği ne§retmiştir : Roma, 16 (A.A) - İtalyan umumi ka- mevzü muhare'!>eler vukua .geldi.. ~eni Londra, 16 ( A.A) _ Bu sabah ötre-
~ Akdeniz lııgiliz filoıunW1 ciizii- rarg8h.ının 192 numaralı tebliği : tepeler ele gcçırd.Jk. Bir nrikdar esır de nildiğine göre diin gece İngiliz bombar-

ŞE\'K~'T BİLGİN 

i..'.orçd nutuklarıııdan birinde : ııBiz - · - tamları Sidi Barrani ve Bardiya mın- Trablusgarp hudut mıntakasmda dil~- aldl.k. Büyük nıikdarda mitralyöz ve ha· dıman tayyareleri Bertin bölgesinde.ki 
düşmanı kendi !'ilahiyle yeneceğiz,. de- Şimal bölgesinde bina• takalannda harekatta bulunan kara manınB d~ lde~~tl e~hekteru:. kkUl vanB,,~~!~EPnamB~U:-KAB V ~ u !~ıearflerdır.Uzerine uzun bir taarruz yap. 
blİşti.. ı d L dfA. ku 1 . r ._ b" . b" ı• w • u usman CU\'\e en ava tc:se - v .1.-un n.D --

Şimdiye kodar vekayi onun c:özJerini ar a nasar VaP, !lef' vvet erıy e 81Kl ır ış ır ıgı yap. lerinıiz tarafından bombardıman edil- ManMtır, l G (AA) - Royterin Ya- ALMAN RESMi TEBLİtİ 
tekzip etmemiştir. yerlerde hasar Ve mağa devam etmişlerdir. Gece Bar- mekte ve düşmanın zırhlı teşekkülleri goslnv - Arna''Utluk hu dudundaki mu · Berlin, 16 (A.A) _ Alman başku-

İngili:ı dcvJet adauu, Fransa lınrbını inSGfl ZG"latı "Olı.. diyaya kar§ı !İddetli bir deniz ~n_ı- kay~~lara d~çar olmakt.a.?ır',. .. hnhirinc nazaran ~imal mıntakasmda mandan lımnın tebliği : Dün gece İngiliz. 
Almanyaya kazandıran maddi ve mn- Lo dra 16 (A°'.A) (!!il" h bardıman& yapılmıstır. Bu lngılız Şaıki Afıikada Asab uzeı me duşına- muharebe dün uzun menzilli topların tayyareleri Alm~m arazisine bir mikdar 
nevi unsurlardan istifadeye imkan bul- n. •W• • :-- n"' ız a~a ne- h ·ı · · h ~ Lt ·. run bir hava l.i.icwnu '·ukubulmasından di.iellosun:ı inhisar etmiştir. Pogradeçin infilak: ve yangın bombası atmışlardır_ 

F hi h ki · zaretinm tebhgı: Diın ~~ duş~an ~ gemı ermm .are atın~ ~anı ~1- baz1 binalar hasara uğı·mmştır. batı şimalinde Yunan kıtaları iki buçuk Berlinde stıçaklarda çıkan bazı ateşler 
=·bıhl~ykuJa ol:nı:;amıy~~ ~ombardıman ta~arelerı ~gilteıre ~ma- maga çal~an torpıl atıcı küçulc duf- ROYTERİN ''ERDİGi TAI<'SİJA'f kilouıetre ilerlemişlerdir. Bilflln cephe- derhal tahdit edilmiştir. İclerinde iki 
L--,.1 ~--besi teckil etmiştir. l\lap""no lınde sınai bir bolgeye hücum etmişler- m an motörbotlannın mukabil taar- Londra 16 (AA) Gorp rölünde ha de ı;ok kar yağmnktadır. hastane dnhil olduğu halde bir kaç bina 
-..m~ wu- " dir. Biıınlarda ha.c;.-ırlar vukua gelmjs ffakı ti rd- ..ı•hn· • k b' 1 ·in :-:- 4 

" • - A ... 11·1AN ORDUSU ITAL"V'AYA Fransayı kurtaramamış, Fransız ordusi'ı . . t lı t B' h' l' ruzu muva ye e ta a:n iflır. re atta u uı1;m gili~ orduları rn:zdın- l'1L<IT " 'a hasara uğramıştır. Bir metrepoliten hat-
tuihlnin en fccl hezimetiyle kar,:ılaı:- ~nsanca zaylr ~~ nuş ~tf· . ır t~ e Harp gemilerine torpil &tmağa teşeb- dekl Roy~r aj<.nsınm muhabiri bildiri- DOÖRU İLERLİYOR MU? tında münakalat muvakkaten tatil edil-
- b ha et f · b"lh azı yangır. ar çu ış ve 1 aıye ın- b d b t yor · İngiliz kıtaatı httrl t ho il · D.ün 7be~ Arnavut ve. iki İtalyan il!'• ın4;tir. Diğer maha1Jerde yalnız binalar--htu ~!~~il riyr 
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•• ahs- dan siiratle si>ndüriilınü.,tür. Londra ÜS e en ir tal}•an denizaltı gemisi h ; ~tı d • tı 'ı'ct' il~,mcal erı k '1' anlıl t 1 Jm 1 d 
18 ru ZıuuQLD e ge ıg arb şup e b"'l . . bcı k m1ar . k d d t , . . f d ,_ _ arcı-:a na evam e ne e cen a ınan erı un ara es nn O uş :ır ır. da az hasarlar olmuştur. Hcrkonöa biz 
JÖtilrmez- bir hakikattir. ÇörçH im haki- ~ gesı:ıın zı . ısı ı Uzerme de fi- e es royer,erırnıı: tara m an t.:Hıtı- esirlerin adcd.i 'Ç'C iğtinı:ım o~unan harp İtalyanlar ordularında yiyecek fıkdam l.ilise tam isabet eden bi.1' bomba tesiri-
b.ti her kesten daha iyi anl1yarnk cid- çuk mi.ky~sta hır taa;nız yapılmışsa da nlmı§hr. . ma zenı<".sinin ın~kdan gitükçc çoğal- o1'Juğmm, İtnll:ada han, propag:ındasın- le yıkılmıştır. 
elen yeisaver şartlar i~inde zaferi yeni- hasa;,~: "'NınsRanEcSMla zayTEBıat aLzt~ltmuştur. TRABLUSGARP l .IMANI makt:ıdır. IJrr gtin arhısı k<'silmi:ren ~an bahsedildiğini ve Alman ordusunun Merkezi Alnıanyada bir ıniiessese<:U 
tlen yaratnıağa karar 'erince Biiyük ALı.J.•~ u BOMBALANDI kamyon k~m~ıcri çülii g~çınekfodir. Italyaya doğru ilerlemekte olduğunu yanc.ıın çıknu.ş.sa da bidayetinde tahdit 
Bıitaııyanm manevi reuhesini her seyin De:lin l6 (A:~) - Alm8;11 ba.şkuman- 13 birinci Kanun nece-..si donan- Bunlar Itn]J anlardan iğüııam edilen duyduklarını ı;;öyliyorlar. edilmiştir. İstih:ınl durmamıştır. Sivil 
lnkinde tntıw·~· 11• 1 rfanlı7ının tebhgı: 14-15 b~incı Kanun ° kaıııyonlarıl.:r ve iı;i tık hm tıkhm İtuh an Bu esirler halkın maneviyatının çok ahali arasında bir ölü ve iki yaralı var-

B JBtl . ha b lngiliz geccsı muharebe tayyarelerimiz Londra maya mensup tayyarelerimiz T rab. esirleri)·lc dc!udur. °b?Z~ o1duğ~~u .. v~ İn~iz tayy~releri- dır. Bi.l' düşman tayyaresi Almanya üze-
.m6m ~:Stmı "::ağ:Op kıl- ile cenubu şarkı tngilte~e askerlik ve lusgarp limanıııı bombardıman et- ~İCAT H.A'.l'TI KESİLEN ~ !11dir~cegı muhim_ hır ~~benın çok rinde taarruz uçu~u yaparken gece avc.ı 
IDÜ hnkimnı ona vemıiştir. Şimdi İn· h~rp bakımından ehemmıyeill hed~flere mit lerdir. Limanda demirli bulunan UALYANLAR.. cıddı ne~celer \•erebılecegı.nı de beyan 1ayyarelerlmiz tarafından düşüri.ilmilş-

ctere müdafaadan taarnıza g...-mı., bu- hucumlar Y~dpınış1ardır1. B~~-ktnillmgi)üıztilll- gemiler İngiliz pilotlarının ba~Iıca B. ub
1
u mın.tukasında düşmandan 14000 etmektedirler. tür. Bizim kayıbımız yoktur. 

-.., .., manına ycnı e mayn ar u s r -s: b hlı li ı b iTALYAN HAVA HAREKATI 111nııımmmmmıı111111mıııııımııııııımmııııı 
uyor. Çör~ll düşmanlarım kendi si- 15 b' . . K::ı .. il h 

0 

1 "' il· hedeflerini teşkil etmiştir. Bunlara ~ 8 an ~ zır va esir eri ~ka OLMADL. 
Wılariyle yenmek istediğinde11 onların . ~:ı U? gun ava arın m - bi1yük hasar!ar ika edilmi$tir. taata teslim ederek ilerlemeııine de- Atin 16 ( ) E 
laif tarafını 8~ ve bulmuştur. İtal- sa~desızllgı se?ebıyle hava kuvvetleri- . ~·anı ~d?b~:k icin tel ızle aciJ yardım a, A.A - mniyet nezare. 
Jamn başına gelenler böy]o isabetli bir rnız yalnız keşif uçusları yapmıslardır. Bahriyeye mensup tayyarebr Lib- ıstemıştir. Çolde ço!{ yr.:arlık gösteren - Sonu 4 üncü Sahifede -
lııulwiwı neticesi olup İngiliz yüksek im- 1111ıııııııımııım11111111uııııımmmı111n11111111111 yadaki İngiliz hava kuvvetleriv~ô sı- bir Hintli alayı bu esil'J •ri tesliın alınış-
lbanda heyetinin icnbmda Alman Yük- 8 . laval t•vkı·ı edı.ldi kı bir işbirliği yapmışlardır. . ~::.Bu suretle zırhlı Solluma dc',,Ll• ile-
aek kumanda heyeti kadar mahirruıe. ma- ii;O BARDlY A VE SOLLUM ri harcket;uc d~vcım etmiştir. Bu zırhlı 
nevralıır tertibine ,.e bir yıldınm h:ırbı kuvvetin g~yesi kampl;ıı-dcın ç:51Un i<;ine 
yapmağa muktedir oldua-unu g(ist~.rmiş· Petenı· atmak ve BOMBALANDI doğ.u c;el:il "I ~~~,~·TI<tn J,uvvl'll\riııin ı·i-
tir. Londra 16 (A.A) - Mısu~ ki ..:at hattım l,c.:.meı<ti. Buııa mmn .. ak ol-

Hndiscler ispat ediyor kj Çörçil teş- lngiliz hava kuvvP-tie:-i umumi ka- ;nu~ \:e ~u. Tt:.ı'.rnı ~ıt"L tı tesliı;. oln~uş-
.hisinde aldanmamıştır. İtalyamn dahili n ailtereye harp rargahının dün alqam netredilen ıardır. Sıdı ı:ar•anıclcn ll1~:l-Ll cJı~er 
~phe i hu harbm fmıansız !'artlarınn ~ tebliğinde lngiliz bombardıman tay- nokt:ılardn ~a m~ka-.-cın t güstcren dü.ş-
11mkavenıet erlecek halde değildir. •ı A k ınan kalelP .. u teslım olınu~lardır.. Zırhlı 

İtalya bü~iik ~tokları OUDIJUll. mali ı n etme - Sonu 4 üncü Sahifede - - Son1,1 4 iincii Sahifede -
kayua!~Jnrı İngiltercniuki;\le nıukaye:;c -·-·--·- -·-·---.,----·----·- ... -- ~ -·~·· - -
kabul ctmiyen bir me.m] I~ •ttir. Hnrbın istiyor ş 
lienckrre siinnesi ihtimali hu memleket- ~ 
te hnrı> heycl':ınını ii!dürcn korktmc bir ----
kibııs h:n n l yaratmıştır. İtalya, Fran- B. Lavaıı darağacına 
ıınyı inh"t!,1111·1 .;iiriil liycıı nıhl sebepler- ro""nd. e'•meğe ııaıı uesl· 
le m!!I "ldur . .Frnıı•.a lıoxbı ile İhtJ..-a har- :ıı 
hı arn mdn 'r ı·ok ınii~nbchet n°'ohtala- 'lıalar elde edilmiı 
rı vardır. İ nly~m lı<ırp tebliğleri gene- Ncvyodc, 16 (A.A) - 'Ünaytcd Pres 
ta) \ qga•ı 'ın 1 "' tch ;r,J,.. .. i11i andır- \C nAsosyeted Pres• Amerikan ajans-
rnakt d ı. farının İs\' içre muhabirleri tarafından 

Son hal~an tclıl.gıııc dilu~ııt ediniz : bildirildiğine göre B. Laval, 13 b;· ; .ıci 
Harlmı ~iddetlC' dcv:ım cHiğiuden, diiş- ktuıunda Nazırlar meclisinin içtimaını 
nıan tm:;\ikinin hiç bir nok1ada hafifle- müteakip Fransız polisi tarahndan tev
ın"diiJiıutcn hahscdiyor. Bu taı·Tıla teb- kif ediliniı:ıHr. Salahiyettar kaynaklar
liğlerin bRl'p ctlchb atıııda1'i manasını dan elde ettikleri malfunata istinaden 
hilmiyeıı l-.ıılm01ınıştır. İtalyan umumi ef- Amerikan muhabirleri Fransız dahiJi. 
karuu h1•1iıııetc lıaiırlQ\ıa~a rnh~an ye nazırı Peruton, B. Lan1Ji Pariste 
Roma rnd '(!SU ~arp c.'<iliindc lngiliz mu- müstakil bir hükiimct kurmak ve Fran
vaff:ıkı~ cl ini motörize ku\'vetlcrin fai- sayı inı,.iltercyc karşı harp ilfuıına sev
k.iyetin•'. fnarruzun bnskın şekli l!c ~·a- kctmck t~cl büsü ile itham etmiştir. 
ıulmıs olmac;n•ıı. hm a şartJarmııı müsaa- Ünayted Pres ajansının Vişi muhabi
desizliği yfüıindcn J nl.r:ın ha\·a filo!a- rine gfüc Fransız hükümetinden B. La
l'ınm taarruz ha~"lrlığuu 1.amanındn keş- valin uuıklaşbnlınası ve ana yasada ya
le>demcıni olmasına atfederek "il nt-ticc- pılan tadilatla son hadiselere ait diğer 
3 ~ 'a11naktndır : meselelerden bahsetmeleıi yabancı mu-

•Hakiluıtc kar;-;ı giizlcrimizi ) umma- hahirlere menedilmiştir. 
rnalı~ız. Va "cfn dddi. hutta 'ahim oJ- Zürihten ayni mesele hakkında şuma
du.iiı.mu inf.::Fr t•rlem''.''İz. l•'akat )cis ve- lfıınat alınmıştır : (La Süis) gazetesinin 
rici oldu!mnu idcletJc rcdded(·ı·fa.ıı Vişi muhabiri B. Lavalin tevkif edildi-

Bu Hndc tarzı Frnn"a hnrbm:n son ~ini teyit edecek vaziyette olduğunu 
t:ün!crimle Frnn•ız radyolarmm ifade hildirnıcktetlir. Mumaileyhin Overnyde
tarzına ne kcfor lırnzemcktcd:r. ki Şatelodcn malikRnesintle polisin neıa

llülasa itaba hir inhidaının ;nefesin- rcti altında bulunmak mecburiyetinde 
dedir olıhtğunu muhabir ilave etmektedir. 

BiHiin diin):ı mntbuatmın k::uınnti hu- LAVAL NELER YAPACAKMIŞ? •m. Londra, 16 (A.A) - Dcyli Skeç ga-
Müstemlch: iınp•ıratorluğuım kaybet- zetesine göre B. L::ıval l\'.laı·e~al Petcn.i.n 

rnek iizere olan İtnlyanm dahili bir in- yerine geçmek ve ()DU müstemlekelere, 
ilidamln re.Timini de kaybctnıC!>İne mani unuuni rnJi ülarak göndermek için bir 
olmalt için Alıııau) anın miidnhalcdc hl1· plaıı hımrlamıştL Fakat polis pcricsi B. 
lwıması ıııümkündiir. Hatta hir :r rdım Lanjcron bu planı if&a etmiştir. Hükü
falebinin hizzat H. l\Jııssoliııi tarafındıın met darbesi Noel sıralannda yapılacak
)'apılmı olması da nmhtcnıcldir. h. Ln·alio teşkil edeceği kabineye albay 

Almanya italyal a nerede YC nasıl yar- Dö La Rok ile Doryonun da girmeleri 
~ edebilir? mukarrerdi. Lanjeronun dosyasında La· 

nmnmıı ım11ın1 1111111111111111111 
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İngilizler Sol
liim, Bardi;7a 
e apu z da 
ar e c: 

ıyor 
-- -ır-----

itaJyanlar SoHumda 
t&.'tfunmağa çalıııyorlar 
Kahire, 16 (A.A) - Umwni .karar-

Majeste Bulgar l:ru.Iı Bon 

BUL A IY S Ti 
~h tebliği : Düşman Lfıla Sollum etra
fında kuvvetle müdafaa edilen mevzile
ri tutmaktadır. İleri kuvvetlerimiz Lib· 
ya hududunun epeyce ütesinde bulun
makta ve çarpışma burada devam et-

m~=va şartlan rilyeti hAll güçle,. Adalet ruhu dai· 
~d=0keşif kollanmız mu\'8ffakı- resinde hari~te 
yetler kazanmışlardır. 

Londra, 16 (A.A) - Askeri ınahafil- 5•rıl U t • 
den öğrenildiğine göre İngiliz kuvvetle- IW • e ne 
ri halen Sollum, Bardiya ve Kaputzo cl- ?.! 

varında muharebe etmektedir. Kum fır- Ç 8 S !° 8 t 
tmalarım yağmur .istihliü etmiştir. ,. ... _ 

Bu hal rüyeti fenıllaşlılltlclda ve şe- Maı·este Bgf~ar hraEı &i• . 
raiti ~çleştirmektedir. -' --x-- nııtııklrateı i 
A •k f ı..::• Alb Sofya 16 {A.A) - Kra) Boris. meclı. merJ 3 l uJr ay divanı az.ası ile haricive kom.i5"onu aza-

•1 t J • ı sı bnsta olmak üzer~ 11eclisi~ cE'vabt 
vazı e en ogı • ariz~ini kendisine takdim eden biı- par-

1 1 ı\. 1to h yetin; kab ıl ctmi-;; ve mecli, 
tereye ge di reisinin irat etligi ntıtk., ~U C V"bl ver-

LondJ'a. 16 (AA) - Lizbon yolu ile miştir: 
Amerikadan tayyare ile vazifeten İngil- - Dünyanın geçiı diği ağır im t ılıanla
tereye gelen albay Domovanın seyahati rın bizde de akisler hasıl ettiği bu fcv
i.zah edilemiyen bir çok tahminlere se- kalAde :zamanlarda miJlet vekillerinin 
bebiyet vermiştir. Bir İngiliz limanına yaratıcı bi.1' say için ittifaklanm, harict 
çıkan Albay orada otomobile binerek ve dahili siyasetimizin büyük meseleler 
doğruca Londraya gitmiştir. Amerika karşısındaki valcur ve şuurlu hattı ha. 
hariciye nezareti ile beyaz saray alba- metini memnuniyetle müşahede ve 
ym kendileri tarafından gönderildiğin! tesbit edlyorwn. 

ffpr 7•ı>'rle f i'" ı:,·:ı Alınan fırkaları vali darağacına gündermeie lifi vesika· 
ıöndcrmek fırsab kaçm.lımştır. Ahnan farın rne, ,cut oldulu zaıınetlilmekte. 

- Sonu 2 inci Salıilede - - Sona 1 İMİ SaJıilefle -

tekzip etmJolene de Donovanın memu- Hükümet, adalet nıhu daire.sinde ha
nm geldilf ısrarla ,.1$y)enmakt.4dlr. rlçte sulhçu ve dahilde huzuru te~ 
~=-~~~~~~~~~---.. ı . ve Bulgaristan.ı.n haklaruıı ve hayati 

lfgal cıltıncfald Parist.e Fran.su polis ve polia ıxuifm gören Almoa tteferi ıımıımııımmınmımmıııııımımııımm ım menfaatlerini müdafaaya matuf olanılt 

~ ~ - Sona 4 iincii Sahiledc - ,, . _ ... 
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- Ba,tarafı l inci Sah ·ıe.Jc -
l ardımı <• a ol İtnlyayı is~aldt•n ibn· 

T • t •• d •• ı • • w • • • ret olabilir • .Du t.-ıkdirde İtufya mıln r· 
ıcare mu ur ugu yenı deli m:isnvi nı~\liiui knyhcdcrck Hitlc· 

--------:ır•x:--------- rizmin kat'i t2holtkürnü altım girmek· 

Mestan lley sözünü işitince ~anındaJıileri daha -·- b. h ı d ten rurtulal1Ul%. Böyle bir iş:a) l•'nm 3 

rarlı oldu 
., .. 3 ..- .,.,. ..-. e em~:.e uGf am9oj'.ı Gediz 11e Küçülı Mende· ru kola:rla$tırabilir. ... k..Hh -..a- dilılı_.I dini .nA • ı wr.# ır rapor azır a ı ile wıla mak hususunda B. Bitlerin j,.j • 

Baş1anna kirli birer y~lık (1) bağ- yün? Benim oğlumdnn h<ışka kimsem res ta;tı, elıUmiş arazJyi Zira mulınkkaktır Jd 1'.1 • Korsil.;a 
fam~lardL Şalvarlan ve mintanlan yır- var mı?... bastı.. x,.~ Tunus ii7.erindcld italynn nıüdd iynu 
tık lçfnde ve ~o;tan bap yağ lekeleriyle - Gel inat etme M~ dnyı! .•• Hak- SU e lıom· '101JU raporu göPtişeceJ;:_. bugüne knclnr Vişi lıUlıümctiyle Almnn· 
kirlenmiş bir halde bulunuyordu. 1o kabul et ... Şurası muhakkak ki Me.s- Dcvnmlı ~:~ğ~~~~ vil~~eyiti~~1 haf ""~lmfWrD t~-a.:ti m••"-t~ne! ftl delere .. ya ~daki mü~~k.~de~n y~rii!ne i-

Yaşlısı genç arkadaşının ylizilne '00- t.ruı bey gibi ahaliyi hoş tutan ve mcmlc- zı lmw!arm~ c.ı:aırniş arULJ m'"41CSC mı .;u,e . tu51 '"'.~· • • • • • • ne mfını olan en buyuk nıuşküliıtı al~ 
knrak nnletmakta devam ediyordu: keti iyi idnre eden bir dere beyi bu zn- su~ar daltın~b~kmış~. Uk ehn" lımirde :f'intlcrin hnssas bir şekilde k1batn. tevessül edi~mesı ıçın .k~yfıycti clmckte idi. Almanya ''nzİyctin h'ricık 

_ Birdenbire kopan bu patırtının ne manda nadir bulunur... -L•~ ızuln "Cf_,~ 1SD.n ~ Y ds _,_, ışk·;·e kontrol nlt.mda bulunduruhn:ıstw temin fint milrnkabe l:omısyon ına bıldireEek- hUkimi mellöıne geçerse Iı'rnnsa ile bir 
_,,,...11._ b le ,. k · kl" ı hl n~ s arı r..m.ı.r.ı.ıem cmmn ilAl oı>- için .mmtaka ticaret mtidürlüğü tarafın- tir. iş birliğini tahakkuk l'1linnck için tt 1· zaman 15~uııet u ca~ını estirme ı- - Senin yanında bu adamın a ey n- rü üzerinden aşanık o\'aya ynyılmağn _, __ L ____ ,_ .:ı~ kd" M"" • ı1a k tald • 

ğim bira% mUşkillce olur.. ~~e görmi- de bulunduğum için bUyUk bir hata iş- başln !itır u..w naz.ırra .. n :nıpor v!Wyete ta ım ustemırren yap ca P sayesın- l"ml müddeiynh hasıraltı edilebilir. BÖ)'• 
yor musun? Kasabanın içi tamamtyl• lemlş oldum. ~sen sen beyin hizmetin- O hmı.şavalid. eki l oy·· ıenn· -'·'imi arozisi- c.-d"lm~r. de her tUrlü ihtikarın önüne geçileceği le bir şeyin İU:.lynda do~rnı:nğı inral 
bop"'dı Sokaklarda ~- ğa kabil" d 1 T b·ı cl dinin üs u • \;lU Ticaret müdürlüP,u, maksadı temin üm"t edilmektedir. hudutsuz o1ncat.-tır. Zirn itnly:m milleti 

ıru • ~ yapma ı- e bu unuyorsun. 8 1 
en t - nin tnmrunen sular altında kaldığı diln zımnında muvakk<.ıt bir teşkll"t kurul- Ticaret mildilrlüğJnUn bulduğu şekil, bu barba trunnmcn bir macera şckrnde 

retli hiç bir babayiğit görUruniyor_ ne toz kondurmak istemezsin... geç vaklt haber alınmıştır. ınasını llizumlu görmilştür. Bu tcşld]tıt- bugün içtima edecek olan fiat müraknbe sür.iklendii:>ini drum iyi nnlıyacak, h·., 
Mestan ~e! kasabnda ne _!tadar genç - .Ben. ancak hakikate toz kondurul- Bayındır kazası dahilinde küçtik Men- ta ticaret müdilrlUl'ründen iki. ticaret komisyonunda göril ülecektir, l\lu soliniyc ilirn:ıdı büsbütün snr.:ıfa· 

varsa hepsını yanına aldı. gotfirdil .. Bu mnsını ho nörmem. Memfş dayı... deres nehri ..,....,rak Elifli ve Kurumlu d d "k" "h ı. ı·· ı····· Komia,•onun bugun·· ltü toplant·~..1- cnl.4-. • tt k" ı lnl yU nstn kal "' ~ o asın an ı ı, ı rncat r.ontro or u •un- -., ""'"wı ~ ..... 
vazı~c e e ın ; e~ n kıt~ k km m::ı. - Aman oğlum Hüsmen, darılma... l.öylerinin ıırnzisini basmıştır. İnsan ve den iki. borsadan bir, llitısat müdllrlil- çivi, kaput bezi ve diğer bazı maddeforln 
~ n d":e ~m e ette ı çı asın· Şnka söyledim ... (Birdenbire lafı değiş- hayvan zayiatı olmadığı vilayete tel- ~ünden iki, emnlyct müdürlü~ündcn ffatlcti de tcsbit cdı1e~ umnedilmck-

n en 
1
"e yorum... . • tirerek) sen buna ne dersin, Hüsmen?. ~afla bildirilmiştir~ ki, belediyeden de lüzumu nisbetind!! tedlr. 

Mestan bey adı?ı işiten Knr Alının Bugünlerde, her kesin dilinde bir ri- -- -- mı>mur bulundurulması :istenmişHr. * 
bntUn nznsı o dakıkada birer kulak ke- vnyct dolaşıyor?... J:"' ~NE HE E Kontrol bey"ti, ihtisas brnnşbrınn gö-
ftdi1di. Yaşlı adamın yafikrinnındaki genç bdir· - Ne gibi rivnyct? eıo,r.ı• •~• e Q'ıl ~ ı-anat1'i müc55eseleri,,1e bilumum tka- Ola fi U1I ftl I !Cfft 

en arkadaşının bu · e itiraz e c- y k d k k .... ;·· ,,_._,_ g ce su··re- uıı '"'~ • .,~ "' Kn-burunda , __ ,_ fi t.le un ,...,1tıg·!l id- ' 
k d dl ki· - a ın a, ır ,.. .. n. 11.ır11. ge liıifı C t!f!UlJ •• ri rnüe..<OSesdcrin sn1.J!;1arım kontrol ede- .... .. uu.= .... 

re ~ 1 b k S ldı d 1 . cck büyük bir dll~n oln"n'kmıs ta on'l ek, fozln fintlc yapılmnk istenilen sa- din edilen tUecardan Ahmet Koçoğlu 

EV 
---~.---

Kazaları 
ih ·yac 

un 

- e e a .. en ~ı r •.~ mı - emıs ,lair. .. · M nemen knz:ısı yeni içme suyu te i- tıcılnrn mnn: olacak, lüzumlu gördüğü hakkında milli konınma kanuni hüküm-
day:·· cbuk, sab~~oı.l:rrl ~vler dur;rr· Sen hiç masal tlinlcm din ki? ... lşte . tın n kat'i im bul~- mcicslıub. yahpmnk mumnclefori menedecek. \'eya kanuni ta- Jer:i dairesinde muameleye baslanmıştır. • nden .,.. aren 27 to:ı 
zrub n .•. h zukn sh nli e m h,,la dvam eden tınkı ma I'-.. d:ıkı· .,;•o·ı. , ____ b"m••da ,.01- J"nre lıeledi•:-cıcr Uttnknstnın ir C1""tı -· -- ••• ·--·-•••• ... ,_ ·-- ' ' -·-·-·- ... -·" -·- 1 b n 

U ra atlı a ne sen u u oynma tn d bd b 1° uı.} l&&l ~k iief .... b" dil, •; • ondan :ehrinıize r. lml tir .. li'--ıct 5 b.·-n ton ·,;;(lo.ffl.r~n--d···Q-h ___ Q IL(ühı~m mı'ktarda zey. "~e!;"ıme"ğ!le. !1!?~ı J"dJ mı? ... lşte f rktnda değil misin? .. B!z e c e 1
' şan 1 ıı n~ 1

' mu ·e ır - dün Sıhhat müdürü Dr. Ccvdc-t <::nrn- llAN u 'V~ w< .-. U--;e M 

Türkler sinirlerimize rcha\•et netir\!::ı ~un ynpıbcakmış... co .. ;ı;ıu ile beraber 1encmcnc giderı~ tc- k l k f _ h . "" Hr b~ d bl ha te dil ·· satlŞl ~nhak '-u ettı• lı"n vağ safı mo Üzere ızmlr vildyctlne tabi ltn7.ıılarm un t • derin. tatlı bir uykuya dalmış, bunca .... ısmen ır <!n re yre şm"" sisı:ıtı tetkike başlmıuştır. t \;; R tiyaçlarını karşılamak Uzere geçenlerde 
yıllnrdn~berl uyumakta idik.·· ~ ;runcrek: -- ---- Son .zamanlard satı~• yıipılm11 oldu- Mühim mı1ctard Zeytin yıı,ğı ntı- valinin tnhtı riya,ectiııde knza Belediye 

S ı·- s··ı d cl - Benim bir şeyden haberim yol:J de- o s1 1 b .. ld - o-·renilm~ ... ;r u .... n u eyman ~n ronra ~ en pa- d" A b ,_. 1 1 · d b ı da ~ınu bildirdiğimiz Uz.ümlerden p .. on u şınm mevzu nns 0 ugu G ..,~ • reisleri ve topnk cııthsulleri ofisi mil• 
d • hla da •11 ·-= gUn! ı. ca a .Ktm er f!V cnıyor a u m r 1 b b" 1 •. h" c_ ---'- el • • _ ,__ .... a ...ı_ d 
l! nn zamanın mı uu?: ~ r o n .... ın tonun ·at J Bab'" e ırcn ta- ~·- mu;ı;axer ennın yw>:ın ~m nu.u dur'" un·· u··n :...t:-kiu'e ya-'1-- top1--:tı a . I h ,_., l ku i .. ı .. d "rdi bUyük bir düğUn pılacak?~. ....,, ,,. _. ,_ ~uıa .,, ı µu.<lll 

1w.n 
nn et> ouy e uy ır- e ~eçı ... . .. . \.- Dlin ···ıcden k il hnkkuk etmiştir. müsbet neticeler V'CTeceği ümit olunmat:- verilen knrarlann tntbiklne dünden ıti· 

Kedlnln uyudu~u "ören fareler O ~da Husmen Vbı. hu mu·~·- 0 ' •. ,,. ~ uru meyve ırn- Bu suretle satı~ muk vde!U tamam\ n- tndır. bnren ~nnı1mışb.r. 
bundan cesaret aldılar. Once Tür'k kor- vereye gizlice kulnk kabartan K~rn Ali <:4ltçılan bırligı ıdare heyeti mınttikn ti- '---·- lan ·· üm "kd 15 bin tona Bu haber dUn borsada milsait tesirler Toprnk mahsulleri ofisi kaz.alarm ih· 

d bil ük. b" t 1~· t ba cn-.t mUdilrlllTıUne nltmi" ve İngiltere- ....,...·-~ 0 uz mı nr.ı k d 1d '- d- -k 
kusundan hepm d btrer deliğe sinmlc ~ı ~!nnış, y ır ew.~ ve ıs ıra y;~•snılnn sn~<11annb taclrlcr arasında bultğ olmuş bulwımnkttldır. ynpmıştır. Şimdiye a ar o uıı;ça UfU tiyaçlannı knrşılnmnk üzere eskiden ve-
bulunur]arken şimdi mevdana çıkıp bllft dusmuş bulunuyordu... ., " ""' - - bululnan Zeytin yai:-ı fiyntlnnnın mntlup rilcn mikdara ilaveten şimdilik her etin 
perva ortalık yerde gezinme{!e bnşladı· - Ayo1. .• Sen onlann hizmetinde bu- terli işi göriL~milştUr. Biluharc paln- - - seviyeye yüksel~ kıınaatl alakalılar 27 ton buğday daha vere<.-ck, bunlar Iz· 
lal' ••. Onlara kat't bir darbe VUnn..,,_. lunuyorsun .. Bu c"'yia her kesin ni'..ızın:da m ıt ihrncatçılan birlW de umum! katip f..E . 1E İ d } ~1-:- b 1 kt dır · beledi · · - M f brik ı ... ;~ """' "' B. Atıf İnanın zi..,'llSetinde i,.funa ctmi«>- .... r nrasm a ıu.ıum u uruna n . mır yesının gosterece,,,. a o a-
zamaru gelmiş. geçmişUr bile... ~eziyor_ Senin bir yden hrıb"rİn yok.. tir. _, .. ., Jı orıaı=ı az.u :ı.. --·- ra teslim edilip un haline .ı;:ctirildiktcP 

Sen bu d rb nin vurulmasına bUyllk Mestan beyin kwnı hısımı Aliye veri- ~ İzmir belediyesi Sıhhat işleri kndro- em eJıef hastanesi sonra kazal:ıra gönderilecektir. 
bir r.aruret hasıl olduITT!nu görmez gibi, rorlnnn~!... POLİS'l'E sundn son zruuanlarc:Uı ynlnız üç hekim eczacı JıaJftJSI mahJıtlnt V~~t. bu hus~!6 Uızım gelen ted-
~ llf edip durmn böyle!... - Benim bundan hnbe:im yok ..• Kı- knlmıştır. Bunl.'U' teşkilfıta kafi Relmecli- blrlen ıttıhnz ctmıştir. 
_Canımı sıkma, HUsmen ... Asıl bo.c: zı belki de Aliye ve.rfrlcr . .!.nlmt bu öy- 6 k . . b• i!inden ve ihtiyaca cevnp veremediğin- Memleket hnstaneSi cezacı kalfnsı Nu- .{,!>-- -

l _,_ da 1- k b i d - 1 Kız t..- l rUŞ ıÇ(fl Jr den hasta bakım işleri kcndilimnden nk- ri oğlu Mustafanın. bnstaneye ait eroin • ·ıJ· lM en konuc11yorsun ..• Sözllmü ters nn- c yar.ın oı.acn ır ş egı ·•. ın. ~- - ,.,. rfi l k .3 ı• Un il 8 L l t k I d f ,,_ h r a B b dö dk sıyncak bir vnz.lyet almıctır. n~p doktor- \'C mo ın eri satma suçunnnn uc c • OVQ eO i e l 
lıyecn~ınn biraz dikknt et ... Ben bu se- n.cn s: .er e.. ey urnva nmc ı çc 1 •• ı J •• ı ·· ı "' ~ ll '-L • de ed 

b b d . 1 •.1" a 11'11 J () ( l:I re u ~ ı· lııl·.lnra "'cele ··cru'len"nın· + .. yı·w· Sılılıat ns ye ceza mDnt'i.etnCStn cereyı:m en 
ferin yapılması nleyhindc bulunmıyo- u ü•:Un yapı amnı:... an 1 

" ~ · \Cİ:ületfudcn fstcnmişth·. "" mubnkemesi netice!cnm1ştir. - Bartaralı. l İnci Sahile.ele -
nım. Ancak, asker devşlrmek bahane- Konuşmanın burasında bu iki nd:ı.m l!."'vvelki gece BııyınJır kıwısınuı Kara _ _ .. - E-czacı kalfruıa luıstalnra verilecek ko- Cenevre, 16 (A.A) - V~iden alm:!R 
iyle buı har.sız1ıklar Y pılıyor da iştl" mevzuu ~eğiştl:ere1 k b:ı<ika şt-y1Prc!en pm:ır ~ öyündc bir cinayet olınu~tur. ,.eJe-ler, 11"1 ..;z:e'flfl,.e• kainleri biriktirdi~ ve satarken suç fut.. lınbcrlere göre. i :gn1 nltmda bulunmı ~ 

buna canım sıkılıyor... bahsetme! 'i'.? ginştl er... Köy halkından lfü.şcyiıı oğlu Durmu~ ~ u u S&: uıı .. - m yakalauclıftı nm:an füb:ıra alınarak Fransız arnUsindc deVlet mdyosu; ih-
- Ne gibi hahızlıklar?... Kara Ali, o dakikada derin bir ıstı-\Solnk olUu, 60 kurws nl:ıcak mcsclcsln- İzmir mebusu B. Mclımct Aldcmir bir sene hnpse ve 200 lira ağııo para ee- b:ı.raı .şefi Bonncfcy (Ki Lavnlln $&~ 
- Ne gibi olacak?_. Benim bu din raba dllimilş, kıshnçlık atc~nin gön- den dolnyı kavga eltlği Mustnfa o •lu Anknrndon, Denizli ınebusu D. K!um r.asına rnahknm e-dilıııistir. bir dostu idi) aıledilmiş ve yeririe • 

dllnynda bir tek oğlum var .•. Kır~ hir lünde tevlit ettiği ucıya dayanmak için ıTnhir Solak oğlunu bı~kln iki yerind~ Samanlı İstsnbuldan şehrlml%e gelmlı- ___.._._,._ ıctcd Jan Masson tayin <llım.m~r. 
kerre maşaallah koç gibi bir ashın ..• Tn- bUyük bir gayret sarfrf~(' 'l-c koynlmu~- yn,.almnnk suretiyle ö1dilnnlişlür. ferdir. Sivas mebusu B. Mlthnt Bleda Sllahi uaziyet normaJ l()STEREK .BİR OYUN PıltJ! 
~ı sıksa suyunu çiknrır~ Bu çocuk bı:ınim tu... Su<;lu tevkif edilm~tir. Bavm<lır mild- Ankrırayn gitmiştir. Vilayet umumt hıfzıssıhha meclisi dUn Londnı. 16 (AA) - Hür Fr çıs 
·llm aya;;ın .•. O olrn:ısa snp:ını kim sil- Kendisini b~~truı bac::ı 1 vlcr ic•n c d lu •tmüi·,i Uıhkil ota el koymuştur. - - - - Sıhhnt müdürltlf:ilnde aylık toplantısını ajansı bildiriyor : • 
rccek? •. Bu sene tarlalnrı:n oldu·u gibi kalmı~. gibi .bir ~nziyettc h~sM·yo:du. :ti Fır ... Ül)i , ~m•a!ezdı 3D 1.ı·E-0 :ZinEll y !! nıldı •• ynparak vilnyetimizln sıhhnt işlerini r;ı:nymis gazete • B. Larnlin ~:sm 
kaldı... Bu _haliyle hır ~ıudd t d ~:ı ~ ~~n ° ur- K r ı:rabda Kcmnlp.~a enddec:indc Sılıhnt \ckfilctlndcn \•.lli'iyctimize ye- gözden geeirmişt.ir. '\ ~1 \"e AJrnnnyn nro '~d ıld tanırlı 

Mestan .bey. '?iluınu askere alınakln ~J:'a. L::ıhammUl ~~cmedı.A ~ ~ 1••• 'Ka~- Ur h'di c olm~tur. Mdımct oğlu İbra· nidc.n 30 l.ilo paralı kinın gönderilmiş- hmirde bu sene mcvshn hnstnlıklan- o3~n °~.na~asın:l nt.!edıyu~li::-.:~1 13 eni en bUvük bır yardımcıdan mahrum \ecının ynnına gıd P k n •. n b r Y r hın. b Icclhc ni.': matına rkın ofa.ak Ur. Buıılnr d ıhnl bayilere te\'Zl edile- nın bir kn.ç münferit vnk'odan ib:ıret T- n1ym
0
·•S. . nnharl~clııe ış kil" J.;lilUB !_ · 

ı, rnkmı oldu... hazırla1:'::S1?.1 :e yal k füer~ ~ ... t, .. 1 :ı!.lnt ııoka1~ c rtasınon bıral:tığından cc ctir. olduj!u ~nln!"llmıştır. Vaziyet normaldir. ':'"h 1 e yem .Ye v ı · .ı:w.; 
Kara Alideki alnka bUsbütiln nrtınış- " lec ~ını soyl.ver~ • kıl ~ b ~;ını em:·· dol yı eh1iyctnrur.esiııi ~ılınıık istiyen be- oen orasında :fazla bır fark me\"cut 

tı .. Hll.smen: ka~ oJf,rt1d ona tcslım cttı ve heme"\ SO· lcdiy 7 bıta memuru D. Kcnnııı ç:lkı ile !Jt ~a~~lb~fa~~~~~':,n ~nı!:o 
- Senin oğlunu ve benim knrde :.ını .a ıra '··· 1 "1 n ve çcn inden yaralmnıştır. Kı:ıv- cm ,., 

askere almasınlar ... Bu hnlde toprakla İste yolda g lirkl"n du dtı 'll n ı vınPa". lııtiycn tcrz.l C.:hidi de ~· znrnk di;ior ki : t ~• 
l l l k ı, , İ B. I.a\-nl d:ıım t--:1:- ol""'-'ht.."lrl. tıu· nm•zı dilsınana karşı kim mildnfaa :>unun teııiri n tınd k "ra z' r. 'r t y • l n b,. ·m tutularak aclliy ye OZOM •q.;uu. q 

ed r? ... tster misin? Gavur buraya ka- kur.du;;.u o muhnyyel ü t ve em :ı_ \ r·ıı · tir. S O'.! Progrnm \•em eket saat aynn, ' n taraftan ı:e dOlavısiyle Alman 
dar gelsin de karımızı. kıznnımm hep sılneler.inin hepsi d,., lın~""' tin ur 'k b"r .... novada IıiP ""t.!gn tlt s 03 Ajans haberleri 8.15 Müzik pl. 8.45 2- N. Üzilmcü 11 50 15 25 nı.ftan olmushır. B. Flnnden ine Fra~~ 

ir tarak n1sm, ""tUrsUn' temn.e;ı neticesinde blrdenb"rc bo~ulmuc: " ..rt '; tl.03 r.v kndını - Yemek listesi 12 30 193 Albayrnk 19 :375 23 'lS ru: - İngiliz ~ birliE".m~ tmıf1ar1ık et "ill 

es 
0 

go • ·•· · k bil k" • J d t k 1 ] B. o: novad.a Knlknn rolcıı~ın~a oturan Pı1ırrraın ve memleket "'rutt nvan 12.33 182 M. İzmir o~lu 18 50 22 50 7.amarllar olmuştur. - Sen bu sa'--'- mutlaka ters ıa-~ın- ıs anı agıt arın nn ynpı mn ·u P eı Al ı S d d kt . 1 .., .... ..., o '~ -·-' 
,ınuı nu "b" h d d r.. ı · 1 1 t:ızı uıın.~. ışarı a Y~ ıgı ma.nr.n. ı MUzik : Türkrc plfıklar 12.50 A~nns ha- 134 M. j. Taranto 14 75 14 75 Bir di~er mf:iliz ~ar.et.Esi ~LUil:ırı \.·a· dan knlkmıssm!.. Ne demek istedi~;mi <ft ı, emen armn ~~ın o uveTmu; er- el lird - 1 d <l '~t " J 

• !". d" 0 .?Ya ~e . ıgL z~ man c 10 en 
1 

ı.ş._ır- herler! 13.05 Müzik : Türkçe plfildnr 132 M. Beşikçi 14 50 15 25 zıyor : 
bir tUr1U anlıyamıyorsun ..• Bf!'n o~lu- l... muş, 1hu .. vl.•.zdcn yanı~ın çıkmıc:•a ua on· 13.20 _ 14.00 Mi.izik pl lS.OO Program ve 170 Remzi Gilncör 15 21 Bizim dahill kuvvetimizle 'kazanaı:ııf!ı-
mun ask--liM-e d,.;.U, cö· göre go··rc '-. ,·r Kara Ali. koynunda saklı duran a1tm dU i t --L B :r"lande . 

... 5"• "'6 .. :ı d 1 k h 1 d Ş d b J l vı. mu ur. . mcmkkct saat a~·ar1 18.03 Müzik pl 18. GS B. Alnzrnki 23 24 mu: uuer · .ı! ne azirrı \."e ımanı-
hkım ·hakstı.lıklarm yapılmasına iti~ 0 

ub -eseyi ohr n 1
•• imb i bu :ı ktınbn- Anc~k otuz I.rn.lık z.arnr olmuştur. "O I"onuşına (Çiftrinin saati) 18.45 Mü- 55 P. Paci %2 22 ınıza karşı lıUnnet hissi telkin etın li· 

tmek istiyorum. rn, iraz ö:ıce yaptıf.ı gi i, üyti ir "' r ... ~ "'"',.,.,, t " d" r.>-~ı. tek tlerd ki . asi d r.; 
kı}rmet ve ehemmi> t•t vcrmt-k bat"s~na ,. H,,ıır ~-- lf fi z"k : Çütç.in.in saati 19.00 Temsil : An- 50 Faik Soydan 15 25 15 25 ır. ~a mem e e · SJY e~-

Mestan bey benim oğlumu askere al- hişmeğe hiç mütl'm yi] bulunmwordu. Gaziler cndd inde kahveci M~hım. krun devlet l~oru;crvatuvarı Tiyatro şu- 57 Akseki Ban. 30 30 şikliklerdcn dolayı zmimizi gevşetıne-
dı, götUrdil mma kendi ye~eni Aliye hiç Bir işe yııramndıktan sonra. bu~lnrın cin 1.nln;e inde !:umar O} myan Şemail, be i t::ı!cbelcr.i t:ırafındnn 19.30 M.emlc- 43 Sabri Akyol 18 50 18 50 meliyiz. Çnlışmak, i~ etmek ve vur-
illsmedl. Do~ söyle ... Belin bu ynp- kıvmctl nerede knlırdı?... T n ve Yusuf tutulmuşlardır. ket sımt nynrı ve Ajans hnberleri l!l.45 36 j. Kohen 15 75 20 mak lamndır. 
tığı haksız bir iş değil de ya nedir?.. r.1ti:dk : Fnsıl heyeti 20.15 !Wdyo gazete- 22 K. Taner 25 25 il. Lımıl çe~irdii!i ınnn \Tlllnrln Frnn· 

- Mcmlş dayı, sen bun?Jn sebebini Şimdi yaşamak bile ona kıymetsiz, QCL/~-1~;a.,:?J7YA O: "nq-.r..zı;ıo;: i 20.45 Müzik : Kl!isik program (An- 1359 YekUn sanJU en menfur ndamı olnu~tur. W' 8 ' 

illetini bilmiyor musun! Mestan b-· vllhi bir şey gibi gelmekte idi. Ana."!l ı~nra rndyosu küme hcveti) 21.30 Ko- 167570 Esk1 yekQn lin kredisi o kndar düşmüştür ki Af:n:ıo• 
~ .. p .. \..- 1 ı b ,_..'" k d d ,., ·--- ~ ... ~~·"es---d,.u'.~ .. •-- d k b" ~' t ı mert. erkek bir dnmdır .. Şimdiye ka- .. nı:.n: ın 21 a"'1l'' zam:ın ne a ar Ot;· ~-...- u. n~'":ıııo u:.;mu (Ulu.sal ekonomi ve nrttırma ku- 168929 Umum! yeknn ıar n onun nrtı IU:ıwnsuz ır iUC 0 • 

dnr onun ldaresind çok rahat olar.ık ru csöfle;:1i.'... H • ·u ·o• : nımu ndınn Tic:ırct vekili MUmtaz Ök- No. 7 16 duğunu ımlnmışlımbr. 
yapdık.. Onun ahaliye kal"fl haksız blr U en am ona nasip olmıyncak.1·· -~n- Sayın İzmirl;tcr; men tarafından) 2L45 Milı.ik : Radyo No. 8 18 50 
muamelede bulunduğunu bugüne kndnr kat Kara Ali bun nasıl tahamm\l t.-uc- f>ntronumu:r; Eczncı Kemal Riimil salon orkestrası 22.30 Memleket sruıt No. 9 21 iz !ff elediyes ndett : 
görmU• dAx.rlim... bll~!ka? ••• b Glil ..1-- lind ka ... ı.,~ rn.ııı "'"" I •• ... ·n l"Al ·, ... ·ınl"ı auarı. njans haberleri borsnlar, fiatleri, No. 10 24 50 

Dil U,. b"'liı" k ~ B · • l · ~ irisi ' · t'D1.üWıl e . en pıp n.li~ AD"t ..... ~ ~ ., 22., 4r: M"" "k n-d 1 1·--'-ş n r ·crre.... cyın yetişmi ) r .. .. k. B ~ Kıı AJ· d el bir lıolonya lınzırlruruıktadır. l{cu- . a U7.ı : ı"W yo sa on orAe:>~ası No. 11 10 
KUltflrpa.rk. İzmir cntc.rnasyonal fun

n ve Turizm idaresi mulınsebecilif!l içlıı 
Lise mezunu. hizmeti filiyesinl yııpnı'' 

8 25 ,şer.ıiü kanuniycyi ıınız. usulü mu~ 
kı:u var Aliyi burada alılcoymayıp ta goturccc · unu b"ren ra 1 e - <Usinin bilirsiniz. 1mıirlilerc bir va- progrunurun devamı 23.0i> Müzik pl. 23. L~Cla 
ne yapsı~? .. Evini, b rlttnı ve biricik kı- lerlnl böğrUne koyarak ~in bir se- adı vn.rdı : İmıiri kolony~lylc m 25 - 23.30 Y nrınki program ve kapan~.. 180 l\L j. Tar.wto 
~ını kendi yeı,">enl olan Aliden ba ka ki- ylrci vaziyetinde kalac:ık.... bur etmek. Bu nadını yerine gelir· l!lllllllllllllllllUlllllllllllllUlllllllllUUUUUllUl: f 38 H. Çolak oğlu 
me emniyet edebilir?-. İşte genç çingene bunu havsalasına bir dikitıi gördtiniiz.. (l9U) kolonyll5Ull ~ ~:makine, her ~ arkasın-~ 2S Hayim Levi 

Onun yerinde sen olaydın, sanki bq- tnrlU sıfdıramıyordu... bir hnfta sonm giirccck ve mutlaka 1 ada çıı!1F1n iktısat cephesinin Meh- a 20 :Ali Fıkılar kaptan 

8 2~ 
7 
3 15 
9 .25 
8 50 

lG ve munmelfitı mali)•cye \•akıf bir ınuhs · 
8 15 .Bip alınacaktır. 

10 25 Taliplarin müsabaka imtih;mı fıl.ÜD(J 
ka suretle pı1 hareket ederdin!... Hayır ..• Böyle bir neticeyi dilcıilnme:k SC\'ecek ve yaşa, varol mw ecuınesi = m tçiğidir. = 7 Talftt Taner 

- Ben de onun vu.l:vetinde defil mI bOe onun zihnhı1 yakıyor, gönlilnil alev- diyeceksiniz.. Biraz daha inthzlr edi· E uıu.~I Ekonomi ve arttırma~ 270 Yckfuı 
8 50 nlan 19/12/1940 perşembe g{inil snat 10 

da Bcledlye he :ap işleri mUdilr\UJ:ÜP8 

müracnatl~l lüzumu bllclirilir. - ler içinde bırakıyordu. niı... l - 4 (25Z8) E kuruınu : 107M7 Eski yckün 
(1) Mendil manı1$ındo kuftander. - ( Bitmedi ) - en -uı ..........,, ~ ::ı111111111um111111111mıuıııııııııuı11m11111111111: l0i717 Umum! yc-kiın 15 - lG -17 -18 (25J4l 

:·········:··············· ... ··· ............................................ ~·········: 
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Umulmıyan Saadet 
YAUN: VÇ YILDIZ 

-43-
- İkiniz böyle ı reve knyboldunuz. 

diye dU ünUyordum, dedi. Annem W 
her tarafta arıyor ve dönmek istiyor. 

Gillen doğnı mu söylediğini, yoba 
kendilerini gözetlemek için mi arkala
rına düştüğUnil içinden sordu. Bahçenin 
bir kennnnda anne hanımın belediye 
retsly1e hararetli btr muhavereye daldı
~ını görünce bu ikinci lntıöaı kuvvet 
buldu. 

- Ne ilzel muvıtfmk olduk! diyordu. 
('ok m.-rr.nıınum. Unkilra "D cok mem
nun... f"rilk mP"'lttf',..1f!P?'0 nb: ... 

KoJundnn C'P'· n Rezzana cev p ver
mek için durdu: 

- Ne var? Ne istiyorsun? diye sor
du. 
Artık htç bir ,upheye mahal yoktu. 

Anne hanım gitmek arzusunu hiçte h
har etnq değildi. 

- Artılı: eve dönmeliyiz. anne. 
- Oyle ml? 
- Otomobil bekliyor ... 
Anne hanım kaşlarını çatmıştı. Bu su

retle muhaverenin kısa kesildiğinden 
memnun görUnen muhatabından nynl
dı. 

'Heyeti tertihiye rclsi: 
- Beni af buyurunuz, bayan! diyor· 

du. Burada her şevle bizzat meşgul ol-

mnğa mecburum. Hiç yardıınt:ım yok.' Cemil. oulnrtn çocu\ıan tnra!ındnn dedi. Ben henüz Ulu dağa hiç çıkıtma- reyi )'Üriltınekle beraber, pa.~yatıSll'• 
Biliyorsunuz, iş yapmak için her J.ı:cs siiz.. davet edilen ki.ımelcre pek faila aUkn dım. IIalbuki ne kadar hevesim vıı.rdı!. dııldı. Gülen bu muhavereden bir ~ 
de vesile arar da hakikatte hiç bir şeye g(jstermeıiikle.rint bildirmekte haklı ldl. San.ki gö-r. ya.~brı.nı gUç zaptediyordu. anlamıyordu. Neznketen dinliyordu. Bıı 
yanıma.z. Sizin kıymetU işbirliğinize bir Misnfı.ıpcrver idiler. Gençlerin mccli- Rasim bumm !arkına ,_.ardı. Gözlerini da bir saat silrdü. Reuan ve Rasim uı
daha teşekkUr ederim. Bize bUyük bir si:ıd"n hoşlanırlardı. Fakat hayatlannı, kaldırdı ve ruO§kill bir vaziyette oldu- ra.sanın kapısından girdiler. .RerJıı.-ıı" 
hl.zmetlnlı: dokundu... on!arla birlikte veya onlanUın t\}TJ, ay- ğunu gösteren bir ta\"11' taktudı. muuUferane tavrı ve Rnsimin çeld.n7.cıı 

Eğildi, henüz kalabalık olan hsll: ara- ru mecradA devam edecek şt•kildf! tr.ın- Anne bantm akşama 'k:ıdar na d va- bakı.Şlan Güleni endi§Cye c:lü~nr:ıcit• 
smda yutulm~ gibi kayboldu. zim ctmlşlerdL ktt ~irildiğini kocnsına nruatmağa ko- kiHt idi. Fakat kendi kendini teskine ~-

Bayan Şardan onun bu suretle uzak- Duna mukabil Reunn masruım oôür yuldu ve muhavere umuml bir mahiyet lıştı. Birazdan. olup biteni izah için. RJl• 
laşıpnı sitemll bir nazarin seyretti. ucundan Rasime istühnmlı bir naz;ar at- aldı. Gülen rahatladı. Kolayca istediği- $im her halde b..-ill:onda ona mülalci ola· 

- Ne yaz.ık! dedi. Böyle sevimli blr fcttL Ne dc.>ınek istediğini anla:nanmı &i- ne nail olmu~tu. calttı. 
adam ... Atlar hnkkınd:ı hiç mi biç has- bi davrandı: " Dab;ı sonra, holde knhvc verildiği va- Yazık ki kimse odalarına çıkmak i~a· 
sasfyetl yok! tnanılmıyacak şey!. _ Daha uzun müddet knlacağınızı kıt, Cemilin anne.siyle ,.c hnbasiyle :-,-al- rctini ,•ermiyordu. Gülen esnemesinl gır.-

Parktan çıktılar ve otomobil bindi- wdetmemi' miydiniz? diye sordu. nu: kaldığını mü~cde etti. Rezzan ve fodi. Bu sır.ıdn Rezzan kalkarak piy.ıtı'; 
le.r. GUlen, l!ıkayt bir eda Uc, dalın doğru- Raslm ortadlln knybolmu~l~rdı. Her hııl- ya geçti ve nazan dikkati eelbed"cc ~ 

Bir buçuk sant sonra, ~c:anı yemeni u lttknyt görünml'ğc çall{'.ıır:ık: de Rezzan fırsntını bulup Ra~mi nyrı bir Unsiyctle çalrnağn ba:ılndı. Ayrıırdr.""' 
esnasında Rasim ertesi snbnhki ayrılış bir yere çekmi~. manda bir romans terennüm ediyo .. j 
için ı:emini hazırlrunağa kalkı..crtı.. Bir - Sizi kBri derecede rnh:ıts.ız ettik! Bu erkeği kendi laraflm mn çe' mek Bunu bitirip nota dolnbmda bir 'yen t;ıı 
arnlık her kesin susmasından istifade dedi. Yann Rasiıni Bur.sayn rCtürece- için iki kızın yaptıkları nıücad~ledc bir an>.rken. bir operet ha\•nSl cı rdı \~ 
ederek: eim. Kilfi dc.>reccdc t crübe r.auındırn nz bnyaiılık vardı. Gülen bunu takdir pi) anoy:ı ;.·ı>'tt sın!'!' olnn Rasim de n<>" 

- Çok korkarım ki, dedi, yarın bu \'e otom.o~ilimi blzuıt kullanmak için edi?ordu. Fokat 1.ıu daha rok sUrmiye- t~1uı t.3n• '· R u.an::ı P;ildi, 'kul"''~~ 
misafirperver oca~ınızdnn nynlnın a acele cdısorum. cekti. Mı.ıruıvcrey.- i"frak etme· ... ('.alt.c:h b·r ·.~ler ft~?1dad'~ soıırn yaln~7. _h"t"tl fif 
mecbur olacaf!ım. İyice dil.~nünce, sa- Ann"' hanım: . ise d:- kolay dcr,·1 '· r.iinkil Pöz1"ri, m·i- l rl •c; n .. ın n sövl vorl--ı rı~~ !!lb1, h8 

hilde yapacağım ropörtnj için epey za- - Nasıl isterseniz. Ö) le y.ıp.nız! de-1 tcmndh'cn tam." } n ~"ılı., kap• n ;ti . "' • .. .,.,r1
• •n t a•bn 1 :ı.r: 

mana muhtacun ve kaybedilecek günle- di. l Bir m;jılE"1 bö}'lc"c ,..,.,l'ti. B:ıy ~~rd n Ge?:e' H cı s • hat. ne Uzel ... 
rlm yoktur. Fakat Rezzruı partiyi kaybetmek .iste- h3Z1 hcsaplnrı kontrol c'm"k \'f'~·1 .. ·yl0 p x ._ 1ınJ. k bP.sh 'I • 

Ne bay $ardan. ne :revcc.sl hlç bir iti- miyordu; birdmbire inl<!r gibi bir se-=l : klitüphan" o'iasırıa g çtl. Annt' h '1tt 

rnzda bulıuımsıdılar. - Bursaya gitmeniz bü~ Uk bir tıill! bcrmut.'.ıt atlara dair uzun bir muhavc- -( itmedi J-
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GVNÜN MEVZULAIU 
••••••••••••••••••• 

Kadastro harçları tehak .. . 
l<uk ve tahsil usulü 

' 

:u ( EWi 

Büyült lbillet Meclisinde 
Sti:I: 

Dün asker ailelerine . 
yardım işi konuşuldu 

x.w.ıc:------

eı: !!! - LD ± .-

T. C. Ziraat Bankası 
KaruJ~ tarilll : 1888 

Sermayesi : ıoo.ooo.OM Tilrlc lira&. 
$ube ve aJaa adedi ! 2'2 

Zirai ve ticari bet nevi B8llka muameleleri 

Müuelleflcrin itirazına 11e halılı şllıli:yetlere 
meydatt 11erınemelı için bir parça itina 

göstermefı ldzımdır .. 

PARA BIRIRT!RENLERE 28.800 LblA 
İKRAMİYE VERECEK DC:dltııye uefdD izahat Derdi • A.slıer allelertne Ziraat bankuında kwnbanıb ve lhbarss tasarruf besaplaruıda en u (5&) 

yardımın hiilıiimet yardımı şefıDne lJ.ruı buJıuıaoJara leDılde , defa çekilecek kw-'a ile aptıdaJd pllna göre Jk. 
~hrimizde kacbstronun çoktanberl l geçmeğe çalışıyor. Her vatandaşı böyle lıonufrnGSI mulatemef- ramiye dajltıJacaktır ı 

basladığı ınahiındur. Cümhuriyet bükü- zorluk klırşısmda bulundurmak doğru Ankara, 16 (Hususi) - Büyük Mil· leleri daha az muhtaçtır. Bunun neticesi ' Adet 1.000 Liralık ıl.000 Lira 
mefünlı.in büyilk bir eseri olan k~da"'ı.:o biri} dettfldir. Bunun için kadastro harç. let Meclisi B. Şemsettin Günaltaym olarak fakirlere daha ağır mükellefiyet t • . ,.,. • Z.OOO • 
usulünün ilk evvel şehrimizdi? tatbik larının tahsiline baş1andlğı bu sırada ba~kanlığında toplanmıştır. düşüyor. 
~ilrr is olması da şükranlaı:a layıktır. topyekfuı bıınları hakiki ve kamınt mik- Asker ailelel'ine yardım şekli hakkın- Şehir ve kasabalarda muhtarlıklar ve • • 250 • LOOO • 
Çilnlt"i· bu sayede 11ayri menkullerin ta- tara irca eylemek için derhal harekete da Manisa mebusu B. Refik İnce tara- ihtiyar heyetleri yoktur. Bu sebe-ple şe- 40 • 100 • 4.'.000 • 
ı;arrufbrı çok iyi bir surette temin edil- ~eçmek ve \•at:ındaşları itiraz ve masraf fından verilen sunl takririne dahiliye ve- hir ve kasa'>aları birer kül olarak kabul 100 • 50 • 5.UOO • 
nll'ı oldu "'.'U gibi mübadil ve gayri mil- :rulfetinden kurtarmak alSkadar ma- ldli B. Faile Öztrak cevap vermiştir. B. ettik, yardım temini vazifesini belediye- 120 t 40 1 14.1500 • 
badi! ki nselerd<>n kalmış \•e ötekin:n !;:ar!llar için bir borçtur. Refik İncenin sual takriri şudur : lere tahmil ederek yardun topyekfuı 160 , 20 

11 
S.200 • 

b rikin:n el;ne haksız yere gremis o1an Bunun en basit çaresi ise yukarıda 1- Askere alınanların ailelerine yar- yapılacaktır. dedik. Usul noktasından da OİKKAT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde 50 ltraaan ~ğı d~ 
bir fakım gayri menkulll?I'de de hükü- yazdığım gibi kadastro y::ıp1ldığı sene- dmı ınenbaları ve bu ~ aıdımlaı·druı isti- bunun tanzimine liizum ~örerek bir ta-

lı talı d 1 f d lı d. '1 ı yenlere ikramJye çıktı~ takdirde yUzde 20 fazlasiyle venlecektlr. mc>-t!n hakkı me,·dana çıkarılmış oluyor. !erde kadastro eyetince rir e i en a e yo arı ne ır · imatname yaptık. Vekiller Heyetince 
Bu "UretJe hazinenin meydana cıkan ~ayri .menkullerin o seneki iradı gayri 2 - Yardıma muht.aç olanlara yar- tasvip edilen bu talimatname 5 eylül Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylfd, l Hırinci hiinma. l Mart \'el Haziran tarih· 
h..,1.1,1 btnlerce liraya baliğ olmuştur. safilerini h;na vergi mıntakalanndan sor- dımların tevzi usulü nedir? Bunun a<li· 1S40 tarihli Resmi gazetede ilAn edil· lcrinde çekilecekli.r. 

Kadastro yamlması ile hilkümete de mak ve almacnk cevnba göre gayri men- iane ve memnun edici olduğuna vekalet m~tir. 1 "'QıilllRB:ıBlllı':Bl!lllilEm•-BllE!SD!ll&ır.z:••~IEl:ıaaııım11 ______ m:ı:z~' 
(p-.la bir masraf tı:ıhmi1 .. r!ilmiyor. Çün- kulil kıymetlendirmek ve kadastro har- kani midir? Kendilerini ynrdımn muhtaç telakki M 
kii hu ma!':raf gayri menkul o::ahlplrvrine cını da o kıymet üzerinden yüzde bir DAHİLİYE VEKİLİNİN İZAHATI edenler belediyelere müracaat etmekte. anlsa IJe:vnelmilel Moris Şinasi hastanesi baş 
tn.-.. ; ediliyor. buçuk ve ~·ahut üç olarak hesap edip Dahiliye vekili kiirsilye gelerek, suale tahkikat neti<.-~inde yardıma muhtu; ol· tabipliğinden 

K"c.lastro kanununun ilk 'atbikinde her mükel1efe bir ihbarname gönder. cevap vermeden evvel bu yardıma ait duklan tebeyyün ederse kendilerine 1940 Senesi birinci kanununun 26 na pertembe günü öğleden eVYCl saat ondan 
bu masraf çok ağır ve mükellefler icin mekten ibarettir. kanuni mükellefiyetlerin neden ibaret yardım yapılmasına ıkarar verilmekte ve öğleden sonra ııaat onyediye kadar Manisa Sıhhat ve içtimai MuaYenet müdürlü• 
~a'l.•ri knbili tahnmmül idi. Cümlıuriyet Bu ihbarnameler üzerine itiraz eden- o]du~nu anlatmıştır. Askrt milkelJefi- bunlar bordroyç. girmektedir. $imdiye itinde 1941 ııenesi jhtiyaçlanna hTJılık olmak üzere cins ve 'Illikd.adan apğıda 
hHkümetimiz bunu vnkıt ve zamanivle ler varsa itirazlarını tetkik ve etmiyen- yet kanununun 71. 72• 73 üncü madde- kadar bütün memlekette kendilerine yazılı mevat açık eksiltme suretile münakasaya konulacağından taliplerin yuka
mkdir etmls ve bu harçlan cok az bir lerin borçlarını da tahsilat idaresine tev· leriyle köy knnun~un ayni mevzua ta- yardım yaptlrnadığından bize şikayet nda yazılı gün ve aaatlarda yüzde yedi buçuk ınuvailat ve yüzde onbeı tcmi--
mll.rtara fndirmistir ki o da bir m!yri di eyJ .. mek ı~ zım gelir. allak ed:.0 madd.esini okudul-tan sonra edenler 31 kişidir. Bunlar hakkında da nan lcatiyclerini hamilen Sıhhat müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 
mf'l"l..-nltin vt"I'gidn muk2vyet o!an kıy· * şunları soylemlştir: . . icap eden tahkikat ynpılm.ıştno. 20 ton motorin, 180 teneke benzin. 20 teneke gazyağı, 5 76 kilo m&.kina 
rn f"nin _ e~er o "nyri mc.>nku1i'n sPnerJi Bir cle kadas~ro h1rçları .kanunen beJ - Mevzuubahis mUkcllefıyetin mat.- Bundan da nnhyoruz ki yapılması JA yağı. 200 kilo makama, 3000 kilo yoğurt. 5000 kilo süt. 2000 kilo arpa, 6(\00 

"' '" • • • .. · • rah nisbetl ile cibayet ""ekiHerinin tayin • a- k 
vaT ~ir binde bir bul"\1Pu, yok ic:e b'nrl .. seLCü ve beş taksitte odenır. Bu taı.-- d.lm . b h dı lan tun gelen.ynrdım1ar yapılmaktadır. ilo et, 10000 kilo ekmek, 500 kilo aabun. 500 kilo soda, 1000 kilo pirinç, 1;0 
ür:1nden ibarettir .. B"'küm"'timi~ vahn- si~~ckr:n11_~cbt dbeıi·~~ei1verkgit~tt.akhakbku

1

1{ dv.e ~a~aı.t~~~nkö;leZ ;c!eıba~~ bin ~=: B. Refik İnce vaziyetten memnun olup kilo pirinç unu, 200 kilo salça. 200 .kilo incetuz, 2500 kilo katın tuz, 700 kilo 
d:>.-1.:ıra vapmı.c: oldu~ hu kad J·ı)l::ıv- mu e cıe e ışı t? a ıye ·es ey e ı- hail ı · binl J d y dun' .. olmadım mızı daha htlsı'ru" ''"''ayıp aram" kepek, 400 kilo kuru fualya. 200 kilo nohut. 100 kilo un, J 500 kilo 'eker, 500 

• v 'h 1 1 1~ 1 H Ih e erın erce o mns1 ır. ar ıto. r.• • ..., ... ... kil , 
lık karsısındn her tnllkEllefin seve seve '.?'l tarı ten baş ama t c>.zın; ge lr. a u- recekle"İn ahval ve vro:iyetleri de birbi- dıltımızı soruyorlar. Cümburiyet hükil- 0 saae yağ. 250 kilo zeytin YBiı. 250 kilo nişa•ta. 
b·ı harcını vermesi .-k tabii ve-zaruri kl, bu harcı kanunl şekılde tahakkuk rın· ·n. ,...,,· d "ild. B ... lil ard metininsiarıdaimaaahaiyisiniaramak 13-17-2t-25 ıs-476(2500) ,..... i . k d "d i h ta ı ~Y •• ı eg ır. ugun t y 1m " . . . -
olıi ~u halde bu kanunun tathikahnı'IR ett rmıyen a astro 1 ares arcın • "ekli ko"yte...ı d ı 'yl t' _,~ tır. Asker ailelerine yardmun bir hükü-h kkt k ta 'h. d - ·ı t hr' . . .., nıe a ıa ı ne ıce vermt:Aıe- dı 
ın•ıkellefler alevhin"" c-ı'kanlan ml.ic:kiilnt a dı'kı.-. trı alı egkı, ·ü~k ırll-~enes1ını ı;a-1 dir. Zira köylerde yardım ayni ve bede- nıet yar ~u seklin<: konulması B~ve-
m:ıalf'sef her mUke11etın rok no~u ola- z~ ı l\!l e ara m e oeıten lepsın ~ ·nı olarak yapılmaktadır. Yardıma muh· kfiJete teklıf erlilmi'}hr. Başvek.Met bunu 
rak itiraz ve sfkAyetlni mucin olmakta bı~den defaten istemekte vev kanunun taı: olanlarla yardunı yapacak o1~ tetkik etmektedir. 
ve hemen hl'lncn biitiln mi.ilrı>llnfl.,rlP mukellef lehine koymuş oldugu bu ko- arasında komşuluk ve akrabalık: ınüna- Dahiliye vekilinin izahatından sonra 
tahsll~t idanıst tıl'asmı-tn 'hu vu.,.; .. " hir laylı!ı da ortadan kaldırm~ilır ki. sebetleri va:rdır. ( B. Refik İnce sual takririnin sebeplerini 
çok ihtilMlar cıkmııl-t-.ırhr. Bu ih1i1Mla. bunun da ruhu kanuna w vazil kanunun $chir ve kasabalarda 1-' başka müşkül- ir.ah etmiş ve Dahiliye vekilin.in izaba
rın kısaca sebeplrri,,' hu }·azıl rımrla :naksadına ne .. kadar aykırı olduğunu Ier arzetml$tfr. Bilhassa bUyUk ~birler. tına teşekkür etmiştir. 
b·<>h etmek ve bunl::ır •,. ,, ,.,rv'l<ı µl!n·ndıtr ızaha tuzum goreme.m. . de muhtelif semtler malt kudret itiba- Meclis ruznamedeki maddeleri müza-
oh•n makam1rmn ıı ""'"f ,llt,.htl,.rini cel- Kadast:O harcının tahakkukunda mil- rlyle tehalüf göstermektedir. Bazı semt. kereden sonra gelecek çaramba günü 
bntnwk !sterlrn kbn~llkaPfletar ~~lnlatm~d cut. ~u bmiliha~lrll.!_~ttan ler zenıtfn. bazı semtler daha fakirdir. to'Planmak üzere mesaisine nihayet ver-

s ıuı « ı aresının u •yıarm Zenl?in semtlerden 89ktte f{idenlerin al· mistir 
thtilii!Jıı i f ,1C tın tahsilinl tahsildarlara bırakmasını d~- I - .• y -·-f - --Q-d U-····- ·-··-·-D-L-~•~--.U-n- -·- -

kadac;tro idarc:.;ııc surcii tn'!. k'·u'rnn nı bu1mıyorum. tzmfroc milte.tddlt ına- He C b h hl d k 
da _görülmekt nir. Malumdur ki kaoa«t: Uye tahsil şubeleri ve vezneleri mevcut r llJ:ey a a aşıp UrUr en 
ro heyetler! fahrir edN•eklerl mmhıkayı •ken böyle binll'rce ve hattl yi1z bin- x•x;--~------
vesaftl münasebe ne illin ettikten sonra !erce liraya baliğ olan kadastro ha~lan- y k f 
tahrire başlarlar. Ve oranın kav1tlanm nm tahsil vazifesini tahsildarlara tt!ıvdl eme • de 
bıoudan veya alAkodarclan nr:ımakta eylemenJn ne kadar yanlı, olduju mU· m a S r a 1 n) } n ) r-
mnkeilef bulunurlar. Yazdıklan ıayrl nakaşa giStilnnfyecek hııkihtlerden ol. 
ınenkufierl.n tapu sen.etlerlnrlekl kıymet.. sa grrektfr. Meşhur bir maliyecinin de- .., ı 1 
lerl Uı:erinaen de~1, v~ide olan il'~l 1: ~ ..=-a::~:il-~-~~:'~ mege ça ışan ar var 
~yrf .safllerlne ~ hu haldan ltıvmet J• ·~•öı =w ~ 
"----d .....t.b 1 ..... L-'l tıktan IOl1ra en çabuk devlet hazineşine H '--L-l.1--- nntG d'L'~· ·-1.L 1 ş· . =nn en sen.nn o m ~tı-1. • men!l:u • gjrmdir.) Halbuki tlhslld.arlar vasıta. • ~ teT 1M1a.........,.or. ou n ıuı;at yata~ o ur. ımdıye kadar bir hayli 
ferde binde bt!" buçuk ve senet.!dz olan- siy'le tahs11 edilen Ve!'giler derhal hazf· ~ ı~n~ rainıen. ~ecelıt maddeleri. &Um, ln1anlan yemek derdinden Ye mas
farda da binde u~ nbbetinde kada~ tmlmamakta b da ba~ run fiatlerınde de tereffü var. Maamafih rafından kurtaracak formüller bulınak 
harcı tahakkuk ~rmelm lhım fkm :a!:etıer almakta;:. = içln talı- bu ~İl diier mem!eketlerdeki b~- için çalışmı~lar, fakat muvaffak olama· 
bdastro heyetleri bu külfeti ihtiyar et.. sildarlar tahsil ettik] r1 paral hafta balılık ile mukayae edıleeek olurııa !J• mı~lardır. 
mek:sfzfn n ~edi olm> olmadtima bak- ı.~- lsand ıt-.-- ...,!"2 1 lcıyet olunabilecek hadden uzakbr. Ve Boston Oniver.sitesi Hayatiyat Profe.. 
malrnzm taouda ördiiklm ve yahut ~~~ ~·d h rd ~l;k tı::ı: arsaiş çok tefekkür etmek lbım gelir ki mern· sörlerinden Doktor Robert Harris. beı on 
eski ve!'J?i kayıtlannda huld11klan iradı :ıı ri anntul; :U ~ a~~ ll fl rd a. leketimizde her nevi madde boldur. Yi- gün evvel gazetecilere şöyle demiştir: 
gavrl saft üzerinden kıymetleri tabak· r ilke unu ı ... u n ktean mld ğue e e ben yecek içecek maddeleri hiç bir tahdide ~- Nihayet inııanlan haplar]a besl~ 
, __ .,_ ~rd't....ı.-- onra b"nd " fsL-t•- m en-eren g.enme o u ve u tabi de"'.ld' • • . k f • 
IUlJ't: .,.... l=eıı 8 1 e uç n oe ~ yüzden gayri menkul sahi.binin bu rnak- gı ır. ~enın çareııını eş ettim. Bil" çok alimle-ae kadastro harcı tahakkuk ettiriyor ve bÜzl d . uhaf huri etin Avrupamn hemen her tarafında kıtlık rın bunca ııenedir boı yere arayıp dur-
bunu bir defter ha1!nde maliye tahsilat de hJdılc= J:' ö~e~du. Y - hükü,!11 ıiirdüiünii, her .§e!in ateı bahuı duklan şeyi bulm.ağa muvaffak olduğu. 
idaresine tevdi ediyorlar. Bil' vergf ve O 1 . dir 'Jdg kad tro ha oJ~ugunu unutmamak lazımdır. Buna mu huzurunuzda ılan ederim.> 
harcın tahaldn11nındmı sonra usul~n aln nun ta~~ 1~ d~ ~gmen, eO'& ve '?da maddeleri fiatleri- Bu haberin tafsilatına göre Dr. Robert 
mttkellefe tebliğ edilme!!i ve mükelle-- ~: de ıslaha ~ tır zannederim.. nın •~asından bır kısım halkımızın mü· Harris ııenc1erdenberi diğer hayatiyat 
fln bir itirazı var ise dinl~mesl lhım m * ç teeaır olma~!ğı?ı id~ia .• etın.ek. elbette ali1!"lerile beraber ııarefttiği ga)'Tet neti-
gelirken bu usule riayet edilmiyor ~e tstıdrad d il! ederim ki miiınlı:ün degıldır. Hukumetınuz bu se-- cesınde. orta yaob tabit bir adamın gÜn· 
m6kelleflerden derhal tahslllta te~bbtls tah.süAt id:er:un:~ tevdi edJ. bepled~ ki fiatletin kon~lüne ve hiç !ük ı:ıda ihtiyacına tekabül eden ilc.i lıap 
tdiliyor. 1 ük 11 f1 rl talufl '-··lam d · •bepeız •rtmıunaemı temın hususuna bO- ımalıne nıuvaffak olmuttuı'. 

Tahail!t idaresi san renkli bir ihbar. enl mnl e be _,~,,.·-da ~ ~ tra.fla an ev. yük bir ga,YTet earfeylemektedir. Birinci hap ıoya faaul:Yesi yagvÜe Jca ... •-
{1 U'--'lefl ..n- ı..ı..ı- k ve , o ar ıuuu.n ~~ e ıca ma· ·~ 

name e m ~ ere on ıs...... ~uue a- ltlmat alırlarsa her tnrlil mU~ldllAtm * tırılmış sUt .tozu .ve bujtday gluteni özün. 
dastro harcını l!demesbıl ve akst takdir. önUnU aİnuf olurlar. Geçenlerde ımruf yemek içmek meaeleai, insanların eze. den ib~r~ttir. iki numaralı hap daha mü· 
de tahslli emval kanununı tevfikan ha- blr müesseseden bir ilAm harcı tahsiline it. bir derdidir, belki de ebedi derdi ola· tenevvıdır. Buğday g1utenine ilaveten 
clz suretiyle paranm tahsil edileceğini k le ı k ı d arpa ve mı l t • • d ih · k 
ihtar ediyor. Milkellef ise bu ihbarna. gelmif olan tahsil memurlan o harem ~.. a aca tır. nı•nın. oğduğundan d" sır g u erunı e ı tlva etme -

hangi ~. han~ mahkeme 11lmma t.eal- olunceye kadar. ye~ek .ıçmek zaruretin· te ır: . . . . 
meyi alınca tahakkuk dtfrill":D hm'Cm, luk ettiğini bilmiyorlardı Borçlu miles- de bulunmuı hılkatin bır icabtdll'. Fakat !ki .hap.ta da her cını vıt.armn tebıf 
kanunun tayin eyledi~ miktardan ~ se..o::e ile bu istenilen ~yı vermeğe bu İcap ve zaruret. dü~ünelecek olursa. edıl~ı~ .hır halde mevcuttur ve güünlük 
la oldu<!unu görüyor •~e de tahsfllt lda- amade olmakla beraber hangi hesaba insanlar için bir yük teşkil etmektedir. gıda ihtıyacını t,.min etmek için bir inaa· 
resi yalnız W?Sltal tahsil · olduğundan F k t h" h · h na her yemek z · · 1 k b" 
milkellefin buna dair olan ftlrazını din- kaydedeceğlnJ aoruyor ve bir tilr1il ce- a a ·~. em ırten, e'?. de doğumu- ba k • amanı yırmı .grnm ı ır 

vap alamıyordu. Filhakika tahsil me- muz~aı:ı; ıtibaren baohyan ıtiyadm tesirile P yu.~a . kıfa~et ed_:cektır. 

.. 

TiMOFUJ 
Barsak ıcurtlam dım (Abdest bozan) deıdiifmis ~ltlel'ia deva.adar. 14 ya. 

smdan üsfün olanlar kıillaııU'lar. l<.tiınal tarzı kutulnrın içinde 7anhcbr
Her eczanede bulunur. Sıhlınt V~kfiletinin ~ini hiiulir. Fa.ti '75 
lctım$tur .. REÇETE İLE SATILJR.. 

JZM R DEFTEBDA.RLICIND4.N : 

Mahallesi Sokağı Cimıl Hisse mikdan 

' 
1!I 

Kasaphızır Akdeniz Girit hanı Dükkin 48/6 
Kapı No. 

10-31 
10-30 

Kıymeti 
Lira~ 
272 00 

• .. • Tamamı 10-3 800 00 
• • • 48/6 10~ 200 00 
• • • Tamamı 36- 1RO 00 
~ a • 48/12 42 800 00 
" .. ., 48/1! 48-49 800 00 
• • • Tamamı 1!-4 960 00 
• • • 4816 10-20 2400 00 
• • • Arsa 48/8 10-33 53 00 

Callı Necip vereselerin.fn 3876 lira veraset vergi.al borçlarmd::ın dolayı ~ 
komisyonu karariyJe haczedilen Kasaphızır Akdeni% mahalJesinin Girit hanı 
sokağında kAin yukarıda evsafı yazılı seklz dükkAn fle Bt'Sa Vıl~yet idare he. 
yeti karariyle 21 gı.in mUddetle müzayedeyee cıkanlmıştır. 

Taliplerin 26 birinci k!nun 940 perşembe g!Inü saat 15 te Villiyet idare M-
yetine müracaatleri il~n olunur. 12 - 17 - 24 5356 (2493) 
~ :cıxıco:o:r~~==~ 

Bronşitlere ATRAR HA Ki EKREM 
~..o.::o-..r~~~==ı:ıc:ı•:ı:ıaccr;ıw 

.İKTISA.2' V.EKALEriNDEN: 
iplilı Çılır.ığı yaptırıJa.calıtıl' .. 

1 - Vek!Uetimizce yaptırılacak - Amba!Aj dahil • 3.050 adet iplik çık:rıjJ 
kapalı .zarf usuliyle eksiltmeye konulmt2$tur. 

Z - 3050 adet çıkrığı:n - Ambalaj dahil - tahmin edilen bede11 80.500 liradn-. 
3 - Muvakkat teminatı 2287,5 liradır. 
4 - Çıkrıklar şartnamede gösterildiği üzme :iınalit yerinde teslim edilecektir. 
5 - İhale 6/1/1941 .salı gUnii saat 15 te Ankarada firtısat vekAleti.tıde mil· 

teşckkil komisyonda yapılacaktır. 
Taliplerin mezktlr gün ve saate kadar temiruıtlarını yatırmaları va 

2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi mucibince tamim edecekleri 'Zarf
ları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona tevdi etmeleri 
Hl.zımdır. 

6 - Bu hususa müteallik şartnameler İktı._<;at vekAletl Sanayi umum müdür-
ltiğü hiiçi.\k h.ınatlar ,şubesiyle İstanbul ve İzmir Mıntaka İktısat mü• 
dUrlilklerinden 152.5 kuruş bedel mukabilinde temin edilebilir. 

17 - 20 - 23 - 26 5520 (2522) lemJı-·or, ve yalnız pareayı tahsile deovam murlan yalnız tahsil ile mükellef ı-ler bu yukun farkında değiliz. Mucıdın ıf~desıne gore hu haplarla 
edeceğini ~öyliyor. Kadastroda ise bu -=- ı tegaddi d n J Jik d ah 
ttirazı tetkik ederek bir ıneret yoktur. de mdelhacce borçluya izahat vermek nsan çat11ma11nın en büyük hedefi, ı d ı e e . "b~~n •ene g; a2 masr ıru Emfdfı ve Eytam Banlıaından : 
Olsa da bu itira.ı .tahkik v~ mükell~t:..et ve m~einl göstermek için bu bapta kıınn doyurmaktır. Kazancımızın en bü. t o a~h yanı. mm paramız a 60 • 

"'":Y malö.mat ı1mıkla da mükellef oldulda- yük kıamuu karnımızı doyurmak için ru, en 1 ıırettır. Taj 
ta~hJh Pc.filinCP\"e kadar ta.hsillt idaresi- fed V * Esu No. Y~ri No.su Nevi Senelik K. Depoz.itosıı 
Jlin vcrdili müdA f Mfh•llr ve ic:rA saf- rını kabul eylemek lbını gelir. nr eriz. •bazen insanlar kannlannı B h I b'ldiıil d 
h:-o;ı hM1ıw11· ÇUnkU, lıer borçlunun, adiy~ pa. doyurmak için ne b{iyijk m~katlere . u ap arın ~ ır en gı a ~~dretini T. la 

ranm iM parası otdu~u bllmest ve bil· bt!antrlarf lıaıx olup olmadıgı. y~ek .Yennt bıtup A..629/2 KnraU. ~ eylUl sokak 169 ~ 120..- 18.-
~k fsteme.sf tabii ve k.amm! t>lr hak. Fakat b5,.Jelerlnf hUnnctle anmak Jl. ı:tmıyacağı .hakkında şımdıdeıı bir feY · C. 56/3 İkinci kordon Saman iskelesi 3 DilkkAıa 200- 30-

:<.acı. 10 (. ': rlc.ı·de "a• kı olchttunu teslim eylem k lhımdır nmdtr. Bir de dOnyayı yalıu~ middczi.. •haoyl.ernek mümkün deiildir, Eier hldise İzahatı yukarıda ya:ııh gayri menkullerin kiralan 18/12/940 tarihine müsadJf 
zih mali) mıt yoktur. Bu ylizden bir çok Bu yuıJanm nuan mate almır° ve nin :aıYiyelorinden rlSrenll'f ve yalnız lcik~~a, hu h~plann ıü~atle taammüm çarpmba günft saat onda ihaleleri yaptlnıak üz;z-e arttırma.va kon~tur. 

· isim yanlıslıklı\n mevcut olduğu gibi UEeyledilbn malu:urJar bertanıf edlllrı- mideleri hesa&ma iter fezahat ve rezaJe- edece~. n dilnranı.n ib~ çok yederln.; 1 -1.stekli olanlann blıalnrmda yaıılı deı:>ozıto akçelerini vememıze yatıra-
h.ar~ı istenilen bazı garrl menkuliln ae- se bundan tik llefl k dar aliye ha. w &Jet olanlar nrtbr 1d bö l leri k de yemcııııı yerJnı tutaugına hUluneyle- ırak Nttırmaya lirmeleri. 
rede buluncJa~unu da anlamak kabil de- nneslnln ~t b İma~- et. tel"ine ll,.lmr. Ye anca mek yanLt Üma1a aer~ktir. 2 - Mil7.ayede IU1l.!1.Dd.a verilen bedel. mukadder kıymeti geqtijl tak.dirde ta-
~iMir. mı ,.,._1.11 bo ea ~"'P~ Bir a daha dU,O ecele 1 k. . ı. 8. l1pleriıı depo%ltolaruu nitbet dairesinde tezyit~ ve ın<ıhlir kullananı... 

füılhuki, kadastro denilfnce, bütün yonım. y ......... u u .sayede hazine ile- it d ~h-'-u !1 ° ur.ııa ı-................................... 0•• rın nıUhUrl«mt Noı.rdeı:a t.ld1k ettirmeleri... 5534 (2523) 
t.. ha mtıb1Wıer arasında bil' ço1c: ilrtillflar ı;o eı. ınııı:ıma.ı.an, cınayetlert, battl ! • ._. : 
.oir intiuun tıra gelir. Gayri menJrul. b!1mut, tahsil!t: tam bir .!ntlzam daJre. harpleri bile kann d~ak m.eselesile 1 O.,. y IER YE : -------------
lt!ri santimlerine varıncaya bdar alıQen., sinde w ~lr. ko~ temhı edJ1ın1! ve mil· ellkadar slflftemek mUmklln delildir. •VRBK Jl ... •TD ! BERGAMA ASLiYE MAHKEME- tZMIR SULH HUKUK KAKIMLl· 
ve hukuku tuarrufiyeyf en ince nokta- 1te11efteıtn eep1edııden çıkan paralar; Demek oluyor ki ınlde metele.ini en Va :UR .a : ..... ~ •• • : SİNDEN: • OJNOENc 
larına kadar inceHyen bir ldanmfıı. f:lh. bJr ~evvel haz.ine kua.sm.a ~ olUl'. iyi biT ~eki1de bal edebilmek. ln.saniyete j nr .,..,..-..na• Beraama ~ h.utaneei bq bekimi SATJŞ tl.A.NI 

:1;;c!ı:ı:~: ~e=:~~~k anı:: Avukat :üyük dhir hizmet olıcaktır. Fakat acaba 

1 
ATATORK cw~Jo a.. hin.- ~:::n ~~y~ ~":!= Şerafettin. Niyaıi Suta veHilrmetiıı ta· 

ıelir. Bu deftl!rlerde her milbDefln fshn t. ETEM POSTACIOOLU ann oyunnak itinl. bugün bildiğimiz " N; Ut3 v Jı:flçük uklan S. . N • lCı. yian mutuaml olduklan birinci aultan.iy• 
ve şöhretleri, ikametgAhları Ç<!lr açık bir tekilkrin harlcind• bıl.r \18W ile hal qt.- Londra ve Ltverpol batlan için ,,,:k ınıu..:r~dareei d "H.w., ~ ~ mahallesinin hacı ali cadcleaiııde tenea.-
~uret~ yazılmak icap etH.ıı.ı ..B..ı L-~ mek ınünıkün müdUı> ~D fhtlyaema göre vapurr. laruıda L:..-~.: --~ı. ~~-- WZ:_~ zilh JOkain'd.a ll:tin 705 NoJu hane maJ... 

Hfi.& .ı;ıuı .llill'C - Bu maJe kat't bir cevap Yermek ihti- • nmız ~ nmealrlarclw. .._,., ,., .... ~mn l'ODQlll L eril =--•-·.ı L • ..:_ 
i!!tenilen ~ay:ri menkutnn nerede bMm. Sınai -z.e•se··'·· .................. -.... -............... ".... bey mahalleeiode k.iin .JOO lira kı,.metin.. ~etnec. v en~· IUJ'U AUann& ... ... 
dıı~unu, eski n yeni bpı 1llmW'a!arı, lllU ~.-jı-..ı de bir bap hane Sulh ~ U/ nadeıa 6/ I /941 puartal sQDU ... t 1 Jea 

han~! senede kadastroJandıtı...,. o ane l • • D 1 K K A T • 9/1940 tarih ve 247 numaralı illuıJ mu. İzmir Sulh hukuk nWıkemeslnde --kıymetine esas ittihaz edilen Iradı g,ıvrf maame e v~rgııı IJ8 cibince izaley{ fU,-U zımnında Ve açık at• yapdacaktlr. Ba artıramada taJunm olııl-
MÔı;i yazılmak ve bunlar fhbamameler- • ldt cJ Lf / • bnna 1t1retile eatdıfa çıkanlrmıta. nan '*lel 1200 liranm yfbde J'etmff "91 
le her milkenefe de ihbar edilmek lA- rma e,-, l!r erı Birinci artuna 2"/f2/940 ..ıı gitnil verildiif takdrrde talibine ihalem ,-p.ı. 
mn gelirken mOhim veı gayri vulh bir N1 ,. Wriad ıe_. .. .._ iti-- Sınai Müesseselenn· Nazan aut 1 Ste ... ikinci artuma 14/ f /94' sa- eak aksi takdirde ııatış on jfÜn daha uz.. 
de.fterı topyeki\n t.aımlAt fdare.slne ver- bllmnheak ola •u deffllder ~ lı Kiinil u.at 15 te icra edilecektir. blaeak. Jkincl arbnnan 16/ I /941 ~ 
mek ve bu deftere mt\stenlden tahsllAta ...-.ltmda Marifet Matlıasmda tr.- d • k k t • Müzayededen mlltevellit bilumum ma- tembe gllnil ıaat 1 S te yine daiı'emb:de 
ltwam e'tmek btr ço1c habızJıklara. ve mı-.ar. Sa.UJmaktacllr. J a J D e aanfat ve delllliye mOtteriye ait olup fe:z- yapılacakbr. Daha fazla malumat almak 
t:ıhsilAtta da mttskUlAta sebebiyet veri· 1 - 5 (2530) 94 J V [ • • / • la ixah.at almak iateyenleıin eatış memuru istiyenlel' dairemizin 940/ 286.. eıı,da 
yor. Bn 11-:uli!n °kAnunsuzlujtu meydan. • ı f 1 lÇln Slnaf mÜ~SSe•e erot tUf• Bergıuna mahkeme bat kitabetine mO- dosyasına mfiracaat1an lilzumu ilan o)g. 
dadır. Birind 151nıf m&fehMm Doktor mGll /az m gel AK. / tT • • raeaatlan ilbolunur. 55.37(2527) nur. 5523 (2524) 

Gerçe kadastro harcının ımbetlerini Demir AH KAMCIOCLtJ en ır.1.uame e Y ergııı Ve m~==om ~~=-rıoc=ıxJoı-;clOI 
ve mesnetlerlnl bilenler ittraı: etlivor ve Cilt ve Tenasül hastabkJan ve /ma/df defterlerinizi ( T J C A R E T İzmir lisesi ortazk!,;; ~irinci lilnıfından Ana namın~ !t!rJen tasdikli ır.üh-
~tMıflen haksız paralan ter'ktn ettirlvor ELl!.'KTRtK TEl>AV1LERI 11 4 M 937 de ,_ Jd - 323 
ve hir:ız zahmet cekivorlar. Fa'kat ebto- ır1.atbaaıı ) ndon t•mı·n • ;Jebı·ıı·r·ı·nı· ""• ayıs auııl} o uııum sa- riiınü zayi ettim. Badema yeni tasdik et-

Birind Bevler Sokar, No. 55 .. l'zmlr ..:-. ~aı • - yılı tasdiknamemi zayi ettiın yenisini ala tiııeceğim mühril istimal edeceğimden 
ri:vet bunlnrı bilmediinnden ya O gayrl Ethamra Sineması arkasında sahahtan T E L E F Q N .· ~1 9 5 2 cağımdan eskisinin hükmü olmadı~ eskisinin hükmll olmadığını ilin eyle-
kanunt parayı veriyor ve yahut btr ta- akşama kad:ır hnstalnrını kabul edeı. - 'l!n ed · Sal"h v -ı · Tilki'lik R b ka.. d N 7 lnm m· .. ·-flar ı·htl'lr.>r "derek ı.,;., ön'ı-.e • ı erım. ı ..ı organcıog u nm etta so gın a o. 

"""'" ~~ "" 
1~- u.u D.l..EFO.N : 3479 5522 (2525} No. 1943 hanede Aksekili Ay<;ı-



~ HJFE 4 

ASKERi VAZiYEr 

SOLLÜM, IAPUTZO VE 
BARDIYA MUHASARADA 

Elli bin ltal yanın te•
lim olması yakın 

Habeşistanda kaunaıma 
ciddi bir ıekil aldı ---·---

ItalJ·anlar çı
kıp gitmeğe 
davet edildi 

- - .... -

~EHi ASJR 

tTALYAN :iTiRAFI 

INGILTERE iLE MÜCA
DELE GÜÇ DiYORLAR 

Ôldürücüdarbeyide 
yakın g6rüyorlar 

son zaferler, lngiliz 
gazeteleri ve Mısır 

• 

,,Italyaya darbe 
indirmeğe de
vam etmeli'' -·-Habeşistanda kabile- Roma radyosu da ''Ta ki B. Hitler Jtal-

17 11.ıt KANUN SALI 1940 

Milli korunma kanunu tadilat< 

lhtikir suçlarının ce
zası arttırıhyor Afrikada Ingiliz he· 

deii: Tunus budu· ~--~--x.x----~-
leri İ• yanı artırdılar vaziyetin vahin1 oldu- yada birfıy bulmasın,, .Ev Jıiraları hiç bir şeJdlde arttırııamıyacalıtır 

duna dayaoınak -·- v kJ -·-- Ankara, 16 (Yeni Asır) - Milli ko- Yine ayni layihaya nazaran ihtiklr ••• HABEŞTEKI ITALYANLARIN gunn sa aınıyor INGILIZ GAZETELERiNiN runma kanununun bazı madaeıerint ta- suçlarına karşı cezalar şiddeııeodiri1-
RAdyo gazetesine göre bir haftadanbe- Londra, 16 (A.A) _ İtalyan gazete- dil eden 11\yiha Büyük :Millet Meclisi mektcdir. Bu S\tçlnr için cürmü meşhut 

:a!;~;; :ıa::0Y;~~~rı!~ YiYECEKLERi VE rnOHI ıcri_ !taı}an hezim~tini kapalı bir ~kil- NEŞRIYATI . MISIRDA nıuvnkkat encümeninde tetkik edilmek-'.usuıu kaldırılacak, memuı:un zabıt va. 
ne. Libyaya intikal ....+ ..... ıstir. Muharebe- MATI AZ did~1ı0tirafr ki~. başlamış.ardır. Popolo Dıtah•a MEP.ANUNIYET tedir. L.'iyihnya göre ev kiralan hiç bir raknsı kftfi nddedilecektir. Ihtikfır suçla-, - .. .....,. ., m sebeple ve üstü kapalı bir şekilde de rında pnra cezası be.ş bin liraya, sürgün 
~ Kli~putzoön?1üstahUn·: d kem mevkii vkc Bda:- Londra, 16 (A.A) _ En emin kay- Garp çölUndc 3cdi günden beri vuku Londnı 16 (A.A) _ İtalyanları takip arttınlamıyacaktır. cezası da 5 seneye kadar çıkanlacakt.tr • 
.ııya manı e cereyan etme te ır. naklardan Londraya gelen haberler Ha- h_ulm~tn ?lan muharebe şimdiye kadar Mmekte olan lnglliz kuvvetlerinin Lib- "'-·-·-·-·-... "·-· - - ' · - · - ... •• - ·-·-·-·-· - -·-·-·- · - -·- -·• 
Knputzo hudut yakınında olmakla be- beşjstan halkının Afrikada cereyan eden şınıalı Afrikada y~p~lan en muazzaın yaya girmiş bulunması İngilizleri çok M•• k ıA t "lf k•ı• • ı t b Jd 
rabcr tahkim edUmiş bir ~rdir. lngiliz- harekfıtı büyük alaka ve dikkatle takip meyda~ mu~be~jldır. İtalyanlar bura- scvincilnnişt.ir. Yunruı.istandaki muvaf- Ofta 8 8 1: e l IDID S 80 U a 
lerin ağır taru?nn karşısında bu müs- ettiğini, İtalyanlara karşı da~ isyan d.n tn,,Ilerenın en muazzam kuvvetle- fakı etlere mUvacz.i olarak iden bu za-
tahkem mevldın uzun zaman mukave- h:ılinde olan Habcşistnnda lngilizlcrin rıyle harp etmekten şeref duymaktadır- ferl:r lngili 1fuı .. k: li ti dünkü tetkikleri 
met «'dcccği zannedilmiyor. Hatta bugün muvaffakıyeUcrinden ve imparatorları Jar. İtalyanların düşmanlarımı muazzam bir delil z t k~n~ m~iltilmrne y~ ]ne 
buranın sukutunn intizar edilmektedir. Haile Selsenin hudutta bulunmasından zayiat verdirdikleri hakkındaki İtalyan B"' .. k B ~yı nuı a ır. hn gaze .e er 
iY1ldınm silratiyle batıya doğru irikişaf halkın çok cesaret aldıklarını kaydedi- tebliğleri ltaJyan kahramanlığiyle bir- uyu ed rı~;:Jm tan~~ a=tın.~e 
9den 1ngiliz taarrmunun ltalyanlar ta- yorlar. Habeşistaodaki İtalyanların yi- likte İngiliz imparatorluğuyle mücadele- ~sr~~ d ~~ mlaya :ık çe Jk ş~ -
:rafından önlenmesi pek şUphelidtr. k uL:---t -1---..1-L.•-- ..__ nin ıil<lüklerini göstermektedir. e ı ar e er nne nrnı:ını a ış a-yece •e mu.ununa ~ ,.e - . maktadırlar 

İstanbul, 16 (Yeni Asır) - MünakalAt veldli B. Cevdet Kerim İncedayı bu
gün liman1ar işletme umum müdUrlüğilnde me gul olmuştur. Tahmil ve tahliy• 
işlerinden dolayı vaki olan şik.Ayetleri d e dinlemiştir. 

Vekil şehrimiuJe dört gün kalacak, ondnn sonra Trnkyaya giderek tetkikatta 
lNG1LlZ HEDEFLERt h~-:r tarafUl4lan mütemadiyen iz'aç . Ro~ kanaaUne ~<>;e İtalyan teb- 1NG1LtZ tMPARATORLUôUNDAKl 
Taarruz başladığı zaman hemen her edildılderi de bild~.rilmeldedir. liğlen ıyı haberl~r ~bı fena ~~rler VAHDET o • d k b J d 

ıı.... • di ıı..-.ıa b •---· --'---d Son haberlere gore ttaıyanlar en kısa hakkında da samimidir ve garp çolunde ,.. smamye e rom w UB U 
ae ın ~85"....... u wwu:u~un ~ ~ bir müddet znr(mda Habeşistanı tahli- yapılan mUharebe hnkkında düşman .1.8ymls lngilh imparatorlu~~ teşkil a4o 

bulunacaktır. 

~edş~ı ~km~blr ;"..:~ 1tJref:! yeye davet c:dilmiş bulunmaktadırlar. propagandasının tahminleri mevsimsiz- edenedmilletler arasında b~ işbhiraftalığine te- Adana 18 (Yeni A.ar) - Osmaniye kaUlsmm Karatavuklar köyünde kND 
'· ım u am ~.. nın en H beşistnn eh alini k · · bil H dir. İtalyan kuvvetleri araziyi admı adım mas en yaz.wn ır ll8Ç evvel madeni hulunm\l§tur. 

79vaş yavaş zail olmakta ve baı.ı haki- beş ~bankasının ~ ~d~ B ~ 1 a- terketmektcdirlcr Yine Romruun kana- bütUn domin~nlar murahhaslarının ,. -·- __ •• -·-·-·-·-· .... u 

lbtlcr mey.dana çıkma~ıdır. Yapılan şunları söylemiştir : m · 0 ye ati muharebeye ·iştirak eden İtalyan Delhide bir Hintlinin. riyasetinde top-
taıınızun .. hır bç . mabadı vardır . ld - Habeşistanda haberler çabuk yayı- kuvvetleriyle ihtiyattaki kuvvetlerin va- lanarnk harp sahnc.lenndc ne suret1e da
"1nları ~ylece hbllsa etmek kabildir : lır. Halk havadan koku alır. Habeş im- z.iyeti karşılamağa kMi olduğu merke- ha faydalı olacaklannı tetkik ettiklerini 

Alman yanın 
Fransızlara bir 

cemilesi 

-·-·-·- -·- -·- -
Bir lngiliz Lor
dunun mühim 

beyanab 

1 - SıdJ Barraniye kadar hulQI eden paratonınun hudutta olduğu bütün Ha- zindedir. yazıyor. 
'ff yedi İtalyan ttlmenl tarafından tutul- beıistanda '8Yi olmuştur Sevinçli gün- Mesacero putesi öldürücü darbenin Deyli Telgraf diyor ld. G:up ~tünde 
makta olan anı~ bir temWeme hare- lerin yaklaştıb anlaşılıy~ yakla.$makta oldutunu Jımetmektedir. kaz.anılan wn bUyilk Britanyanm harp 
ütı yapmak. İtalyan garnizonlanndaki manevi düş- Popolo Ditalya nihai darbeyi bekle- kudretinin denizde .. e havada oJduju 

2 - Libya topraklarında harekAta ge- kUnlük, istikbali çok karanlık gördük.le- mektc olup İtalyanın harbın en milşkül kadar urada da milthlf oldufuııu _. 
terek Tobruk, Derne ve Blngaz.i gi.bf rinin kuvvetli deli1idir. zamanlarından birini geçirmekte oldu- tennektedir. 
Llbyanm Uç mUhim üsaünü elde ederek ·;J- ğunu yazmaktadır. ŞtDDETLt DARBELER LAZIM BIPfnd lfapolyonan Biz IHlrlHIJtlıla lıarşı 
ıtalyan ordtMNna daha ağır bir darbe Af Hl "ADAll HARP .Roma radyosu da vaz.iyeün feıaketli Deyli HeraJd diyor ki: Norveç hm- oğlana ait Jıernilılel'I medeniyeti ndidafaa 
~irmek. ft olmamakla beraber vahim olduğunu bU- metlnden sonraki şUphe bugün r.all ol-

3 - BUtUn Libya ordusunu imha ha- dinnektedir. A.JDİ radyo İtalyanın fim· mtl§tur. Donanma müd:ıhale.~yle mu- te~llm ettUer.. edlyof'UZ diyOf' .. 
rekatına girişerek Tunus hudutlarına - BQftaralı 1 inci Sahi/ede - di tarihinin en ciddi ve en feci lnJanm harebenin neticesi ilzerinde dalma milt- Paris 16 (A.A) - D.N.B. ajansı bil- Londra 16 (A.A) - Atjantinde bulu-
bdar dayanmak. liva hudut boyunca ilerliyerck perşeın- gec;irdiiini itiraf etmektedir. hl§ bir tesir yapacağım meydana koy- diriyor: Birinci Napolyonun oğlu Dük nan İngiliz heyeti dün akşam Boynes 

Birinci ih imal artık tahnkkuk etmiş- be sabahı düşmanla temas tesisine mu- Tirancb\ Faşistlerin Jdare ettiği gazete muştur. Hareket ~bbtl.silnUn elimize dö Rayıtad'ın Wıdinin Viyanadan Pari. Ayresten Montc..-videoya baı·eket etmiş-
tir. Mısır topraklarında İtalyan ordusu vnffak olmuştur. Muhnrcbe devrun et- diyor ki : ~eçtiği S'f'lda B. Mussoliniye daha §id- se nakli milnasebetiyle diln Napolyonun tir. Heyetin reisi Lord Vellington gaze. 
bt'i bir hezimete uğramıştır. İngiliz.le- mcktedir. Vaziyet ağırdır. Fnknt Faşizm önünde detli dnr\ eler indirmeliyiz. Bu suretle yattığı lnualides makberesinde mera- ellere aşağıdaki beyanatta bulunm~ 
rin harekalı Libyn toraklarına intikal RİCAT EDENLER İMHA OLUNUYOR cğiliniz. şayet B. Hitler ttalyayı işgal etmeğe sim yapılmıştır. Dük dö Rayştad'ın lAhdi tur: 
ettirdiklerine bakılırsa Bardiynnın zap- Riwt eden 1tnlynnlar tnyynrelerimi. v~~~criya t;aşınruı cesetler karş.ısında kalkarsa orada pek az §eY bulacağını üniformalarını giymiş ve ellerinde me§a.. •-İngiltere barbarlığa karşı medenl-
tından sonra Tobruk. Deme ve Bingazi- zin mitrolyöz ateşi nltında imh:ı edil- egilirim. Faşızm İtalyan efkllrı umurnt- anlamalıdır. leler tutan bir Fransız jandarma kıtası yeti, kuvvete karşı hakkı, şerre karşı 
1e 'kadar harekfitın •enişlctilme.c:i büyük mcktcdir. ·ibcyidc 'c SoJlum noktasın· yesini tamiri gayri mümkün bir felake- l\fISJR MEMNUN tarafından karşılanmıştır. Merasimde iyiliği müdafaa ediyor. Bugün biltUn 
dıtimnl dahillndedir. da it:ılyanlnrd:ın liiZ nakil ''asıtası ve te karşı hazırlamaktadır. B. Mussolini- Kahire, 16 (A.A) _ Mısır başvekili Almanya adına büyük elçi Abetz, Pa- bu §eylerin mildafaasında her hangi bir 
Bin~azi ile tngili•l rin r ıl üsleri arn- bin nsker teslim olmu tur. Askerlerin ~-bir çöl.de yapayalnız kalan bir insan Elehram gazetesinin muhabirine 1\1 be- rls kmnandanı general Şomburg, proto- ihmal gelecek asırlar içinde biltiln hUr 

aında 1200 kilomet,. lik çok bilyilk bir kendi nralıırnıdn (Cehennem geçidi) is- gıbı milletı tarafmdan terkedileceği gün- yanatta bulunmuştur : kol tefi orta elçi Fon dö Ruzberg ve baş milletlerin istikbalini tehlikeye dU!rlire
mesaf<' vardır. ln ıl .. donanmasının de- mini \'crdiı.lcri mevki lakırundn diğer ler gelecek ve İtalyayı Faşizmden kur- - ingiliz ..teri Mısmla btiytlk bir 'konsolos Şlayser hazır bulunmuştur. bilir. Böyle bir davada hiç bir zafn, hig 
nWerc bfıkimiv 1 ;ıycsinde bu mrsaf _ bir İtnlynn ı:nıbu O\'CJ tnY;'nrclerimizin tnrocnk olnn bir h.ü:"yet güneşi parlıya- alaka ile kaqı)anmıştır. Muvaffakıyet- BUyUk eJçl Abetz lAhdi resmen amiral bir azim gevşekliğine yer yoktur. Hu-
)'i doldurmak kahil ·- de hnrekatın pek mifralyoz ntc i ulıınn dü~nıu ttir. cakt.ır. B. Mussolmı aman talep edincç- leri bizim de muvaffaJayetJerimD olan Darlana teslim etmiş ve demiştir ki: zur içinde sulhu ink~ ettirmiş olan 
lkolny olmıyacnğı t · iidir. z fer zorluk- BAVA l\PrIJAl'EHJ;LERİ yede kad~ k.ıt'l İngli.ı; darbeleri devam mlif!efikimizin nihai zaferinden şüphe cAmiral, Führer, Napolyonun kemik- cenubi Amerika yeni niuunın takviy~ 
suz kauınılnmıy c •ından tngilizlerin Son günlerde İt.c ., on tayynrcleri mu- Nİ~ . ctmıyoruı. lerlnin Parlse naklinin yUzüncU yıldö- sinde b~ıca unsur olacaktır. Bu nizarn 
daha evvelden he. nhrını yapmL<: ye kabclci bilınis:il ol: rnk bazı hnvn hücum- I>I~m İ~Gh.TERE BİTKJN Başvckıl, İngiltere bUyük elçisini zi- nümU günU Napolyonun oğlu Dük dö .barbarlığa değil demokrasilerin takdir 
ha7.ırlanmış olnınla.. da kuvvetle muh- !arına te<'cbbüs ctmişlerdır. Bu esnada ~lUIŞLER?., • ynret ederek Mısır hUkümetinin tebrik- Rayştad'm kemiklerin.in ebedt uykusu- ettiği fikri ahaki . 1 da a-
temeldir. tng.ı izler "cin en mühim avan- (Glndyator) tipinde be.,. tayyareden mü- .

1 
Atı:;a, ~6 (A.A) - İta~yan g_:ızetelcn l~ni Londrayn bildinnesini rica etml.ş- na babasının yanmdl devamı Jçin Viya- nacaktır B~e biz.im g:=~·cre B YUJl 

taj gerile.rinin tam nen Pmin bulunma- ıekkcp bir Avustural}a filotillası. Cu- 1 ~ ra . YdO nh~sılın lls1anı Faşıs.t efkin umu- tir. Başvekil lngiltereye karşı dilnkU si- nadan Franııaya nakledilmesine karar tahakkukunda Arjantl:in de ~Ü il~ ro--
1tdır Mısınn ~il kısmının her hangi martcsi tebliğinde bildirildiği veçhile, mıycsm e a o an hakıki bozgunu yasctte devam edeceğini sefıre temin et- vermiştir lil 1 akt Y 
bir ~ktasına 1Uı1yan donanmasının hi- (CA 42) tipinde 12 tayyarelik bir dilş- meydana vumıaktad?'. .. . mlqtir. Amiral: Fnhrerin emri ve Filhrer adı- 0 ac ır. 
mayesi altında asker çıkarma tehlikesi ınan filotillasına hücum etmiş ve bun- Roma radyosu kelime .u.zerın.de oym- ----·~ na Dilk dö Ray§tad'm ]Ahdini aize tes- --•-

ktu Inrdan bir ka"ını d·u· u··rmuş·· tur·· . yarak neden dolayı +g ıt artık B. RU.,..Ef,,.. ... _.,,e ve f,'"flnanda yo r Zirn İngiliz donnnmnsınm Akde- .. . m ı erenın •,,. . .a lim etmekle §ettfyabım.> taNr•.,. N 

ııizde t~lyan donmımnc:ın; kahir bir Us- l\IUJIAREBELERiN ŞiDDETİ ~0 •• stn:~ırasıdir.:~~miyecek bitkin bir halde Vn•fn·"** dlııl-" tnvalldes'in dua yerinde Fransız ~k- ticari l:ontPOl-
tUnlii ü \' rdır ttal•· nbr için s:di Bar- İngiliz nmvnffakıyctlcrinin '·üsntine g &;;,; ~·i ı~ahn çalışma!rtadır. . -;r ,.ona unuYf>I' teriyle bir katafalk yapılmışh. Llbd ka- Londra, 16 (A.A) _ Suriye fevkall-
ranivc kadnr !'eri h r kntlerinC' vaziyet rnAmen italyruılnrın mukavcnıet etme- bütiln ~ri~di y~ İngiltere deği_I, b.INd~vyor~ 16 (~.A) - D .. N. B. ajan~ tafalka yerleştirilmiştir. Kl.!8 bir Ayin de komiseri Suriye ve Lübnanda bey
hlc te böyle d ğildir Onl r Mtsır top- dikleri 2:.'.lncdilmcmclidir. İtalyan topçu- mevzuu teşkJa t ımk~~orl~ğu. b~hıs ıhriiri~ork. C~:c1Y~;,fal~de Vorspıt yapılmış, gece Fransız jandarmaları nclmilel mübadeleye şiddetli bir kontrol 
rnklannn hulul ederken arkalarına ns- sunun Sidi Bnr:ronlde açtığı ateş pek merkezi vvcJk.i e .1.ne e tıırğı. ~ ra yo şc lt Vn e. gtısa ırhm k et ~ .B. Ruz- Iahd etrafında nöbet beklcmi...~r. koymuştur. 
kercıkarılın:u: il::•rn lini dü ilnereksa- iddctli .olmuştur. Başka no~n!arda 1c gun~a.P. nesı:ıya.tes- ve nşın ona. are et etmıştir" Bay .. -·-·-·- __ -·- ·-·· ,_ ·-·-·- - ·- ·- · - · ·-
bil kısmındn bUyJk kuvvetler terket- tnnklnr Jtn~ya1! ~c.vzilcr.hı" girdıktcn na:ında talyum~ tarihının en cıddi ve Ruzvelt hnrcketınden evvel hariciye na- 1 GILIZLERIN YAPJIGI 
mişlerdi. lnr?i1iz.l r ise bö le bir külf t- onra mev7.ılcnn ıçındeki italynn topla- fccı: ~l::ırıaı geçırmcktc olduğunu itira! zın B. Kordel Hullc bir telefon muha- Makineye 
~n fizade oıar.>1 biltiln Y h . k tale n tnnklnrn nt~ açmıştır. İngiliz topçu. :ııtm tı.. veresi yapmıştır. 

nnı ccphey~ :dfürcrek :~;::kat iç~~ suı;~~~~:ı;r.:;e;e etmiştiı 1 ·11----~K- .. k ·ı ,.,.. ---d-k~.-- Verı·ıı·rken S011 HAVA TAARRUZU 
kullannc k hnldc{l'rlPr j•-lyanl d .. ld kla . j iTtgl. .. ıı..te'l'f? •• UÇU ml " JI. anca Q i aakeTler n 

uı arın nçar o u n zayıat 

h~~~ 1caı:i !haıumat vermek henüz ieilei" i~birlix.!. araaında hoşnutau'9luk • lNG1J .. t7.Ll:R BtNGAZtYE 
KADAR 1LERLERLERSF 
İn171hz ordusu Bingaziy k d r iler

lecl ı t kdirde nrtık İta]) an ordusunun 
Liby. toprakl'lrmda tC'krnr b·r hareke
te gE>çmesi imkfuısız olur. 1t }yan tehli
ke lnı tamamen bertaraf ederek Libva
dan h'ç b'r t!'hlik<> knlmaksızm bu ;erl 
ordu) u b.,!Uc taraflara nakil için hnre
kutın D'n":mve kador götürülmesi IA
zund r. 1Uıh nların Uç aydanbcri on 
binlE'rce k" ı rt>-lıc:tırarok Sidi Barrnniy<' 
k:ı lar y ptı1'1an arlalt yolclıın ~mdi tn
gıliz ordu ı ı tıf cf etmektedir. Hudut
tan son"n L bya ir "llC'rine doğru gide11 
bir nsfölt yol dalın vardır ki İtalyanlar 
bunu tahribe fıl'S!lt bulnmaz1arsa bun
dan da istifnd edeceklerdir. 

SON HADERLERE GöRE 
Son h!!ber!l"Te göre İngiliz zırhlı kuv

vetleri H re.liva mcvkiini de kuşatarak 
bu !';elır·n ~o ki'ometre batısına gecmis
lerdlr. Sollıı Knputzo ve Bardiya ta
m men "'lll ~ ı-a C'dilmhıtir. Buradaki 
gnrnizon1 t kil eden elli bin kisilik 
ltalya.n orducunun bir iki güne kadar 
teslim o1m:ı ı bcklC'nebilir. 

mumkun dcğıldır. Fakat bu zayiatın pek :r lS 1 
- it J h t 

ni:11r ?lduğu muhakknktır. italyanlann ~ndrn. ~6 (A.A) - Norveç hariciye Tanca 16 (A:A) - Tancadaki Faslı 8 yan ezıme • 
kcndı ifadelerine naznrnn binlerce ölü nazır vckılinin radyo nutkundan bahse- kıtalar arasında çıkan hoşnutsuzluk 
v~ ynrnlı .vnr'!1r· Diğer tnrnftan bir çok den :ay~is gı;zetcsi diyor ki: İngiltere üzerin~ 1200 1il İspanyol mıntakasına 1 eri karcısında 
yuksek rütbeh subny esir edilmiştir. ve muttefıklen nrnsında işbirli~i harbın nakledilen bu askerlerin yerine bin kn- -;& 

Berlin, Frank
furt ve Bremen 
bombalandı -- -- sonunda da tcrkcdilmiyecektir. 1ngiltc- Jnr U.-pıuıyol askeri getirilmiştir. AJ 

Rumen hülıürnetl re kUçük milletlerle yeni bir iktısadi ni-1 4.(a-- manya 
Demi .. _.. f ı zamın temellerini kurmalıdır. Bu nizam 1 BUL~A SiYASETi Ki yel teraanelerine ,. ....... a ız ara lngilt.ereye ve mUttı>Jfrlcrine f"ndüstri u Berlin, ortağının yar-
para vermiş... ~e zirnat .s:ıhalanndo. • anyr~ l~ _ Baıtar-6ı l ı'ncı' Sahı.lede- cbmına koşmap de hücum edildi 
Bükrcş, 16 (A.A) - Kuantul gazete- mık~n: '\·c'."'ecekt.ir ,... Londra 16 (A.A) - lngiliz hava ne-

si Rumen lıükümctinin Demir muhafız- ~----.. ~-- _ ·- şimdiye kadar takip etmiş olduğu siya- düşünmlyor gibi znretinin tebligıv·: 
1 sete müznherctinizle devam edecektir. gö u·· n kt d. ar emrine 50 milyon ley vermiş oldu- Jt J ;a r · f... D da r me e ır.. Dün gece lngiliz hava kuvvetleri Ber-
kunu bildirmektedir. a yan .t-ArTlROSJ SQ.. Unya yeni bir nizam kurulduğu Londra, 16 (A.A) - Royter ajansının Un mmtaknsında milhlm hedeflere ve 

ve milletler mukadderatının yuğuruldu-hi / i eri ateş İc, ındt> ğu bugünkü gibi gayret ve imtihan gün- diplomatik muharriri diyor ki : Alman bu meyanda demiryollanna, fabrikalara 
yoktur. Bunun içindir ki hava çarpış- lerinde milletimizin birliğini ve yaratıcı propagandası Arnavutlukta ve Trablus ve umumi hizm~tler §ebekesine lUU'fl 
malarında İtalyanlar çok dalın fa:ıla za- - Baflaralı 1 İne Sahi/etle _ manevi kuvvetlerinin üstünlüğün. il mu- garpte cereyan eden son askeri hAdise- hücumlar yapmıştır. 
yiat vermektedirler. İngilizler hı Biemen lerin • D--1:- lerle Balkanlardaki siyasi inkişaf ~ Bombardıman tayyarelerimizden ınU· 
bombardıman tayyareleri en süratli yare m ~Y•YI bombardıman hafaza etmek hepimiz için bir vazifedir. şısında gafil avlanmışa benziyor. Alman rekkep daha kUçUk ..,,.,ekldiller Frank· 
bo bardıman ettikleri ve büyük zayiat huıule l'e- Zira Bulgar lruvvetlerı arasında insicam b d ı b. ~ · 

m tnyyareleridir Saatte 450 'rdikl bugUnkü kadar hiç bir zaman lhım ol- mat uatı ve ra yosu nası ır tavır ve furt iç "limanını ve şehir civarında sail' 
kilometre katederler. Vclİinkton ağır ti eri bildirilmektedir. Avcı tay- mamıştır. Gerçekleri WlUtm.ıyalım, im- hareket takip edeceği bilinmiyor. hedcIJeri, Kiyel tersanesini, Bremen li-
bombardımnn tayyareleri :faz.la bomba yareleri Sollum limanına '--ı mu- 1 Bidayette B. Bitler, B. Mussolini an- manını bombardunan etmiştir 
taşırlar. Çok uzak mesafelere kadar gi- vaffakıyetli ve şiddetli b~~ücum kfuı arı göz önUndc tutalım. sı.~~n bir .. mülakat. yapılacağı tahmin edil- Bu hareklltı yapmakta ola~ bouıbal'-
d;rler. Azami silratleri 420 kilometre- Nutuk alkışlar ve y~scslerl ile kar- dıgıne gore Be!lıo tarafından çıkarılan dmıan tayyarelerimiz Fransız sahilleıi 
dır. Napoli ve Brcndizi liman1annı bom- yapmı§lardır. Yirmi dört ltalyan şılanınıştır. Heyet geç vaktn kadar sa- ~u haber ~vvc~ R~~ada, sonra da Ber- açıklarında düşman ticaret gemileri göl" 
bardıman eden bu tayyarelerdir. tayyaresi imha ediliniıtir. rnydn kalmış, kral bütUn mebuslarla lınde tclrup cdılm!ştir. . milşler ve bunfordan ikisine hücum ede-

Bu mukayese İngilizlerin neden hava Garbi Trablus limanında demirli ayn ayrı görilşmliştilr. Yunan muzalfcrıyetlerınden pek en- rek her ikisine de tam isabcller kayd& 
hf:wniyetini ellerinde bulundurdukla- bulunan bir gemiye iki tam isabet ---•- discye dUşnıiyen Alman gazeteleri in- m.lşlcrdir. 
rını anlatmaktadır. İngiliz kara ordusu kaydedilmiştir. Digw er bir gemide fl'd- Yunan - ltal yan harbı giliz muzafferiyetinin tam manasını bir- Tayyarelerlmir..den üçtt üssüne dön-
tnarru h ı k1 k 1 den bire anlamış gözüküyorlar. Gazete- mcmistir 

z azır ı an yapar en ngiliz av- d etli infilaklar görülmüştür. - 8Qfttaalı 1 inci Saltilede - lenlen bazılan bidayette .__..,_ muvaf· · 
cıları İtalyan keşif tayyarelcrini bu mm- ıııx~ Alın t 1 :-: .. 
takaya sokmamışlardır. HABEŞIST AN VE tinin tebliği : BütUn gün memleket dahi- fakıyetlerini küçülterek italyan ihtiyat an ayyare eruaa-• 

ERITREYE HOCUMLAR linde hiç bir düşman baskını kaydedil- kuvvetlerine ve italyanlann tekrar kcn- dünkü hücumu 
ynn ar ... ~ '"J n tipintlC'ki bombardıman YUNAN - lTALYAN HARBi mcmiştir. dilerini topbyacaklanna besledikleri iti- h ~ı~ 
taY: r 1 n ld k a ~eni ve sürntli Uıy- Yunan_ İtalynn harbına gelince· Bü- Şarki ltalyan Afrikasında Asmar, İTALYAN RESMi TEBLİill madı izhar etmiıJlcrdir. Fakat şimdi bir 8:ıt K geçti.. . . 
yar~} r~ r A? m~ slirntleri 450 kilomet- tün c~hede yağmakUı olan kara· rağ- ve Buva bombardıman edilmiştir. Roma, 16 (A.A) - İtalyan urnumt ka- gazete İtalyanın yıkılması imkinından Londra lG (A.A) - Hava ve dahili 
redir. fal)O k1lo bo~ba ta5ırlar. ttalvan- men Yunanlılar ilerlemektedirler Si al Asmarada yerde bulunan tayyareler rarg!Uıımn 192 numaralı tebliğinden : bile bahsetmeğe kadar varmıştır. emniyet nezaretinin tebliği: Bugün gUtı• 
lann v ı Uıvyarcl ri ise eskidir. Ma- cephesinde harekat yavac:lamı~ · i;e mde t f d b ·· • .::L I 1_ d Yunan cephesinde dUşmanın yeni hü- Bununla beraber italyaya yardım me- düz dUşman faaliyeti az miktardn rnii?
n.:vrA k.nbil've11eri i~i olma~ln beraber rnC'.rkezde harekat devam'" et~ektcdir. e ra m a Uyu-. yangın ar .. ay edil- cwnlan tardedilrniştir. Yapılan (arp)$- selesi yalnız bir gazetede yer bulmuş- ferlt düşman tayyarcJerinin İngilter( oill 

suratl rı az lır. Azamı 430 kilometre stı- Yunanlılar yeniden bir çok tepeler zapt- miştir. Bura'da da büyük yangınlar malarda gerek düşman, gerek biz hisse- tur. O da lngiltereye karşı hücumlar şark ve cenubu şark üzerinde yaptı 1~-
rat yopnrlnr Hnrpt n evvel iki makineli etmişlerdir. 1talyanlann bazı noktalar- çıkmıştır. dilir derecede kayıplar kaydettik. teksif edilirse ltalyaya c;ok müessir yar- n uçuşlara inhisar ebniştir. Bu mı .ta-
tUfonk 1aşırlnrdı. Harpten sonra hıın- da mukabil tnamızlan tamam ü İngiliz hava kuvvetleri Eritre ve Londra, 16 (A.A) - Mısırdaki İngiliz clnn olacaktır tarzındadır. kalara bir kaç bomba ntılmışsa da hı ~r 
hırıı d ra ikiscr m"'kineli tüfenk ilftve kürtUlrnüşti.lr. Tcpedelen §eıı:n : 1~ Habeş arazisi dahilinde 'bir çok ke- hava kuvvetleri umum! karargShının ltalyaya doğrudan doiruYa yardım ve zayiat nz olmuştur. 
edildi"i muhtemeldir. tahliye edilirken buraya mukave~~ tif uçuılan yapmıılardır. dün akşam neşredilen tebliğinde, İngiliz meselesine ise kat'iyen ima bile edilme- ---------------

Jn"'·Jl7 tnvv~relerin"' g ... lince: Gladyn- için yeni takviye kuvvetleri getirilmiştir. -•-- tayyarelerinin Yunan kuvvetlerine yar- ınektedir. Filhakika Almanya ortaima karşılaşacaktır. 
tör ve Hnriken tipinde-ki nvcı tayyare- Merkez cephesiyle burada şiddetli mu- dım e~el• devam ettikleri de bildiril- nasıl yardım edebilir? Almanlar kuvvet göndermeden önce 
lerinin sür&tlcri santtc 530 kilometre- harebeler olmaktadır. SahiJde Haymara Jf AC'AR RARJC'IYE mektedir. Bunu yapmak çok gUçtür. İtalyadan bu mUşkUlleri ştlphesiz göz önUnde ııı· 
dlr. Gl-.dyatörlc-r dört makineli tüfenk ~!hetinde muharebeler YıınanhJar lehin- NAZJRJ IJONDU 13 blrind Unan ~ İta)ylHla ~ sevkedilecek kıtaat İtalyanın şimalinden tacaklardır. 
Harik .. nler ic:e sekiz makineli tnfenkle de inkişaf etmektedir labrlyHaki Prelon limanı tayyareleri- cenubuna kadar uzun ve yorucu birse- İtalyanlara Kelince, öyle mühim .,,.. 
'Yllicchhezdirler. İtalyanlarda bunlarla Yunan ordusu bir ~lktar estr w 1iarp Bu~peşte~ ~A.A)bah =na- =-~-~etle ı.o.ı.r- yahat yapmak mecburiyetinde kalaca- bepler vardır ki hudutlarını Almanl~ 
~nrpış:ıc:ık kudrette avcı tayyareleri mal..._. abnlfbr ~ n.......1_ • ~ 1 

....-. A Mltün ""'-'-" '-mdan ba$ka Arnavutluk limanlanna açmadan evvel (Ok düşünmeleri idi 
• ~ .u~ •lmWtr. .... aw. Nıwa wua ........ . bile aecnwden nwl İngiliz aNok•siyle etler. 
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