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Antep(e dokumacı.ar 
kooperetil i kuruldu 

HAKKI OCAKOOLU 
ABONE Şt:RAlTt __ 

OEV AM MüDDE'l1 Turkiye için Hariç için 
SeneJik....... HOO 2900 
Alb aylık........ '150 1850 

GU:ıil g~ nüshalar (ZI) kuruttur .. 

• 
c TELEFON:H97 

· il!'m münderecatından gazetemiz meru!iyet kabul etmez. 

Münakalat Vekili. 
dün Aydına gitti 

lniiitereye 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Yardım 
••••••••••••••••••••• 

Rıznıt Hıundı tutltl 
n, lirılıar 

LONDRAYA 
BRESTE 

ŞERBURG'A 

ln2iliz ve Almaıi 
tayyarelerinin 

büyük bas. 
kınlan 

,, ekil Aziziye tünellerini tetkik 
Pderek aksam sehrimize döndü ... .. 

Garp yarım lrürrf?aİn 
ele lngiliz kontrolü 

mevzubah• degil 

.. _, B. Cevdet Kerim 1ncedayı ·- -- www - -·-

Balkanlılann 
Kurtuluş volı.. 

-·-llAKKI OCAKOOLU 

Vekilin yarın sabah 
An hara ya avdet e )'· 

iemeleri muhtemeldir Raz•elt HBll' ttaıyan 
gazete haberin nl 

Münakalat nkilimiz B. Cevdet Ke- tekzip etti. 
rim lncedayı dün sabah . ..at 5,40 d.a Vaşington 18 (A~) _Harici _ 
refakatinde devlet demuyol.ları •eli= B '17-' • _, • ye na 

• :_1 "d"' ·· B N .. _.._ t , _ - lu zırı . .nurd-.. Bul "ıtteteciler konfe-
ZJocı ~etme mu .,nıı • uuıc ou n- ransmda Sov)retlerin AıüCrikadan ya~ 
~u halde Çamlık jstasyonuna gi~ tıkları mübayaattan bazı Ainerlkan 
tir.M.. k 1• kil' . . k ınallannın ka~ak olarlık geçirilinesi !h-

una a at ve ımız yenı ve es i timalinin İnRilizlerle konuşmalar esna-

Hollantla açılılarında 
Alman ticaret gemi
lerine taarruz edildi 
!ngUtel'ede çıkan baza 
78Jlllllllarbasulaft 
•aclp olcla.. --ALMAN' TEBLIGINE GORE 

Aziziye .tü~ellerini gayet ~ce bir tetkik- &nda ~rtisülrnüş olması mUmkün oldu
ten geçırmı~ ve burada hır .. buçu~ saat ğunu bildirmiş, fakat garp yarım kürre
kadar meşgul olmuştur. Munakalat ve- sind~ bir İn~iliz kontrol üssü k ruhn _ 
kili daha bazı alakalı noktaları da gör- sı teklifi ha~da ademi mal~at ~ 
dükten soma oradan hareketıı; s~a't ll.30 yan etmiştir. • SON VAZIYET 
da Aydına z.n.uvasalat eyle~ıştır. Vaşington, 18 (A.A) - Gazeteciler .. .. 

Sayın vekıli Aydında vali, komutan, toplantısında İngi1tercye :vardım husu- Londra 18 (A.A) - Dun oileden aon-
b.elediyc reisi. ve d.iğer ala~alı .zevat is- ~unda tadil~, yapılmasını ·hoş görmedi- ~.sahil mtiıd~a servisine mensup ln
tıkbal cylcllllflerdır. Vekil ıstaayonu ğini söyliycn rcisicümhur Ruzvelt her giliz tayyareleri Ho~ açıklarında 
gezmiş, orada yapılacak işleri görmüş ~ün de)::isiltlik)crc s;µıpe olan bir 'dun- d~ ticaret gemılerıne muvaffakı· 
ve şehirde bir ge~ntide bulunmuıtnr. yada bcklenıniyen bazı şeyle.tin zuhuru yetle taarrUz ebnişlerdir. Havanın mu-

Veki1, Aydmda verilen öğle ziyafe- daima mümkün o1duitwıu ve her zaman halefett dolay.ısiyle gece harekat çok 
tinde bulunduktan sonra ıaat 14,30 da acil tedbirler almak zarureti hisli ola- mahdut ohnuştur. B~a rağmen ~re.t 
hareketle akpm saat 18,05 te şehrimi~ bileceğini söy1iyerek projeyi müdafaa ve Şerburgta muhtelif h~efler ve ışgal 
ze avdet eylemiftir. etmiştir. altmdaki F.ransaıda bava meydanlan 

Münakali.t vekilinin yarın izmiııden - Sonu 3 üncü Sahi/ede _ - Sona 3 ~ncü Salailetle -
ayrılacağı tahmin edi\ınektedir, 

··-·-·- ----- - . -·-··---

Elbasanla Liİn 
arasında· taar
ruza geemiıtir 
Bir alay kumandanı 
da dün alınan eıirler 

' 

Gaziantep, 18 (A.A) - Gaziantep dokumacı
ları buraya gelen iktlsat vekaleti sanayi umum 
müdüriı ve vekaletin diğer alakadar memurları
nın iştirakiyle bir toplantı yapmışlar ve Gazi. 
antep <lokumacılar kooperatifini teşkil etmiş
lerdir. Kooperatifin ana muka\·eleuaınesi tan
:-im ve kabul edilmiştir. İktısat vekaletinin tas
~ikini müteakip kooperatif faaliyete geçecektir. , 

YENt ASIR ~.!atbaasında basılmıştır 

Eıse1Uk bombardıman edilen me~hu,. Kru.p fabrikaları . -·-·-·-·-·- . ·- -·-·- -·- . -·- -·-·-· -·-·- -·-·- 1 .... 

l\~iiessif Kaza 
Dikili Muhasebe! Hususiye 
tahsildarı ve iki. ~olcu devri
len bir sandalda bo~ldular 

---.--.-~~.x.x-~-------~ 

CESETLER HEIOZ BULUlllDI ............... . ............................. . 
Dikili kazam hUlall ldue tabsiJdan Osman Oflu İsmail Paboy, lleraberin

de Dikiliden Ahmet ollu MWnin Balıkçı olduiu halde p(m hafta DWli li
manında bulunan byıkcı Mehmet oi1u Sabrinin sandalına binerek karşıdaki 
Bademli köyüne lecmek tb.ere yola \:danış~~. 

Aradan lld ıün Petikten IOlll'a tahsildarla diier yofoulardan haber aJına. 
IDUIUŞ ve bunlum Bademli kayöne gitmedikleri öirenilmiştir. Bunun üze
rini abda faaliyete te(tıl'ek denizde araştıl'IDll yaptırmıetır: 
~ llCIDımda bu kayık Makaron dtliii sahillerinde boş olarak 

buhmmattur. 
Y apa)an tahlrikaöa, laavuua muhalefetinden dolayı kayıiuı devrilditi ve bu 

le ~ bOlu1düJan ............... Cesetleri henüz buhmamam.pr. 
J I - mı••- - - W E ı• - .... wı•ıw wı• W • & - Wr•. 

B. Çirtll Gllıkllllı Jllr 
nıtık ı• · 

EMELtM 



Yazan : $cıhin A 
F4-

Gene Osmanın gozune görünıneınek 
h; 11 biraz uzaklaşıp birkaç dakika vakit 
ge·r'.rdikten sonra tekrar avdet eden Hü
seyin paşa ne yaptığını soran hünkAra: 

- • mrini hemen yerine getirdim. pa-
<l' ""-· Karakaş paşayı tal..--viye et~k 
ın ' diy le <imdi kuvvetli bir fırkayı 
yola <ıkardım. • 

!kinci Osman H~yin paşanın Kara
ka a h ı hazırladığı suiknstl nereden 
bilsin'. Bunun için veziri azamın ver
di!tl cevap onu tatmine ve duyduı>u he
yecan ve asa'> tici to•k!ne kMi ııel
miştl ..• 

Halbuki Karakaş paşa. o dakikada bU
yük bir tehlike içine d~üş görilnnıek
te. idi ... Koskocaman bir dağ cesametin
de büyUk bir çiğ ylıksok bir tepenin 
iı•erlnden kopup yuvnrlana yuvarlana 
ıı lir, yolunu kesmek istiyen bir manile 
ka,,.ııa,ır da bu müthiş müsademeye si· 

•ini eren tarafta artık bayır mı ka
lır? ..• 

D•hn ilk çarpı =ıda Knraka pasa 
k "'andasında1ti atlılardan büviik bir 
kısmı tırpanla biçilen ekinler gibi, blr
d nbire y..-e serilmişlerdi •. 
Karsıdan bu manzaraya seyirci gibi 

b km a taha:nmül edemlycn b"r ço'ıı: 
T lrk a kerlerl, berekPt versin. k ndi-

rlnc' n ıleriye atıldılar .BUytik hir 
k. hraman\ıkla çarpışarak Türk o•du u
nu ezme~e gel•n bu müthiş çi{:i dıır
d ıınaj\a ve neUcede onu daj!ıtıp parça 
pnr•a ctmej!e muvaffak olmu !ardı .. 

Sa\"nsı sonuna kadar takip ed~ genç 
O manı, Tı.irk askerinin kazandığı bu 
ıall't" fevkalfide memnun etmi,ti .. Fakat 
VAdiµh. Kara1caş paşanın müsademede 
r~hlt oldulunu 1!ğrendiJ!I vakıt bUyUk 
lr teessür duymaktan kendisini kurta
mmıyara1c öfke il• Hüseyin pa.pnın il.ze
r ne yUrildU: 

- Baka hain .• B•n na Karakaşa he
men yardım göndor diye eı:nretınemif 
,..ı idim?. Nedon bu emrimi lfa etme
~·n? .. 

- Aman Sultanım .. Merhamet bu
yur .• Verdll!ln ferman üzerine Karaka
:,a imdat göndermekte dakika fevt et
mıs cleı~ilin1 .. lstc-rsen sözümün doğru ol· 
rlı,~una yemin edeyim? .. 

- Sus kafir herif .. S..nin gibi imansı
n yeminine kanar mıyım ben hiç? ... 

1u gdziiml!' mi inttrıavım yoksa sana 
•• 
t te muharebeyi d. mindenberi seyre

, r dururum .. Biçare Karaka a benim 
:nrettl~iın saatte yardım yapılsa idi, 

' bu derecede u~ olmazdı .•. 
Karakaş gibi özü sözü hir. sadık bir 

v zlrimi n kanına girdin ... 
Çoktanberl onu kıskanır durumun. 

Ben farkında değil miyim sanırsın? .. 
Seni katletllnnek gerektir amma, esa
sen bir aya"ın çulcw·da.. Senin canını 
varsın azrall alsın... Sen ettrn amma, 
benden bulma .. 

Mihri hilmayunu ver de defol bura
"1n. 

Hü.<eyin paşa gık demeden mührü 
hUnkftra teı;llm etti. 

Genç O.mıan yanında duran Dilaver 

pa§aya bakıp: 
- Gel Lala, dedi .. 
Seni ve:ı.iriaıarn yaplım .. Al i.ndi mih

ri hümayunumu!. . 
Hüseyin pa,"3ntn Knraka ı l.ar~amak 

ma!csadiylo ona ardım ıı:önd rm me5i 
Lehlilerle çarpcıan TUrk kuvvrtlnl pek 
ağır zayiata uğratmıştı ..• 

Karaka7 P&§'I ile birlik! , TUrkl relen 
yiizlerce ki: i şehit olmll'ilardı., Aynı 73· 

manda bir k ta yarıılı vardı .• 
Yaralılar nras nda, Gülendam•n hah>

sı Mestan b y do bulunmakta ıdi. .• 
S~ beyi sağ memesinin O.erinden 

çok d rln bir mızrak yarası •lın1'tı •. 
AskeTler hemen ko;tular .. Bl ar Mes

tan heyi a"" tü!tll yerd n kaldırdılar .. 
S'roz heyi baygın bir halde bulunmakta 
idi ..• 

Benzi sapsarı kesilmişti., Yarasından 
mütemadiyen kan akıyordu ... 

Yaralıyı o halde b!r sedyeye koyarak 
sava mevkilnln gerİ.!11\dekl çadırına ge
tirdi! 

Yataj!ına yatınlan Mestan beyi, ordu
daki cemıblardan birisi ııellp uzun uza
dıya muayene etmi§tl .. Ve muayenesini 
bitirir bitirmez Umitslzlikle ba mı <al
ladı .. Mecruhun yanından bir dakika 
bUe aynlmıyan Bayati, ya~lı gözleriyle 
cemıbn ba'tarak· 

- Yal"a!! bu kadar vahi:n mı• .. diye 
sordu .. Sanatınızda ki bütün mehareti. 
nlzi göstererek onu her halde kurtarma
lısınız .. 

_ Şüphesiz kurtarm:ığa calışacaii"ıM. 
Fakat alılığı yara çok ağır .•. Bu vaziyd
te geceyi cıkarma.<unı şüpheli garUyo-
rum •• 

Böyle diyen cerrah Bayatinin yardı
mlvle Mestan beyin yarasını sardı .. 

Ve işini bitirdikten sonra: 
- Bm yann sabah tekrar uıtrarırım .. 

dedL Şimdi kanı dindirdim.. Yaralı bu 
vaziyette kalıp asla kunıldanmamalı .. 
Ufak bir kıpırdanma tekrar kan akma
sını mucip olabilir.. O zaman yaralıyı 
1curtarmak ümidi büsbütün suya düşer .. 
Cerrah çantasını alarak çadırdan ayrıl
mıştı ... 

Aradan bir kaç saat geçti.. Bu müd
det zarfında kendisini dalgınlıktan kur
taramıyan Mestan bey bir aralık sayık
lamail;a başlamıştı. .. Yaralı dudaklarını 
kımıldatarak manası anla5ılamıyan bir 
kaç kelime mırıldandı .. Sonra söylenme
al intizam lce h•derek hafif bir sesle: 

- Ah Güknnam.. Ali .. Yavrularım 
neredesiniz? •. 

Diye sayıkladığını yatağın baş ucun
da duranların hepsi de farkettiler ... 

Akça Yusuf Bayatiye bakarak hafif 
bir sesle: 

- Biçare adam sayıklıyor, dedi .. 
Memlekette bıraktığı kıziyle yeğenini 
yanına çağırıyor ... 

Bu aırada mecruhun vaziyetinde ya
vq yavaş kendisine geldiğini gösteren 
bazı a.llmetler peyda oldu .. Kolunu ya
vaşça kımıldattı- Gözlerini bir kaç defa 
açtı, kapadı ..• 

-(Bitmedi)-

NEŞE GECESİ 
Deniz Gazinosunda 

Perıemf>e alqamı saat (8) de bqlanacaktıt. 
Yeni sllrprlz)er .. Ma alar yemeklidir 

İki ı:üıı evvelden nngaj edilme 1 ınercııdur 

Salih palas 
Birinci Kordon 364 nıunara 

tel salonlannda her Cumartesi 
ve Pazar ı{Ünleri neşeli 

caz mevcuttur 
Ucuz ziyafetler deruhte edilir. Her alqam yemek vardır. tzmirin 
en iyi ailelerinin toplandıiı yerdir. 
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Umuln1ıyan Saadet 
YA ZAN : VÇ YILOIZ 

-s1-
- Öyle de olsa .. Bu otoınobiH zaten 

böyle bir kac kapri•i tahakkuk ettirmek 
için kazanmo.dım m:? 

- Belki de hakkıru~ var. Övle i'e. 
havdi yola! 

Otomobile verlPstiler; Pert"" : 
- Maamafih, dedi. ııllıel Y<'rlerden, 

latif ormanlardan geçeceğiz.. Zaten bu 
memlt'ketin güzel olmıvan bir tarafı \1tr 
mı ki! .. 

Oto.nobil h·•re ..te ı:~cu. İk.ı .vul<la>; 
· dl lcenu$nuyor. ılık bir hava !cinde 

ııfüleri onilne serilen manzaran <lor~ 
ılova aeyı divoriaıdı. 

CiU1 ~nin fikri bir no!-:t~,; a .c:cıplanmı,tı. 
A .ıba Rasim gelecek ıııi? Bandırmaya 

Cemil için ı'ei:il, Ra im için &ittiğini his
ıediyordu. Ra.<imle karşılaşınca, bunu 
Pertev. na ı1 izah edecekti? Adam Fm 
ele! lzaha ihtiyaç bile olmadM Pertev, 
kendili'1nden vaziyeti aniwacak karlar 
uki idi. O zaman. arkada a oı rıl•h;ie
ce'klerdi. Zaten geiınesini o iJ leme ı i 
iri .•• B ird ·nbire klına gel t> ııihi ıor
du: 

- Sahi. Perte<·! B•ni. hangi kemmet-
le, el.inlı-1. lcoy.nuş gibı buiuverd'nız' 

Genç b nkacı gülü.-nsedi: ı 

- Kernınete P'"k ihtiyacım ol nrlı. 

- Ne ..Jemek t ) or"unuı' 
-,Eilm m bt. siz söyleınP•'e hak· 

n pa ala
r1n altı aylık 

vasa t ileri 
- .. -

Ecnebi paralarla yazılı danı~a ı -min~ 
tabi cvTak ve sen~tler bed ileriyle ban· 
ka ve s~orta ~irketlerl muamele ven(i• 
!erinin hesap ve istifasında kullanılacak 
olan vabencı paralann ltı aylık. vasatl 
fiatlcl"i te.>bit edilmistir. Bu flatler ha· 
ziran 1941 sonuııa kadar mer'i olacakttr, 

Sterlin 5~3 kuru< 32 para, dolar 13351 
k~ 5 para, Fransız franaı 260 ~uru· 
22 para, liret 652 kurus 37 para, lsvlcr 
re frangı 2975 kurus 12 para, florin 8264 
kw·u•. Ra •ıımaı k 5050 kur~. belga 
2703 kuruş, drahmi 99 kuruş 26 para, 
leva 163 kurus 33 para, Çekoslovak 
kronu 476 kuru,, p zeta 1377 kuruş 12 
para. zloti 2358 kunış, pengü 2663 ku· 
ruş J 5 para, ley 62,5 kuruş, dinar 320 
kurus 13 ı>ara. yen 3149,5 kuruş. İsveç 
kronu 3086 kuruş 15 para. --·-MACARLARLA 
MtJ'ZAKERELER •• 
Gelen mal\ımata ı:öre veni bir ticaret 

\"e klering anla<ması akdi için Budapeş
tcve ı:iden heyetimiz Macarlarla müza· 
kereler~ d vam etmektedir. Müzakere
ler iyi bir safhada devam ediyor.. Bu 
ıneyanda Macar reji.sinin henüz lH:lçıne· 
diği iki milyon kilo tütUnün bedelinin 
tesviyesi için de temas edilmektedir. 
.Anlaşmanın yakında imzalanmasına in· 
tlzar ediliyor. --·--BtR MAHKOMtYET 

Bir hakaret suçundan maznun olan 
arabacı İsmail Özenler agır cezada bir 
sene ve altı ay haııse ınahkQm ~-
tir. · - ·--KAÇAK 

BALIK AVLAMIŞLAR 
Pasp:ıriko adası civarında kara sulan

ınızdıı iki sandalla kaçak balık avlıya
rak kaputaj kanunwıa muhalif bereket 
eden Panayot, Apostol ve Mihael adla
rında Uç kiııi Çeşme adliyesine verilı:niş
lerd.lr. -·--

DİPLOMASIZ EBE 
Dikill kazasında Kızılay barakaların

da oturan 55 ya<lannda bayan Bahriye 
d.iıılomasız ebelik yaptığından tutulmuıı 
ve adlireye verilmiştir. - ·--KAHVE İH iKARI 

Ödemisin Devrim mahallesinde otu
ran ve pazarlarda ııeyyar mısırcılık ya
pan İdris oji:lu Hamdi Gürşcn, belediye 
barakalarında oturan Bn. Hüsniye Er· 
ha$larıı kahvenin kilosunu 200 kuruştan 
sattığından tutulmu tur. Hakkında ib
tikAr muamelesi yapılmaktadır. --·--• BtR TASHİH 

DUnkü Uman tetkikleri yazımızda Li· 
man re 1 B. Bahaettin Ulcavın dı yan
lıs y;ızılm~lır. Tashih ederiz. 

Ankara radyosu -· BVG'UN 
9.00 PrvAranı 9.03 Ajans haberleri 9.18 
Müzik : Hafif r,rogram ve ıuarslar pi. 
9.45 • 10.00 Ev kadını - Yemek listesi .. 
12.30 Program 12.33 Mii1ik : Fasıl he· 
yeti 12.50 Alan• ha~rleri 13.05 Müzik : 
Knrşıık şarkı!, r 13.25 - 14.30 Milzik : 
Radyo salon orkestrası ( Viyolonist N. 
A kın idaresinde ) .. 18.00 Pror,ram 18.03 
.Müzik ' Radyo Caz orkestra ı (İbrahim 
Özııür ldanslndc) .• 18.50 MUzlk : 1\tüs· 
terek ve tek şarkılar 19.30 lltcmleke\ 
ııaat ayarı ve ajans haberleri 19.45 MU• 
zik : BUyük fru;ıl heyeti 20.15 Müzik : 
Clııım havaları pi. 20.30 Müzik ' Virtüoz· 
!ar pi. 20,45 .Müzik · Şarkı. tıirkü ve 
taksimler 21.15 Konuşma .. 21.30 Milzik 
Klarinet ve piyano seansı • .1. Brahıns : 
Sonat.. Calanlar : Muzaffer Uı ve Şlö· 
zinger .• 21.50 Müzik ' Opera aryaları pi. 
22.50 Müzik : Cazhand pi. 23.25 . 23.30 
Kapan ıs. 

k llll YiU llll? 

Gülen Şaşaladı: 
- Anlı~·amıyorwn. Bu pek esrarengiz 

bir scye bmziyor. Bana !'öylerne~e 4 -

d~n hakkınız olmasın? 
Pertev. aynı tebessüm tavrivleı izah 

ediyordu: · 
- Bir sır! Ve yalnız bana ait d•l\il. 
Tuhaf §ey! Bu işte bir sır mevcut ola

bileceği ihtimali Gülenin hiç te halınna 
gelmemişti. Şinıdi cidden merale ediyor
du. 

- Rica edersem, bu sııTı bana ifşa 
etmez mlsinlz? 

- Yoo! Rica elmoyiniz. Blliyorsunuz 
ki o zaman mu kav "met ed ıniyeeeo~im. 

- Öyle ise ı·ica ~diyorum i~1e! Siiyle
;·lniı. 

- Canım, m• ak pnil•"Pk bir ~v de· 
P,il ki! AlelAde b•r ıürpriz 1 

C:Ul~ bir ıe ·1 r ••V""•"'e ba lnroı<
tı: 

- B ir sUrpriz mi 0 
• '•sıl Urpr\z, . liy

le nlze kuzınn. !n.•anı m~raktl\J\ catla
lacakaınız. 

Simdi P ertev hiraz ookin~en bir hal 
ılmıştı: 

- Halbuki, hunu "' çok ızin d' b"
diğinizi znnnrdiyorduın lle>r halde ... r .. 

ERİ 
•• •• • uu pı asası 

Satışlar dün akşam 13 
nıilyon kiloyu geçti 

~~~~~~x•x--~~~~~~ 

Dün ak"""'"' kadar Ego mıntakasın· 
da yapılan tütün satışları 13 milyon ki· 
!oyu bulmuf ve biraz da geçmiştir. Bi· 
ten hafta lçinde elde edilen bu netice 
şüphe edilemez ki bir rekordur. ve bu 
rekor devlet müdahalesiyle elde edil
miştir. 

Rekoltenin yüzde kırkına tekabul 
eden bu rakam, istikbalde yapılacak 
aatı4ların güzel bir başlangıcı sayıla bi
lir. 

Yapılan sab~lan göz önünden geçi· 
rirtek batlıca alıcıların hi18elerine dü
şen rakamları fÖylece mutalea edebili· 
riz: 

Yerli ürünler 2,700.000 kilo, Tütün 
limited 950,000 kilo, The Amerikan 
Tobaco 1.050.000 kio, Garry Tobaco 
1,000,000 kilo, inhisarlar idaresi 800 
bin kilo, Felemenk kumpanyası 500 bin 
kilo, Herman Spirer 1,060,000 kilo, 
Borovalılar 700,000 kilo. 

Sekiz alıcının doldurdukları dokuı 
milyon kilodan hariç kalan kısmı diğer 
alıcılar aatın almışlardır. Görülüyor ki 
Amerikalılar ancak iki milyon kilo tÜ· 

tün mUbayaa etmişlerdir. Glenn Toba
co ise piyasaya i§tirlk eylememiıtir. 

Edindiğimiz malılmata göre Ameri· 
kalı lkl firma mübayaata ayn! tekilde 

devam edeceklerdir. Bu firmaların dü
şünceleri dikkate sayandır. Onlar bu 
mübayaatı. elde bir u mal bulunması 
için satın aldıklarını ve bilahara tüccar 
elinden sabn alma muameleaine devam 
edeceklerini oöyliyorlar. Onlann bu 
tedbirli davranı~ları. gelecek sene, ya .. 
nl bu mahoulün ihracı zamanında Av
rupa yollarının alacağı şekli tahmin ede
memelerinden ileri gelmektedir. 

Hakikatta bu firmalar aldanacakları· 
nı ve en fena bir ihtimalle yine Ba!R'a 
yolundan istifade edebileceklerini hc
ıaplıunaları lizundı. Bunu yapmamakla 
İzmirli tüccarlara da.ha fazla k.ilr payı 
ayırmaları icap edecektir, 

iç piyn<;a ·vaziyetine gelince: Birinci 
kalite tütünlerin fiati ayni açılış seviye
sini muhafaza ediyor. Akhisar mınta
kası çok İyi gitmiştir. Kırkaağaç bir kaç 
parti malın ucuza satıldığı yerler arasın~ 
dadır. Gavurköy iyidir. Müstahoil he
nüz nikbindir. Esasen devetin mudaha· 
le tedbirleri durmamıştır ve her gün art ... 
maktadır . 

MUCLA VtLAYEI'tNDE 
Muğla 18 (A.A) - Muğla, MilAs, 

Bodrum ve Fethiye kazalarında düne 
kadar 1,300,000 kilo tütün satılmıştır. 

Vilayet Bütçesi 
94 :t Bütçesinde bazı tenezzüller 

yapılmasına ihtiyaç var 
X.y.X 

Maarif bütçesinin maaşat kısım, geçen senekin· 
den 12$.000 lira kadar fazladır .. 

ViJAyetln yaptıjtı tebligat Uzerine bü
tiln daireler, 941 mail yılı bütçelerini 
haıırlıyarak ldarei hususiyeye vennis
lerdir. Yapılan tetkiklerde bil! istisna 
bUtün dairelerin veni yıl bütçelerini, 
geçen 11enenln fevkinde olan rakamlarla 
bazırladıklan anlıısılmıstır. 

Mese!A maarif bütçesinin yalnız maa
at kısmı 943 bin liradır. Bu rakam ge

cen &enek! maaşat kısmından 125 bin 
lira biı- fazlalık göstermektedir. 

Önümüzdeki hafta içinde vilAyet dai· 
mi encümeni, bütçe rakamlan iizerinde 
rall$tilal!:a başlıyacak ve ber dairenin 
bütcesini ayrı ayrı tetkik ederek rakalJ)· 
larmı hazırlıyacaktır. 

TİCARET MtJ'DtJ'RLtJ'CtJ' 
İzmir mıntaka ticaret müdUrü Bay 

Mehmet Ali Etenin Berlin ticaret ata
şeliğine tayini haberi tahakkuk etme
mistir. B. Nejat Aytaman da merkezde
ki vazifesine devam edecektir. 

VilAyet makamı 941 yılı bütçesinin 
ideal bir bütçe olmaktan ziyade tatbik 
kabiliyetini haiz bir bütce olmasını ter
cih edecektir. Hayali rakamlar kabulü 
ile bütün isleri aksatmamak ic;ln evvel! 
bütçenin masraf fasıllan, pek zaruri 
olarak tenzil edilecektir. 

Ahvali hazıra dolayısiyle bütçelerde 
tasarruf yapılması esasen hükümet di
rektülerine uy~undur. İzmirin bunun 
haricinde kalan bir hususiyeti de, ma-
10.ın olan bütçe acı~dır. Bu seneki biit
çenin 2.200.000 liraya yakın olacağı zan
nedilmektedir. Bu mikdar, gecen sene
den takriben ile yüz bin lira noksandır. --

DR.BİTTEL 
İ tanbul Almnn arkeoloji enstitüsü 

müdürll Dı·. Bitte! sehrimize gelmiştir. 
Alman arkeoloğu Bcrı:amaya gıdcrek 
tetkikler yapacak, bi:ahare Selçuk ha
ıalıelerlnl de gezecektir. 

Bu Hafta Tayyare Sineması 
TELEFON: 36 • 46 

DANİELLE DARRİEUX • JEAN KİEPURA ve LUCİEN BARROUX 

iki Gönül Bir Olunca 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Muhteşem ve miıkemmel mu•ikili, rkılı filmde sevimlilikleri, neşeleri ve 
cazibelcrlle eınsalsizdlrler. Monte Karlonun lüb hayatı arasında çevrilen 
ve Monte Karlorun gece hayatını. Operasını gazinosunu tawir eden canlı 

\"c cazip bir ll.$lc macerıı ı 
VE 

Soll'un Gül 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Gibi iki güzel filmi sayın ıniidavımlerıne takdim ede 
MATİNELER: 3. 5,30 - 8.15 Cumarte>i. Pazar günler! 1:;10 da ilave seansı 

Kada~ınız sıze his<.iettirni· olacaktı. gı>nlü razı olmadığı .için .. \yve11ıkta~ ge. 
- Kim, arkadaşım? çeceginizi bana haber veriyordu. Bun-
- l~te o misafir olduğunuz aıknin 1 ·ı· dan dolayı ona müteşekkirim, ciinkü 

z• lsmı de Rezzan galiba... böyfo yalnız ba~ınıza bir seyahati ben 
GUlen bu hikayenin hiç bir paı·casını de biiyıik bir tedbirsizlik sanıvordum. 

kaybetmemek end;<e,iyle otomobili <lur- GO!en, Rezzanın şeytatı('tine ~a<a kal-
durdu: dı. Dernek kendine gelen mektubu u-

- Görüyorsunuz ki. dedi, bu bahs ınış ve bu oyunu oynaınaktan ı·eokiıune.. 
pek alakadar oluyorum. Hayır, Rezzan mişti. Ayvalıkta niçin yakalarını bırak· 
bana bir şey &öyl medi. Sizin onu nasıl madıfını ve zeytinükte ayağıİıı inCltmc 
tanıdığınıza hayret ediyorum. vesilesini icada neden liizum gördüğü 

Pertev bu hayrette belirsiz bir kıs- şimdi anlaşıldı. Bunları Perteve açın.-ı.,<la 
kançlık tehayyiil ederek: imkAn yoktu. Çünkü. Rasimin ınevcu-

Tanıınak kelimesi pek yerinde d(>ğil. diyetini if;;a etmek, onu bir tiirlü payla
Bu sevimli genç kızın ınevcudiyetind~n şamadılarını anlatmak liızımgelcc kti. 
ancak bana ı<önd~rdiği bir kartla haber- Gülen bilınecbııı·ive bu iwhalla iktilA 
dar oldum. Sizinle buluşmak arzusunu etti: · 
izhar eden mektubuma verdiğiniz milp- - Ah su Rezzan! dedi Kendisine ait 
hem cevap heni p~k tatmin ct•nem;•ti. olmıyan iŞlere knrı~arak ~izi bu kUlf• te 
Bunun için •ize küçiik bir mektup daha kıın demek o. 
gönrl l"t'ı·ck, vahatinizin ~eiecek mer- - Kiilfet kelimesini k•hul eı!eoı1ftm. 
hnl•~inde ai>e ;;,ülaki olmakla büyük bir Si?n yanınıza gelnıclc, hotra daha ruk 
haz duy en· ıını bildirmis ve nı" aarle- u:uık memleketlerden b!le hareket rt
ni1J rica f'tmi tiın. 1cote ;rkad ın•z bu mek Ihı~ geJ~ .. ydi~ benin1 içın vinf' de
rkamdan dolayıslde ona bahs;! i"lnizi rin bir zevk \"C <evine olaraktı. Y lrıız, 
vp 1niitel'N1dit r.-önrl~rdifüni?i. bl!'ni k•n- höyl drtv t"'i7 m!c:afir gibi ka'""ınız.a 
dı tabirine'. k\'1I t• "OYJnak isi .; " i- kmakıan b,•n de cekinmediın rle .. il. 
n•1j ~ cnıJ."Or, f1kat ko~aman ot~tnn'-ıili- ~ J-ro~t1 n· 1zı C?:ib11iy1:ıre k biı· harl'kettc bu
n izle yr.lııız basınıza yollara çıkmanıza ı lunınak istenıiyordutn. Bu teredctüdüın· 

Balkaolılann 
Kurtuluş yolı. -----Ka.,yıtsız ve sartnz 
hMrriyet ve istııııaııe
rlnJ lıo,.ıımalı ldn 
birleşmelıtedlr •• 

- Baştaralı 1 inci Sahi/ede -

ketleri istihSRlatı darbeliyecek madde
lıen buııtiıı Almanyamn Balkanlardan te
min eylediii mikdanla İp v tııdai 
maddeler tedariki im ız bir duruma 
düs.,.,ektir. 

Nihayet lıiiyle bir harp Almanvara 
nihai zafer i in de mü~r bir nt'lire 
vermekten uzakta kalacaktır 
Aklı selim Balkanlan •ulh '"' sı kiın 

içinde bulundurmai(ı amirdir. 
Ei{er her hanı; hİ.'iSİ bir dii,ünt« ile 

Balkanlar sulhu ihlal edilir.· bu <aha· 
da umulan neticeler kolal· kolay elo ~·· 
ririlemez. Balkanlılar havat H istl'cLil· 
!eri u)trucda ölmesini bil~n milletlerdir. 

Arazi vaziyetleri ise her halll(i bir mü· 
dafaa harhinr. cok mUsaittir. 
Knhranıan Elen milletinin kos'<0•'9 

İtalyava indirdiği darbeler ötrdcn beri 
malum olan hir hakikatin en yeni \"e en 
canlı ifadesidir. 

Alruanyanw Balkanlar hakkında ne 
dü~ündüj(ünü pek uzun bo)·lu hesap ev
len eı>e de Inzuın yoktur. fuhtemcl bir 
Alnı. n zal ri dün,·a yiiziindcki baliin 
kllctik milletleri." h3yat , .• istiklal lı k· 
lannı tarihin malı kılacaktır. 

Bu nokta iizerinde en kli<ük bir •Üp· 
lıeyr dü<meğc bile mahal yoktur. 

n;na~naıc, h tc<;liın olmaktan isc se· 
rellc iilmej(i tercih edecek olan Balkan· 
lılnr crı:cr bir hayat •·e i tikliı! mürade· 
le.ine ı:~s VPrmei\e mecbur olarak· 
!ardır. 

Llıkin bu mücadeleyi IPker teker ya· 
pacnk veva kondilerinl birbirlerine kır· 
dırarak olurlar;ıı ikilıetlrri rolı: fer:dir. 

Hayat ve istiklali korumak end' ·i 
ınU. !acelen Balkanlılar arasmlla fiili bir 
birlik •iicııda ıtctirilmesini zaruri kıl
maktadır. 

Buna da imkan vardır. 
Bilhassa Bu!ı~ar ba$vekili profcı.ör 

Filofun Ru•çuk nutku bu imkanı c~k 
arttırmıştır. Bnl~ristan harbin dımııla 
kalmak istivor. Hürriyet ve istiJı:Lllini 
nereden ııclir<e ı:el,in behemehal kqrıı• 
ıııak azmindedir. 

YııııoslaYya hir rnk defal:ır kom ula· 
ı·ı ile iyi vednmtk arzu.->ında huland•ı
Cuntt ihtil3f1:ıl'ın sulhan hallinde ft7-;.ıt·ıı i 
hüo;ınil niyet gösterccc~ini. 13kin nered ... n 
gelirse ııel ·iıı bir faarTU2o uj!T31";4 h· 
rihine ]§yık bir kahram:ınl1k]a miidafq. 
aya karar verdi<'ini tekrarlam tır. 

Türki~·cnin hir bir dr,·Jetl• ihti'Mı 
voktur. Bununla beraber emnivet sa!>,. 
sınd• veya hııdutlanna Ttıkubulanı le· 
ca\ ""ı leri siliı.hla karsı.!aına..lfa hllırdı-

P.u hakikat binlerce defa en sal· ı.ı. 
yetti a~7larJan tekrarWnm1s \'e huna 
gör~ de tcdbirl~ri de alınmıoe:hr. 

Yunanistan fiilen istikl51ini müda'na 
ul!runda mücadele hal'ndcdir. 

Su halde Balkan de\ leUµrinin tera· 
viizt• klrsı dıs nolitikalarında \e istik· 
lali ınüdalaa aziml:.iirlıi:ında en küriık 
hir ayrılık ıno\ cııt değildir. Aralannıl:ı· 
ki aile dınltılarmı bir tarafa bırakar k 
muknc!des bir hakkın. i tiklalleriııin ko· 
ruıuna'1 ui!runda d rlıal bir s~! 1 bir• 
!CŞlllelcri müıukündi r. Ynlnız milınk n 
dr il birlesmelcri kati bır zaruret hn· 
!indedir. P.u hususta \ kit ka befme•rri 
dahi kcncLleri irin tcl.5fisi M ·i ·i·l bazı 
fel;lketlcr d> rınak istidJdın 'ad r 

Balkanların ılıti'" f '"JUfo ' )a sad • 
t :un anı bulun bn mii rcaviıler n 
hırsını tıılıdk edebilir. Lii'·iu birle ık hır 
Bnlh · n (·cph · i ın .. tcca' iı)CfI'İn ciırct 'c 
re rctini kır.-.r. ll;;ıttii hazırlanmı plan• 
!arını bllc nltü't ı·dcr. 

Bu itibarla 1 nlsız 'e sartı.ız Balk. ıı• 
hlarm ınukaddcr.ı !arını hiı·birl r ııc 
°hnA"hunal n it:iıı en sen fırsatı elden u:ı· 
çırnıarnaları en cok arzu3 a şa) a olan 
bir i tir. 

HA 

O nızlınin Koc ~ 1. tasyonunda 
kfün kerest<' fahrikasımıı, Alrn a 
labnkalan nıamuHltından bır ad•t 
pilAnya makinası, Katrak, Turbin 
ııilelerile bidıkte biıı " nksonları ' . 
!ılıktır. Talip olanların Denizlide 

' horsa komiseri lıay Es.•t Kavmnlt('l
ım miiracııatl~rı ılAn olunu• 

1-!l 
/....! 'AY ;r// L/, .,,_.JV, 

de bıraz dıı haklı oldu.ıtu nu "mdıkı t \'• 
rınızdan anlı;orum. Hiç tc m~ı nun go
riinmıyoı Ltnu:ı:. 

Gülen lik nlmın gonlünü al is-
too': 

- Yok uziziın. pt"k iyi ettı z il na 
re-h berhk: dh orsunuz B nim c fı .. 
zım• oldunuz. 

Bir lahza tcredJiıtlen $0nra so lıc 
- Deınek Bursadan Rezı.ı;ına td •of 

gönderen .51Zdiniz? 
- Bursadan mı• Ne mün bet. ben 

B ursadan g~çın!'dim ki. Treni Bal ~ e· 
sire inerek doğru Ayvalığa geçtim Za· 
ten arkadasınıza ne ele kirnseve t !•raf 
çekmiş d 'liliııı, -

Hakikat n bu Rozzanın entribların• 
akıl erdirmek imkl'ıııı ro)<tu. nır tııı·•f· 
tan kendi<.ni uznklaslırınak icln Ported 
yolunun ilzcrint~ çık.arıyor, di!er teraf· 
tan Bursadn kim bilir kimd n t ''ı •l 
alıvvrdu. Netieed~ Ras'mi J•ln,z ola•, k 
)'anında tutınak em linde muva 1f k ol
muştu.·F•kat Gülen Iiııutsiz değildi 11 • 
siıııin bakı5ll'rındaki manzıvı unu•n1~
mıştı. Gaz.İeci ile tekrar ~r lıaş en~ ;>ı 
içinden hır y O!lll hi ,,·etı-riy ırdu. 

- ( Bitmedi )-
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Bugünkü Lik ı&açları 
~~~~-~-~x4x 

LondraJ>a~ Bres e, 
5erburg'a 

- Baştaralı I inci Sahifede -
Ait ... A o d karşı aşması b6 afaımruı hail nısUr. ay • r u - Baştart?lr 1 İnci Sahilede '--'-' Londra 18 (A.11 '- İngiliz hava ne- I .... , 

1 b ki • &teşi kaydcdilınişUr, Yunanlılann De- . . hı·-· h k - Baflafa r f İJlii aln lede ........ 
H"1!' erak ve h.e'\j ecan a e .on,.yor zaretının te ı~ı: uşman ava uvvet-
&.i.L' J "" & _ vc~i vadi~in?e har<'k~tc r.e t~leri ?il~- lctl bu ~ec l:ıalJyetforW billia~ cenu- şahedc edllıiıiştir. 

..ı: •• bilir' . rUıyor. Netice henuz t>ğrcnilmemıştır .. bu y,ırbi ınıntakasına tevcih etmişler- G rp n61Untle Demeye taarruz etl~ I:.ık ınnçl rı deuım ediyor. Bugün 1 tır . .....,,e ız. ltn şimal mı~.tnk::ısmda, Elbasanla Lim dir. Bir ~ehirde bazı yangınlar çıkmış ve miştir. ,.. 
ikinci d vrcnin aı mühim laırşılaşmala- Şimdi waziyet sudur : arasında bUyuk İtalyan tahşl~atına. m~- bazı ev1~. mağaıalnr ve ticarC!thaneler 
nndan birisi vanılncaktır. Altay ve Al- Altay kazanırsa hem milli kümeye gi- men Yunanlılar taarruz '"cçınışlerdı.r ve ~ el • l . Bir dilşmtn tayyare filosu ;latifındaıı 
tınorduyu knrş:ı ·karşıya .cetirecek olan recek, hem de şampiyonluğu hakketmş simide ha ·eket halindedirler. hasara Ubrramışsa a :!l~rvıs er vazıyete Mili ta ilzerine şiddetli bir hücum yapıl-
bu maç basta ı::lden dört 1alamımw ~ sayılacaktır. MailC\biyeti takdirinde çok YAÔl\IUR YAÔll'O&.. hiKiın kaJ~]ar~ır. Sön yang~nlar saba .. mı.~ır. Ahnan tayyareleri ttalyan :tayya-
alfi.kadar etmektedir. Halen birinci ve nıilşkül rnevkie dUşccektlr. O takdirde Atina, 18 (A-1\) - Biltün c:epheve hA karşı sondUrtilmUşHlr. ölU ve yaralı relerinin refakatinde olıiı-ak limanı pike 
ikinciliği ınülıafnza etmekte ola~ bu iki Altayın hem Göztepeyi, hem de Ateşi slddetli bir yajmur yağmaktadır .. ital- vardır. uçuşlyle bombardıman etmişlerdir 
takımın alacaklan netice. '3~PıYon ~- yenmesi lhımgelecektir ki mutlak ka- vanlarm üzerine kafi bir Yunan tazy'kl Doverışayr kontluğunda bir kasabada Beş dUJman tayyaresi tahrip ~lml§ 
knrok taknnı meydana çtbrabileccğl ld· r.anacaktır denilecek vaziyeti yoktur. yapılmakta ve bunların VE!ni mevzi ~ bir çok eylk1n ha~~.j u~dığı bir :tna· ve diğer be i de da!i toolarımız tara!m
bi milli kUmeyc glrecc~e~ de puvan- Altınordu için ise vaziyet çok nazik- siperlere yerleşme tesebbüsleri akim hallede b~ ~çlki~ ö milştilrk B~ka !&- dan düşUrUlmUştUr. Tayyarelerimlzin 
ları üzcıinde çok milessır hır rol oynı- . 1 1 hn !t lnraktırılmaktndır. Mühim mikdarda raflarda m a ar nsanca pe az zayıa- hiç biri hasara u.r.-.-amıştır. 
Yabilir tir. Kazanırsa 5amp yon oması. tta t..-- lze . ni . ~ l tı mucip olmuş ve fnzla maddi hasar da c•°"" 

milli kUmeyc ıôrmcsi mulınkkak· sayıl- •li:Uıı ma mesı ve ye esır er a ırunış- .... Fakat sivlllere alt cmvalde bUyilk ha-İlk devrede Altay bir gol farldyle Al- b' taraf Ah• • kdi tır. ~·aomam1:>ı..ır. 
1 tmorduyu yenmişti, fakat ondan sonra mıyacağı ır n. mağlu ıveti ta - cer E T MALZEME Berlin 18 (A.A) - Alman resmi teb- sar o muştur. 

yapılan maçlarda elde edilen neticeler r~nde ~lduk~ tehl!kcl~.ve n.aıik bir mev- At;a. 18 (A.A) _ Yunanistana baro liği: Diln gi.ınd?zün hava lruvvetlerimlz 
bu ~alibiyct ve maj!lubiyet bakımından kı: duşecektır. Cünkü dığer rnkipl~r. malzemesi ~eUren ilk fn~iliz vapur ka- tngfltercdc kecıif uçı.ısları yapmışlardır. lTALYAN TEBLtôt 
hic te normnl olmamıştır. Altayın yene- <?oz~epc ve Ateş Ptıvan ~rıcı de~. mıl- fiJesi bir Yunan lim~nına varmıştır. Her Bu mUnasebetle ~ndr~ın hır çok .Y~- Roma 18 (A.A) - İtalyan resmi teb-
mediru Göz.tepeyi Altınordu yenmiş, Al- 1i kUm.e nnmzetlerindendır. türlU harp lcvazımiylc dolu olan bir cok lerlne taarruz. edılmistır. Tayyarecılerl- ligi: Yunan cephesinde 11 inci ordu mın
tınordunun yenemediği Ateşi de Altay GörülUyor ki bugiln saat 14 te yapı- İngiliz vapurları bu kafileye dahildir mlz bombaların binalara ve demiryolla- takasında dlişman taarruzları tardedil
Yenmlştir, Bunun lcin kuvvetlerde istik- lacak olan bu maç ezber cihet mühim Kafile, Sicilya boğazında Alınan ve ftal~ ra 1.o;abet etti(Hni müşahede etmisl;rdi~. miştir. Trablusta Tobruk cephesinde ~id
nır yoktur .• Ve bugün de vaziyet de~- ve enteresandır .. Buna kıyasen çok ce- yan tayyarelerinin hUcumlnrına uf!ra- Geçen gece harp tayyare teşekküllen- detli topçu ve devriye faaliyeti düşma
mic; değildir. İyi oyruynn, fırsatlardan is- tin ve heyecanlı olması mukadder gibi- mıs ve fakat hic bir zarar p;örmemiştir. mlz tngilterenfn garp sahille.rinde bir 11- nın bir hava akını esnasında Harikan ti· 
tif-.rte etmesini bilen takım kazanacak- dir.. Halk her nevi harp malzemesi dolu mana muvaffakıyetle taarruz etmişler- pinde bir tayyaresi bahı'iye hava dafi 
•• "••= ··- • • •• ·- ·-·- · • -·-·-·-·--·-·=·-·=•=i • =• knmyon kafilelerinin geçişini zevkle te- dir. bataryalanmız tarafından dllşUrUlın~ 

lngiltere l&pan ya ya 

buf da y veri yor 
Insriltereye 

~ardım 
Madrit 18 (A.A) - İngiltere ile !s

- Baştaralı 1 inci Sahilede - panyn arasında bir anlnşma imza edil-
Reisicürnhur, tehlikeli her hangi bir mişUr. Bu nnlaşma mucibince 1ngiltere

harekctten ictinap etmesi tabü olduğu- ye ait olup Kanadada bulunan buğday
nu sö,·ledikten sonra, Papa mümessili lardan bir kısmı lspanyaya tahsis edil
ile bu hafta yantıjn millfiltatların kanun miştir. Bunları lspanyol vapurları Bal
haJ..kınd? ttıilzakerc için olduğu haberini timordan yükliycccktir. 15 bin tonluk 
reddctmıs, ordu ve donanma başkuman: ilk parti yakında verilecektir. Anlaşma-
danlarının f ngiltereye vardım etmemcsı . . 
icin kendisine tavsiyede bulundukları yı 1ngıltere namına Madrltteld İngiliz 
saviasmı ıTrun bir ·ıtalvan gazete ha- elçisi Sir Saınoel Hoare lmzalaml§tır. 
beri• ,özleriyle tavsif eylemiştir. 

Bir ı?a7.eteclnin bazı !ıWliz ricali ta· memi.ııtir. 
rnfın l<1n fngiltercnin seri bir yardıma Ncvyork, 18 (A.A) - Amerika ile 
muhtaç olduğuna dair kendisine bir Meksikanın iki memleket mUnasebetle
rnektup ~önderip ~8ndermedilderl hak- rini kuvvetlendinnek ve Amerika kıta
kındaki ·sualine menfi cevap veren bav sının mUdafan planlarında sıkı iş birliği 
RuzvPlt. T ... dra:·a tııvin edilecek yeni kurmak üzere milzakerelore haşlıyacak-
bill•UI.- 0

1 "' • m ohcrı~'l'lı da tasrih et- lan bildirllmektedh'. 

masa etmektcdl?' Bundan başka İngiliz limanlarına tur. Trablus cephesinde tayyarelerimi% 
BATAN VAPURLAR maynlar dökUlmUş, Londranın askeri motörlü dilşınnn kıtantmı ve vasıtalan-
Londr.ı, 18 (A.A) - Atina radyosu mühim hedefleri hafif kuvvetlerimiz ta- nı bombnrdıman etmişler ve mitralyöz 

15354 tonluk Ligü.rfa ve yirmi bin ton- rafından bombardıman edilmistir. tki ateşine tutmuşlardır. 
luk Lombardia !talvan transatlantikle· dUsman tayyaresi bir hava muharebe-- $arkı Afrlknda Sudan hududunda ka· 
rlnin Adrlyatikte Arnavutlu~a asker ta- sinde, bir ü~UncUsU de bahriye toplan- rakollanmızdan blrlne yakln~n dilmıan 
şırken batırıldıklannı bildirmektedir. mız tarafından dilşilrlilmüşti.lr. !ki Al- tankları tarcfodilmiı;tir. KPnya cephesin-

Bu ha~er İtalva_n esirlerinin itirafla- man tayyaresi kayıptır. de düşman kuvvetleri tarafından tay. 
rlylc tevıt cdll~~- • yare ve Uınk yardımiyle yapılan bir ta-

ııi nizama 1:ırınesi d.cmck olacağını an- arruz düşmana ağır Ul}dat verdirilerek 
Jamış hulunuyo~Jar. ltaJyaya yapılan Af. tardedllmistir. Tayyarelerimiz düşmanın 
man yardımı, dıier mnk.oıatlar aramıda, Port Sudandaki tesisatını ve depolarını 

Almanlar sulh için 
Yunanlıları ta:zyi

ka başladı 
Yunanlstnnı korkutmak raycsinl de ta- bombardıman etmişlerdir. 
kip etmektedir. Bu, ayni zamanda Yuna- Dilşm d" D ga Berbeı-a Dire-
nlstana blr ihtar mahiyetindedir, çünkU d Goanın ~ clli !. · 'aptığı 
her han~i bir 2aMm ne .-lbi neticeler ua, ra ve eg uıerme Y 

- Baştaralı 1 inci Salıil~cle - doiurabileceiinl vuzuhla •österınekte.- akınlarda hasar olmamıştı~. . 
mevcuttur. Yunanlstanın mUnferlt sulh dir. Esasen Yunanistanın Amavutluk DUn sabahın ilk saatletınde ~n ıld 
ynpmrun.'\k hususundaki .taahhüdüne na- vaziyeti o kadar sailaındar ki askeri se- adadaki btr UssUmUze kaqı bir dilttnan 
muskArane sadık kalacaftndan Jdmseala hepJerde bu tavassut •bbüslerini bava akını yapılmlıŞtır. Derhal ha":a da
ştiphesl yoktur. akim bırakacak bir mahiyet aneder. Bu fi ateşiyle geri dönmeğe mecbur edılmit
Ynnanlıtnr. Alman tazyiki altında ya- hakikat İn«iliz yardımnun arttaiı bu •- le.r v~ bombalttını gelip güzel attıkları 

mlacnk ayn bh- sulhu, Yttnanlstaııın ye- ra1an1a daha ziyade tebariiı eder. l"ihetle hs~r yanmatrıııılard1r. 

Sfl!ff'EJ 

Borsa 
~.~ 

ÜZÜM 

913 H Vitcl ve şü. 
309 j. Kohen 
297 M. Besikçi 
83 $.Remzi 
83 Albayralt 
77 $. Bencuya 
67 jiro ve şü. 
61 B. 8. Alur-ald 
27 Y. E. Bencuya 
23 Şı.nlak oğullan 
16 N. Uıttmctı 
14 Udltn Tarım 
5 P. Klark 

l!\80 YekCtn 
212012 Eski yekQn 
213992 Umumt vektln 

No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

No. 10 

İNCbt 

443 Scrlf Remzi 
150 M. İzmir oğlu 

25 Hayim Levi 
24 Ali Celik Kaptan 
24 Niko Baladur 
ıa P. Paii mah. 
12 t Şinasi 
10 S. Sülevmanoviç 

710 YekCtn 
116840 Eski vckUn 
ll7550 Umumi vckUn 

ZAHİRE 

40 cuvnl Bakla 
130 çuval Susam 
190 balya Pamuk 

18 50 
30 
14 50 
20 
34 
21 
29 50 
ıs 
11 
18 
31 25 
24 
13 

14 
6 

11 50 
l2 
14 50 
11 50 
11 
11 50 

35 
24 
21 
29 
34 54 
21 
36 
28 
17 
18 
31 2S 
26 
16 50 

16 
19 se 
23 50 
29 

14 
7 

11 50 
12 
16 
11 50 
11 
11 50 

8 
29 50 30 50 
65 74 

ASABfYE MOT AHASc;t~I 

DP. CAHi'I' 'l'V11ER 
H• a1n 11111t üVt- eonra Ş.mb 

c Oçfindl Beyler ıt dM No. 19 de 
hasta kabul eder. 

TELEFON ~ 3559 ,--.. .... --~Bl!!!~~~----..-ı ..... _9.._ ...... ._._._ __________________ ._, ............. _.1!!1!!!11~~~!!9'!!l!M!le•~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~ 

Kendinizde 
mzda 

veya çoçukları
~ördü~ünüz 

Halsizlik. Kansızlık, Hnzımsızlık, Karın airılan, Karın şişmeleri. Burun 
ınakad .kasmmaşı, Oburluk. Daş dönmesi. Salya akması, Sar'aya benzer 
sinir halleri. Gece korkulan. Görmede. :İ$ltmede bcmtkluk. ~ibi gayri 

tabii h:ıller; 
Bl\lllar yeyip icilen şeylerin temiz \ e saf olmamasından dolayı barsak

Jarda veti$ip Ureven ve kanlarımızı emen solucanlann tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak için eczaneden bir kutu Snnta alınız .. Ve içindeki tarife mucibin
ce kullanınız .. Derhal kurtulursunuz.. 

HER ECZANEDE KUTUSU 20 KURUSTUR. 

lsı..t.İne 

Dikkat 

TANINM~ 
6AATÇlLERDE 
GATl\.1~ 

1'UtİGÜN 
•&a1cı &cnı&'r ın 5 A"' uıı. HO& AC:ENTA ARANIVOR._ .. __ 

IR ru İS'J'İK YOLLARI MIN'J'AKA MV-
VGVNDEN: • 

n. (' ndan 20-1-941 t<ırıhindcn ıtibaı·en Ma. 
idec k n li~ v ıtnlaı-ının Ç mdibi voliyl işlemesi ilAn 

147 (87) 

İZAfİR 1)EF'J'ERDARLIGINDAN : 
Dantel ~ bir kuru lntdann tedavülden knldırılnmsı hakkında ilan 

D ntelsiz ~r kuruşlukların yerine dantclli bir kuruşluklar darp ve piya
\ a kf'ıfi mikdardn çıkartl.mıs olduP,undan dantelsiz bir kuru lukların 31 mart 

941 taı ihindcıı S0?1ra tcdaviilden knldırılınnsı knrarlııştırılınıştır. 
}'nntelsiz bir kuruşlul:for 1 nısan 941 tarıhinden itibaren artık tedavül et

~nıvcCC'k ve bu tarUıten itibaren anM'.k bir sene müddetle yn]nız ınal sandık
ariylo Cilmhuriyet Merke1 Bnnkas· şubelerince ve Cümhuriyeı Mrkez ban· 
~:ı~bs~ulunmıyan yerlerde> Ziraat Bankası subelerince k~bul edilecektir. 

. o ntelsiz bir ktuu ... ~uk bulunanlann bunları mal sandıklariyle Cüm-
hurıyct merkez ve Ziraat ha,...,...alan şubelerine tebdil ettirme1eri Han olunur. 

17 -19 - 21 139 (72) 

YEN• ~ 3 Büyük Film haftası 
1 N ınanatııetla de111 edi!llr 

JEAN h ~ DEFA MJCHELLE 
GABiN -~ - MORGA 

ÖLÜM PUSESİ 
3 AHP AP - TORKÇE - ARŞAK PILIBIYIKYA 
~Cauuılcir SiRKTE HAYGANOŞ 
SPENCER TRACY. NANCY KELLY • RtCHARD GREENE 

-~~ARA GüNEŞ 
'F .. .t.NSLAR: 11.45-3-8 de Cumartesi, Paar ..W. 10 da 

MENE.MEN lCRA MEMURLU-
ôUNDAN : 940/633 

• A Gayri menkul mallarm açık arttınna 
ılanı : 

Açık arttırma ile paraya çevilecek 
gnyri menkulün ne olduğu: evvelce dük
kun halen arsa ııayri menkülün bulun
duğu mevki, mahallesi, sokağı numarası: 
Menemenin lsmetpaşa caddesinde tak
dir olunan kıymet (300) iradır Arttır
rnanın yapılacağı yer, gün, saat: 18/2/ 
941 ııalı günü saat 11 de 

Siimerbank 
YERLİ MALLAR PAZARI 
Müessesesi MüdüPlyetlnden : 

Bankamız pamuklu fabrikaları mamul~tı için evvelce ilan olunan mıntaka
lardakl satış teşkillitıınızda 15-1-941 tarihinden itibaren: 

Siimerbanlı yünlü fabrUılaı mamaJcıtımn da 
satışına başlmıdığından alakalı tüccarların 

(Erkek yünlü Kumaş ticaret.ile meşgul Olduklarını Tasdik Eden Ticaret 
Odası Vesikası) ile birlikte mmtakalarındaki mağazalarımıza mUracaatJan 
ilan olunur. ... ,.__ . 

1PC:c:ca::c=::ccıııaııcıı :::::c 

Kızılay cemiyeti tzmıı. 
merkezinden: 

KIZILAY MENFAATiNE 
BUYOK KONSER 
Selahattin Göktepe 

Atbett Bravn 
(Konservatuvar P rofesörlerinden) 

Nuri Sami 
Mozart, BGCthoven ve saireden sonAte, 

trio ... Sololar 
1 - işbu gayri menkulün arttırma 

~rtnnmesl 18/1/941 tarihinden itiba
ren 940/633 no. ile Menemen icra da
iresinin muayyen numaraaında herlıetdn 
s{>rebiLn-1 i ç.in açılctv. IMnda yurlı 
olanlardan fazla malumat almak lsti
ycnler, işbu şartnameye ve 940/ 633 
dosya numarasile mcmuriyetimize mü

26/1/ 941 Pazar günü saat 16 da 
Halkavi Salonunda 

18-19-21-22-23-25 141 (79) C.B.P. Boftıcwa lfaldye oeaeınden 
Bornovada yapılacağı ilan edilen Deve gUrEŞnin 19/1/ 941 pazar günU yapıla- "'oı:ııc:1ea•aııc:.::ıcıaıcıaıoaeaoaoaouoıa01~:llllltııa:tc:1ı1D11111M11ctcıce:11•M"COOlı:ıoo 

cağı ilfm olunur. 18, 19 140 (77) 

racaat etmelidir. 
2 - Artumaya iştirak için yukarıda 

yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanın teminat mektu
bu tevdi edilecektir. ( 124) 

Menemen Belediye Riyasetinden : 
1 - Bcfodlyenıizc tdt tenvirat dairesinin ihtiyacı olan 8 bin kilo Mazot, 1200 

kilo inco nınkina yağı, 800 kilo kalın makina yağı, 100 kilo b eyaz gazın mü
baynası 14-1-941 tarihinden itibaren 15 gUn milddetle açık eksiltmeye konul-
muştur. . 

2 - Eksiltme 29-1-941 tarihine tesadüf eden Çar aniba günü aat 15 te be
lediye dairesinde icra kılmacaktır. 

3 - Bu lşin muhammen kıymeti 1754 llradır. Bu işe ait şartnama muhasebe
den bedelsiz olarak alınabilir. Talip olanların tayin edilen gün ve saatte bele-
diye eııcüınenine müracantları lüzumu ilan olunur. 166 (86) 

1 - ipotek sahibi nlacaklılarla diier 
.ıl<lkadarların ve irtifak hakkı sahipleri
nin gayri menkul üzcrind~ki haklannı 
htısusile Eniz ve masrafa dair olnn iddiı:.• 
lannı işbu ilun tarihinden itibaren yirmi 
gün ıçinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetımUe bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde haklan tapu sicilile sabit ol- 1ZMtR SfCtLl TtCARET MEMUR-
madıkça satış bedelinin paylaşmasından LUCUNDAN: 
hariç kalırlar. fzrnirde küçük kardıçalı hanında 29 T••t•• ••ı r! 

4 - Gösterilen günde artırmaya iı- nwnaı-ada ithalat, ihracat ve takas iş- U UDCU e •• 
tirak edenler nrtırmn ptnamesini oku· l~ylc .iştigal eden (Reşat Hl?l>er ve şe- 8 h J f 
mus ve lüzumlu malumat almış ve bun- riki) şırkctinin 31-12-940 tarihinden iti- a çevan ar •• 
1 n tamemen kabul etmit ad itibar olu· haren feshine mUtedair beyanname ti- • 
nurlar. caret kanunu hükilmlorine göre sicilin Ba ""' ıJ f 
5-Tayin edilen zamanda gayıimen- 2917 nuınanısma knyt ve tescil edildiği S{C ar••• 

kul üç defa bağrıldıktan sonra en çok ilan olunur fidan, Mahslil ve Kuvvet kimyevi 
arbrana ihale edilir. Ancak artırma be- İznUr siclll ticaret memurluğu resmi gübrelerimizin geldiğini sevinç.le 
deli muh mmen kıymetin yüzde yetmia mUhrU ve F. Tcnik imzası bildiririz 
beşini veya satı§ istlyenin alacağına l: Beyanname Hacı Davut Zade 

Birinci mtf mHtehaurs Doktor 

Demir Ali KAMÇIOCLU 
Cilt ve Tcnaı.m bastahklan ve 
ELEKTRİK TEUA VİLERt 

Birind Bevler Sollal'ı No. 55_ İzmir 
Elhamra Sinema ı arkasında sabahtan 
ak m I> ar lı faJarmı kabul eder. 

T 'l .f,fOS : 3479 

DOKTOR OPHRA fÖK 

SAMt KULAK .. 1 
Kulak, burun. Bo~az hastalıkları 

·Mutebassısı 
IUoaye.nehanesi : Birinci Beyler 

No. 4'! TELEFON : 2'JIO 
Evi : Cözte c Tram,•ov Cnd. No. 8S4 

Tl<'l.I< I ON : 3(i68 

AH 
Ol'RRATÖR DOKTOR 

ErCE İL ORAL 
Fr n ız Hru ırınesi Operatörü 

Her ~n ö~leyo kadar Fran!tt hastane
sinde. öi:leden sonra Birinci Bevler so
ka ~nda .. No. 42 •. Tl-UFôN : 2310 rucluını olan diğer nlacaklılar bulunup BEYA!\'NAME Rahmi Karadavut 

ta bedel bunlnrın o ~yrimenkul ile te· hnür üçilncü noterliğince musaddak Hallmain ça
11181 

No. 31 tZMJR Çocuk hastalıklan mUtehaSSlsı 
ınin edilmiı alncaklannın mecmuundan 19·10-1938 tarihli ve 3081 numaralı mu- .. Dl'. Stile---an Çoruh 
fazlaya c;ıkll}a:tsa en çok artıranın taah- kavelenanıe mucibince İzmlrde Kardı- "'" J ••• 

hGdü baki kalmak üzere artırma on beş çalı hanında 29 No. da itha1At, fhracat IZMIR BELEDiYESiNDEN: Londnmm (The Relpital l'or Siek 
gün daha lemdit ve on beşinci günü ve takas muaınelAtile iştigal etmek üze- 2 - lnciraltı fidanlığırun etrafına Children) ~e ikmaU tahsU et.-
ayni ~aatta yapılacak artırmada, bedeli re tesis etmiş olduğumuz (Reşat Heper muhalaza duvan yaptırılması ip, fen it- mlstir. 
sa~ıı ısteyenin alacağına rüchanı olan ve §eıi.ki) unvanlı kollek.tif sirketimb.i lerl müdürlüğündeki keşif ve pıtname- Muyene ._.. G Blrfnd bevln S.. 
d~er al.acaklıların o pyrlmenkut ile te- rizayı tarafeyn ile Sl Kanunuevvel 940 ai \'eçhile açık ekeiltmeye konulmuttlll'. Evi:~·=: ~T' 834/1 
En edılmiı alacakları m cmuundan tarihlnden :muteber olmak 'ilzere feSıe~ Ketif bedeli 3486 lira 83 lcurllf muvak- --------------
.a7.laya ~~ şartllc. en çok artırana ttğfınhı ve bu gilne kadar yapılınlf olan kat teminatı 262 liradır. Taliplerin tıemi- tZMlR ). NCO SULH HUKUK 
ihale eı;UUr- Boyle bir bedel elds edile· şirket ilnUamelAtmın Wfiyest huıusun- nab Cümburiyet merkez 1-nlıuına ya- MAHKEME.SiNDEN: 9-i / 23 l 
m~ ıhale yapılamaz ve sabf talebi da her ild §er.ikin m\l§terelcen tasfiye bsarak makbuzlınile iLaı. tarihi olan Mtiddel devlet demiryolları tarafın. 
düşer. menıuru tayin edilmij bulunduğunu be- 29-1-94 l çar~ ıünii Mat 16 ela ~ dan M. aleyh 1zmiT lsmetpaşa bulvann-

6 - Gayrimenkul kendisine ihale o- yan ederiz cümene müracaatlan. 
l ki d rhal t · da 64 numarada otomobil l&stik tamtt• 
. u~an mse e veya verilen mahlet 7.nılrde KUçftk Kardıçalı hanında .3 • Otobuslere ait SOOOadet lcanepe Ja. elsi Süleyman oğlu Fikri aleyhine 941 / 
ıçınde parayı veremezse ihale kararı 29 No. da mukim Resat Heper ve Jilber lıflannın yJkathrılmıuı iti. yazı iflerl mü- 231 - No. la d~a ile açılan alacak 
fesholunarak kenduinden evvel en y&•- Danchia. .,. dürlüiünddd §U'taameel y.çl.iJe 8pk dur ... ~ M. ~i Malıkem • 
sek teklifte bulunan ki™ uzetmlf oJ.. :lım.alan eksil~eye konulmuıtur. Muhammen ye• lmell .lçla nwaa gönd~n dav:: 
duğu bedelle almağa razı olursa ona, Unıunıi No, 922 Husus! No. 1_207 bedeli 1 7j lira 111uvaldı:at temtn.tI 13 tiye -....a.n. •.tı.. etruh tta k 
bzı 0~.ınaz .~d~atlbulunınazaa heın~anloo :l§bu beyanna-. altma konulan imza- li~ 1 S kuruıtur. T aliplerln teminatı d~ &a y.._ ı;&~ ve a~ren :: 

C§ gun mu e e artırmaya çıııı.a ıp lann zat ve lıUvi ti - manıfum ı . Cümhwiyet merkez banka ... )'9blarak llnmedliln 1aıllA 
en çok a~hrana ihale edilir. iki ihale de kilçUk Kardı:ah ~tunda 29 N~; makbuzlarile ihale tarlhl olan 29-1-941 af ...S::1!:.c hıh..'-_iade edflnu~ 
.,. ... ndaki fark ve aeçeaı aünler içia % mukbıi :a.t H Jilber :o.ndrl.- çar..-. SU.Ü Wtt J 6 da encümene . • P...- tahkikatta 
5 t1cn hesap o!~nacak ı..~~ ve diğer za- nm olduğunu fa~ ~erim. Bin dokuz müracaatlan. IS-19-23-27 ik~-· ,.._ ~ ~la~~ 
rar ar aynca - kme ~ kalmakaızın yüz kırk 0 . esi kin . m--11• _ _, ... ,_ uanen mu.....- ~ 
11U91Duiiyetleıizee alıcıdan tala.il olunur. on Yedind c: a&na ;0941ayınm DOR!08 ne ..._ y.tJmlf .. malakeme sünü bll-
Madde ( f 33) s.ıır M a . • - C'SLAL T A•llllf ~ , ............ teMtpta nafmen 

Maltür araa 7ukarıda wöuterilen 18/ TC. İzmtr il .. . Sü .,. .............. ,..,. uH mıd.lr_.,. s 1 C'Üf ve btr Tekilde 
2/9.f 1 tarihinde M~ icra memur· Ol • · çü.neU Noten reyya .,, "''•in~ gön.--... olixlun.. malJrfllfteee 
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Amerika kendi-
Bir aıaı azası ıaaıe 

liUIBdl 

rElOABIR 
s 19 SON KAJf1JN PAZAR lNI 

, .. •tNla llei defa c-.a-.~ 

Yunan harbı ve İfal'eti veNJkli 

ni nıüdafaa için Alm It.alyan çıkınbsı • 1• • " anyaya 
ln~ltereye e ım d h 1 h ilan"' tta1y• ..... ll•••etımt 

Diç buhranı yok Alıaı ılllallalııııı 
rııııı ıc.,ııı 

er a arp Alınan y8l'dlmı ve batı• 
_uabyor edilmesine rdan ıtaı~e-!-aparıarı.. AKDENIZDE ırccıuz VAPUR işçi sigortası ıa yihası 

KAFl~~L:~l.:~~ESr· meclise sevkedilmiştir Romada Mussolini aley• 
hinde kadınlarm bir 

~tbnayili - Ol'dacla dl· 
slplln noksanı • VIUdnin 

sözlerL. 
Radyo gazetesine göre, hafU. sununda 

dfinya siyasetinin arzettiii manzara .şöy. 
le hülasa edilebilir • 

Amerika mümessiller meclisi hariciye 
encümeninin faaliyeti dünya efk!nu
mumivesinin atakasnu üzerine çeken 
JDeSele olarak berdevamdır. Bu faaliyet, 
~erikanın harbe karşı vaziyetini ta-
7in edecek olan İngilteteye yardım ka
nun lavihaları üzerinde teınerkUz etmiş
tir. Bahriye nazırı Knoksun izahatı bil
hassa açık olmuştur. M.umai!eyhin ifa
c1ekrinden anJasılıyor ki Ingiltereye 
Jarcl.ın meselesine Amerikayı sevkeden 
en ehemmiyetli sebep Almanya, Japon
Ja ve İtalya arasındaki iiçlü pakttJr. 

Bu paktın imzıwndan evvel Amerika 
kendi karşısında biri Atlas okyanw.~n
'da, di~eri uzak şarkta olmak iizere ~i 
kuvvet görmekte idi. Bu kuvvetlerın 
eyJülde imza edilen üçlü paktla birleş
meleri Amerikayı İngiltere ile sıkı iş 
birliı!ine sevke~r. · 

Alhav Knoks, yardım layihalarıru m~7 
Clıafaa ederken karşısında daiına Uçlu 
paktın deniz kuvvetlerini görüyor ve 
'.Amerıkan donanmasının yalnız basma 
bunlarla dövil~miyeceğini söyliyor .. 
Zikrettiği rakamlar dikkate şayandır : 
Simdik.i halde Amerikan donan~ 
332 harp gemisi vardır. Bwıa mukab~l 
üçlli 'P8kt devletlerinin 685 harp g~mı
leri mevcuttur. Gelecek !ene Amenka
mn 342. mihver devletlerinin ise 803 
harp jtemileri olacalctlr Ertesi sene. ya
ni 1943 te.\A,ınerıkanır 1"~ gPmisine kar· 
11 mihvcrciler 961 harı cmisinc. sahip 
olacaklardır. $u halde Amerika Jngilte
renin yardımına muhtaçtır. 

Bu yardım lAyiha ile birlikte, ha.:ici
ye encümeni icar ve iare kanun layiha
larını da tetkik etmiştir. Geçen sonba
harda İngiltere Atlas okyanusunda ba
sa üslerini, 50 

1

Amerlkan destroyerinin 
"Yerilmesine mukabil Amerikaya terket
:mişti. Bu kiralamak sayıhyor. $imali 
Ternövde bir üssil de bedelsiz verdi. Bu 
•ariyet verihni.ştir. Hükümet şimdi bu 
muamelenin tasdikini meclisten istemek
tedir. 

Harbiye nazırı Stımsonun bir sözü de 
Ctikkate şayandır. Komisyon azasından 
biri sormuştur : İngilterenin mağlup 
olduğunu görürsek harbe ~irecek miyiz? 
Harbiye nazırı buna kısaca : - Zanne
derim ki evet! Cevabını vermiştir. 

Bu kanun Jiyihaları görüşülürken, 
infiratçı. lideri Viller mümklinse layiha
ları meclisten S(eçmesine mini olmak, 
aıümkUn olamadığı takdirde geciktir
mek için faaliyet sarfediyor. 'Mumaileyh 
c1Un dem.iştir ki : B. Ruzvelt Amerikayı 
lldmı adım deii}, hamle hamle harbe sü
rUklemeiı:tedir. Muhalif zümreler şimdi
den tadil teklifleri vererek vakit kazan-
11UlAa çalışıyorlar. B. Ruzvelt muhalifle
rin bu manevraları karsısında sabırsız
lanma~a basladıitını gazetecilerle bir 
lıasbihalde anlatmıs ve kendisine veri
lecek saWıiyetlerin tahdidi için yapılan 
tadil teklifleri münasebetiyle : 

- Amerika reisicümhuru ayaklarını 
havaya kaldıran basının üstünde dura
maz diye bir teklif te yapsl;Jllar bari! 
Demiştir. 
ÇÖRCİLİN NUTKU ın'RAFINDA 
İngiliz başvekili B. Çörçil dtin Glas

kovda beklenmiyen bir nutuk söyliye
:rek İngilterenin zaferi kazanıncaya ka
dar harbe devam karannı tekrar te:Yit 
etmis. İngiliz milletinin tchlike]erle kar
.şılaşecajbm, fakat bu tehlikelerin geçen 
sene kadar oüyiik olmadığım söyl~ 
tir. Başvekil Amerikan yardımından bıi
hisle : •Okyanusun öteki tarafından ~e
lecck ordulara ihtiyacımız yoktuı·, fa
kat gemilere •e tavvarelere muhtacız.• 
Dem istir .. 

B. Cörçil Almanların İngiltereyi isti
laya teşebbüs edeceklerinden emin ol
duğunu bildirmiş, faka• ~n seneye 
nazaran bu sene daha hazırlıklıyız de
miştir. 

Başvekil İn~iliz miJletini tarihte misli 
Rörülmemis bir şekilde bir gaye ve he
def drafında toplanuştır : Hitlerizmin 
Avrupadan sökülüo atılması .. Bu harp 
RaYesi elde edilmedikçe sulh Rayesinden 
bahs<'dilmemektedir. 

İn~iltere _garbi ve orta Avrupayı AJ.. 
ınanyanın tahakkümU altında görmek-

ft 
ff Radyo gazetesine göre Yunan - ltal-

tara anm :yan harekib §U durumdadır: 
Yunan ordusu ~umandanlığmın 

:resmen bildirdiğine göre dünkU gün ya
.Albay Kaob ta ıniUdm pılaıı harekat esnasında Yunan ileri 

be~tta balanda.. i::r:;~f,~ ~uW:r:ı!a~;~~; 
Vaşın~ton, 18 (A.A) - ~Y KnoJt;; ve bir çok subayla birlikte 1000 kadar 

beyanatta bulunar.ak •İngiltere • katı da esir almışlardır. EsirJ:lbay ve erlerin 
surette mağl(ip ~ıldik~ ~nra bız ta- Arnavutluğa son gönderilen kıtala.rdan 
arruza umya~gız·. demiştir. olduğuna bilhassa işaret edilmektedir. 
Nazır bu climleyı ~ğı_r ağır ve fakat Bir kaç gündenberi kaydedildiği gibi, 

kuvvetle tel~ffuz ~ştir. •. cephenin merl<ez kısmında, Yunanlıların 
Nazır sorulan bır suale karşı ~oyle . 1 ett"kl · tak do- b' ç d · sti . ışga ı erı mm aya gru ır ı· 

emNı r .b· . b. . tc k k k kıntı teşkil eden mevzilerdeki ttalvan • e gı ı ır vazıye arşı oyma . . . ld · 
mecburiyetinde kalacağımızı Öhrrenincc- k.uv~etlerının, şuna en ve cenup~ ~e
ye kadar bahriyelilerimizin ellerinin rıforın~ karşı yapılan harekat neticesın
bağlanmasına muhalifim. Almanya, zap- de gerı ile muvasalası çok daralmıs b~
tettiin memleketlerle ~vrilmiştir.. Bu lun~ak~dır. Yunanlılar bu ku~~tlerm 
memleketler Alınan..vanın mağlubiyetin- çekılmesınc meydan vennen~ek ıçın ay
de kendilerine dUsen rollerini oynıya- nı zamanda cepheden tazyik ederek 
cak1ardır • cephe kısmında bau mühim mevkileri 

· ele geçirmiş bulunmaktadır. İtalyan 
Vaşington, 16 (A.A) - İyi maliimat 

alan mahfillerde beyan edildiğine jtÖre, 
İngiltcreye Amerikan ticaret vapurları
nın verilmesi dokuz ay kadar inkıtaa 
umyacaktır. CUnkü bu vapurlar dokuz 
av sonra ikmal edilmiş bulunacaktır. 

Nevyork, 18 (A.A) - Demokrat fı,van 
azasından olup son zaınanl:ırda ayan ha
riciye enclimeni 5zalığına scı;Hen B. H. 
Roare şöyle demştir : 

- •Ben Almanyaya derhal harp ilan 
edilmesine taraftarım. Bu benim şahsi 
fikrimdir. Askcrl bakımdtın tavsiyeye 
layık olup olmadı~ını bilmiyorum. Hit
Jcri denizin dibinde görme~i çok ister
dim. 11 

tedir ve bundan İtalyayı istisna etmi
yor. Filhakika son !(ünlerde alınan ha
bcrlPr İtalvanın da yavas vavaş Alman 
isgali alhna girdiğini bildirmektedir .. 
İtalya, hiç olmnc;a nazarivatta. müsavi 
ortak olarak Jıru-bc ,girınisı:;c de şimdi 
arka plana çekilmiştir. İt.nlvan ~azetcle
ri kurtuluşu Alman zaferinde gördükle
rini gizlemiyorbr. Yani İtalyanın kendi 
basına bir zafer kazanması mevzuubahis 
bile dei.!ildir. Hnttfı. içinden yıkılmamak 
için, Faşist rejimi Alman vnrdımım da
vet etmiştir. Almanların İtalyayn volla
dıkları askeri kıtalar tavvarc müfreze
lerine inhisar PtmemPkt~clir. Trenler do
hı~ Alman askerlerinin de şimal) İta1-
yadan ,geçerek cenub'i İtalvnyn at-etik
leri h"ldirilmPk.teclir 

kuvvetlerinin burada vaziyeti son dCTe
cc müşkül bir hal almış gibi görünüyor. 
Alınmış olan 1000 İtalyan esirinin bu 
mmtaknd:t c.le geçirilmiş olması muhte
meldir. Artık bu cephe kısmının Yunan
lılar lehin" dii:relmis oldııüuna şimdidl!ll 
hükınedil lıılir. 

C<>phenm en mühim olan bu mıntaka
sında taa?TtJza muvaffakıyetle devam et
mekle ~beor Yunanlılar cenup cephP
o:indeki faarruzu dn ihmal etmiyor]:>r v 
ileri hareketlerine orada da muvaffakı
vctle devam ediyorlar. 

ltalyanlar Arnavutluğa durmadan de
nizden ve havadan kuvvetler Jtönderi
v.orlar. Harbın başmdanberi gönderdik-
1Pri kuvvct en az 8-10 tliınen tahmin 
"dilebilir. Buna raibnen Yunanlılar 
rfordm·mai!.ı muvaffak olamamışlardır. 

Son ~ünle:rcho Alman hava kuvvetleri 
Akdeniz bölgesinde faaliyete bac;lamış
lRrdır. Alman hava kuvvetlerinin hu fa
., liycti bugüne kadar sükunete alımııc.o 
"'lan Ak<lenfi mıntakasında yeni bir du
rum, daha aoğrusu normal bir harp du
rumu yarntmıstır. Cünkii simdiyc ka
dar bu sahadA İtalyan hava kuvvetleri 
"İddl bir v:ırhlc gfü:temıemistir. Bu ela 
0 österir ki İtalyan hava kuvvetleri hi<' 
'1-ıir 1.arnan ne-imrifü:, n e dı> Alman hava 
~uvv,,tJrrivle mpkavese .edilerek bir se
viyede neuiMir. tmlvan lııı"a kuvvetleri 
ı\ kdeniz ıo1"Psind" 1nı;dliz hnva kuv
v ]erine naz.ıran nd,,fc"' üstün, hP"ll de 
nek Üstiın oJdumı halde adcf.n gölıtedP 
1<nlmıstır 1'l7ili7Jer bundan fırsat bu

İTAl..YAN OltDUSUNDA 1
Arak 11alvamn bumu dihinrlrki Mnlt:ı 

Di~er taraftan Jta]yan askerleri ar? 1 na'i{illıda hnvacılık bnkun 1ndan bUyük 
sında particilik hisleri disiplini bozmak-~ yaaJar eMe ettiler. hatti'i buraya bir 
tadır. Parti ve askerler hezimetlerin me- '<ısım borobardıman kuvveti~ yerleş
&uli:vetini birliirfoe atmaktadır. Halk tirmeğc bile imkftn buldular. 
arasında da parti ve Mussolininin sah- Bu sahada Alman hava kuvvetlerinin 
~na ~arşı duyul~ menfi hisle harck<'tC' vaziyette bUyük bir değiı::ilclik husu]P 
ınktlap etmektedir. Romada kadınların . ..,etirecekle:ri 1.anncdilt>mez. Kendi sema
Mussolini aleyhinde bir ntimoviş yao- lqrın<la Alman hava kuvve·tlerine a~ır 
tıklan bildirilmistir, Simdi de Arnavut,. -iarbeler vurarak int?ilterenin bombar-
1~~ sevkedilmek üzere vapurlara bin- rfımanını Ad"fa imkfmsız yanan 1nt?ili? 
dırılm~kte ola~ bazı kıtala~a. mm~ıp as- l-ıava kuvvetleri bu mınta kada da aynı 
kerJerın ~ac~ı haber verılıyor. ltal:v:ı- ıfarbeyi indirmekte ~ccikmemistir ve 
nın tebaruz e~en z:ıa!ı. ~arşısında AI- tngiliz mukabelesi oldukça siddefü ol
manya Ak~c~ ~~~:ctı.~ı ele alm:ı~a muştur. Bir kaç giin idnde 31}.40 Alman 
karar vermıs gıbı ~orilnuvor. Bu~ iş ıeın tayyare.~in. imhası Alman far için pek 
Fransız yardımına- muhtaç oldugundan ·· •t · • 1 ı ·1·z1 b 
t k V .. hu~- .. ı· . t .k b 1 umı verıcı sayı amaz. nın ı er u su-
c rar ısı Kume ını azyı c as a- ti Akd · takas d · ~- hıı 

F k 1 P ·Al .1 re e Pnız mm ın a vany.,.~ ca-
mıstır. a at marcsa eten manya ı c k' ld kla . im· 1 0 · 
i~ birli~i Almanlar gibi anlamıyor. ımt 0

•
1
. u ~malılı:pat eh. ~ ehrl.~~· b' İn 

Çünkü bunlann arzusu f ngilterenin mağ- ngı ız amır ıgının ır te ıı~ı, ır -
ı · lın F d . "'iliz denizaltısının 5000 tonluk motörlü 
up o asına r:msanın var ım l'tmesı- .k. !tal . . . . b t·-.J w b"l dir 1 ı yan ıaşe gemısmı a uuıgını ı -

Amerikada. son rcisicümhur intiha- -lirm~ktedir. ~~nnedildi;;ine ~öre bun
batında B. Ruzvf>ltin rakibi olan B. Vil- lar Llbyaya J?ı?ıvo~du. ttal~anlar ·~ı:-e 
ki sf>yledigi bir nutukta Amerika bakı- N~trom:t dedıkle?: Akdenızde Mkim!
mmda~ mühim iktısadi vaziyetlere te- v~tı ~an_ıen tn~ı~7:le~e bıraktıkları gı
mas etmi.stir. Mumaileyhin kanaatince bı Adnyatık denızını bıle koruyamaz ol
Amerika kondi kabına )!irerek şimdiki mll§lardır. Yunan rnuhripleri bile mü
hayat seviyesini idame edemez. Bu se- kerreren bu denizde dolaşarak düşma
bep]e Avrupa kıt.ısından tehdit edilme- na rastlamamışlardır. İtalyanlar bu de
se bile yine Avnıoa sulhu ve orada hft- nizde her gün bir ili ticaret vapuru 
kim olacak iktısadi nizamla yakından kaybediyorlar. Buna dair nlınan maJU
alAkalıdır. B. Vilki buna işaret ederek mat gösteriyor ki artık Adriyatik denizi 
demiştir ki : AncAk ticari mübadeleleri bile Mare Nostrom olmaktan çıkmıştır. 
arttırarak, dünva piyasalannı acarak ve 
diktatörleri ezerek yaoacai{ım:ız sulh 
idndedir ki Amerikan ekonomisi tnkisaf 
edebilir. B. Knoks ta a:vni mevzua temas 
ederek gerek müdafaa hazırlıklarının. 
J?erek İn~ltereye yapılacak vardunın 
Amerikaya pahalıya mal oldummu. fa
kat Amerika bir kenara cekilerek İn.ıdl
tere harbi kaybederse bunun daha na
hahya mal olabileceğini hatırlatm1$b.r. 
Bu sebeple artık yarclun. her ceı>heden 
lüzumlu bir emrivaki savılmaktadır. 

Bir ttalyan tayyaresi 
Yqoslavyada ••• 
Belgrat 18 (A.A) - Bir 1ta1yan de

niz bombardıman tayyaresi Yugotılav
yanm deniz 6slerinden birine mecburi 
iniş yapmlfhr. Bu iniı esnasında az da
ha iki Yugoslav Jandarması telef olu
yordu. Tayyare zorlukla limana getiril
mif ve iki jandarma kurtanlmıthr. 

Kahire 18 (A.A) - Dahiliye nezare- _...__ tinin tebliğidir: .... ________ _ 

cDün gece yarısına doğru Kanal mın- Ll YIHANHI IOHIM HOKOILERI 
takasına bir kaç bomba düşrniiştlir. İn- ............................................... . 
s:uı~a zayiat yoktur. Hasar eh~ye't: Ankara, 18 "(Telefonla) - 1t- kocuma ve evlatlarına ölüm~ 
sızdır. Gece .~e .ve. t~~denyede iki çilerin • ıigcwtuı haldnnda baz1r- minatı •e ikramiyl'! 'Yel'İlecektir. 
de!a alarm ışareti verilılıiştir. Fakat hiç I k . • M I' . tL • J ak __ L 
bir hava akını yapılmamıştır. anan anun proJeıı ec ııın ıntiyar ıyar ça ...... yaaaa 

Londra 18 (A.A) - Akdenizde Alınan Mart devreai toplantısında görü- işçilere iıe bu kanuna sin telra· 
tayyarelerinin pike hücumlarını tetkik tülecektir. üdiye bağlanacakhr. 
e~ı:n Royter ~j8?:'ının dc.nizci1ik muha- Çok mühim olan bu layihanın İstanbul. 18 (Telefonla) - SeJıri-
bın şunları bildmyar: ihti I d""'" I .. mizde tetkikat yapmakta olan Sıhhat 

Mısır ve Trablus harekAtı orta şarka .••• va ey. e ıg~ ~u ara. gore, müstqarı B. Asım Arar, illç buhranı 
her nevi takviye kuvvetleri ve harp mal- olum halınde lfÇI erkek ile karı· olmadtğmı, hariçten her tiiTlü iUçlar 
zemesi se-vki ihtiyacım tevlit etmiştir. ıma ve çocuklarma, eğer kadınsa gelmekte olduğunu söylemittir 
Bunlar kısınen .Akdeniz, kısmen de ••• • • •• ··-·-·-·-·-·- -·-·- -·-·-·-·-·- - - - -· · ....... 
Ümit burunu yoliyle sevkedilmektedir. 
Akdeniz. sevkiyatı Akdeniz filosuna 
mensup İngiliz kruvazörlerinin ve diğer 
harp gemiJerinin himayesi altında ya
nılnllştır. ümit burunu yoliyle sefer 
eden vapul' kafilelerini de cenub! Afri
ka hava kuvvetleri ve küçilk harp ge
m11eri himaye etmektedir. 

Geçen hnftaya k:ıdar Akdenizden mü
him kafilelerin rcvki, 1talyanlnrın bü
tUn gayretlC'l'ine raI,rmcn, bUyük muvaf
fakıyetle icra edilmiştir. Şimdi Sicilya
dan hareket eden Alman bombardıman 
oikc tayyarP1crinin müdahalesiyle vazi
vet muvakkat bir zaman icin hafifCC' d~ 

Harp okulunu bitiren ~enç subay. 
lar Atatürk'ün kabri önünde 

--------------..--z.w.~----------------
Ankara, 18 (Telefonla) - Herp okulunun son <lvresini bitiren genç ve 

atqin subaylanmız kahraman ordumuzun kadroeuna iltihak eylemitlerclir. 
Genç subayarımız bugün Ankarada zafer abidesine giderek merasimle çelenk 
koymu§lardır. Söylenen nutuklar büyülı: bir heyecan]a dinlenmiştir. 

Genç subaylar bilahara Atatürkün muvakkat kabrine de çelenk koymw,
lardır. 

Ker~steler de be _yan name y~ tabi olu yor 
:ıt.i.şmiştir. Dikkate alınacak nokta 11lüs- Ankara 18 (Tcl~onla) - Hükümetiıi hazırladığı bir nizamnıımc ile kereste 
tnıs tayyare J?emisine yapılan hava hü- satışlarının beyannameye tabi olacağı bildiriliyor. Keresteciler ellerinde mC'\'· 
"umu esnasında kafileye mensup bütün cut rna11arını birer beyanname ile orman müdürlüklerine bildireceklerdir. 
nem.ilerin rmniyctle geçmiş bulunma.la- ··- - -·-·- - -·- - • -·· ·-·-----------------
ndır. Alman pike tayyarecileri filhaki-
b Akdenizde vaziyeti biraz gii~leştir· 
"llişlerdir. Fakat ?..ondrada, Akdeni7 
mmtakasıooa yeni beliren dUşmana kar
c;ı İngiliz mukabelesinin neticesi hak
kında itimat izhar edi1mektedir. 

Malt.ada 111üstnıs tayyare geJDISlne 
nike taaruziyle yeniden büyük hasarlar 
ika edildiği hakkında .Alnınnlann iddia
lan son derece mübalegalıdır. ___.,,.._ 

B. Çörcil Glaskoıda bir 
nutuk ıiuledi 

- 8Qfltualı 1 inci Sahilede -
için bir çok nesil ve belki de aımlann 
ge,çmcsine ihtiyaç olduğunu, İngiltereyi 
tstil!nın her gün daha zor bir hale gel
diğini, fakat daima müteyekkız bulun
mak icabettiğini ııöylemittir. 

Çörçil ~rktaki lngiliz taarruzunqn 
ümitlerin fevkinde bir muzafferiyetle 
neticelendiğlni ve bugün elde bulunan 
seksen bin halJıan e!lirlnin daha artmak 
ihtimali olduğunu, sekiz veya dokuz 
ltalyan fırkasının hakiki manaaiyle im
ha edilmi~ bulWlJuğunu, ve bütün bun
lann inanılmıyacak kadar az zayiatla el
de edildiğini .öy1iyerek demiıtir• ki: 

clngi}iz adalanın muhafaza ederek 
Mısır ve T rabulusgarbın vaziyetlerini 
baştan aıaiı deilftirmeie muvaffak. ol
mali, bu harbın tarihinde çok mühim bir 
yer tutacaktır. Biz }ıenüz kısmen aillh
]anmıı· bir milletiz. Fakat 941 senesi 
ilerledikçe tedricen çok mükemmel si· 
lahlanmıı bir millet haline gelec:eiiz.> 

Başvekil sözlerini ıöyle bltirmiftir: 
«Emelim Hitlerizmi Avrupedan sö

küp atmektır.> 
---.~.---

Harp kar1ı•ında Ja
pon )'anın vaziyeti 

Tokyo 18 (A.A) - Miato gazetesinde 
Japon iktısat Alimlerinden Seişi yazdığı 
bir makalede şöyle diyor: 

- «Beynelmilel vaziyet Japonyada 
balkın geçim seviyesini biraz dü§llrm\lş
tür. Japon harp mast'aflan artmaktadır 
ve tene?.:Wlli muhtemel değildir. Bu se
neki harp masraflan beş milyar 800 mil
yon yene baliğ ohnaktadır. Çin harbın
danberi Japon halkının yaşama seviyesi 
yü:r.de 40 dtlşmüştür.> -·-BULGAR· trALYAll 
AIU.ASMASL 
Berlin, 18 (AA) - D. N. B. ajnsı 

Sofyadan istihbar ediyor. Bulgar kabi
ne mecliai 3 1 birinci Unun tarihli 1 tal
yan-Bulgar dcaref anlapnasmı tasdik 
etmlttlr. 

Makineye 
Verilirken 

ln2iliz tayyare
lerinin muvaffa
kıyetli akınları 
Kahire, 18 (A.A) - Orta şark İngi

liz hava kuvvetleri umu.ml iCarargftlunın 
tebliği : 

16 - 17 sonkanun gecesi İngiliz bom
bardıman tayyarele,ı:i Tobruka hücum 
etmiş,lCJ"dir. Askeri binalar üzerine bom
balar atılmıştır. İki büyük yangın çık
mıe ve on şiddetli infilAk olmuştur. Esas 
nhtıdl clvanna da küçük yangın bomba
lan düşmüş ve yangınlar çıkmış ve yı
ne bir büyük infilak olınuştur. Deme
ye de hücum edilmiş ve pek çok bomba 
kışlalara atılmıştır. Avcı tayyarelerimiz 
mut;ıt devriye u~şlarma devam etmiş
lerdir. Bu uçuşlar esnasında Savoi 81 ve
ya Savoi 82 tipinde bir düşman tayya
resi dUşilrülmiiştür. Gayri müsait hava 
şeraitine rağmen 16 - 17 sonkanwı ~ece
si Rodostaki Mnritza tayyare meydanı
na taarruz edilmistir. 

Y 8l1J(JJ1]ar eıkarılmış ve infillklar hu
sule ıetirilmiştir. Tayyarelerimiz hedef
ten aynldıklan zaman yangınlar devam 
ediyordu. İtalyan şarki Afrikasında Mad 
adaJ(a mıntakasında Capruni tayyare 
atelyelerine yeniden hücum edilmiştir .. 
Büyük bir atelyeye tam isabet vaki Ql
muş diğer bütün bombalar hedefe çok 
yakın bir yere düşmüştür. İngiliz hava 
kuvvetleri Assaba da bir taarruz yap
mışlardır. Bir motörJü nakliye vesa,it 
tecemmliü bu taarruz hf'defini teşkil et
miştir. Tayyarelt:rimiz Eerbera civarın
da motörlü nakliye vasıtalarına ve Zei
lada top mevzilerine hücum etmişler
dir. Bütün bu harekata i$tirak etmiş 
olan taharelerimizden biri henüz üssü
ne dönmemicıtir. 

16-17 gecesi düşman tayyareleri Sum
mite bir miktar bomba atmışlardır. Ya
pılan hasar hafütir. Diğer düşman tay
yareleri Telaviv civarında tayyare mey
danlarına hücum etmicılerse de ne ha
sar, ıae de m....ea zayiat kaydedilme
mlfdr. 

KmedT'nln beyanata 
Nevyork, 18 (A.A) - Ameribmn 

eski Londra büyük elçisi Kenedy bıJ ak
tam Tadyoda eöyliyeceii nutukta, lngil
teye yardım eaaamı kabul etmekle bera
ber bu 'baptaki kanun llyihuıncla uaule 
ait bazı tadil&b lstiyeecktir. 

Alman hava 
hücumlan 

Londra 18 (A.A) - Hava ve dahHi 
emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Dii§man t.nyyareleri bugün İngiltere 
üzerinde biraz. daha ziyade faaliyet gös· 
termişlerdiç. Öğleden sonra bir miktar 
düşman tayyaresi sahillerimizi ayrı ayrı 
geçmiştir. Bu tayyarelerden biri Londra 
civarına kadar gelerek bombalar atmış. 
tır. Diğer Alman tayyarclf'ri şark sahil· 
}erine yakın olan müteaddit yerlere hü· 
cuın etmi~tir. Hasar azdır. Yine az mik· 
tarda blü ve yaralı kaydrdılmiştir. Dün 
gece Swaıı ;caye yapılan düsınan hücu· 
mu esnasında bir Alınan bombardıman 
tay, aresinin ve bundan evvelki gece de 
diğer bir Alman bom'bardıman tayyare
sinin cenup sahillrri açıklarında hava 
dafi tertibatunız tarafından düşürüldü
ğü tesbit edilmiştir. 

Maltaya yapılan 
hava akını 

Almanlar, ltaiyada 
dört günde 50 tay ya· 

re kaybettiler 
Londra, 18 (A.A) - İn,liliz hava ne

zaretinin tebliği : Dün öğl~en sonra sa· 
bil muhafaza tnyyarelen diisman ticaret 
vapurlarını bombardıman etmiştir. Dört 
vapura tam isabet olmu.tur. Bunlardan 
biri batmak üz.ere lbn llU'akılmıştır. 

Londra, 18 (A.A) - Peıeembe günil 
Maltava vapılan hava akmlarında Valet· 
tanın hemen her sokağında yıkılan evler 
olmu~tur. Bir l<iliseye bombalar isabet 
c:tınış ve enkaz .ıltmda kalanlar bulun• 
muştur. Bunlar kuxtanlmaktadır. Hal· 
kın. her şeve ra·:!nıen maneviyatı yerin
dedir. 

Londra, 18 (A.A) - Almanların İtal· 
yaya yardım hakkmdaki vaitlerini tat· 
bik etmegc baş]adık1arı son dört ~ 
icindc Almanların en aşajh elli tayyare 
kaybettikleri tahmin ediliyor. Bunlar· 
-dan 30 - 40 tanesi Katanyaya yapılan 
büvük hücum l'snnsmda. yani 12 - 13 
sonkanun gecesi ka:vbedilmistir. Diğer· 
leri orta Akdenizdeki deniz harbi esna· 
sında tahriıı edilmiş, Malta Uzerinde de 
on tanesi düşürülmiiştür. 

Londra, 18 (A.A) - Avcılanmız ta· 
rafından düşürülen dil$rnan tayyareleri 
arasında dört adet Ywıkers 88 ve bir 
tane Yunkers 8'1 tlı*! tayyare vardır .• 
Aynca hava daft topları ile Yunkers 81 
düşürmüşlerdir. BUtthı avcılamnız iis
lerine dönmilştilr. 

1 arlı aınemecuığının 
EN BÜYÜK 

zaferi olarak 

ELHAMRA BU GÜN 
Matirrelerden 
itibaren S1NEMASINDA 

Kahveci Güzeli 
Saheseı'ler $aheseri f'<9i ve emsa"li ıöriilmenu~ muvaffakıyetlerle ikinci Zafer baftasmD başladı .. 
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