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" Gü.:ıU ~eçmis ni1shalar (ZS) kuruftur .. L TELEPON:*1 

' j\1\n miindnrecatından gazetemiz mefllfiyet kabul etmez 

Milli Şelimizle Suudi 
Arabiıtan /ıralı araııntla 
ANK.~RA. 16 (A.A) - Tahta cülbıınm yıl

·11üruü mflnasebetiyle Suudt Arabistan kralı 
~metlO tiçiincü AbcUUAztz)e Milli Seftmiz ara

&Dda tt-brik ve ıeşekkUr telgraflan teati edil
nıiftir. 
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TOBAUK 
ÖNÜNaE 
lnt(İ)İz hücum 

hazırhğı devam 
ediyor 

Milli Şef dün lngiliz sefirini ve ku
anda nlarını kabul buyurdular 

lngiliz orl4 14rk kvwetlen bflfkuMAndam Gnenıl V nel ile Alccleni.ı filon bqaminıli Sif' AMNv 2' ........ 
w "4• ttW1NfQl& Str Antt- LoftgmoN 

Milli Şef'imizin 
Nezdlerinde 

--------------c .• ,w-------~ 
Kabul esnasında Hariciye Ve- · 

kilimiz de hazır bulundu 
Ankara. 16 (A.A) - Reiaicümhur lımet lnönü bugün (dün) eaat 

16 da Çankayadaki kötklerinde lngilterenin Ankara büyük elçisi ile 
miaafireten Ankarada bulunan orta prk lngiliz kuvvetleri kumandan
lanndan Korgeneral Marepl T omval ve hava vie-mareplı Elmhune 
ile Amiral Seleyi kabul etmitlerdir. Kabul eana11nda Hariciye Vekili 
Şdluü Seraçoğlu da hazır bulunmuıtur. 
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Yazan: Şahin AJıduman 
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Genç Osman Ocağı Yıkacaktı 
x•x·~~~~~~~-

Sadrtizamına bunu söyleı<lıen uScdun bu işi b~
lıasına haber 11ereyim deme!» diyordu... 

Sen benim emektar ve sadık bir bcn
dem.•in. Hocamla benden başka dünya
da baska hiç bir ferdin malOmu olınıyan 
bt.: çok n1ühim dev1et sırrını, bunun için 
ıana ifşada bir beis görmedim. Zamanı 
gelince faaliyete ba§lamak üzere şimdi
lik onu vicdanının en gizli bir köşesin
de tamamiyle saklı tutacağına emin hu-
1 unuyorum ... 

- Belki bu kelleyi alırlar . . F•kat 
bu sırrı benden kimse alamaz padişa
hım... Bu bendelerlne tamamly le emni
yet ve itimat buyurabilirsiniz ... 

Yalnız birdenbire zihnimde şu ciheti 
de öğr•nmek merakı uyandı... Merha
ırrt buyurun da sultanım. aklımı tesviş 
ed n hiç bir nokta kalmasın!.. 

- Lala, sen de amma zekası kıt, kalın 
kafalı bir adamsın ha?... Sana bir mad
deyi anlatmak, bu ne mUşkül, ne yoru
cu bir iş!.. Bu sefer de ziluılıı yine ne
reye takıldı' ... Çabuk söyle ... lşte se
nin bu müşkulünü de halledelim. 

- '\nadolu ve Arabist.ın~ıın ~sk"r 
lbi ·c· yd z •ı şahaneleri-•n, y•'ıu~ 

ta " met hır kulunuzun bu yerlerf' 
ton~ rılınesi ieap eder.. Bt1 takdirde 
f1c> ~ evf~set yeruceri arasında ~yi ol
n • mı? ... 

l\l lizallah bu yüzden büyük bir fitnr 
ve fesat zuhur edecek olursa sonra bunu 
ba.>tırmııkta pek ziyade müşkiilat çeki
lir .. 

t.- te zıhninıin bir türlü hall.~demeriiği 
cihet burasıdır ... 

ikinci Osman gevrek bir kahkaha sa
lıvedp bıınun akabin~n dedi ki: 

- Vah biçare adaıne>r.ız wh! .. Sen
deki bu şuur ve zeka azlı~ına acımamak 
bir tiirlü ellinden gelmiyor .. Saçın. sa
kalın akpak görünür amma, bunları de
ftirmende ağarltığın da besbelli. . Ana
dolu ve Arabistandan asker toplamak ... 
S•ni endişeye dü~ürecek derecede güç 
bir is midir bu sanki? ... 

Lala .. Sen merak etme .. Biz bu bin 
her bir noktasını, hoca Ömer efendi ile 
kafa kafaya verip tamaıniyln h:ıllettik. 
Bu sefer bilip te inşaallah hayırlısiyle 
Asitane)·e döndUğiimil7,de farizai hncci 
l eTine ~etirn1ek için Hicaza gitmek ni
yetinde bulunduğumu ilan e<lec•ğim ... 

Bu suretle kendim bizzat gidip icap 
ed ~ yerlerden kafi kuvvetler toplama
ğa karar vermiş bulunuyorum ... 

Bir kerre ocaklıların karşısına böyle 
~eni bir kuvvet çıkardım nu, artık zor
balardar hangi kabadayı çıkar da bana 
karşı kafa tutmoğa cesaret edebilir? 

İ!!te beu bunu yapmağı kafi bir surrt
t rlhnime koydum ... 

L: la baka .. Sen de hemen kollarını sı
' yıp btı işte azami derecede bana yar
dımrla bulunmalısın ... 

He• ikimiz elele vmp şu asl ocaklıla
ra • 1 .,.,. < Ilı bir kılınç sallıyalım ... 

!' .,, d Jeti, h•m de milleti bunların 
§ rr r 1 n kt· :1 rmak za.nanı coktan 

• gelmiş. hatta g çmiştir bUeL 
Şimdilik ağzını pek tut.. Sakın sana 

anlatt N1nı hu il;i ba)kasına sHyliye-yim 
den-ıe!. 

- i\-Iiıste•, ol padişahım ... Demin do 
an -ttim .• Ben ser veririm amma zin
har sır vermeın .. 

- Var. imdi gi<lebilirsın D>dikle-
rı:ni ·:n.r!madın ya? .. Yarın küffar üze
r11"':.~ varrıınkhgP'Il17. mukat-er ... Ona stö
r , lıc 1en " dirli"n 1 ... - ,' olan tn.rlbir
ler d!1' . olıdır .. 

dcrk•n bu kookoea binayı rla tahrip ct
ıne;indon korkulur ... O vakit biz tlc Lu
non altında kalıp pe til gibi yam ya ·ı 
o1uruz .. 

Glirdün mü ~imıli su Hoca ö, ffin ba
şımıza açtığı gaileyi? 

Fakat padişaha bu sefer fikri telkin 
eden sade hocadan ibaret olmasa ge
rek .. Onun bazı yardakçıları da var gi
bi geliyor .. Bana!.. Mesela Karakaş ve 
Diliıver paş:>larla kızlar nğası Siileyman 
da genç ve hoppa ınlzaçlı padişahı par
maklarının ucunda diindilrüp duruyor
lar ..• Bu adamlar bunda dururken be
nim için bu vezaret makamının hükmil
nü yürütmek mümkün olmıyaeak 
gibi görünür ... 
Bunların dördünü birden yere vurmak 

için acap nasıl bir çare bulmalıyım?. 
Veziri Szanı mükellef sodirin bir kö

şesine geçip oturdu. .• B~ıru ellerinin 
arasına alıp derin derin d'işünmeğe ko
yuldu ... 

* 
Ertesi gıin. ortalığı birbirine katan kus 

ve nekkare (1) sesl~ri arasında ordu
"fıhta herka• çadırlanndan dışarıya fıı·
hdılar ... 

Şafak henuz sJkmemiş. boşluk zifiri 
karanlı.!· la dolu bir halde görünmekte 
idi.. 
Yakılan meş'alelerden yayılan ışıklar 

oayesinde askerll?'l' hareket ha1.1rlığına 
koyuldular. 

Süvariler atlarını eğerliyorlar, ağır 
lopları çekecek olan öküzlere ko.ıumla
rını vuruyorlardı ... 

Pek cüz 'i bir zamanda koskaca bir 
ordu baştan başa hazırlanmış bulunu
yordu ... 

Süvari takımının hareketinden sonra, 
ikinci Osman dinç bir atın üstüne at
layarak hayvanınını yUrütmeğe koyul
muştu ... 
Padisahın etrafı yaya yürüyen salak

larla (2) muhat bulunuyordu. Solakla
rın bir kıvrım teşkil ederok tcp~lerin
dm itibaren arkalarına doğru sarkan 
uzun serptı§ları ycniceri1erin gi~·dikleri 
börek tabir olunan külahlardan ziyade 
herkesin üzerinde bir tesir uyandırmak
ta idi. 

Solakların ll<!rpuşlarını görenleT hün
kirın da onların arasında bulunduğunu 
sezerek ht!men sellin durmağa hazırla
nıyorlardı.. 
·. Em&alslz bir debdebe ve ihtisam !cin
le ilerliyC'll Tiirk ordusu az zamanda 
Buğdan kıt'asının en ,;on ucunu t"'J<-\1 
den ufak bir çay.n kıyı•ın~ g lip d~-

v. nmır.tı ... 
Irmaktan büyük bir hızla geçen Tiirk

lf"r dü.şrnan t ·pra1 !.ırı Czerlııdc- ilerle
mcl\e koyuldular_ Şin::di o,rducfoki l,ii
!ün askerler ilerde g•jrilnen ufak bir 
knsabayı ellc-rila bi rbirjne gö..c:.ter"r "'k 
yanlarındaki arkadaşlarına bunun adı
n· haber veriyordu: 

- tştr Hotin ... Uzaktan bir sahin yu
vasın~ andırıyor. Eil:.,,n n görü;·or mu
sun? ... 

Evet. Tiirkl 0 rin •ç,,dc bunu fırk.tmi
yen tek bir fert bilo Mevc,ıt d~~ildi. 

Ve bu rcz.; lı rkcs!e. biitün benlik
lC>rini &Jl'an wn 1 • ~ı hir şevk Vf1' hPye
can hmule getirıni: ti.. 

-( Bitmedi )-

Hüseyin pa ı p dL•ııh.n ·'<l":d "' dli- (1) Ku., gayet buyiik b.r dıırnl .. Nek-
şünc 1i, dal11 1 bir vazi •e •n nyrılr:"'şh. :..are de bnnı.ya. müşah'1ı btr mu._.ki 
o~ n fikrınce ıkind Osn...m "Ok çotlcı ılletı. 
ve g.ıyl"t u • •ıılı bir ~ akıl ,..,rdır- • (2) Padişahın maı. etinrle yürüyen 
ınııı hulunuyoıdu. . c.sl<erlere sohk elerler. 

S C m."11 şim ~i ne yap'"'ın? .• ,\~ ;-'!ıya 
b >kalı, yukrrıy.ı baksa b:yıf'ı bu
lunuyor . Hi"seyin pasa o dak!knda iki 
c"' : r. ınC: 1~.1Ian beyn n;:.z..-ı dönınii.s" .. 
t•l . Çadırına avdet <XI n Hüseyin na
şa .şu l' tl.., nrli ken line söYlt"nme-
1' kn> uldu: 

- Den de bu ocağuı içlnden yet'stim. 
~lır.di k•'kor da ona na<ıl hiyanet ede-
1 .. ., 

Jloııı ncak ort:ıdan kaldırılırsa Osman 
oğullarının a~ınhğına bundan sonra 
hangi kuvvet mani olabilir? .. • 

Y,,,,v: .. Bu olacok şey değil .. Si:ndiki 
bunca ~·erl•ri hop reniçerlnin kılıtı sa
yeoinde aldılar ... 
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~ İTİZAR ~ 
: cUnıulmıyan Saadet. tefr"k.ımıı: 
§ 'ıaberlerin cokluğu h.~scbile hugilr.E 
§ k:onulamarruŞtır. Yrırın ne1rjne rie\·amE, 
:olunaca~ını arzeder ve k3rilerinıizden: 
§·-ur dileriz. E 
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Jr.ııtllli'Jtli'IQroT,~~ .... -7.1\;or~ 
Ki\ :~,t\".'\1(.\ 

~1t>lt>k sint>ınasında 
Buı;in ;ki hüyiik filinı birtlı•ıı 

ı - MANl.JELLA 
Hem bu ocak H>cı Bektaşın dua.•ına Doroti Lamurun ..ıteseri 

mathar olmıı<tur öyle kolay kolay yı- 2 •• ME.MİC 
kılınaz l "fi 

Hünk ~. Evet efendim, oepet efen- Türkçe sözlü ve Şarkılı büyük 
dim deyıp onu •tlr•manın bir çart<ini 1 SARK MASALI 
bul.mal ~EA. "SLA P. : Her ı:tin · :1.15 - 6 

Toıu:;ı:;~ç padi :a'ıın ocağı yıkayım ii:ır;8.ıı:4ııı5ııı··ıeiCı:1'wn~a!lrt::ı"'~-\.,.~Jc~30 ~ 

Salih palas 
Birinci Kordon 364 nwnara 

Otel salonlarında her Cumartes!~ 
ve Pazar 2ünleri neseli 

• 

caz mevcuttur 
Ucu.z ziyafetler deruhte edilir. Her alqam 
en iyi ailelerinin toplandığı yerdir. 

yem k vardır. lzmirin 

1-5 5.2 

[o ve kıraı{ı
nın yaptığı 

-zararlara karşı 
- - * --
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BEKLERİ 
Münakalat vekilinin tetkikleri 

x•x·~~~~~~~~~ 

Roman yada 
fi eler oluyor? 

------
Hadiseler" BallıanJdGl'I 
bfrleşmeqe icbar 
eylemelıtedif'---- Baparalı l inci Sahifede -

1ırmamışlır. 

Vila;yetimfzde 23 rasr:ıd 1 
is~:!.s~ou ı ac;ıiı:vor .. 

Vekil yarın sabah Azizi
ye ve Aydına gidiyor 

Bilakis Bul~ar başnkili son söylediil 
nutukta, Bulgaristanın ne Sovyet R
ya, Ne Almanya ve ne de İtalya olmadı· 
kını ifade eylemek !IUl'etiyle hilrriyet ve 
istiklillerini müdafaa uminde bulmı• 
dııklannı sarahatle ortaya koymııştur. I -fer sene ilkbaharda ratıtlal'Jn kırağı 

\'e donlardan bağcıları zamanında ha
berdar etmek ve zararın hiç olmazsa 
kı~.men önüne geçmek için bazı lü:ıunı.lu 
teC:IJirlcı alaırnıııtır. 

Ziraat Vekaleti, İzmir vil.iyetinin 
2 3 yerinde rasat isyasyon şubesi açılma
~ını muvahk bulmuş ve harekete geçil
nıişti.r. Bu i~tasyonlar. bir gün evvelin
den bağcılara ertesi günün aab hı don 
ve kıra;tı olup olmıyacai(ını habe-r vere
cektir. Bağcılar da saman ve ot gihi du
man çıkarıcı maddeler yakarak don la
nn bağlara zarar vermC!İnin önüne ge
çeceklerdir. --·--
iz .ı.İrde ne ka
ar radyo var? 

Karııyaka, Buca ve Bornova dahil 
olmak Uzert' lzmir merkez kazasında 
5500 radyo rnevcut olduğu anlaşı1n11l
hr. Son bi.r flCne- zarfında radyo al;- 1 
artmıştır --·--
De~irmendere

de zelzeleler 
Deiirmendere mıntaka.sında gece ve 

gündüz hafif sarsıntılar devam ediyor. 
Mahalline on beı çadır bir ihtiyati ted
bir olmak üzere gönderilmiştir. --·--Vilayetimizin sağhk 
vaziyetL. 
Vilay"t umuınt hıfzıs.,ılıha meclisi 

dün sabah Sıhhat müdürlüğünde toplan
mrn, vililyetin sıığlık durumunu gözden 
gecirmlı;lir. --·-POLİ'.';'fE 

ZavaUı küciik amele .. 
Şehitlerde B. Mustafanın fabrikasında 

çalışan 15 yaşında Mustafa adında bir 
Ç<.lcuk. makine kapağının üzerine dii~e
f(•k vücudunu nluhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanmıştır. Tahkita başlan
mıştır. 

Tramvay kazasına 
kurban ı;:Jtti.. 
Bundan bir n1ilddet evvel Karantina

da tramvaydan düşerek yaralanan ve tc
Javi edilmekte olan Mustafa Gene isim
li şahıs aldı~ı yaralardan milteesslr ola
rak ölmüstür. 

Avdan dönerken öldü 
Kemalpaşa kazasının ı\şağ• Kızılca 

'ıöy!inle Hüseyin oğlu Şükrü Kaya, av
dan evine döndüğü sırada es.\! köprü 
mevkiinde birdenbire yere -lü erek 
kdp sektesinden ölmüştUr. 

Dom ·z avında bir ·aza •• 
Tirtnin Büyük Kemcndore kvyü:ıde 

bir kaa olırıuşlur. K6y halkı do: ·1'14 avı
na gitmekte iken önlerine çıkan hir do
muzu kovalamağıı ba'jlamışlardır. Bu 
sırada köy halkından Hüseyin o1'lu :Mes
t ın Korkır:lZın ayağı çalıya tal·ılarnk 
düşm · . e-1inde bulunan tüfek ates aJ
mc•, yakında bulurum Halil oglu H~ın 
Arslan sol balılırmd rı 2.ğır sun'' ya
ralan"1ıştır. Hadiseye l tem,yer ı, sebe
biyet veren M»stan Korkmaz hak;.;,'!Ja 
talıkibt yapllmaktadır. 

'-·-----------1 Kadınl'lramız vatnni 
hizmete çağırıhyor 
IZMİR ASKERJ.İK SUB&.'!İ 
BAŞKA:o.IUCJNDAN : 
Ask~rl hastanelerde yardımcı hem

sL~e kursunun ücüncü de\.Te i bas
)ıy><ağından yurd nıUdafaasmda çok 
büyük ehemmiyeti hftlz olan yardım
cı bcmsirelik vazifesi yapmak üzere 
asil ve necip bayanlarııruzın kayıt
larının icrası için İzmir Askerlik şu
besinp müracaatleri iUn olunur. 
+-~~--~~~~~~~-·----<-

Aııkara _radyosu --·-8 V G C1 H 
8,00 progaram, ve memleket ~aat 

oyarı, 8,03 Ajana haberleri, 8, 18 mü
zik: (pi), 8,45 900 ev kadın - yemek 
liste•i. 12,30 program, ve melelcet aaat 
oyarı, 12,33 müzik: ~arkılar. 12,50 
ajanı ha!>erleri, 13,05 müzik: şarkdar, 
14,00 müzik: (pi.) 18,00 program ve 
meml.lr:et ıaat ayarı, 18,03 müzik, rad
yo cSlving> kuarteti, 18,30 müztkı !a
sıl h•yetl, 19.00 müzik: perrev ve saz 
seMail~ri, 19,15 müzik: y"ni 14rlular, 
l IJ. 30 memleket nal ayarı. ve ajana ba-
1>!rleri, 19,45 müzik: flt"çilı.li-. etiki §8.T· 

kılar. 20, 15 radyo gaıele•i. 20,45 tem
•i 1. 2 I, 30 koun~ma. ( iktısa t saati). 
21.45 müzik: radyo •alon oıkestra.,, 
22.30 memleket saat ·~·arı, ajana ha
b<rlni, borsalar fiatleri. 22,45 müzik 
radyo ealon orkeatraıı prOKranıın1n de
vancı. 23,00 müzik: (pi.) 23,25 23,35 
yarınki prorcran1 ve kapanı,. 

D •• D } t D • IJ t J Binaenaleyh Almanyanuı sulh yoliyM un ev e emır yo arı a e - yaptı(ı bütün tazyik hareketleri ııetire
siz kııhnı., farzedilehilir. 

Yelerini gözden _aerı·rdı· Likiıı Balkan dramının perde.ü, hu-
~ ~ nıınla lıapanım almıyor. Şiınd; Roman· 

x • x yadan dikkate sayan haberler ~eğe 

VeJdf $ereffne dün gece bir zi~afet 11erHdt.. bat;;:'.i!:;,. istihbaratına uıwıran ııer 
ş,·hrimıze gelen M::nakalat Vekiliyapılırken İzmirde in~sı düşilnlilen alı- l(ÜD Romanyaya on bin Abnan ask•rl 

B. Cevdet Kerim lncedayı dün sabah, c~. ve verici te~ istasyonu için d.e bau ı:clmektcdir. Romaııyadaki isı:al kuv· 
ıasafir olduğu Alsancaktaki bUyük ko- duşunceler d_ermıyanı mubtemeldır. wtleriom yekünu }·ü-ıı bini -tır. 
ıoktan ayrılarak sekizinci i~letme mü- Sayın vekil yarın sabah A:ınıye~ e Romanya ba vekıli ~1 Anto 
~ottişliğine gitmiş, Alsancaktaki ve Hal- giderek bu mevkideki yeni tüneli tel- ko Bcrlini zlyııret etml$. ak:ıbinde Co
kapınardaki tesisat ve atelycleri tetkike kik edecektir. Vekaletin buraya alt ha- manyada nmunıi seferberlik }&pılıw • 
baslamıstır. zı ta.'<avvurla.rı vardır. Vekil Azhiyeden sa~iaları ortay ~ıkıruı;tır. GCl'(i Ho-

Vekil~ bu tetkikleri esnasında seki- Aydına geçerek hat üzerinde ve Ay- manyadaki askeri hanrlıklar, taca is
z:nci işletme 01üfett~i ve diğer bazı şef- dında te~kiklerini g~letecektir. tan ile bu memleket arasmda !(İttikçe 
1 r refakat eylemiştir. Vekil Al.sancak MUnakalat Vekili cumartesi giinü lz- şiddetlenen ihtilafa atfedilmek iste i
; •1syonuncla ve civarındaki devlet de- ııure avdetle buradan Ankaraya döne- ycrsa da böyle bir idd" ya kolay ko a:t 

a-yolları mi.>sseseledryj uzun bir tel- cektir. inanm:.k m-ınıkiin del!ildir. c-ııkii r. ... 
~e lt.bi tulnuştur. Yeni yapılan garın man. ·a , .• MaC11rİ•lan ü~üılil pakta ı i-
phc kısmı, yolculnrın girip çıkınala- VEKİL ŞEREFİ:-<E VERİlJlN hak etmiş iki memlekettir. Yani her ıki-

,.,a mahslL.ı;; kısım hcye,_j_lm.i~ir. ZİYAFET.. . i de Almauynnın emrindedirler. 
Sayın Vekil öğlederı sonra vilayeti, Del\erli misafirimiz münakalat vekili Bina nalM'h ibtı'Uf nP kadar büyi'k 

'-doı.liyeı;i. kuınandanlı~ı ve partiyi zi- B. Cevdet Kerim İncedayı şerefine dün olursa olsun Alınanyonın bu iki nıemle· 
yaret eylem~lir. Daha soııra tekrar Al- aksam Bolediye reisi Doktor Behçet Uz keti çarpıştırını}'1ralı m ıakkaklır. 
S<"1cağa gitmi§, diğer demir yolu tesis- tarafından Deniz lokantailllda col< mil- Roman:va,faki tahsiclatı ve faaliyelleri 
l.rini görmüş, çalışmalar hakkında ma- kellef bir ziyafet verilıniştlı-. ı\lınaı''""nın h:mrlaclıiı •ö.vlenen taar-
lılmat nlmış. ihtiyaı-lor üzerinde du.r- rıızla alak.1lı gömıek her halde daha 

t Ziyafette vali Fuad Tuksal. Müstah- mantıki bir mütalaa olur. 
muş ur. kem mevki kumandanı General Mahmut <ual 

B. Cevdet Kerim lneedayının İzmir Berköz, lzmir mebusu bayan Sehime Simdi zi.lıinlerde )CP alabilecek 
seyehati, sırf devlet demir ve deniz yol- Yunwı, Konya mebusu B. Ali Riza Tü- 'udur : 
farı tesislerini ve hava postalarına ait Acaba Almanlar Bul~arislanı sil.~h 

re!. vekifo refakat etmekte bulunan hd"d" ı · ı -• L •-----'--'· dig' er s•rv. ic ve l•letıtıelerı· go··rmek ı"çın· te ı ı:v e mı • e ., ,. owuarwu•"'.or-' " • devlet limanları işletmesi umum müdü- 1 ? 
ilıt'ıur edil:nistir. ril B. Rauf! Manyas. kalemi mahms mü- ar' 

Vekil bugün liman reisliğinde, deniz E)!er höylc biı· ,·aziyet hfısrl olur"' 
Yolları ı.ş• letm"sı"nde, pô'.ta ve tel-af dürü. C. H. P. baskanı avukat B. Münir Bulııarlarm kendilerini müdafaaya karar 

, R' Birsel, belediye reis muavini B. Suat ki · · b k"I F"I f t 
:d:ıesinde, telefon müdürü"ünde tetkik- verece ermı aşve 1 ı o mı •~" nu -~ Yurdkoru, belediye daimi encümeni aza- kundan istihrar e)'lemek mümkiill'.!ilr. 
!erine devam edecektir. sından B. Reşat Lı!blebici oğlu, Ticaret Bu fnkdirde 11'ivle mii<elliıh bir ihtili· 

Deniz yolları işletmesinde yapılacak odası reisi B. Talat Erboy, Liman işlet- im tnlit ed<'re~i ha ·ka ihtihitlar ~a el • 
tetkiklerin pek büyük bir ehemmiyeti mesi şehrimiz müdürü B. Niyazi ve g~- raktır .. Yani ,.,Jh zaır.arunıb IO$ls U-iıı 
vardır. zetemiz başmuharriri B. Hakkı Ocakoğ- •prfcdilen l'll~-r~tlere ra!!m~a elde edi-

Telefon müdürlüğünde bilhas.sa şehir- lu bulunmuşlardır. !cmiyen Ball.-·n lrirliei. lıdki de ,.., hii-
lor arası telefonu işi gözden geçirilecek- Ziyafet çok samimi bir hava içerisin- .~·iik hir ihtimalle B tk:ın harrı ceuı.r
tir. Mal(un olduğu üz•re !zmirin yenl- de geç vakte kadar devam ctmlf, bir sinde lıendil~iııdcıı ı.,.--.ii• .,, ı~·ebile
den b,ızı kuran portör ciha<ına ihtiyacı çok memleket meseleleri üzerinde ıami- rektir. 
Val"lır. Telgrcf müdüılilğünde tetkikler mi hasbihallcr vapılmıstır. B~lkan!nrrıı barut lı ısı oldn'u öt nen 

Halkımızın ı:erım kabiliyeti 

lzmir Vilayetinde vergi 
tahsilatı arttı 
~~~~~~x.xt~~~~~~~ 

Geçen senedeki ne nazaran bu yılın faz.la 
tahsilatı 1793000 lirayı buldu 

Defterdar B. Mümtaz Tarhan vergi .sene 335.000 lira. 
tahsilAtı ~ine büyük bir ihtimamla sa- VerMet: Geçen sene 5600, bu sene 
rıla.rak çok müspet rakamlar elde et- 8100 lira. 
rniye muvaffak olm~tur. Tahsilat işle- Buj!dayı koruma vergisi: Geçen sene 
rine layık olduğu ehemmiyet verilirken 443.00 lira, bu sene 518.000 lira. 
. :;kdleflerin haklarına riayet edilmiş, Harçlar: Geçen sene 138.000, bu sene 

vergi reddiyatı takip olunmuş, müruru 175.000 lira. 
zamana uğrayan vergUerin !erkinleri Para cezaları: Geçen sene iiç bln, bu 
yapılmıştır. sene dört bin lira. 

beri nıa1Umrlnr. Suurlu e11t"r im fıCI' 
dokunmanın hii•iik t !tlike i i tatd;• 
cderfor. Edcıneıf.r.., Ball<llnhlann bir 
defa d•ha bu tehlikenin •zamt'tini i 
ta mul:tedir olacaklımııa •iiı>benm vok
tın .. 

-HAKKlO!:AKOCLV 
- ~·----Şehrimiz-den ddcnlct> 

Matbuat umum m dürlü• · baş mü
saviri B. Burhan Belııc Ahnisaya. Siv. 
mebusları B. Mi.tlıat Sükı-ii Bleda \'e B. 
Atıf F.., nbcl 1,tan>-ula git islerılir. --- --YP.ni 

• ••••••••••• 
HA\' \ClllK VE Sı OR 2 71 !ad 

sa,- cı favd • ,: zder •la ek "">lSt • --------------
1 r. TE0EYF. B ·r . 

- Bcıştarc:fı 1 inci Sahifedf' -
Haziran 940 ayı iptidasından birinci Diğer varidat: Geçen sene 1.470.000 

<fuıun ayı nihayetine kadar geçen yedi lira, bu setıe 1.616.000 lira. hazı rl!ırler \.zerin yuk ek inf•l1k 
n,v zarfında tzmlr vilayeti içinde vergi Umum varidat geçen senenin 5.190 bin bom haları dmı !ardır. I.ondra c~•.a' 
t lriJutında alınan neticeler şunlardır: lirasına mukabil bu sçııe 6.983 bin lira- sı da hucuma u r 'lt• ve hur ya pe!-- k 

Kazanç: Gcç~n senenin 1.223.000 lira- ya bal il! olmuş ve bu suretle yedi ay <ıangın 1'onl • atı]n\I ır & ~ı, ' r 
sı ·1 ·cıukail bu bu seno 2.097.000 lira. içinde lzmir vilayetinde, geçen •enede- sür'<'le •önd·a·ülı ıür 

Muamele: Geçen s•nenin 852.000 li- kinden 1.793.000 liralık fazla vergi falı- Londra. ha, iç d'i•r biri rd i>lsanı:a 
rnsın:ı. mukabil lıu sene 1.236.000 lira. silah yapılml§tır. zayiat yoktur. Eıı çok zayiat ,,-,c•ke:z 

t,tihlak: Geçen aene ~99.000 lira, bu Yukarıdaki raka.'1ıların en şayanı dik- · ''~' kası ş hirlerinden birinde, bi cok 
,.,0 636.000 lira. kat ifail ,i. bir harp d•vrcsi içinde bu- evlerin yıkııd gı bir ıP h 'cdedir Lor-
Hayvanlar vergisi: Gec;cn sene 280.000 lunmamız:ı rağmen halkımızıa verim rlrad:ı nı.Ju.,..a zayiı:• ndır. Burada en 

"· h 288 000 il kabilinvet'ni pek vaı.ih bir şekilde gös- çok zayiat birço'< insanların iltica etmi• w·a, u sene . ra. , • 
Damga: Cce n 5 n 28~.000 lira, bu !ermesidir olduklar bir biruının yılcılmasr Uzeri;ıe 
-------~---·------·---·-- .. ·----------- \'Ukubulmu tur. E. lin ~.,.,,. eti mad-

Amerikan vardı mı 
- Baştaralı 1 inci Sahifede -

r•isi namzedi B. Vandel Vilkie ı:arşam
ba günü bir KliP<'r tavyaresiyle İngil
tereye hareket edeceğini bildiı·miştir. 
Şu cihet biliıassa kaydolunuyor ki. 

Amerika hüküıneti. Vilkie'nin Avrupa
va hareketine mW olmak söyle dursun 
bilakis bunu pek faydalı bulmaktadır. 

İNGİLTEREYF. BORÇ VF.!!İT.ME
SİNİN SEBEBİ 
Vaşington, 16 (A.A) - Konııı·enln ha

·iciye komisyonunda maliye nazırı Bay 
Morgentavdan. İnııiltereye borç verme 
hakkındaki kanun liyihıısına neden lü
zum ıı:örüldüğü sorulmuştur. 

Morıııentav deı:nİ$1ir ki : 
• - İngilizlerin Amerika silahlanna 

şNlit ihtıyacı vardır. Amerik? onların 
veııane müracaat edecekleri memleket
tir. Oııların dolarları yoktur. Bu itibarla 
bu kanuna lüzum görtilmü.~tür.• 

Morgentav. İngilterenin Amerika ha
ricindeki matltlbatının üç milyar sekiz 
vüz milyon İngiliz lirasına balij( oldu
ğunu bildirmiştir. 

lngilizler ,;ddetli bir 
akın yaptılar 

- Başlarafı 1 inci Sahifede -
vaffakıyetli bir hUcum yapın şlard!r, Ve· 
rilen tabilata göre !n~iliz bo•nbardı'Il>n 
tayyarelt?ri bu son hücumda ~inıdiye ka .. 
dar bu liqıana karşı yaptıkları ~~ hü
cum esnasında indirdikll'ri darbelerden 
daha kuvvetli ve dır darbeler indirmiş
lerdir. 

Askeri ehemmiyeti haiz hrdefler şim
diye kadar misli görülınerniş derecede 
~idde!li l•ücumlara maruz kalmıştır. Ge
çen cuınarte,::;i günü yapılan hücuın es· 
nasında bombardırıan edilen bazı he
defler dlin ıree• bir daha bombalanmı'j
tır. Tam raporlar gelince şu cihet e;ıla
şılacaktır ki düşmanın bu miihim harp 
faaliyeti merkezi. normal harp faaliye
tine yeniden ba.,layabilmesi için çok za, 
mana ihtiyaç gösterec"k dereeede dar· 
belor yemiştir. 

Dün geceki hlicum çok iyi hazırlon
mı.ş ve teksif edUen hücumlarla büyük 
askeri ehemmiyeti haiz hedefler ağır 
darbelere maruz kalmıştır. 

NEŞE GECESİ 
Deniz Gazinosunda 

Pertembe akfamJ saat (8) de ba§lanacakhr. 
Yeni siirprizler .• ~la.alar yemeklidiı 

İki gün evvelden angaje edilmesi ınercudur 

di hasar azdır. 
Avct tayyarı:-lrdm!zin ve r1afi tay~are ... 

!erimizin harekeıilc hir da man hom· 
bnrdım n tayyarcei dii,ürtilmiiştiir. 

!Ki ALMA,' TAYY\RESI 
DÜŞÜRÜLDÜ 
Londra, 16 ( A.A) - R~smen bil.ilrl

ı;yor: D~i~i.uii•A:.ı~u dün sabahki t•!olı~
de y dı ohm Abmn homhardı.'tl ., 
tayynresind~n ına~d bir dli mnn bom-
bardım•n tayyare>! daho düşürillm" 
tür Bu smetle pers~Mbe gecesi lMll· 
tere üzerinde iki dü• rıan bmnbardı101. n 
tayyaı-eıı::l diislti"!ilrnüs bulunayor. 

KISACA . ., ...... . 
BIYIK MODASI -·-Yaoaıı: ECZ,1CI KEMAL K.AKTA.S 

Dikkat ediyorum, şu bıyık ile cuk 
oynıyoruz. Ili7 .. hn ı:ocukluğurnuzda bı· 
vık. erkeklik "~ merdlijiin nişaneııi idi. 
Yeminler, andlar hep bıyık üzerine olur
du .. •Savet ~u i i yapamaıs:ım hu bıyık· 
ları keserim• derlerdi. Bıvı~ları kesrııek 
erlikten ~ekilmek k.~ılmhğı kRbul e!
·nek demek ıılı.n·du. 
B~yıklann pnla, kavt.an, ~ırıncı ~insle.ri 

\'ardı. Gel za n Rit ı.aman. hıvıkların 
verleTinde ycller e ti. İlk bıyık ke$enle· 
rin yüzlqrin<l~ ii:;t dudakl;ırını ta cülıe 
i:ı;ıret vtriı·ormus .ıübi cLııııii41ak ııördülı:. 
"iın..!i hl\ ıl: lı!.ral:ıınlard;ı is tamamıvle 
ter>ine oldu. Kararan dudaklarda bır 
clol~unluk, yüzde hir Joıııurtkanlık var. 

Göz lıer şeye alışıyor, bıvıklıyıo da· 
hıyıksıza da hak selfünet \"ersin .. 
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RIAll llZBBI lkdnı•-ı 11111 bata ArnavatlaA luır6ı 
1 . 

~ "" ,. r ; 1 llllill 1118• usd al'ı? ~il)i~i=:t:..:: .. 
• • • Arnavutluk hududundaki muhabiııt Ma-

- • ..,.,.,. 1 İllaİ Sahifede ,;_ uastırdaa .bildiıiyar. 1 
• • • Amavutlulun şimal bö4f,slnde bltün 

Habeşistanda 
isyan t(it6kçe 

büyüyor Dk baharda ta- B. Bitler Akde
arrı.za ~~ecek- Dizde harbm 

rada 16 bonıbardmıan tayyaresınm filo gün iki tar• arasında alır 19.PtU atefi 

:~~wıo:~~e:!ı!ö~- :!m ~d!ıb:i: ~ iopçv- 8 .. HITLER IAREŞAL PETE ITllYlllLIRDIN SiLAH. 
ıa:~-::: ==·.:ha~; İngiliz ve Yum bava ı:....-ıt LJ.. llN MESIJINA CEVAP •OHl•AT. TELSiZ DE 
~bine iebH eu.ek 1~ bav~ tn. basan ve Yen ~ nwnileri GOMDERIYOR ALDI' H 
~iliz ava tayyarelerhü aeyndiyordunı.. boınbardım;8nı~~ .!I un 
Bun1ana. ..,,. =- .. ı.valaacbldaa Sah günil ..qan vı..wı 119. G-.VN, 18 (A.A) - La Sulıl IUI- Kahin, 1G (A.A) - Bartumdu 1>11-

leri tahmin bitmesini asla 
olanayer istemiyor bir kae .... ..,... p.t ........ altı Arnaı!1.l:~~U:~ geçın.iflerdll. iıeıdaia Vifl ...++at taMln•lw wıil9a diiildJjllıe eöre isyan hareketi hemea 

rak pike hlleumu p..,....P hamJanaq AllNA:YU.Ll.llUUA tsYAM bir ....... VJtl ~ -..ı bltCbı Bablfl*" ~.ifa.,... 
.._. _.........,. blT 'homhrdnnn fllJJ•8111ae lsaı.et w· ttaı,eJnm ~ •tQI ."* M ~ P'ıaulda mtt.nMmlt o!m Dab- tan.__. 9a1ia Dük Daoat, Sudan hu-
.... ,.,.. .~ Jm Wda. Biru sonra. 581 klloluk bir Amawt 'taburu da ter~ eclitımittb'. Ar- riyo ,._. 'YWe ••hnl Ut. eum.. dudunda bulunan. ve ihtiWin merkezi 
N aalla ycqnllft!•!ffl boınhaam isaMtiyle hamle ıe1en müt- nantlar huaumetlerinı attia ... ...ı.ta tesi gUmt. !kabintaiD taPanank Fnw olaa 6ocam eyaletine gitmlftlr. Maksa. 
nlttill ellnGk ~ heP hJı hir fnfiWt Mltftn pmiyl sarstı. Bu devam -~~takilar. . b L • • ı..~- Afmaa münuebetled hakkında ıörilt- dı İtalyan kıtaatını mukavemete teşvik 
__. • arada bir Alman 'b11mltardunan tayyare- Amavu~ ısyan areaetinin ~ meslsıuhtemeldir. Debıiyonuıı Noelda etmektir. 

lei• YflJNIC.-.. si bhı"'tricmsnn adeta direkleri arasın- lıca merkezı Beratla Elbasan arasındaki evvel M'arepl Petea. tarafından Hitleır.e Umural vali, 1ngiliı Somalisini isgal 
Londra. 16 (A.A) - Müstakil l'raa· l..oıidra, l8 (A.A) - Deyli ~erald ga- dan (~erek aşatJ yuvarlandı. bölgedir. tsyaı_ı şimal ve cenuba doiru "önderilen rneaaja mumaileyhiıı ceva- eden. t~an Generali, Gocam ~ 

m ajans~ Romanya hududundan bil· ıeteambı diplomatik muhabiri yazıyor: H~va taarruz eden tawarelerin gü- g nişleınek dır. hını htmi1 olduğu zanpedllmıeldedir, danlılma tayin etmiflir. Habeş vatan-
dlıdllfne .~re Ahnantar ~ ~ ~ ttalyanm yıkı}masmdan, ve riiltüleri. top atesinin tarak:ı\lan ile dolu YUNAN RESMt TEBLtöt ..._,....., perverlerinin mücahedesini Haile SelA-
1DaDYa mustakbel hareketleri~ bir üs m~erlt bir sulh yapmasuı~ ,;ndışe- idi, Güvertenin alt tarafın.la bir yara Atina, 16 (A,A) -;--- Yu~an resmi t~ siye Hartumdaki karargAhtan idare et-
.-Jar~k h~lanmaktacbr. Yama Braso! dedir. Buna mAni olmak için bilhın gay- a~lmışh, Fakat t.:>-,sar hafifti. Yaralanan- lj~: Muvaffakıyetli meyzii ~ışmalar .Japonyada •fı ıneıJdedir. Sık sık Hartuma gelen Habef 
phrınde iki hrka~. ~ Alman asken retl~ sarfedecek ve ieap e~erse ı.~I- 1..ar ve ölenler vardı. lllmuş ve. bir miktar esırle .. bırçok ha11> ..,..D&fdPllecell, şe8.-i imparatorla temas etmektedir. ts-
lop~ıştır. Her. gun b1! ço' ~man as· yayı ittüak.~ sadık kalm~ğa ıcbar ıem Bunu müteakip 3 Uncü hücum başla- rnalzemesı ve bu arada dört top alm- d~-• -<._.,~ yea ~"'" cenubuna da yayıl-
ken kuvvetlerinm ıeldiii •Ulmekte- kuvvete muracaat edecektir. B. Hitler dı At perd . bow b' d mıştlr. V!l ...... CIP ...-.ıwac.- nuştg. Bir kısmı Habet vatanperverleıt 
'lir. uaa. ~ l"ranSll mlİ· Akdeniz barblnhl bitmesine ve burada- rt 1 i/' ka 1 esı ;;e S l ~cu ır da umqn * Tokyo, 16 (A.A) - Hilkümettn. emri 1ta)yanlarda.n her nevi sillh ve mllhim-
lehassulan ıelmittir. BunlM yerköy- ki !ngiliz harp gemilerinin başka yeder- bo. adı b phisarrut~. · 0B om~ 61:..~ Yunan emniyet nezareti tarafından ile proje ve teşkilAt dairesi Japon ırb- mat elde etmJ-1erdir u-ı..- ,,. .... ____ 
• nl b" 1 L- kurulmas • • D lm af k d ır ar e se nm. unun m öKın . ,. .!in_,_,, ,, m'ln fı temini . tedb" l buızı. ,.. .... ......,.,, ~·-ue ye ır petro ....-usu ı ıçm de ku anı asma muv a at e eınez, 'dd tind 1m htem idi. Etraf neşredil"n bir teblığe gore UUDAu guıı runşan• çuı ır er verleıri ttaıyanlaıdaa tayyarecilerle gıs. 
lmllamlmak tbere Flamada Nantta Bombardımaa tayyuelerini ltalyanlann ~zda b~~ı!e ~se~er cakıyordu ~ "!1emleket dahilinde sükünle geçmjf&. }~maktadır. ~~u arttırmak mek-- rüpele maJuua te1sfz Aletleri de ela 
Sennuere War vayan ıtetrol borasu- imdadına g&derme~lnln sebebi hudur. ı;ırada beni tebiz odasına ı::ekt'l · BlR DENiZALTI GEM18ıNtN diyle evlenebilmek yaşı :lndirtlecektlr. aeçinn1şler ,,. muvaffakıyetle kullaıı-
nu söküp getirmişlerdir"' Boru par~alan Arnavutluk ve Trablusta alınan İtalyan yere yatmamı tav iye ettiler ~der dv: YAPTIOI l\ı\ARlFEI' Beklrlardan hususl yergi •lm•cakbr. ımşlardır. 
yerleştiriler~!~-~!11'~~ .. ~te- esirlerinin miktarı arttıkça ltalya~u~or mıml~ dolmustu. H~pimiz öksürü~or :e Atina. 16 (A.A) - S~a~d ad~ IrstktirbastalıkKö·. llaraül _J~~ .I~ HtND KITAATININ 
~ ıe-ea .::.Tvıra .. .-nuıs.w ınu nut.suzluk zlyadelefl?lektedir Ve &~ızm b ı ü · d el t" .. "'l c . nnda bir dnizaltı gemısı denızın ce · 'Y eruı &&Uua.J'"'ıtı.-" u. ...,- MUVAFFAKIYETLERl 
hassıslıu-ı Rur havzasında on 1*t gün ile harp aleybindeld p~pağandan•n t'~;·a;·~di·nl~e nd ekn g en mo or guru • ...mtine çıkarak plajda oturan bir po!i. rıca tedbiı-ler alınacaktır. V'-'-•--

18 
(A.A) Hint k t t 

staj ıf' ·· 1 rd" Romanyada Alman bir k du t 1 u erını ıyor u . 1 -- M n.aoırw, - ı aa ınm 
~la onnuş: ır. f • • ·ı elinde bu vaziyet iyi · oz r. ta~ a- Alman tayyanleri o kadar alçnktan memuruna mitralyöz ateşi açmıştır. &- _.._,.__,. Bardiya muharebesi önündeki rolil hak-
Mali ~· a.b~7 Sl\I. ~ yıilnl~ı muhakkak oı~:nca, ,hu ll pike UCtl~U yapıyorlardı ki adeta illtı&· mura birşey olmamıı;;tır. Denizaltı gemi- • nancl' kında Sir Staper Hayd demiştir ki: 
IDİ$tiw Hale bu ye t ~ ;;,r~ öıili;mek için ~yanın fıki ttal- r: tsun ~V"rt~ine jp•ı k is cdikleıi si bilihare sür'atle kaçmıştır. SaPlye ue Lüll a - Sldl Barranl önUnde Hint alaylan 
vetlerinin ı: fırka~~ tahmin edU· ya -1 altında bır ttaly olacaktır. ~ -.~diliy 1' 

1 
'· Gt";'~· • {'\. :vakmına dü· . . yeni teffıllc1ı yapıllyoP on bet bin esir alarak en mUhiın bir 

inekte ve yalanda 18 fırkaya (lkacalt da --·- :m ~'llbaJ" ın tesırıyle hır ~k defalar indirildı.. Kudils 16 (A.A) _ Beyruttakl Fran- iatibkAmı zaptetmişlerdir. Bu muhare-
tahmin edilmektedir Bunİann ekseri· ~ ~ddt. Bunu ikinci bir pike hücumu takip et- sız fevıı:aİAde komiserliil Suriye w Litb- bede HJnt kuvvetlerinden 28 'ki§i ölmüt 
ai FnınsHn ........ .... .... jtaJyan resmi telJUM.. Alman fayyarecıleri in hiicumclakı tj, iUustrious bu hücwnun muhtelif saf- nan idare teıkilMmı yeniden -- ... ... 80 kiti yaralanmıştır. Sid1 Barran1 
leri nezdinde ikamet_.;. aobaylar Pa- Roma, 16 (A.A) _ İtalv&n re~i teb- muvaf!akıvet ve cesaretl~rini takdlr et- alarmda y~ ~be~ t~hlikesi J(eçir-o mek Uzere hazırlıklar yapmaktlıdlr. Ba Ulil eanumda ttalyaıı kuvvetleri 
Nten seik dmle aeldflderlni slyJe. liitind : Düşman AssaP Uzerine bir mek, lazım~r. B~. cehe~n,emt bır miş ve su kesıminin üstünde ve altında arada bUtUn aeni8lemekl memur ..._ bire blfl bat msbetinde 1mparatorluk 
..-ıı11r. Bomanyada Pramadan ıelen h" enyapu>.UJ ve aı ehemmiyetli hasa- baraı ate~~e .~a~~n h~· ~ametten yeniden muhtelif delikler ac~. Ak- dinhı ..ıtılmall e başta llbtlııtuJla fazla idi. 
Wr çok Reno kamyonlan •örülmektedir. uc~ ,_........ ' rıelerek: bm dı~rım takiben ı»ike hü- gam muharebeye fasıla verildijl zaman • _......_.__ · .. n m~ o.uu~·-· runıl , __ _:ı_ Bomı..-1____ likl . '---1---dan ..ı~ __....., ~ 
~ kuvvetlerinin tarzı taksimine Bir deniWtı . . 10 - 11 iki.ne" kA- c arı. Yaı:>ıyorül.n.llo ., ~~. E>n 1'u de enn ı:;nGWIU"ıu su ~u.........., • • JntPJiz• h 

nazaran Ahnm niyetleri ndlteaddk ola- ı..'i~lZ •L•--· ___ _1 b' -;on dakikada atarak büyük bır aüratle bas}amıştı.r. Me•·-=1.~ A--·-- Yenı a• 
rak ~ A1man lataı.ı dört nun Jlecui AJ.:7-• ~K:ı awu. ~ derhal yiikse}iyor ve uı.aklasıyorlardı. Sabah ilk hUcumun batlacbJı dakiJııa.. 'ADaaclf w.....- -
ll"Uba taksim ~r : dütman JE;nıvazörünil toı:"1' .mlc;tlr. Bır Bize ebediyet kadar uzun gelen bir dan beri kimse yemek y~emişti. Sade- rİk •ı ber ber h•• J 

1 - So17etler brpımda BoAadan, • ~ ~ukn~ A~~:~::-ba:ş zamandan sonra toplar sustu.. Odamız. ce hiı' kaç bisküvi yenibn1' -~~u Çnek 8 ) e 8 va ucum 8ft 
Moldvaya JU"Ubu.. Bu ırtıP Bukovina- m 0 • dan çıkınca yer demir boru ve çelik tel mümkün olmustu. Gurup ViUi.K tayya-
Claa. ~ 5male kadar hudut mınta- mıştır. parealariyle dolu idi ve .ruverteyi :Jmi .. reler yeni bir h:ıva hücumuna te.llebbUa • • 
tmsım tutaıa1dac1ı:r. Sovyet .. Rumen hu- 15 - 16 ikinci kinun gecesi düşman Rm söndürme Metlerinin köpükleri kap. Ettiler, toı>lar tekrar ateş açtı. Son alarm AmePUıa ........... ., llPed, BllldM, .......... 
ftudu Solinaya kadar sailam muhafaza tayYarelerl Katanya,vı bombaıdrman et- lamıştı. Amiral, ıWndi hasarlan tetkik limana girel'ken veril~. Torpido muh- Jı.a..alı ,,..,, ..... ıld N •ler ._._.._. 
altındadır. ~· Hafif maddi hasar ile bir çok ediyordu. Bana, geıniye bomba isabet ripleri bir düşman den~tısmın mevcu,. ~ •-' ·~ı•' 

2 - Btlkreş IU'Ubu, bunun vazifesi bil- olü ve yarah vardır. ettili zaman hava~ının en uzun bes da- dh•etiıll haber verınişlerdi. Denizaltı 'VGDfll'GeCllL. llondNllaftdl-
bassa ı>etrol sahasını muhafaza etmekte-- • kikasını J(eçirdiğıni söyledi. İbadet sa- bombaları atıldı ve gemi tekrar sal'Sll~. 9\1-.ı~0:-16--(A.A) - Ameıtlrm Loncha. 16 (A,A) - ı..w. ı.an ne-
llr. En l.Vl iakAn edlJen bil ~. teşld._ 'ftl.IVet edUmesine devam lonu da dahil olduğu halde, güvertenin Tayyare gemisi limana yardımsız Rtr- bahriyui koaaredan. aralanada deatzal. etfniıı teblfllı 

3 - Banat JU'UhU. bu grup ihtiyati edilmektedir. Deıniryollan servislerine bütün alt odaları boşaltılaı·ak. sıhhi yaT• di ve demirledi. Yaralılar çıkanldı. Ge- tı aray1eıları ve~ tarama pmilMI VJWmebafen. Emdea. BTenıen. H... 
teskil eder .nıt A(idiküyor. Merked Almaa teknik müeavirler :nrlastirilmii- dun işlerine tahsis edildi. Y atahlarm minin temizleI?e işi başladı. • • • . de bulUlllllak tiwe 400 ktiç&k pml lnta• f1ellaa havuıllan n A1manyamn P. 
Tamşuvar mıntabaında olup belediye- tlP. YUteh-1ar arasmda llU!ldaj 1$1eri azam! süratle J)aDSımanlan yapıldı. İtalyan torprdolanndan birinin gün- .. için ..ıah.iyet T• tahsisat utemiftls. malt ~ mmtabıD• Hollandada han 
Jerde ve mUhim mevldleri ellerinde tu- için Almanlann angaje etti~ 30 Fransız Harbin birinci safh:ısı b";yle bitti. Bu diiı nasd b~ttıibnı 2'Ördüm. Hareket baş- Bunlarıa iki yüa Hberün• kat'! illtlpf me)'dulan n diler MdefleT bombarcb-
tan Alman ekalliyet\ne'nıensuı> eebasm vardır. safha cesaret ve heyecan sahnelerile do- Jarken iki ltab!l8 destroverinden birine vardır. man edilmltdr. Sahil müdafaa tayyare-
müzaheretıne .llUNlhar olımıktadır. Rumen ekonomisine tittik~e kuvvetli Jıı idi. İUiistrious canh bir m~ ,.,.. tam isabetler oldu. DU~erine de bin met. leri yeniden Breate hücum etmlt]erdirı. 

4 - .... son tabiye lnnvefleıi bir şekilde el koyan Almanlar Jejiyoner kil ed.iycnlu. Bu nisbi sük6n emumda re mesafeden ates edilerek ön taıafma MEK.SiKA, AMERUC:A ıu: ~ Bütiln 'bu hUelrıttıaa yalnız bir t..P. 
,.,,,.. ~ J•b•ittlr. Be '"81- reiimW. ......,iyi ·m~k PY~ ıdiverte temizlenclt Fakat siikAııet lwıa l"8bet temin edileli. Bunun üzerine bi· BER y. tanarell 6eaiine clönmendftlr. 
H••l~iatana bışt vaziyet almışlardır. ıetbü neticesiz hırftk!yorlar. Le.jiyouer- dirdL Ytilalelden uÇM 11 tanare top. rind torıtldo muhribi taın silratle ~ta 

Rumen askeri mahfillerinde tahmin lerin orıam olan Prı>vdul ~ d6rt ı.m tekrar attw Jl(isktinnelerir.e sebep ve arlada,,c;mt kendi ila"hetine terkettl.. N ı.o.:-. l~~A!i;,: Ha... aj8W ÇlNDEKl lNGtl tZl,ERlN 
~~'tlrlii!ine ıöre .AJmanlann hed~ ene- -ildnd Unun nDshasında lellYoner reis- o.lclu .. Bu lıiieum ~ t1ar1teleri intaç et- Kaeaıı lt.lvu des1roye•lnhı de alevler evyo ~ L~...: Mıl il r YARDIMI 

~~::'..:::;. '::.: ~ • )lr, ~ -- 2 " fi ..... " (Aı.A) - lqilteıeye 
wık teYıllne br9a ........,..,, avcı tayyare yyare gemtsin- lravem'efl iJri Pabt ....,... hıti ~ tMn• • '1tM ._. ı., · ..... .ı.u foln açdaa ... 
~mek ve SOlll'8 da cenuba şadd devlet- bir millet hakim olursa onu da ayni tan- den havalanarak düsmanı karsılatMar •. evvel ivi müdafaada bulundu. tn.m ~arp taal'l'UZ ~,,edeceilal llJ'lıeıiıdt- benk ıut..a t80 b"in lnclllz liruma 
lerivle Sovyetler~ tehdit etmek için ilk· da nefretle karsıhyncaiız ve kendi ına- Altı dü,man favyare'>inin dtişürüldüiü kruva7.tirli muharebe erruı mda bir dar· ti,~· Bu h':~anat bülr.üınetin iktidar~.,. balff olm~. Baı para :ile satm a1m.o 
twtru,r fo'.lrl'l!7tma '1ın:•ı·lıınmakfır. bmm almak icin icap ederse hayatımızı zannedilh ... D r i'-i 'en iiç tayyare be y~..e de S2dece pek hafif basan bıne ıeldiibıdenbut yapdaın flk kati be- ~~ tayyare .filoauna. Çinde bulunan-~ 
Hı ' i , ı ,, , R0ınanvanm da feda edeceii2' de, pike h"i '' !1"t • ., - 'ken top ateşiyle mmın "~ ı:ırtur. yana tır. giliz koloniııınln tamı verlleceltth. 

DiKKAT 
Qi sığır etiyle yapıpu. ~ w sucukları yiy nlerin heln'aalrlarmda (AIHlest bozae) ded'ğ;,niz u7.Unluldan 

dört metredea oa ~kadar.....-. bııClar hkl ohir. Bmtlar vüeudmnm:daki kanlan emeıek k ı lık, iştüsız. 
lık zalfllk, kaisma'k. ba!f dönmesi ve nihayet ifltlme sebebiyet verirler. 

8a kurtlardan kurtulmak için en birinci deva ııTİMOFUJ) dur. Kutulann İ(inde kullanılf tam yazılıdır. SlhhP.t ve· 
kAletinin mHsaadesini hiizdir. Her eczanede bulunur. 

Timofuj Tin&ofuj Timofuj 

iZMIR D.EF!'ERDAXU~IHDA.N: 
Muamele '\iergisi kanununa ek olan 3973 sayılı kanun 15/1/1951 tarihinde 

ne redilmiştiı. 
1 - Bu kanunun birinci ınnddesi hükmüne nazaran 3843 sayılı muamele 

vergisi kanununun 2'1 inci maddesi ile haklarmda «(;türU el'j!i uııulüniin tat
biki kabul edilmemiş ohn :rr.Uhlleflerden muharrik kuv ti utl beygiri ve 
işçi sayısı müessese sabtM He birli.l!te onu ~yen trikotaj. plastik eşya, 
kundura kalıbı. ökçe. kese kA~dı tE:raıi ve baskül ve bunı.mn montaj qle
rlni yapan ~ı.al miiesse99lerle niifmu otuz bin ve dah& esaılı olan mahallerde 
bulunup muharrik kuvveıt kullaıımıyan ve işçi sayısı n: üess •se sahibi ile bi.r
llkte onu ~e(Dliyen boya~aneler' ist6<tikle.ri takdirde maliye vekiletinin aö
tUrU verıdye bağlıyaca~. 

2 - Bu kanunun 3 üncu maddetıinin B fıkraa Ue veraiden muaf tutulen 
~ •Muhaırik kuvveti• beş beygiri ve işçi sayısı tnües&esP- sabibi ile birikte, ""' ı 

PÇmiyeıı ve dolabı, deh&gat maddt'leri üğütıne deflirmt.hl v. w tt&~ 
suıdan bQka tesliatl bulunmıvan Vf: meşin, sahtiyan. vaketa, kUQUlc lacak 
hayvan derisinden utar.lık. silindir 4Qneliyesine tabi tutuhnıyan ve kösele 
aaaAaı'ını hAi& bulwuı11)11n • imal eden ta°tıQbane\erin• dııırufa kalan 
~buır• bal ve tesliminden doltyı da buDluı imal ve teslim ,denlerin 
~'ctllll& ~ llribıhasar olnUlk. üzen ödi --'-1-i verginin istedikleri 
takdirde götilrU, ~. 1~ 

3 - Yukarıda 1 ff'Tlfıl!f~lJrC!a yazıh mtıkeltefJerin muvakkat madde 
hilkınilne ~-e 1940 malt :tıh vergileriııirı R(itürü olanık alınacağı. 

4 - 38G allj;Jiili~._ununun 2'7 inci ·'!l9ddesinde ;y'azı]ı şart
lan ve ~ ~ ... ~fli'k1Pm hiiz bulunarJarm da 1940 mali yılı 
vencUerJnin isterJCPllC ~~ ...... elınacaAı. 

1 - C6tthil vergi tale~.mnızı yapıldıb ~11 takiı> eden gt.inden 
itibaren bir ay kinde VfA1.111e ~ı il' lAzını Re1d.iği i1'n olunm. 

~'2 (68) 

Menen1e11 ..,.....,. IUyaseılndı• : 
&.'erllymatıııe alt t811Yirat dalre!fnm ihtiyacı olan -8- bin kdo mamt ıaoo 

ltllo fnee makine :ralı, 800 -kilo kaim makine Yalı. 100 kilo befaz llllD mtı .. 
bana 1'11/lMl tarihinden rtibarm 15 gün m6ddetle llÇlk eksiltmeye ko
nulm\lltUr. 

2 - Rblltme 29/1/19f 1 tar:hlne tesadüf eden çarşaml)a gUııil Belediye da
iresinde kn Jnhn .......... 

3 - Bu t'1n muhammen ~ 1154 liradır. Bu ic;e ait ııartname mulJue. 
~~ aJank almatııtUr. T•hP olanların tayin edilen ~Un ve saatte 
~ eacOınenhıe ndlrocutleri ~u ilAn olunur. 133 (e7) 
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ELECTION 
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ELSAMITOL 
t.1r.. JO)lan tltlWıl, W ve ..._ 
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·•IFE 4 

SİYASI VAZİYET 

Amerikan yar-
INGILIZ f ILOSU~U iMHA 
ETMEK MÜMKÜN DEGIL 

ASKERi VAZIYET 

YEHI ASIR 17 SON KANUN CUMA l 41 

ALMAN YARDIM! • • .... • 1 

s ·oN :H:A.BE~ 

dımı - ltalyan in- • • 
h•1 .... 1• B 1 • Akdenızde hır 

ı a ı - u gans- 1 •1• k .. 

Arnavutlukta 
kat'i netice 
yakın gibi 

Sicilya adasım 
Almanlar Ital

yanlardan 
aldılar mı? 

Karabük fabrikaları genifletiliyor 
~~~~~~~~-:s4s~~~~~~~~~ 

tanda vaziyet ?.gı ız r~V:zt~-
ispanyayı ,;;yiJı edi· ru yanara a 1 

•• •• •• 
~orunuyor 

Potrel ve her 
at malzemesi 

• • 
nevı ınşa 

yapılacak yorlar ·General Vey
garıdın esrarengiz 
f aaliyeti • Balgaristan 
v e Romanyay a gelen 
Almanlar?-
Radvo gazetcsıne öıe .siyasi 111anzara 

sudur : Bir1e~ik merika devletlerinin tc
cat üze uğrıyan devletlere ynrdımını te
nı, n !..: in hazırlanan kanun liyilıası ha
rit ı ·.~· Pncümeninde tctkiktedir. 

V :u;in~ndan pelen bir habere ~öre, 
encı.m~n hariciye nazırı B. Kordel Huiü 
ve tn .. h\·e nazırı Monrgentavı din1rmiş
ti" Bw::dan sonr>ı harbiye nazırı Stimso
rıu \ ' C hahrive n.:ızın Knoksu dinliyecek
tit 

ı: . Kt>RDEL Ht.:Lt)N lllt!DAFAASl 
lfıric.i~·c nazın Il. l(ordel Bul kanun 

l ... ' i!ıo:.• nnı ~idde{le n1iida(aa etmi~ ve 
"'··~er ılcvlctlcrinin kurmak istedikleri 
siİı"1 e rizanun bir talıaklriim politika .. 
~nn•an ihar<'t oldu~nnu anlatın.ıs. ve de~ 
m;~lir ki : 

- Ri r rok milletlerin tek bir milletin 
falı~~kklimü altında bulunması ve ~nun 
tar;ı' n '"!ln istisman hakkındaki böyle 
bir o·r nmm bütün <'ünyayı ilgilendirir. 

ı.:. >·. •·del Hu! Amerikanın emniyeti 
İnH: ı. t>nin emniyt..:tine bağlı bulundu
ğunu t e bu <ebepl~ Birleşik Amerikanın 
]nrı!'· ve yardımını temin edecek olan 
Lu k. mm layihaı;mın kabulüne taraftar 
olduğunu söylemiştir. Hariciye nazırının 
bevanalı encümen huzurunda biiyük bir 
tes:i:r y:-ıpmıc:-tır. CUnkü B. Hul öteden 
h<Ti mutC'dil fikirli bir adam olarak ta
nınmıstn·. 

B. l\iORGEN'IAVIN İZAHATI 
An~eı-ika ın31ive na7.ırı B. Morgentav 

1.iivihaların roalT tar.u 1;. r1•11 izah ederek 
İnf!i1tPr<>nin Aınerikad;ın r.enis nıikyas
ta silf\h ve harp mr.lzenlt..~si ~atın aln1ak 
m("cburivetinde vlduğunu ve bunun için 
dolar rlde etmek imkl\ru olmadığı cihet
le bu k.nunların cıkarılınasına lüzum 
lot.sıl olduğunu bildirmiştir. B. Mor"en
tav beyanatı arasında İnıtilterenin şiına
ll Amerika dışındaki matliıbatının dört 
milyar İngiliz lirasına yakın olduğunu 
ve bur c:n bir milyar dolar ~ adarının ce
nubi /\ l?lt:'rikada bulundui'!unu beyan 
etmistir. Fakat bu matlubatın para'a 
tahvili mümükün değildir. J\1iimkün olsa 
bile İngiltere icin hu para ile dolar teda
rikj rniimkün olamıyacaktır 

MU AZZAM R !H\ı\MLJ\R 
Daha Amrrikn reisit i.imhuru İnJ?ilte· 

reye doi!rud ::uı do;;ruyn yardım kararını 
-vem1t'd<'n önce İ ngilterenin Amer ika va 
yapl?m.ı~ sip:tri ·teri yekünu 2 milyar do
lan ı;:rrmiş bulunuyordu. Tahminlere 
~fi re önümüzdrki yaz mevsiminden iti. 
baren İngiJi"T. imparatorlui!unun alacai{ı 
malzeme miktan ayda 315 milyon dola
n l{<"('f'rck "'imali Amerika ihracatının 
yüzde yetmi.~ i iln ılaratorluk memleket
lerine lc\•cilı edilmiş olacaktır. Bu ra
kamlar iki memleketin iktısadi bakım. 
dan ne derece sıkı rabıtalarla baj(lı ol
dukl:ınnı ı:ösfer!r. 

J.ı\YİllA ALEYUTARLARI 
McsC'le hariciye encümeninde miiza

hre edılmekte iken meclis dışında da 
L'ivilıa aleyhtarlarının faaliveti devam 
etmektedir. 
Vaşingtondan gelen haberlere ~öre 

shndi n1uhalifler Stı iddiav1 ileriye stirii
yorlar : 

Almaııya ilkb:>harda taaıTl11.ll ı:eçe
<ektir. O zamana kadar Amerika yardı
mı lngiltereye yetişemiyeceğine göre bu 
y3rdnııılan balısetmek abestir. 

Gazeteler bu iddiaları ile .. -ı sürenlerin 
Almanvadan ilhanı aldıklarını iddia et
n.ck•eclirler. Matbuat, bir kaç gazete 
noü-=tesna. y•ardım lPhine ne~riyat yap
n-ırıkt;ı mlittPfik1ir. 

* ALMAN TA YYARELERı 
Al<DENIZDE! 
Alman tayyarelerinin Akdeniz.de fa

aliyet.- geçmesi her tarafta biiyük bir 
alô.l<a uvandırmıştır . Alman tayyarele
rinin Akdenizde faaliyete geçmeleri hu 
aahad aki m ücad eleye yeni ve ehemmi
yetli b ir Unbur ilive ebni,t ir. Bilindiği 
gibi Akdeniz İ talyanın mücadele ıahası 
idi. ita! •a kendi donanma ve tayyarele
tile Akdenizde lngiliz donanması ile 
m~c.a c:!e l e edecektir. ltalyanlar hu vazi
feyi ycım.,adıklan cibetledir ki Alman
yanrn ,.~t"d !nıın ı davete mecbur Jıalm11-
lard ır. " iya..,t>ten bu bi.diaenin ehemmi
yeti İtalya üzerindeki Alman nüfuzunım 

Bir Alman mütehassısı, 
İngiliz donanması ha· 
va hücumlariyle imha 
edilemez d iyor .. 
Londra, 16 (A.A ) - Almany:ırun 

meşhur deniz mütehassısı yüzbaşı Art, 
l\lunhner Nahrih ten gazetesinde çıkan 
bir makalesinde Alman hava km-vetle
rinin İn(i liz donanmasını imh aya muk
tedir olmadığını itiraf ederek İnı:;iliz do
nann-:asının Alman hava kuvvetleri ta.~ 
rafmdan imha edilelıileceği lıakkında 
;. •azı proparand::ısı tararından cıkoralan 
na•ariyeyi ccrhetmektcdir. 
İN'GİLİZ J\J\fİRAJ,J,T(HNIN 
TEBLl(;i. 
Kahire, 16 (A.A) - Aıı.irallık daire

sinin •u tebliiU neşredilmiştir : 
Amirallık konseyi Soutampton krııva

z(i(iiniin tamaıniyle kayb~dilrlii(ini hil
dirınekle nıütte-llimdir. 1.ı ikinci kanun 
lebliğinde bildirildiği ~ibi Soutamplon 
kruvazöriinclc Akdenizde bir vapur ka. 
fiJesinc l·apılan tanrruz f'Sn'1~tnda 'wı
( ln çılon?$tır. Yan~ın o kadar e:cni:>lc
miştir ki kruvazörü tcrketmtk lfızıml!~l 
ınistir. Kru,•azörü ~·cdei!e almak irr.~ . ~ın
sızhiı ıörülün<"c bu gemi k€!ndi kn\-'vet
!crimiz tarafından b~tmlmL•tır. "liirtl
tebatın biiyi.ik cksr'ri~·cti kurtarılmı'>tır. 

takviyesidir. 
Öy!r. anlaşılıyor ki lt.ılya • eı.i lcm•k 

için değil. kurtulmak içjn ı\lmanyanın 
vardımını tPmİn etn1ek istrmi!Ztİr. ltal
yan ordusunun Lityadal.i ht:::ıimeti bii
tün ltalyan jmparatorluğunu "arcmıc;tır. 

G elen hcberler Haheıi•tanda avakla
nanm&nın genislern~k . ·olunda olduhı
nu bildiriyor. Hartuında b ulunan Ha
bes imparatoru Haile Seıa.se, Habes hu
dudur.ıt kadv gitmi~ ve bir takım H•b"f 
feflerHe J"'Ö"l~-~ ..... ı t,.kr;ır veri dönm~
tür. Verdiği J..r· ·ana.tta 1 [,.beri.,•?'?' .. atr 

mek için vnıı.:v , •in ol~ı . '~smr .. ,'"'. bek · 
lediğini bil~irmi•tir_ H•r bald• gelKek 
aylard a ita1:vnn imp~ratorluı'iunun tas
fiye edileceği anlR~r1m'lk-tadır. 

Biiyle bir vezb e 't'"' hulun<?n it l' lv· rnn 
dört eUe Alrlli!nyaı.:a sarold.ığı •. e kurtu
luşunu Alman yard mı-t{a ı·ö,.dü i•i1 ar
]a•nlıyor. Rn rıel • r, It "'·ada l ::ızı z·ı.,,. 
relf"r ayrı hir ~ulha • "'t·lr o1St!]ar hil.:
bunların mu'· ,. fık ,,1 -ı ••af:· ~.ları ... ·;. !e
nebilir. 

iSPANYJ\ TAZYiK EOıLıYOR 
A lmanyar.ın lsp;ıtnyayı t~k,.'1r t11ızy;ke 

baııılad~iı g~len h111ber1P .. den anla~ılrr.alc.

tadır. Filhak:k'-' i:HlifnyanJn i~~e vazi:ve:i 
son d erece miiş1'i.Hdü ... B..ınunla b~-rab~ ... 
tazyiklere wuka\'emet t-lrr.P. :~ <l !.dufu 
bil-iirilmektedir 

Hariciye nazın B. Se.rano Si.t.,n-e-r Am,·
rika büyük elt:i~ine Gen"!?':" l Franho"'' n 
ksıt'i o)arak Litarof k&ln111k kO'-rarnı~ \"f!r· 
diğini bildirmitlir. 

FRANSADA VAZIYET 
Amerika Vişi hükümcti ÜL .. rinclt" de 

nüfuzunu ku1lanın3.k !'>ııretil... rte n1ii ,. ~
ııir olmaktadır. Fran~ad" bGy ük clçilil{e 
tayin edilen amiral Liri Frrnsız hükü
metini A1n1an tazy ikin"" mukaı.:emt:t rt
meğe te~vik etmiştir. D i._ t:r t.ırafta., ~r-

faret mÜııJteşan f\1o rl ... , Ccz .. ) ire id .. r~ 
ven~ral Veygand :1 ... g:'.rüşr.1ü~t~r 

General Veygandın Vi,i hti~·üınetil 
münuehetleri esrnırengi'l:dir. VeyiJ~d 
kendisini Vi~i hükilm~tinin bir memu~ 
ru göstermekte iK de timali Afrikadan 
aynlmak İstememe- t i ht-ı· };~lcJe dtk~ate 
Jayıkt1'' 

H atti. bazı Fran!ız gazeteleri son za
manlarda A lman tazyiki karıısmda ma
repl Petenin de Şimali Afrikaya geçe
bileceğini ima etmişlerdir. 

Morfeyin V eygand ile lemaslan A
merikada alaka uyandırm~tır. 

BULGARiSTAN VE AL\iANYA 
Bulgaristana girdikleri meçhul kay

naklardan bildirilen Alman askerleri 
hakkında ma!Uınat gelmemiştir. Mot
kova, Sofya ve Berlinin tekziplerine 
rağmen Amerikan kaynaklan sivil kıya
fetinde ha:r.ı Alman subay ve erlerinin 
mütehassıs sıfatile Bulgaristanda bu
lunmakta olduklannda ısrar ediyorlar. 

Diğer taraftan Romanyadan gelen 
h aberler Macaristar. üzerinden b u mem ... 
l ekele Alman kıtaatı nakliyabnın de
v am etmekte olduğunu ve R un1en d emiT
yollanrun yüzde yetmişinin b u nakliya
ta tahıis edilmiş olduğunu blldiriyor. 

Türk •ınemecılığının 
EN BÜYÜK 

zaferi olarak 

Alman hava fıuvvetle
r inin itaı;vaya gelmesi 
İ114ilizlerin lehinedir 
Rady<t gazetc<ıine göre Yunan harekA

tı muvaffakıyetle devam etmektedir. Ki
lisuranın şimalinde yarma herekalı gün 
geçtikçe genlşl<'mektcdir, üzümsuyu
nun cenubunda işgal ettikleri arazide 
doğuya doğru bir çıkıntı tc1kil etmiş 
olan ltalyan mevzilerindeki kuvvetlerin 
durumu ~ok çetin ve edota ümitsiz btr 
hale girmiş gibi görünüyor. Cıkıntıyı 
te~ki] t-den mcvziin iki t:ı. r.:ı fındaki mu
kabil tazyik neticesinde bu ıncvziin ge
ri ile irtibat sahası çok daralnııı; bulun
maktadır. D cgrosf" nı ın1 n '.;:a ~ınd.iı Üıiim
suyunu cnnuba doğru geçnü~ Olan Yu
nan kıl'aları Kleınen'dcn Lavda mevkii 
istikametinde iJeri har-ketlcrine dcvatn 
etmektedir. İtalyanlar krndileri için bü
yük bir tehlike teşkil eden bu hareketi 
durdurmağ:::ı çal:sarak !"niit~nadjyen mu
kabil t a::ı rruzlar yapnı ı =- la, da mu
VA f fak o]r mam1~lardır. Çıkıntı te"-kil 
eµen b n m,..vki v~nanlıl'l:. tarafından 
bertaraf Pdildi(•i takdirde cephe ~O ki
lometrr kali.ur daralac :ı ~ı için Yunan 
1:umar ~:ı- 1 · :: 1 hurad:ı '1.s:l.truf edeceği 
kuvve1lt,ri l~er~ta doğru ileri hareketin
de bulunan kıl'aları 1-ıkviya için kul1a
nacak "'e bu mıntak. da taarruzu şidd~t
lendirecektir. Şu takrl•dc Berat sehri
nin <l'aha evvel ele geçi .. ılm~i pek ~muh
temeldir. ltalyanlar halrn asıl m üstah
kem müdafaa hatlarından atıldıkları için 
:' l,.15cete hazırlanmış olan bugünkü mev
zilerd~ fazla n1uknveıne+ göstermeleri 
pek de münıkiin değilrlir 
ŞıMAL VE CENUP CEPHELERiNDE 
Şimal mıntakasındaki harekii t bilhas

sa mevsin1 dolayısHe fazla inki§af etn1e· 
miştir. Burası en mühim istik ameti is
tihdaf eden t;ıaTruz rrphc~i olmasına 
Tnğmen şimıliHk tali c~oh~ ınanzarasını 
uzediror. 

En cenup rnınta.kasındaki har ekata ge
lince bıı mıntokanın kilidi olan Zakis 
rlnğı.nı Yun.-ınlılar c ~nııptan tamaınile 

t11tınn' : iizPrerlir. Rami çayına varan 
'fu,,'lln il<>ri kt•llnr' S•J!'nica vadisini ta-
1ı;ih e '1 Av10ny:l i .. ti~· :l '* !inde iler1emek
e di~ y·e hue:ii,·ki· ., ~ '1 ° Avlonya !i
n.anın l n ıs Yi'o.,.. : r -. tnPsafedp hu
lunır ' - · ~ el r. Pnr;ı.i ı.· ;\vlonya ist1ka-
1n f:'f;n,~ ... :n1 : - ı.f r' "11 • •e olan bu ileıri 

h;·,, ~:~,!uıın h"r., d::ıh n inki...-;af1 halinde 
-ki bu '.n' · r üm idJ d ~ rn l.'vcuttur- on 
birinr l r rı J,~:ıı ordu ?U.'1Un umumi çekil
UH' kaıarını '\'rre f' :-11ni dahi ~imdiden 
vetmi"' hulunli u 11ıı nıı kabul et:nek 111-
wndır Çü"kii ç kil n o: ·c fırsat bula
rraz.ca la~ cır ı ! unun hi.."v :ı., kısnı ı esir ve
va Lı>ha c'fUlınPk t 1-lik rn:inı• dü~cccktir 
l:i bu l-eyfivet italy n ordusunu~ Arna
vuthı!<.' a bir dnha ı· i dtli ınukavemet im
l<i\n ı nı ortadan koldı raoak, Arnavutluk 
l.ıarckilfı Yunan or·1· unt "1 1..a f~rile ni
hayete ernıis olaca!{tır. 

ITALYAYA rFLE' ALMAN 
HA 1.-\Cll .AP. 
A'ınan }ıa\:a }_; rJ •J. lerinin İtalyan üsle

rinde devamlı "aızife {"Örmeleri işi, uı:ak 
·:lan mcrkczlerdon ihrnl müşküJatı se
b bile Almanyadal<i k e :ıdi nıeydanların
la vazJfc görmJ ri"ıdon çok daha farklı 
olacaklff. Süph.>i:ulır ki bu yardım Al
n1an h::.va kuvve ~Ierine bü~rük bir yük 
yüklrnliŞ buluruı1akta(lır. Alm:ınya en 
mühim <lii şmanı oJan 1n~iltPrey i ezmek 
için blltün kuvvetlarhi kullanmayı dli
sünüyordu. Fakat 1U:1yanın maruz kal
dığı darbeler yüzünden bir kısım Alınan 
kuvvetlerinin kat'i netice alınacak ceır 
heden ayrılması strateji bakımından 
kendisi için hoşa gidecek bir mesele 
d('ğildir. Almanya isterdi ki Akdeniz ha
rekatı nı İtalya kendisine iftikar etme
den yapsın. Halbuki vaziyet t ersine ol
muştur. Almn:ı h01va kuvvetler i tn~il iz
lerin arzu ettikleri şekle göre daltılmak 
yoluna gir~tir. Kanaatimizce ln~ilte
reden uzaklaşan her Alman tayyaresi fn
gilterenin leh inedir. -·-Yunan s~caatini 

itiraf ediyorlar 
Atina, 16 (A.A) - Jurnala D'lt alia 

gazetesi Arnavutlulctaki İtalyan Rouliya 
As fırkasının gösterdiği fedaldlrlıktan 
bahsederken Yunan askerlerinin şecaa
tini bariz bir surette itiraf etmektedir. 

ficilya JıanaJındaJıi 
harpte İnqiliz filosu 
vazifesini tamam gördü 

Londra, 16 (A.A) - (Taymis) gaze
tesi başmakalesinde Sicilya kanalında 
cereyan eden deniz muharebesini şöy
lece mevzuubııhs ediyor: 

Bu muharebe Alman hava kuvvetle
rinin nihayet İtalyanın yardımına gel
diklerini göstermiştir. Kanalı geçerken 
geıT\iler Sicilyadaki müteaddit tayyare 
meydanlarını ü" ittihaz eden tayyarele
rin menzili dahilinde bulunmaktadır. Fa· 
kat gemi kafileleri şim<liye kadar, üsleri 
bu derece yakın olan ltalyan hava kuv
vetlerinin bu kanar niuaannidane bir ta
arruzuna uiframamı.'ı idiler. 1talyan1n 
azimkar ve hakiki bir hücum yapmak 
için Almanları bekle<liı!i anlaşılmakta
dır. İngiliz bahriyesi, şiddetli baraj a!c
"'ine rağmen üç İngHiz harp gemisinin 
hasara uğra0ol':ını ı:izlcme~tir. Fakat 
muharebe bili\nçosu, ilk nazarda görül
aü•(ü koclar, düşmanın lehine değildir. 
Sebepleri dr ~unlardır: 

1 - İtalya~ tayyarecileri, gözleri 
önünde bu yolrlan altı aydar>beTi mü
him deniz nakliy"tı yapıldıyı holdP, bu 
nevi bir taarruz yapamamı.şlard1r. 

2 - İngiliz harp gemileri vazife!eTini 
taman1 ola.rak ifa etmi~tir. Çünkü vapur 
kafilesi hiç bir zara.ra uğ'ramad>n hNle
fine n1uvasalat etn1iştir. 

3 - Hücum düşmana pahalıya mal ol
muştur. Almanların en aşağı 12 bom
bardunan tayyaresi lngiliz avcı tayyare
leri tarafından imha edil m.i.stir . Bundan 
ba~ka KaU!nya tayyare meydanına ya
mlnn hava hücumunda yerde bulur.an 9 
düşman tayyaresi tahri>;> edilmiştir. 

4 - ltalyanları kurtar mak için Al
manların yakın üslerden kalkarak pike 
hücumları yapmaktan baska daha cok 
gayret sarfetmeleri lazımdır 

StCILYA ALMANLARIN 
ELİNDE MI? 
Londra, 16 (AA )- Royter b ildiri

yor: Almanların Sicilyayı fiilen ellerine 
almış olduklarma dair haberlerle alaka
lı olarak Londrada malfımat mevcut de
ğildir. Amerika. kaynaklarJ tara fından 
t•erilen bu haber, pek muhtemel olarak, 
bazı Sicilya hava meydanlarında Alman 
tayyarelerinin vr tayyal'ccilerinin bulun
masından galattır. 

Almanlar Sicily~da birden fazla hava 
meydanı i.~ten1i~lerdir. Bu hava meydan
larının daima 1n~iliz kontrolü altında 
bulunduğu gözden u7.ak tutulmamalıdır. 

'------------~--·--
AVV$~V.RAl.YA 
Ba~v<e~:;ii i ngiltereye 
qidiVO!' •• 
Londra, 16 { A.A) - Avusturalya 

başvekili B. Menzis yakında B. Çör
çille görüşmek üzere Londraya gele
cek ve kendi .. ine maliye nazırı veka
let ed.,..cektir. . .._..._._._._...~~~~~~~· 

Fransada bir $ehir 
IJomlJalandı .. 
Valans: Fransada, 16 (A.A) - 12 - 13 

Kanunusani gece•i saat birle ilci arasın
da bir tayyare Valans üzerinde uçarak 
on üç yangın ve infilak bombası atınıı;
tır. Çıkan bir yangın daha başlarken 
sür'atle söndürülmüştür. Bu bombala• 
rı atan tayyarenin tipine ve şekline na
u.ıran bj_r 1n~iliz tayyaresi olduğu zannc
dilmPktedir. 

llİHDiCİHİ • FRAHSIZ 
H ARBiBVYVYOR 
$ansd>ay, 16 (A.A) - Şiındiye kadar 

yalnız Krunboç eyaletin., inhisar eden 
Siyam - Fran.<ız muhasamatının bu h af
ta Laos eyaletine de sirayet ettiği bildi
r ilmektedir. 

In:!ilt~reye bo1 
tayyare verilecek 

Londra, 16 (A.A) - tngilt..re hesabı
na büyük çift nıotörlü bombardıman 
tayyareleri imal eden Baltımordaki m~ 
bur fabrika müdürü Glen Marten be
yana tında Amerika havacılık sanayiinin 
tngiltere tarafından verilen siparişlerin 
hepsini ifa edece.ifuıi ve istihsalAtın gün
den gilne arttınlacağını söy 1"miştir. 

ELHAMRA 
SJNEMASINDA 

~~~~~~x.x,....~~~~~~ 

Demir ve ~elilı fabrilıalarıınızda imaıat artayor .. 
Ankara, 16 (Yeni Asır) - Ka- aımlardan biri, inşaat malzemes· 

rabük d emir ve ç elik fabrikalannda imalathanesidir. Burada potrel d 
ima la t gittikçe artmaktadır. f abri• mirden ba•layarak h r ne • • .,.a t 
k · k 1 · ı · · ı · 1 y e vı ın ,,.. a yem ısım ar ı avesı e genış e· 1 · 1 ak 
t · ı k t' Jlk .. d t' ·1e k k ma zemesı yapı ac - tır. 
ı ece ır. • vucu e ge ırı ce ı-

Hava seferleri için hazırlık baıladı 
x•x·~~~~~~~~~-

Bu sene yeniden bazı 
hava yolları açılacak 

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

Hava Yolları umum müdürü tetltilıata ~ılıtı •• 
ts!anbul, 16 (Yeni Asır) - tlkbalıa

da başlıyacak olan hava seferleri için 
şimdiden hazırlıklar yapılmaktadır. Ha
va yolları umwn miidürü1 inşa edilen ve 
inşa edilecek olan ha'-a nıeydanlanm 
tetkik etmek üzere seyahate çıkmıı; bu-

1 unmaktadır. 

tlkbaharda, mevcut hava yolları.Da 

ilaveten Ankara - Sivas, Samsun • An
kara, Adana - Diyarbakır hava hatlan 
da açılacaktır. 

Yüksek i ktisat mektebinin yıldönümü 
İstanbul, 16 (Yeni Asır) - Yük.sek lktlsat ve Ticaret Mektebinin 58 inci 

yıldöniimü bugün (dün) mektepte tes'it edilmiştir. Geceliyin de Taksim gazi
nosunda çay ziyafeti verilmL~ir. 

Makineye 
Verilirken 

v · 

lngiliz tayyare
leri tahripkar 

akınlar yaptılar 

LilJyada, Sicilyada 
ve Habe,istanda 
yangınltıl' ~ılıarıldı.. 
K ahire, 16 (A.A) - Orta şark İngil iz 

hava kuvvetleri karargahının tebliği : 
13/ 14 ve 14.115 kanunusani geceleri 

İngiliz hava kuvvetleri Bingazi üzerine 
taarruzlarda bulunmuşlardır. Limanın 
başlıca rıhtımı •iddetle bombardıman 
edilmis ve ~ümrük etrafındaki b inalar
da büyük yangınlar çıkarılmıştır. Rıhtım 
mmtakasında şiddetli bir infilak olmuş
tur. Bru;ka bombalar rıhtım üzerinde bu. 
lunan anbarlara isabet etmiş ve hükü
met binalarını da tahrip etmiştir. 

Gemilere de taarruz edilmiştir. 
Tayyarelerimiz dönü.ştc Benita tayya

re meydanını mitralyöz ateşine tutmuş
lardır. İ ki düşman tayyaresi yakılmış ve 
tahrip olunmuş, diğer bir çok tayyare de 
hasara uğratılmıştır. 

Tobruk ile Deme arasındaki mınta
kada avcı tayyarelerimiz fasılasız kesif 
ucuşlarını idaıne ettirmj!>lerse de dti~
man1a h.ic bir muharebe o1mamıstır. 

SİCİLYADA 
Bir keşif uçuşu esnasında Sicilyada 

Catania üzerinde fotoğraflar alınmıştır .. 
Bu fotoğraflar ı:österiyor ki 12/13 ka
nunusani gecesi yapılan ve 14 kinunu
sani tebliğinde bildirilen lıava akım ev
velce %annedildiğinden dalıa tesirli ol
muştur. 30 - 40 kadar tayyare tamami
le yanmış ,·eya hasara uğranııştır. Tay
yare meydanının cenubu garbisinde bir 
lınnı:ar tamamiyle horap olmuştur. Di
ğer bir hangar aj(ır hasara uğramış ve 
dii(er bir üçüncüsüne de isabetler koy
dedilmiştir. 
İdare binaları ai\:ır hasarlara uğramış 

ve bizzat tayyare meydanında bir çok 
derin çukurlar müşahede olunmuştur. 

SARK! AFRIKADA 
Şarki İtalyan Afrikasıncla U/15 ki

nunıısanl ıı:ec:esi Assap üzerine bir ııkın 
yapılmış ve cephane dePolari:vle antre
Polara taarruz edilmiştir. Bütün bom
balar hedef tutulan nuntakaya düşmüş-

BU GÜN 
Matinelerden 
itibaren 

Akdenizde iki 
Italyan iaşe 
~emisi torpil

le batırıldı 
Bu muvoflakıyeti bir 

denizaltı kaz ındı 

ITALYANLYRIN LIBYAYA 
GONOEROIKLERi MOTÖRLÜ 

VASITALARI DA BATTI 
Londr:ı, 16 (A.A) - Amirallık daire

sinin tebliği; lngiliz P andora denizaltı
sının merkezi Akdenlzde iki l talyan 
ia~e gemi<ini batımış olduğu haberi gel
miştir. 

Dii~nanın bu iki jaşc gemisi taJcrjben 
beşer bin lonilawluktu ve her ikisi de 
cenuba doğru gilnı kle idi. B unlardan 
bir tane!'inde güv~rtede ınotörlü vası ... 
ta!orı bulunm;ıkta idi. 

Maıtada u('an IJir 
ta31yare •• 
Malta, 16 1 A.A) - Tebliğ: 

Be•yaz bir daire içinde kızıl haç işa· 
retini ta ~ ıyan bir tayyarenin Malta üze-
rinde ~ok yüksekten uçtuğu ve bomba 
otmadıgı görtilmüşür, Bu düşman ay
yaresi çok yük:;ekte uçarak ateş nıcnzi• 
!inden uzakta kalmış ve şimal L<tikame
tindl" ka) lınlınu;ur. -·-
iııg~Here Bollvyadan 
maden alacak.. 
Londra, l G (A.A) - Bolivya hükü

netile hurad:ı bulunan İngiliz ticaret he
yeti arasında, her tiirlü madO'!ller satı
şını zanıin bir 1icaret anla..,.'mlası yapıl ... 
ması gözden geçiri1mektedi. Bolivyarun 
lngiltereye vereceği madenler arasında 
antimon da vardır 

Görü.şıneler sami1ni bir hava içinde 
devanı etmektedir. İngiliz ihracatının is
terlin olarak tediyesi tekli! edilmektedir. 

tür. 
50 k ilometre uzaktan görülen büyük 

bir yangın çıkmı$lır. Bir gece evvel de 
büyük bir muvaffakıyet]~ Asmara \ize· 
rine akın yapılmıştır. 

Trablusta düşen bir av tayyarC'miz• 
den başka bütün tayyarelerimiz bu ha
reketle rden üslerine dönmüşlerdir. 

Kahveci Güzeli 
Şaheserler Şaheseri t'Şi ve emsali görülmemi~ muvafiakıyetlcrle ikinci Zafer haftasın, başladı .. 

REJİSÖRÜ : ERTUClllUL MUHSİN BESTEKARI : SADETl'İN KAYNAK 

BAS ROLLERDE : Mt)NİR NURE'ITİN - HAZIM - BEHZAT - TALAT - NEZİHE - NEVİN .• 

SEANSLAR: Her gün 2-4- 6 - 8 - 10 DA.. CUMARTESİ VE PAZAR 10.30 DA ve 12 DE İLAVE SEANSI VARDIR.. 

DİKKAT : Haftanın her ııtıntııule ilk seanslar UCUZ BALK MATİNELERİ'dir .. FİATLERİ : Birinci 2Q .. B..ı.kon 25 .. Hususi Koltuk 30 KURUŞTUR.. 


