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rimiz en ufak bir r.aylata uiramaml§tır. 5 

S - DUşman tarafuu1an Korfunıuı 5 ı• _:.n 1 
~~=~y· hiç bir ; me ...... yor . 

4 - Amavutluiun Yunan ifaali alt>- ! Banelon 9 (A:~> -:- Stefaml 
na geçen sahlllerhıhı İtalyan cüziltam- EAjan•nın bildirdıgıne gore, Loni 
lan tarafından ,;ombarcbman edildJll ~ Banelona gehnit olan-
dolrudur. Fakat ttalyan mermileri an- E-An-ibn diplomatlarmdon ~ 
cak ıtalyan mevzilerine isabet etmiftir. ukl. Berline gitmek üzere eey 

Bktnl clOpn•na ~ saYlata haline Cievam edecektir. 
- S.. 4 lllCrl Url#etl• - liJllllHU-IHIMllllllllllllll--



lft 

ŞEHİR HABERLERİ 
Yazan : sa111n Aııc11anan f ... er limandan inhisarlar Velıilinin beyanatı 

~~~~~~~~x.x.~~~~~~~~ 

Cellit Kara Ali tarih sahne- hareket vesika· Yeni teşkilit kanunu ve 
sine nasıl çıkmışb? sı alınacak 

r~yarm·i~oıanUıindlıurnı· Ge,,.,.;;ı;aeypös-• - eferl 30 senelik memurlar 
• lıolayldıla tafdlle yal'lyaccdı olan idi' ldlldaa luılılıında yeni llif' lıllf'GI' zax:--~-

---s•x - •- GüınPIUı ue fnldsapfap velılll B. Raif KaNc1en1s, 
CellAt Kara AlJ romanımızın birincil Kız gördiiğil bu rilyayı silt ninesi Fat- Marmara iskeleleri arasında sefer ya- ŞU beyanatta llııJıınınn.._ : 

hsmmı gazetemizde neşretmiş idik ma kadına anlatıyor. O da GUlı-ndamı pan gemilerle bir yıl için muteber olmak -.....-
Bazı esbap dolayısiyle intipri geciken avutmab çalışıyor, sefere '7iden Mestan ilzere hareket vesikası verilecek olan Gümrük ve inhisarlar vekili B. Rauf kısım memurlan açığa çıkarmak llzım 

ikinci kısmını da yarınki sayımızdan beye gelince; sadrazam Hüseyın paşa ~emılerden gayri dJ~er bütün gemilerin Karadenız. şu :>eni be, anatta bulun- geldi. Mevzuatımıza göre açığa çıkan
ltib ren neşre başlıyacagız Mestan beyi Leh topraklannda akınlar- her limandan hareketlerinden önce usu- muştur: lan memurlar ise açdt maa11 alırlar ve 

Bunun içın Romanın ufak hır hUas. öa bulunmak üzere akıncı müfr~esi ku- ili dairesinde hareket vesikası almaları «- Mecliste bütçe encümeninde mü- teşkilatımızda münhal yerler oldukça 
aını yapmağı lüzumlu ve faydalı bul- mandanlığına tayin ediyor. Mestan bey kararlaştırılmıştır. zakere edılen teşkilat kanunu gümrük oralara yeniden tayin edilirler. 
duk Bu sur tle onu takip eden okuyu- Serezli askerleri maiyetine alıp yeni _ -·-- teşkilat kanunu olmayıp, inhisarlar teş- Gene mevzuata göre açığa çıkan bir 
ula a geçen yazılan batırlatmıı olaca- vazifesinin ifasına koşuyor. l:iliit ve vazife kanunudur. memur eğer 30 aene hiunet etmifae ona 
ı ız gıbi bu vazf t ro anın birınci Bu arada yeniçeri ocağına m nsup Noterlerin yardan Biliyorsunuz kı bu kanun epe) ce za- açık maqı verilmez. ilcramıyeai ac:lenir 

kısmını okumıyan kariler tarafından ta- zorbalardan şair Bayati, Dağdevıren, ... __. .. , rl mandanberi Meclis encümenlerinde ve kendıaine tekaüt maaşı tehsıa edile-
kıb de kolaylaFırmış lncakbr Bi- Bağnyanık, Cebecibaşı, Kara M zak, sandıaına v~e müzakere edilmiş ve son olarak biitçe rek idare ıle alakuı kesilir. 

ısmın hiilAsası· Gelender uğrusu adındaki damlar Buğ- aldat encümenine gelmıttir" Orada da müza- işte gümruklerce 940 mali yılı içinde 
nci Osman devrind on altı ya- danda ve Erbaş kasabasında, Salamonun Noterlerin aylık gayrı saft gelirleri kereler ikmal edilince hev~ti umumiye- yapılan muamele de bundan ıbarettir. 
bir g nç olan cellit Kara Ali, ba- meyhanesinde hUnklnn ve Hüsey n pa- ilzerinden yardım sandığına yatırılacak ye arzedılecektir. YENi HARMAN SiGARALARI 

b demirci çın ne Memo ve anası fal- uının aleyhinde atıp tutuyorlar. Sadra- aıdat paralan hakkında adliye Vekileti Bu kanunun temin edeceğı şey, cv-
r-- izaha muhtaç olan bir üçüncü mese-cı P nbe ile ve .. ina nelerle birlikte Ru- zam u:ı .... ..ı.. nA'l.!lı bunları yaka) mak Cilmhun·yet müddeiumumiliklenne bir velce tevhit edilen inhisarlar idareini r-e '-"';,ou. ~ le de şudUT: 

m 1i kıta.•nnda dol ıyorlar.. "çin Salamonun m yhanesine y akçı- t.an1Im aondermiştir. Bu tamime aore yıllardanberı yapılan tecrübelerden "' ,.., Gazeteler, pıfuaya çıkaralan ve al-çın n 1 r bir alık Sereze gclıyor- lar gönd riyor. Fakat zorbalar ya.ı..akçı- aylık '-'ayri san aeliri 200 liradan fazla sonra daha esaslı olarak tahakkuk ettir-
,., " pariş üzerine toptan satılmakta olan ye-la Screz beyi, M lan bey ad nda bir larm zabıtini dovüp oradan kaçı~orlar. olan nrıterlerden 50 liradan 200 lıra"ra mekten ve bu tetkilita dahil bulunan 

be ni harman nevm sigaralanmızın pera-
ıdir. Gi.ıl 1da 1 i lnd ızel Ş r B ~ati ve D ~ d vırcnle Bn ıya- kadar yüzde 2 ve fazlası için yüzde 3, şu ve uzuvların vazıfe ve mesuliyet- kende olarak da satı1acağından bahset· 

r B kızla M n bey ye- nık oradan kaçtıktan sonra kıılard do- a} !ık ~eliri 500 liradan fazla olanlardan lerini kanunla tesbit eylemekten iba-
ı v yorlar. Bu - la tıklan sırada M tan beye rastlıvor- 100, liradan 500 lira} a kadar yüzde 3, rettir. tiler. Meaele şudur: yeni harman ılga

rası. lngılizlerın Camel si arasının yerl-le · zın süt ninesi Fat kadından lar. Me tan bey pir Bayatıyi eskide ı ta- 200 liradan 500 liraya kad~r yüzde 9 ve 30 SENEYi DOLDURAN 
ba"'ksı biç kimse vakıf d ğildir. nıdığı iç.in her Uç firariyi hima~c ine 500 liradan 600 liraya kadar yüzde 6 alı- MEMURLAR ni tutmak ve bir te<:ruôe mahiyctınde 

olmak üzere ihdu ec:lilmiıur. 
C } At Kara Alinin anası Penbe bı alı~ or. · nacaktır. izaha muhtaç bwıuslardan bir diğeri Bu sigaralar timdi her ne kadar müt-

falc• lı ktaki ın har tini Metan beyin kı- Aı1ık Hotinde Turk ordusiyle Leh- --·-- de 30 seneyi dolduran gıimriilt memur- terı bulmakta ise de onun a)nt vasıfta 
zı G i ndam ve Fatma kad n duyuyor- lller arasında kavga başlıyor. Leh si.ıva- O R T A. O K V L lannm tekaüde sevkcdilmeleri meaele- olarak daimi surette plyıuıaya Ç1kanla-
lar. GOlendam Al Dese'. ~n ıııonu risi Türk askerine bUcum ediyor. tı.Iuha- aldır· . Devletin umumı· t-'--u'"t '-anun"~ b·ı · i J kl 1 

'k-· ~-- .. --.ı Sultan "- Ö B cı..-- R • af d c:1ta K ....... ı meai ıc; n yapı ması gere i o an tec-ner e varacai?ını öjrenm icın Pen- r "".)-1 uzaıuan _,..,~'C'\.len 'F-ftuan ğretmen . ~ C\'l tar uı an dan aVTt olarak ıırii ..... riiklerde bı"r tek... b l • h lm 
beyi ıri>ritp ona fahoa baktı ak istiyor Lehlılcrin hUcumunu önlemek Uzere sırf talebenin ihtiyacı dUşUntılcrek çı- ~ • •-·· .. rü e erımız enüz tamam 0 aınaştır. 
Ve üt ninesi Falına kadını zorlıyarak yardım g<Sndermeshıl sadrazam Hilse- kanlınakta olan (Orta Okul) talebe üt meselesi yoktur. Biliyorsunuz ki harp Bu tecrubeler tamam olur ve Lt:ı de bu 

k -od.. renkli ün başlamadan evvel elde ey}ediibniz sigaranın muayyen Yaaıflan muhafaza 
blrlık1e PenbE>nln çercesine J!ldiyorlar. yin paşaya emrediyor .. Hüseyin paşa bu mecmuasının CO ...__.ve m - ııümrük varidah, harpten sonra ehem- edilebileceğine ve yurt içinde dalml ~ 
F 1 . k mt falına bakıp nturadma ere- işe rakibedl telAkld ettitf Karakkaş paşaykı d~~tla dolu 3 Undl sayısı intişar et- miyetli miktarda vee zaruri olarak azal- larak satılabilec;eiine kanaat pllrinek 
miy Cf> "ni, nisanlıs nın ol lUrUlecc!inl memur iyor \'e maiyetine asten ço mQ • .. _Lı dı. Bunun neu·~-.. ı olarak ..:&m-'!LJerin k b .:- k d Dersi ardımcı v tı&edatı 1A1A.11> ~ IJ.. nAA anca o zaman u -.aranm pera en e '\ilerinin de •an " nı GUlendama az bir kuvvet veriyor. H~in paşanın ere Y e m :.ı de L-fı"fledı". lı azal-nca ve t•··rruf 1 L d h ima..._ 

1. '--· --'- ed (Orta Okul) büttln yurtta bUyük '9& 1111 u - o araK a i •b .: üzere pfyaaya (1-uıb 1' veriyor. Bu s rada Kara All .-ızı bundan nabadı Karaeuış paşanın ılliUI- en • · · yapmak mecburiyeti de baaıl olunca bir kanlma11 mihnldln olabllecekttr.» o i\or Ve ona tutuluyor Bundan eon- \•olmasını teminden ibaret.. bir sevgıyle takip edilmektedir. J3u gU-

~ ~ Mi~~~h~~d~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ed~-·~----·------·-·--------··--·-·-·"·-·-··-------·--------·--·-----~·-----
n r G 1 ndam diye yanıp tutuşu\ or. lar k §ehlt oluyor. ----·---- D •• k •• L • k 1 
tirin ı ~an Lehlıt re k ı sefer ilAn Ve sadrazamm hazırladı~ı hu suikastı un U ) maç arı 
etti tnd n Mestan bey orduya ıJtihak sezen hUnkAr da Htı.seyin paşayı a7Jede- Çifte tedrisat yapan 
etm k Uz re Serezden aynlma~a mec- rck yerine DilAver paşayı tayin edwor. Okallal'cla ders saatleri ••• 
bur oluyor v k banın kadısı haca tl- Karakaş paşa ile birlikte harp eden Mes- rdinasy h U karari le tle-
yas cf n<lı i ~erin v kil ko\ rak mai- tan bey de agır surette. yaralanıyor.. Koo İlkk8n= 19:~ tan itiı!ıre:Üeri 
yetlndekı c:krrl l" l d t h vunA ko- Onu çadırına nakledıyorlar. Mestan rml 1 JİN • ekte 1 . . d d ... -

b · ı · k d b 1 ~~ı B a ınınası '"'erme m p erımız e Ç.& .. 

fUV v 0 ur en vanı~ ~ u un~ i'""r a- saatlerinde değişiklikler yapılınıştL Bu 
C 1 K ra Alı ı ba ı 1 o do\iil- yatiye &re-ı.de evmın bahçesındck1 ha- Umlcd 1 ak ·ete tedrisat yapan ilk 

yo . Kara Ali de bundan ofk len rek \uzun altında bUyiık bir hazine bulun- ~kuııard: d:;.leı·~ı sabah saat 9 da baş-

Altınordu 3 - O Ateşi C:öztepe de 
7 - O Demirsporu yendiler 

DUn lik ~ına devam edildi. Ha- di sıkı bır şutla Altıno dunun ikincı go-

Almanya 
imkansızlıkla 
Mücadele 
Etmektedir -·-- BaıtaTalr 1 inci Salıffed• 

--·-
San'at okull 

nnda tahsil 
ikiye aynlıyo 
lsttyenleP J, ldlyenl 
5 senede mezun 
olaeafılClf' 
Beş sene bölJ(e sanat okullannın 

sil ıtıbaıhlc ıki devn~ye ayrılması 
kındaki Maarıf vekaleti meslek ve 
nik tedrisat umwn mlldUrlU~Un 
lifi talın. terbiye heyetince tetkik 
mış, hır taraftan beş sen 1ik b"r 
müddetini tamamlıyamıyarak o 
daha erken ayrılmak mecburiyetinde 
lanlann 'azıvetlerbıi ıa1ah etmek. 
taraftan da iş bayatınm .ıddetle 
duyduii,u pratik l çiyi daha kısa bir ın 
det 1.arfında hazırlı~·abilmck 
dan bölge sanat okulları tahsilinin 
devreye ayrılması uygun gt)rülmUst 

Bu suretle ilk ile: sınıf başlı basma 
t hsil cllzütamı teşkil ed rek bu 
reyi bitirenlerden istiyenlenn dip) 
ile a} n1malan mümkün olacak. a 
mak i tcmı:ı, enler de son iki mıflık 
rede ilk devre bilgılerlni nrttırar k 
iu ttın bır işcllik ehliyeti ve hakkı 
ı bileccklf'?'dir 

Bôl_g at oku an ders cetvelı 
edılmıs ' haz rlan n yem ce~ el 
e aslar dahilmd V kıll k n k ı 

ıb rz ılmıstir. --·-b ırun yanından ayrılıyor . Ve ayn- dul'unu ve hemen Sereze giderek bunu lanı rdu 
lacağı sırada Pen~ °":lunun da fal na GUlen~ haber vermesini ve kızla Ö~lerln kAfi miktarda uzamaması 
bakıyor .. K ra Aliye Gül nd mı ele ıte- yeğeni A1in1n eıvlenmelerinl .ttiyliyor. ıöz önUndc tutularak bu müddet ı Mar
çtrmeğe muvaffak olamıya j(lnı, fakat Ve hayata giiderlnl kapıyor- ta kadar temdit edllm1' ve keyfiyet alA

vamn IOiuk. olmasına raımen Altmar- lUnU yaptı. B8Slll bll'lletnın AldU~ 
du - Ate.t maçı sahaya oldukça kalabahk Ateşliler bundan sonra da aynı ener- - .,. ___ ,_ 

pn ve ~hret sahibi, her kesi kork ta- Bu sırada Sukan Osman JIGtlnl hl- kadar makamlara blJdtrllmiftir. 
le derecede blly{lk bir drun 1 c: lYını ralmıaları ve eskiden verdikleri v rgiyt 

·r edi}or.. yine her sene tesviye etmeleri farliyle ~·---
B ada GUl ndam korkunç bir ril- Lehlilerl barış yaj>arak 1stanbula dö- *-----da lb61!:11'1a 

ribor: Bır gece~ kameriy~ nUyor. .._.........,. ua 
d Ali ile kız otururken birdenbire hava Ve Bayati ile Dağdeviren ve Bağnya- lfttlcadele 

lu~·or Yıldınmlar dilş(lyor, Ali nık kendilerlııl takip eden hUnkAnn gCS- Madrld, 9(A.A) - Hükilmet kara 
k yboluy Bu dakikada falcı kansı zUne görilnmektense Sereze gitmenin bonıanın faaliyeti aleyhinde tiddetli 
Pen . yan n kara yOzlU gene; bir er- daha muvafık olacafmı dtlştınUyorlar.. tedbirler almaktadır. Pol.i. zaruri ihti
k k oldu hald k merlyenln kapısın- Mestan beyin vasiyetini yerine getirmek yaç maddeleri üzerinde ihtikar yapan-

lar icln b men yola çıkıyorlar. tarla mücadele edecektir, Madritte her 
ıl v nç- Fakat Gillendamı seven Kara Ali ?U• mahallede ihbar bUrolan açılacaktır. 

\ ın öteki Ali oldil Ba- bunda yanan ateşin tesiri altında kaJa- Mübteldrleri haber verenleııe alınacak 
ınanmı:ız'Wln g 1 de onun halini gôn rak kızı el geçirmek için kendislnt teb- olan nakdi cezaların yilzde kırkı '~rile-

G 1 nda ı sUrükliyettlr ka- h1cell bir tesebbilse atmalı göze aldın- cektir. 
ıkanyor. yor .. 

kapı ının önUnd GUlendam Bir gece Mestan beyin konağına glri- nk d 
,,.,..,,,,.,..• Alinin cesedine rastlıyor. Kız yor. GUlendamın JeYgilisl Allyl vuru- A ara. ra yosu 

Al ölm n dtlşUp bayılıyor. yor ve km da kaçıracalı sırada sUt nine 
F kat çlMene kansı Gtılendamı bırak- Fatma kadmm feıyadiyle evdekl adam
ını or. cŞimdi sefere giden babanın da lar yetişiyorla.t. Kara Ali km bırakarak • BUGCIN 
kı&tini g(Sr> diyerek kızı konalm lçı. kaçmala mecbur oluyor. Kaçarken.,..... 

ne sokuyor .. Simdi kooagın tısına bir denin yanma bıraktılı mumun aleviyle 1J 00 Pro«ram ve memleket saat aYan. 
yıld nm dllşmUş ve ahşap bbıa ateş ala- perde tutufuyor. . 8.oS .ıam haberleri. 8.10 müzik: (PL), 
r;ı c ~ ır cayır v nma a ba lamı tır. Ev yanıyor .. Kara Ali de kaçıyor . 8 45-100 ev bdmı • konu,..na (Çay ve 

Falcı P nbe GUl ndaı ı kadı llyaa Ve birinci kısım burada bitiyoP. ~l blskilileri) 12.30 PfOll'am ve 
ınin ~dasına. vkedi~orJlyas efen- * memleket saat ~ 12.33 mllzlk: Saz 
Kur n nnı okuduğunu . . CellAt Kara AD telrlka• wmailerL 12.50 ajans haberleri. 13.05 

nd m b z ok ntır- milzik: Karışık tUrküler.13.20-14.00 mil-
1 Uzennc kaduun Hotın cenginde mızın ikinci lusnum ya• zik: (Pl), 18.00 program ve memleket 
t olan Serez b yi Me tan beyin ru- 1'111 1"I stltaldal'da tald- saat ayan. 18.03 mtlzik. radyo caz ork~ 

dı k dua tiği ı de sarih bir be baa-la rua.18.40 mUzik: Radyo ince saz heyeti, 
or-YJlllZ• 19.15 Milzik: (PL), 19.30 memleket saat 

CAROL LOMBABD 
KAY FRANCIS 
GAKY GBANT 

KALB SIZILARI 
PEK T A.KIMDA ••••••••••• --SDIEMASIRDA 

ayarı. ve ajans haberleri, 1.'l.45 mllzik: 

bir seyirci toplamıştı. Atet takımı tren- il ile oynadıla& da h11A ele geçen fır- radacl UGllaw ymn 
lerlıı tılememesi yüzOnden Aydındaki satlan kaçırmakta devam ediyorlardı. .. Ankara 9 (Telefonla) - Basın 
dört aırunoaauau aetl~ll lcln nlıl- Bir milddet te baJdm opnaddar. 25 hıcl lfnbı dün geae Ankarapalasta v 
beten zatf bir halde çıkmıştı. Oyun asa- dakikada Altınordu saıt açılı kaleye bir daMlı yemeği çok nqeU olmut, bu 
bt bir hava içerisinde ~k sert ve heye- havale yaptı. Kaleci rUzgAn hesaplamı- tesna geceye bazı veklller, kordip 
canlı cereyan etti. Blrlnel devrede rilz- yarak ileri çılams bulundu~ için yaka- tik ve şehrin gUzide Alemine m 
dn arb1arma alan A..- atak ve lamıs olduiu topu zaptedenılYerek b- pek çok aileler iştirak etmlşlercllr. 
ilınltvar bir oyun 07Dl}'U'ak raklıılealne c:mtı. tfçt1ndl tol de bu suretle Ateş o;. --------------
goz açtırmadılar. Ancak biltiln şanmzlık- lesine girdi. KJ.SAC'A 
larına inzimamen bir de penaltıdan is- Bundan sonra OYUn heyecanını kay-
tifade edemediler. Bu J{Ol, Ateşlileri ildn- betti ve son d kiknsını bu suretle buldu. • • • • • • • • 
cı dev'rede hayli mtlddet tutacak ve iyi GÖZTF.PE - DEMİRSPOR 
bir netice almalanna belki de yardım Bu iki takımın karşılaşmasında, oyu
edecekti. Bu olmayınca ve ~ taraf nun daha ikinci dakikasında ilk .colO 
ta bir şey yapamayınca devre ROlsOz ve atan Göztepelı1er ekseriya hA1dm oynı-
berabere bittL yarak devreyi 0-4 plip bitirdiler. 

İldnel devreye rU.zgAr Altmordunun lkincl devrede oyunun cereyan tar-
lehinde olarak baslandı. zı dcği,<mıedi ve Göztepe Uç gol daha 

İki tarafın mütekabil akınlariyle de- vaparak oyunu 0-7 galip bitirdi 
vam eden oyunun 9 uncu daJrikamyfa _......, • .__ 

top mu.aıt bir '\'Uiyette bulunan •entden -tanda••u 
Altmordu .sal içi Samlnln llyalma • .,,.. P • 
JecldL GoJe tahvil edilen sakı bir ~ Al- aınuza alınanlar 
tınordulara nefes aldırdı. Muhtelif memleketlerden muhacıent 

Bu ıol Altınordululann daha salda ft ve iltica suretiyle yurdwnma pimi$ bu. 
itidalli oynamalarını temin etti. Şimdi lunan 1863 millettQımızın vatandaşhlı
Altınordulular daha cok hUcumda. 15- mıza kabulü icra Vekilleri heyetince b-
inci dakikada soldan kaleye inen Ham. rarlaştırılmı$br. · 

PERŞEMBE AKŞAJll 

Deniz Gazinosu 
EÖLENCE f · ECESi 

SA.ATiDE BAŞLAR. 
Masalu yemeklidir- bd gttn evvel masalan· 
nm anpJe etmenizi rica eder .. 

(317) 

• 
Yazan: ECZACI KEMAL K.AK't. 

Şapkasız dola$9nlarm şu J( 

başlarına gelenleri dUştınilyorum da 
işte ısraı lanna diyecek lAf bulamıyo 
Yazın ben de şapkayı kışa kadar 
cık bet dol&sınm anuna, m " im 

ladı mı aklım baş ma gelir, kafamı 
porım • $apkasıı.lık R nçlerde 
moda Jdbi bir y, lAf aramızda, 
taranmıt başlarda fena da olmıyor. 
Açık başblık muaşeret edepleruıe 

yetsizlik olmadıltma •öre tenkid 
tarafı bulunmasa •erek . Talebe ve 
ker ıibi disiplin ile ~~lere e 
sözüm yok-

B URUnlerde kadın ha$larıria 
ediyor musunuz? Onlarda da şa 
başlık örnekleri dimdik.. Bu serp 
ta kadınlar pek dik kafah gibi .c 
yorlar.. Moda kadın eapkalarına 
~ .. Avrupada bUYük oteneruı 
mt kaptlannda yelpaze gıbl ) 
doA:nı kallmııt cam perler vardır. 
kıs delil oıl?- Dün tramvayda şa 
böyle bir kadın s:: rdiım.. Vıyanada 
safir kaldıiun Lozan palas 
&ıilne .celdi. 

Solo ve beraber $8rkılar, 20.15 Radyo 
Razetesi. 20.45 milzlk: Sevihnlş parçalar. 
TRİO, 2LOO mUzik: Dinleyici istekleri, 
21.30 koauema. 2L45 mUzik: Radyo ora.en.. 22.30 memleket saat ayan, ajans 
haberleri. borsalar flatleri. 22.45 mil
zlk: (Pl). 23.25-23.30 yarınki ~ 
vebpuns ~ ...................... ~._ ................. ., 

Açık başlarla dik bqlan hürm t.l 
JAmlarım. 

J 

ı·········:·································································,,.······••& 
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imparatorluk 
fikri e harp 

------------~-••x----------+---~ 
Orta Şarlıto /ıendini gtJateren itbirlifi 

çok azametli ve verimlı olmuıtur 
••• 

-3-

-~~~. ~t !!!!' _ I _ !!!~~~ !Z!'!l~e -
vetleruıın pazar g\İn\İ afak sökerkea l rde bil böyle slhirkAr bir kuvvete hiç 
Cenovayı bombardunanı hakkında he- ır a ı n nalik olamadılar. 
nuz tafsilit m ,. ut d • ılae de lk ra· D T fgraf BUlg ı mmtakaaıle 
porlara ııöre boliıh.,dımanın büyük bır G ıt ki d nız v hava Wıleri sayesinde 
muvaffaluyetl neticelendiğini bildir- tngılızl m Akdeniz bikimiyetini temin 
mektedir. Donannıanın aiu ve h fıf ge- lmi bu1uııduklannı:t )'~. 
mileri bombanlanw urik c mı ler- Dcyll Heraıd c Bu darbenin Mwssoll· 
dir nının hlkiınıyetinin nihayet buhnak ilze

re olduğunu sHeterdiiuiı ve İtalyanın 
Nevyork. 91A.A) - Nevyork He- bu nUthiş mUcadeled n bertaraf edU

rald T ribUne sare Akdenizde tngılte- mesıne bir başluı11ç teşkil ettiğini • 
renin kat'I l.aldmiyetbdn en parlak de- kaydecHror. 
lilı hıuara uira7an IUu.trdous namında- Bal 9 (A.A) - Balda çıkan Nuyom) 
ki tayyare gemWnln !tendi vaaıtalariyle Çaytung gazetesi diyor ki: General Ve
lakenderiyeye gidebilrnif olmandır. .;elin Blnpzide kazandıiı muzafferiyet 
Httler dünyanm bu bınmctA günden bitaraf m~tlerin hepsine hürmet tel
güne artan t~hdide ve teblikeye bir nl- 1dn ve tngiliılerin inhitat halinde oldu-

lngiliz imparatorluğunun harp gay-lymc:a AYU9tUralya askeri kuvvetlerini hayet vermek latiyoraa çok daha büyük tu hakkındaki hurafeyi katı surette 
etlen haklunda yazdığımız bu it... ma- iki mialine çıkardıiı gıbi. tahkimatını bir gayret aarfetmeğe mecbur olacakhr. cerh etmektedir. 
ale i jqilii imparatorluk mümeeaille- modemlqtirerek takv1ye ve mul:ümmat m111111111111111111111111mmn1111111111111111111111u11 UHHlllllHlllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllHllllllll 

rinı: orta prkta Musaoliııinin Afrika iatihaalitını tesrı etmlftlr. Buna ıliveten lıkleri te kil et~lerdir. adamlardan pek çoiu hava kuvve~i
emperyalizm hulyalannı suya dlifürmek deniz afl1 memleketlere de tam bir fır Bır ço~ Kıbnalalar geçen sene fran• ne iltihak etmit, bir ~ok meslek eahibi 
için nasıl 1 bırlıii yaptıld.anna daır bir ka göndermi ur Sonra fırkalar çog 1- aada lngiliz a keri kuvvetleri ile hizmet Yahudiler orduda vazıfe almışlardır. 
fikir vererek bttmnek istiyoruz. talmıt ve neucede Avuaturalya kuvv t• ed~yo~lardı. Orada çallfllla ve cesaret• KARA, DENlZ VE HAVA KUV· 

Bugun or .. rkta general Sir Arch- lerı tam bar kolorduya çıkm11tır. lerı dıkkatı celbetmifti ve bugünkü güç VETLERl ARASINDA l$BlRUC.l 
bald Wave ı n kumandası altında bu- Garp çölündeki ~ekatta ve Bardiya tartlar altında dahi medhe çok pyan Orta prktaki butün hare~t eanuan· 
lunan lgllız kuvvetleri içinde her ırka muharebeeinde Yeni Zelanda kuvvet• itler yapmaktadırlar. da fimdiye klldar kara, denız ve hav.a 
men up adam vardır. Bu lngiliz impa- lerl nakliye ve mulıabere vazifelerini Malta kıtaatı kendi adalannın müda- kuvvetleri arasında muken_ı~el bir . lf 
ratorluğu dahilındeld ırklardan bqh idare etmttlerdir. Onlar bu ağır vazife- faaatQda yardım ettikleri gibi Maaırda blrliii yapalmqbr.Gerelt Sıdı Baranıde 
bu un Alman tahakkumii albndakl mil· lerl yeni Zelanda harp ananelerine ordu levazun işlerinde kullanılmakta• gerek Bardiyada orduglt\\ar kara kuv· 
ı n de mumesa lleri vardır. Bunlar uygun bir tekilde icra etmitlerdir. dırlar. Onlar ayni zamanda Mısırdaltl vetleri taarruza geçmeden havadan ve 
Hur Fran ızl r, Çekler ve Polonyah- Hindli kıtalan ne kadar methetaek tayyare dafi toplarını da idare etmekte- denizden müthit bir bombard~a ma· 
lardır ve Alman tahakkumüniı kabul azdır Bu guzıde kıtalar iyı talim edil- dırleı ruz h1J&lt1lmıt ve bu tekilde ıtbirliiln-
etmekten mt edf' k lngillzlerle bır- mı ve müşkül prtalara alıtm1ttır ve Maurltiua' dan elen kıtalar ordu cep- den azami neticeler alınm11t1r. 
J kt hurr , t d , ı ıçln do\'Uıımekte- arp çolunde hemen daım en ıleri hat- hane kollannd meharet isteyen iıler Orta tarlı: ımparatorluk hVP gayret· 
dirler larda bulunarak harikalar yaratmışlar- motorlii nakliye kollarında ve levazım letinın amelı surette tatbikine en mu-

Bardıya muharebe.inde ılk taarruz dır Bunlann vazıfeye eadakatinden kun- lerınde ıstıhdam edılmektedır . kemmel bır mlsaldır. Bu bıze çok açık 
tme refine nail olan Avmturalyah- ae fÜphe edemez. halyanlann bunlar- Fıhatin yardımcı askeri yol tabudan görunuyor, çünkü tabıri mahauıu ile 

lar imparatorluk kuvvetlerine tipik bir dan çok korktuiuıiu eöylemek onlara Arap yahudilerden mürekkeptir. Bun• burnumuzun dibindedir. Fakat dünya
miııald r. Oıılarla beraber Yeni Zelan- yapdabilecek en iyi komplirnandD' • lar Franaada mühim iıler yapbktan son- nm diğer taraflarında da buna benzer 
dalılar, Hindlilet', Rodezyalılar, Malta- imparatorluktan gelen diğer ••l· ra orta prka dönmUtler ve orada da gayretlerin sadedilme1 ·' lduğunu u
hlar, Kıbr .. lılar, Filistinliler, Yahudi ler garp çölündeki son taarruz hareke- bqanla~ göstermiflerdir. Bu birlikte nutmıyalım. Bütün bun c bize ne kadar 
ve ln teraln euayi mmtaklarile tepe tinde kul\Aunlrmımış olmakla beraber yahudiler ve Araplar ayn ayn ordugah- iyi teşkilltlandınlmıt olursa olsunlar, 
ve vadilem..ı- ahnm11 muazzam kuv- onlar hulanduklan muhtelif yerlerde lar fMa1 etmektedirler. Arap ve yahu- mihver tedhit esaret ve aakert kudreti• 
vetler vardır lngiliz harp gayretlerıne muhteşem bir dıı.rden tetldJ edilen bölükler talim ne kaq1 h&rrb'et ve mU..vat premipJe.. 

lmparatorlak. ordusunu tasvir ederken surette yardım etmişlerdir. gönnekteclirler va metbur lnailiz alay- ri üzerine kurulmut bir bnparatorluiun 
ilk habra gelenler Avuaturalyablar olu· Kabnehlar nakliye lflerl lçta bir çok lanna iltihak etmfflerdh. Arap ve Ya· kendini pek gı.izel müdafaa edebllece-
yor, çGnldl onlaT Bardiyanın zaptttıda ~ teclarlk ettilderl gil>t Kıbnan mü- hudiler tarafmdan yaptlan vazifeler mu- ifnl ga.termektedir. 
p1,tar 'azifeainl gördüler. Harp haııla- dafauı için bir çok piyade ve topçu bir· haDet.dlik, istlfcilik ve aalliktir. Bu - Onana edecek -

Orhan Oral 

Karikatür 
albürr1Ü 

Nelı• renkli bir ka
pa• ıçinde yüzlerce 

lıorikatiJr 

Yakında 
cıkıvor 

1 Bilmeli 
BIOGOONE; en birinci kan. kunet, iştiha yaratan ve tesirini derhal cösterm halmDaz bir dendll' .. 
Grip. nede. cnftoema. 11bmı lilti bastalıklara tutulmamak ~in salhlmm Bk>GENİNE ba ve dennaa haplarlJle 

sigortalovuuz.. 
BtOUENİNE; daima kmu tazeleyip kuvvetlendirir, baLib.Jlli giderir, bari<t• ıeleeek her ttlrlU mikroplan 81dtl· 

rilr. Ta~ bir. iştiha temin eder. Sinir ve adaleleri MiJamlqtmr, zekiyı yilbeltlr .. Bel gevşelkUif ve ademi iktlda
rm eo birinci dcv11Sldır .. 
BtOGENİNEo kullananlar kat'iyyee kardan. kıştaa, soluktu ve havalana delişmesinden mtlteessir olmazlar. • • 

ÇUnkl rieudu her zaman ı~ ve dinç bulundurur ve bu uyede mBthiş lkihetlerle netk:ıelenen GRiP, nede, efto
ema. ...._ llM ............... korur Bu butabldardm korunmalı: i(in .blfilldef sabah. öğle, ~ birer, sekis 
yaşından llstt1n çocuklar yabm sabah, aı.m birer etooENtNE almabclır. lblta olanJarm kurtulmam ~ de bu bir 
mikdu arttanlmalada. HER ECZANEDE BULUNUR.. 

to 
fen iıleri mudürlüğündeki k~lf ve şart· 
namesi 'e hıle ık ek ıltmeye konul
muıtur. Ketlf bedll 861 l ra 37 kmu, 
muvakkat teminatı 65 liradır. Taliple
rin temlnah Cümburıyet merkez banka· 
sına yatırarak m kbuzlarile ihale tarihi 
olan 12-2 94 l r amba gilnü aaat 16 
da encumene miiracaatlan 

2- Mesudiye caddesi. 4 7 ve 49 sa
yılı anıal rın önünde 3, 30 metre murab
lwaclald yol faz)amyn abll, yazı 1t1eri 
milc:IUrltijilndeld f&'baamed veçbile a~ 
artmnay konulmuttm Muhammen be
deli 33 lira muvakkat teminat 2 lira SO 
kuruotur. T tiplerin teminab Cümhuri· 
yet merkez banka ına yabrarak malt· 
buzlarıle ihale tarihi olan 12-2-941 ~ 
f&Jl'l;,a gÜn8 16 da encümene m6· 
racaatlan. 

29 3 6 10 (143) 

lira bedeli muhammenl1 kırdll!nU".. < ·~) Jlra '*1eJl m ı Qlazmek 
ve (:$00) lira bedell muha;ru'lı>nli t-•ki Gediz volt mahallerinde Uçer sene 
mUddetle balık avlamak l.akkı su vo kara av verRileri umum! tallmatnamesı
nln 28 inci maddesi delaletile 24~ numarah arttırma ve ek~e ve ihaıe 
kanununun 41 inci maddesi m ıeı'm ce 1-2-941 tarihinden ıtıbaren 15 R(ln 
müddetle 15-2-941 tarihıne mUsadif Cuınartest J{UnU saat onda. ayrı ayn tha· 
leleri icra edilmek Uzereı açık :ırttırmaya çıkarıldı~dan taliplerin tzDıir def· 
terdarhiıQ.a milracaatla ~ parasız tedarik edebilecekleri ve bu dal· 
Yanlardan Homa dalyanının muh11111men bedeli olan 22000 liranın yUzde '1 5-
lu ola 1650 liranın Caka1bumıı dalvanının muhammen bed ill olan 1500 lira
lllll rizde '1,5 lu olan 112.5 br11nm. Kırdenlz wol1 maha1Hntn muhammen b. 
deli alan 1380 liranın Jilzde 7.51.U Q}an 97,5 liranm, CUumak voli mahallinin 
1Dubmunen bedeli olan J 250 ıınmn J Uzde '1,5 lu olan 93 ~ '15 kurutun ve 
eski Gediz voli maballinfn muhalJPJtC'll bedeli olan 300 liranm yUzde 1 ,5 itu 
olan 22,5 Urtmm ayn ayr· nlsbette nakt n depozıto akçesi yatırmak ve yahut 
bu nasbette bankaların teminat ıne)ttuplari)e devletin muayyen tahvil ve bo
nolarını vermek $al'tlle muayyen 1ttLı ve saatte defterdarlık odasında nıUte
eekkil komisyonu mahsWluna mUn<utlan UAn olunur. 

1--4-7-10 338 (181) 

........,.,.,. C:••.,,. Tusıan ndldlP.....,..en: 
Beledıyemiz Fen ltlerinde kontro

tarlük nıOnhal olduiandan ataiıdald 
teralti haiz olanlann 12 2 / 4 1 tarihinde 
saat 1 O da yapılacak mllsabalca imtiha

~~~~~~~~!!!!!!!!!!! nıııa fttlr&k edebilmek Uzere daha evvel 
vesikalarlle birlikte Fen itleri müdUr ü-

Tuzlamızda hazineye i• lokanta. fınrı, kahve ile kasa1> ve sütçtl dükkAnJa. 
rmın bir 88ne müadetle talibia• kiralanması açık arttınnan lmnmustur. 

$artnameler mUdUrlURUmUz ile İnhillU'1ar bas müdürlü~ levazım şubesinde 
Röriilebillr. 

İsteklilerin Rıdaki iizde 7 5 muvekkat teminat akceleriyle birlikte 13/2/ 
1) O 'l' O R ğ{lne müracaatla kayt olunmalan ilin 

unl Jllf8 Refıfın oflu ilin olunur 
..... AS. Haataneu K.alü. .... 1 - Tfhk tabiiyetinde olınaJı: 

Burun miltebeııml 2 - Askerlik fUll htztnetinl hldrmlt 
a..hsilini Fransa&U ikmal .... tir olmak 
Ov ci1n bMta kabal ..... .3 - U... Fen veya orta mektep me-

MUAYENEBANESI: M8•b1'a zau lıolmnmık 
lzmir caddesi No. 115 4 - ..._... ve ..W..t raporlan 

ibraz etmek. 

Kiralık daire 
VudçlDll' bulvannda Çanpr 

apartımanmda bir daire u.imet ,._ 
bebiyle acele kiralıktır. Kapıcıya 
mUracaal Telefon 2599 ve,a 342'1 

1941 perşembe giln\1 t\ıZbm>mla ndtteşe kil kom.ı..9oaa mUracan!JerL 
S ha nen ktra Muvakkat teminat altcem 

Lira Lıra 
420 31JO 
158 11.25 
120 9.-
~ ~n 
eo c.se 

29 - 2 - 8 - 10 2'17 (150) 

...................... mttcıtfı.1811..._: 
Dndll, Alaçatı. Kupdlıll. Urla lnhlaarlar ziraat tahrir kooVol 

m arma - Orta • Meslek ZlrUt mektepleri ml!'ZUDlarmdan ~Onulpled 
ta edllec:elln4en talip oJan meü6r mektep mmmlarmm pbadetname 
nUfua cUzdanı, askerlik w.tfkaın. Jdlmtıhal kAAıtlarııuıı ve üç adet fotolref. 
1arıııı hamilen sicil §Ubemln ti fUl>at 941 alqaınma kadar mGnıcaat etme-
1 din olunur. 40 

(Albnrüy ) kolonyamma bir damlamada 

....._ afll Pel'll~ Eezaeı Kemal K. Aktaş'm 

Hilal 'Ecsaneıinin • ..._ ı-.. ..-ı ...._ ....... Ta 

mt!I bir sanat harılumdır 

T. C. Ziraat Bankası 
~tGPlld:l

•81'1118Yeal : llOı-OOL Tbk ....... 
5abe Ye ala adedi : 212 

llrlt M lleul ller nevi 8-laı maa·eleled 

PABA BIBtKTbCENUCRB 21.W URA 
balDdtB YBBlk"ltK 

Zinet • t oadl lınmt ....... ve lhbum tuarruf hesaplarında en • (l9t 
llnm bal•-lan -•• • ........ kur'a Ue 8f81ıdald pllDa llSre lk· 
ramlı8 ..._. ..... ı 

• Mit La. Llrallk ... Ura . . - . .... . 
t • 111 • lOOI • 

40 • ıao • t.IGO • 
100 • • • i.llO • 

120 • .. • ·- • 
ı• • • . s.zoo • 

DfKKAT ı Besaplanndald paralar W. sene içinde IO 1tnct.a •il cltlfml-
Y*' lkraml,. çıkbaı takdirde ,ezde 20 fazlulyle verllecektlr. 

K alar __,. t tlela, 1 EJ1t1. 1 Birlnd kinaa. 1 Mart ve.1 llallnn ._. 
lerlmle (etiletelrtir. 

Yakdlp amam mtklttıılqtblclen: 
Kapalı zarf usu1il mevcut sinema salonunun tiyatro tatbikat salın oba-

rak tadil n inpat ve tesisatuun ebiltme ltırud · 
1 - Eksiltmeye konan iş: 
Ankarada Ak köpri1 caddesinde ikin ı vakıf partman binası dahlllnda 

bulunan sinema salonunun tadil tiy tro tatbl at sahn si inşaat ve tesl· 
satının ikmal v ıtmamL 

II - Bu inşaat ve tesisatın keşif bedeli (172649) lira (35) lru.ruştur. 
nı - Bu tadilen inşaat ve tesısata ait f nn1 evrak fUDlardır: 
A) tn at ve tesısat mukavele projeleri; 
B) İnşaat ve tealsata alt fennt şartnameler 
C) İnşaat ve tesisata ait ekailtme şartnameleri; 
D) inşaat ve tesisata ait vahit &at cetvelleri; 
E) tnş at ve tesllata alt projeleri; 
F) 1nş.ıat ve temata alt umum! ve husust prtnameler; 
G) 1npat ve tesisata alt btlf evrakı. 
iV - 'O'çUncil maddede gösterilen nralt vekıflar waum mGdilrlülll ID

pat müdUrlyetinden beclell keşfin yllzWDde lJltl o1la <•> brut beW 
ıubbllir.Je verlllr. 
V - Ekailtme 1 4/9'1 tarihine rutbJa m .... 11M cıalıelte wHla 

umum 1'\üd'1ıiUIU iDpM ~ top1.....,.k lhaJe 1lıııınmyaDu mad
fet it! yapılacaktır. Teklif ıiıektuplan karar1lıprnlan saatte bir .at eneB. 
ne kadar makbuz mukabilinde 1tomlsyon ftlıdlitM verllmlf olacaktır. P... 
ta geciknwlerl şayanı bbul clelfldlr. 

VI - Eksiltmeye airecek1erin (9882) lira ( .U) kurut muvakkat Umlnat 
\"ermeleri ve aşaluia yazılı vesiblan haiz obna1an prtbr. Bu veslhlan 
ibraz edemiyenlere üçüncll maddede zikredilen ""8k verilemez 

a) 941 yılına alt ticaret odasından alınmış vesika. 
b) Nafia veUtetinden alınacak mUteahhltllk wsikuı. 
e) En a~iı iki yUz bin llrabk inşa t ve bu kabU tesisat tşl )'apnıf ve mu 

nffak olmU§ buJundutuna dair v ika. 
vn - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfının. mda ve teklif mek 

tuplaTUUn yazılışında ve bu zarfların tevdlinde ve posta ile gönd rilmestr" 
de ?.4~t0 ayılı kanunun 32- 33- 34 i1ncll madd 1 rlne harfi en riayet edilmen 
ll:r.ımdır. 

VJil - işbu nşaat ve tesısatın bedelı vah t fiat esası üzerlnden 6dene-
cektir. (698) 10, 16, 20, 25 4M (332) 

PAMUK 
Tarlı Anonim Şirlı"ti 

Şirketin Merkez ve Fabn"kan · lzmirde HatkapınardacLr. 
Y .. n Pamuiandan At, Tanan, Kapekbaf, Deiirmen. GeJls 

"Leylak markalanm havi her Devi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup mallan Aft11118mn avni tip menaucetına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3907 
1,elgraf adresi : Bayrak lzmir 

lwnlP GÖllll'Ülel'l llCl$ndldar ........... : 
Kılrmetl 

Clml Kilo ar Marka Lira Kr KG 
Kontr plAk ..., J.K.A.t..1328 n u 
Hurda demir ve b1'I 1789 2 18 DIGsniıt 
Susılık JrQat • o 10 1 
A~ kundura çi ısl 31 O 2 1 
CaY ıı•oo o M 20 ı 

GümrUk levazım ve 1atq ilAnı tahtallnda yazılı sahipsız "e kaeak eşya]arla 
beraber evsafı yukarıda gösterilen 9'}'alar 17 2 941 l)IWlrtesl gwıu saat 14 te 
a~ arttırma ile atılaca~ talb>leıin saat 12 e kadar kıymeünin yQzde T 5 
pey akcelerinl ~Udilrbet '#ezneeiM yatırmaları. yatarmıyanlarm mtlzaJ9-
~· iftirak ettlrilmiyecell ilAn olunur. 3 - 10 35S (195) 

________________ ....;._.. __ .._j ____________________________ _ 

Doyçe Oryent 
DRE D ER B 

bank 
UBESI 

• • • Mıdııd 18•1 .IN 

A'w•Qllda 175 •llltesl IMftDll• .. 
~ .. .....,.. ..... 

171t511.000 Rayluntal'll 
Tllldtede ....... ı Bl'ANBUL w IZlll8 

..... lf"belert ı UlllU VB IS&DIDDID ....... ...._ .................. .... ____________________ ..,. ______________________________ _ 

lzmir Yün Mensuca 
T. A. Şirlretinin Halkapınar lmntaf falwi',,,_ 

Tarafmllu ...-... dolaJ1•ifle Jmi çabnlaia 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZ 

Yeni J&pbnqimız e11tlle'- içla .. _....-b tercih ... 

SAT 1 

• Ş • 



Amerıkanın lngiltarege 
gapacaöı hata gardımı 

Almanlar ne di
yor, hakikat 
ııe merkezde? 

Amerika hava sanayü 
gittikc;e azamet peyda 
e tmektedir. Harp te 
s ilrüp gitmek 
istidadındadır •. -·--\•AZAN: SUAT BİNC.OJ 

ık h. '\;a endiı tı ısının, n lli l n
tl<.'rinın ihtiyncını karşılamak
aca Brilany.) , ptıgı t yya-
ntının p,ün gı.. ık arhP1 ,bü-
liHtiniJdiı;;iık ter rı -

ALIAm HÜCUMLARI 

In~lterede za
yiate sebep 

olmadı 

4 ALMAN TAYYARESi 
DAHA 00Ş0R0LD0, BiRi 

TAMAMEN YANOf 
Londra 9 (A.A) - Hava ve dahüi em

niyet nezaretlerinin tcbligi: 
Bu gece yarısından e'\ vd garp 

ve imali şarki sahil1l<'ri UZl'rind b .. ı 
hnfif duşmnn faaliyeti olmuc:tur. Yo,.k-

yE'r bir • ç bomba di" müş, fakat ne 
h ı ı, n d t lefatı mucip olmamı tır. 
Dun öğled n sonra bır dü man hombnr-

rc ı lngiliz avcı tayynrelerı 
rk sahili açıklıırındn denize 
iir. 

Aımanyada bu~ünl rdc p k cok 
akt, dır. Yakınlarda ne edılC'n Dun du urül<.'n du man t.a:v)lardcrinin 
r iri konjonJ...-tur arama cnstitu- ye unu iır baliğ olmustur. 
n~an Dr. Rulf Vaı:renführ olan 

BUyük Brıtanva hava kuv- B1R TAYYARE 
• bugünkü wız•\ eti ile bilhas- DAHA DüŞORüLDü 

Aın rika hav. ~ndüstrisinin Londra 9 (A.A) - Salkston cıvarın-
~ \ apnt'ağı yardımın esası olan daki Erpingtc hava dafi bataryaları dün 

k.masit<.'si tetkik edılmektedir. ci;;J~en sonra hir M c;!.'rsmit tay.rnrcsi 
Muharrir. Amerikan hava endUstrisi- diışürmüşlerdir. Tayyare bir tarlaya 

nin BU~ ük Britanyaya yapacağı tayya- d" f ı~ 
re tı:•limatmclaki sansları !;:övle hülasa Uşmilş, in ı :.k e<lerck kömür halin<! gel-
~ivoı . mişf.ir. P ilotu ölmUştür. 

1 A!'llcrikanın mevcut tayyare fab- ~---
rikalnrı IngiJtercye ancak pek az yar- Yenı·den bı·r su·· -
chm \ aıı. bilmiştir. 

2 Otomobil endüstrisinin hava en-
«Jiıc;tı ı iı ('yardım Ford, General Mo- ru·· Ita'·van vala 
tors gıb" sallhiyettar firmaların istin- ~ •. -
kiıfları il<.' menfi netice vermiştir. (!) k • 

3 - Mevcut tayyare fabrikalannın bü- nı te Zlp 
yültillmesi ve yeni fabrikaların :inşası 
'.Amerika icin mali balomdan karsız ve d•ı• 
1ngilizler için .ise (Ok pabah bir iştir. . e ı ıvor 
B undan başka bu iş, (Ok zamana ihtiyaç ---- - -

:._~~~~~~~:;n~11;~~1:} ı:::= Atına ajansı diyor lıl: 
tıesi arttm!ncaktır. Bir knc otomobil fab- uY alan söylemeseler 
rikasının. bu işte çalıştırılması mütem- stiyliyecefı bir ce" 
alın tcslımatı kolaylaştırabilir ve niha- • "" "' 
yet fabriko1arda seri inşaat eıkannak IJulamıyacalılarn 
k in yapılacak tadilat, tesisattan daha Atina 9 (A.A) - Atin.:. ajansı biJclı
lvi istifade edilmesini de temin eder.. riyor: İtalyanların son mukabil taarnız
J'akat bu imkAnlar yavaş yavaş ortaya lannda Yuruınlılardan esir nldıkları 
cık.n~iJecektir. Harp ise o güne kadar Yunanistanın kendisini mü~kül vaziyet~ 
bltırılmek yolundadır .. (!) tc telakki ettiği, Yunan milletinde bed

* 
binlik olduğu hakkındaki haberler ya
landır. lngiliılcrin Yunanisiann karsı 
tamamen dilrüst hareket ctmcdikle;i 

Bu mukaddcmeyı :vazmaınu.a sebep yalandır. 1şt bu yalanların hepsi bugün 
hidiselerin Dr. Vn enfiihrUn ı;(Östcrdi~ ttnlyan radyo.su tar. fından ıl"n edılmis
~ daha doğrusu göstermek istedJlti şe- tir.Hergün hadiselerle tehıp edilen bu 
kilde ecrevan etmemiş olmastdır. Mu- 1 harririn Bi les"k A "k . . .,.,,k 1'a anların nc;;e ) aradığını in .ın kendı 

r ı men a ıçın "'" kcnd' e • Fr • h k k 1 · 
ehemm vetı ız ve Büyük Brıtan a i in ın soru~ or. • a .., t J l r~-
eok pahalı b ld w A "k hy ç yor Yunan ordusu ıl lı) ,,. H r gun 

dü
,
1 

.• '. buU Uulgtti'!l n~en an ~lvarlnc~- rsirler alıyor Zaf rd"'n 7. f r idi\ 'Jr 
" rı<;ının y mesı ve yem ın 1•-1 Af ı ' · k u ] • f •• 1.4;k b' wı ya lSC il \ vr f la vı1<ı1-
ru ması ış s:un gc,. ... çe muazzam ır -'-tad 1 ı , . 

1ekil almakta ve bu uğurda bilhassa son ~·~ ır. n · t 1: u•ınnı.,tanın , n-
altı "Y 1·,..·ınde d""kiü h 1. k b dısınden ı: edını her la dı:nı vup"llak-.. ... o en para ay ı a a- tad B h k •1 . .. 
nk milyonlara yilkselen bir yck\ın ar- ır. u a 1 r L. ,.,undc tutul-
setmektedir. Asa~a sıralıvacağımız ra- d~gu zurnan lk lynnın ni J ıl nJ ra 
kamlar bu hakikati daha belik şekilde ~ilra~aat e~ti ı kola} lıkla anl l ~ Y n-
• öst<.'rf'cekt.ir. l~n soylemıy l. olurlar.; 

tı;ind!' Prntt nnd Whıtn v tayyare mo- hır fiey bulanı -ı 1 rd 
tiSrü fn rikalnrı i],.. Hnmi1trm St. ndard ze İtalyanları l nl. ,.ınd. s •rh •s1 bı-
.pervnne (,brik sı v Vough• g1\:nı-r;ky rnkmnk ve bunl rı 
tayyare f b "k l 11 h hındur n Uni- ,>Or 
ted ~i c-rrut Co ı t '\ .ı in nat grµpu, 
f.abrı uı rını ver n buyültmek için Bulgaristanda z ·raat 
16 milyo dol varan bir masraf ihti- ve sana i ame"~sine 
yar etil' • dir. Y' nı inşaat tam mlan- 1 · • 
dıktan sonra yalnız Pratt and Whitney te ~a diye Veriliyor 
tal ynrc> motörü fahrıkaları 140 000 met- S fyn 9 (A A) - Hasvekıl F ' f bir 
r e ·murabb lık bir sahayı kaplamış ola- nutuk söyliycr<.'k parlam nıo t r fı'ldnn 
c k r Fabrikalarını büyUltmek icin son tasvip edil n V<.' yaşları ııl 
on ekiz nl i<'inde ddktü(,'Ü paralar da etmic; olan ziraat ve S:'ln \ 
h<.' cıba 1 atılncak olursa bu gnıpun 36 kaüdiye tah "<:ine m"it li' 
mil~on dolarlık bir masrafa katlandığı ehemmiyetine ic:arC>t •;ni tir 

göruhir. --*-
A.ıı rika hnva ordusundan mühim bir Macaristtı'ndn D!dt! 

eiparic; ~ı n RC>public Avintion Corpo- d d I 
r ation firmlsı da fabrikalarını bUytilt- lfta e eri y eniden 
fil{>! çin bil ·uk bir faalivete girişmiş- tahdit e fl ili:vor ' 
"tt'r B nl r • r~ ında, 93.000 metre mu- Budapcşte 9 (AA) - Dün gıda 
rab'ıalık bir ~ha) ı kaplıyan yepyeni maddelerinde yeniden tahd"dat yapıl
bır f.11 ril '1 hinası bulunmaktadır. ıştır. Bu ayın 22 sinden itıbaren ek-

GI n L Martin Co. tayyare insnat mek yüzde yirmi nisbetinde mı ır karış
gnm ı da t · ' rini büyültmektedir. 11k tmlıfial: •uretlyle imal edilecektir. 
m r lcd 37 000 tre murabbalık bir 
snh \"l knplı) cak \: •ni binaların ilave
Biyl bu gnıpun kanladı~ı saha 154 000 
m 1rc murnhbaına v<> ik1nci merhnlede 
isE' 279,000 metrr murabbaına cıkacak
tır. Devlet 65 000 metre murabbalık in
._, <' lılmis bir sahanın masrafını iizeri-
n lrııııkt.-ıdır. 

G ı nman Aircraft tayyare inc:aat 
fabrikaları, 37,000 metre murabbalık bir 
ahal" kaplıyaeak V<.' 2 m ilvon dolara 
• ara<'"'k vC'ni l}ir fabrika dalın kurmak 
UzC' !"l"'d i r 

Noı·!Jlroo Aircraft Inc. tayvare in o::ıat 
grup ı }( lifomiyada Havthome dah a 
pek vı:ıkınlıırda actığı veni fı:ıh,.iknc:ını 
büv il nıtefe baslamıstır. YPni yanı 
18 fın'I 'Tl"İrE' nıurabbnlık hlr ~2h11vı k110-
lıya k ve 1941 sent'si Subatında bite
eekf" · Bu tayynre insaat sirl<Pfinin bi
na} ın s:ıha ı. bu suretle, 46 500 metre 
mu hAn çıkacaktır. 

y, dek malzeme ve parçalar imal e
d e ı ' · i:- çok yerlerde şubeleri bulu
nan Benediks Aviotion Corp. müessese
.ı tekrar r bı"knlarını büvültme~e haı1-
Jamış ve bu maksatlıı büvük bir bina 
" irnlar11 t r. S .. ket. is "h -.Hni dört mis
linr çıv "'llıştı 

* 
Dr. \ ~enfuhr yazısında Ford, Ge

neral Motor ibi büyük Amerikan oto
mobil s ·ı rinin bir yardımı pek 
muhtemd ol nıyacai!.ını ilerive sürmüş
tü. Hıılb k bunda da vaziyet, Alman 
8luhaniririn iddinsının aksine\ çıkmış
tır. Runnn f'n bariz delili, aşaiı yukan 

General Motors ve Ford avannda bu
luna n Packard otomobil fabr1knlarının 
Birleşik Amerika ve Büyük Britanyn ha
va ordularından lisamı altında imal et
mek üzere. sipariş aldığı 9000 Rolls -
Royce Merlin tayyare motörl .. .j.,i imal 
etmek icln fabrikaların ı büyültmesi ve 
yeni atölyeler kurmasıdır. 

Ve bunun gibi, F ord otomobil fabri
kalan da her b iri 2000 bf'vvir kuvve
tinde Pratt a nd Vhitnev d<>•ıhle Vasp 
çift yıldızlı tayyare motörlerinden 4000 
tane imal etmek Üzere A merikan har
bive nezaretinden •ipariş almıştır. F ord 
fabrikalan, bu siparişi yerine getirmek 
ıc.ın 11 milyon dolara varacak olan ye
ni bir fabrika kurmaktadır. Yalnız fab
rika binaları 4 milyon ve tezgnhlım 7 
milvon dola ra mal olacak ve önümüz
deki senenin Hkbahar~ndan evvel ilk 
motörlerini verecek olan Fordun bu 
tayyare motörü fabriknoıı günde en aşa
i{ı 1 S motör çıkarPr'\ktır. Unutmamalı 
ki, F ord, General Motora ve Packard 
bütün AVTupa endü trisinden d11ha üs
tün bir takat temsil etmektedirler. 

* 
Yukanda sayıp dökiilt"n bütün bun

lnr, Amerikada havacılık ~nb•ik,. lurının 
büyültme işine ne kadar büyük bir 
ehemmiyet verildiğini göstermeğe kafi 
gelmek lnzımdır. 

Ve harp V,:ıt'enful: r .., d .. ,d ,, gı1 • ~ısa 
zamanda dt"r,ıl, bunun tersin,. senelerce 
sürüp gitmek istidadile devam etmek
ted ir. 

xBNI ASIR 

Af rikada vaziyet lüGILIZ HÜCUMLARI 

Bi~~aziden •. 220 Meş~ul arazı ve 
kılometre ote- ~emiler bom- Yeni varidat menbalan 

deki Elaı{ali balandı 
de alındı 

İngilizler Habe$istanda 
Degondar istikametinde 
ilerliyorlar •.• 

HAVANIN FENALIGI lNGILIZ 
TAYYARELER fNI DUR· 

DURMfYOR 

·Bütçe hazırlanırken 
düşünülen rioktalar 

~-~~-~x4x--~~~~~ 

Kahire 9 (A.A) - ingili7. umumi kn
nırg:ıJunm tebliği: 

'.l'rablıı ta zırhlı l.1ıv"ctlerimizi11 ileri 
unsurları Elagali:yi 7 .. ı tctıni !erdir. Ev
vckc esir cdildikl ri Mldirilcn general· 
lerc?cn ha l~o he-; r,er: rn1 \l' binlerce 
asker esi. edilmi~tir. 

(A.A) - Havn neznretinin ihracat resmi ihdası m evzuubahis - vergi id
razlarında harç alınması, veraset ue lntilı,., 

vergilerinde tadiıtit icrası d ü$iinüJüyor 

ERİTRI. VE HABESISTAl'l'DA 
J•:ritrcd harl.'1t th ı ırnız memnuniyE.'t 

vcrıcı bir t rzd mki nf ctım kh'dır. 
Hab .sı t. nda Gond.ır bovunca uzun 

hır mc>caf dE.' yerle tırılmiş ol. n maynl ı 
ılcrlemeınıU' muv kk<ltcn muni olmakt 

c dt> bu mnvnler t ıniz.lenml'kte<lır. 
İtc.ılvan •omalisınd ~ devri:-, c kollarımı 

Ankara 9 (Telefonla) - 1941 yılı nıa- bir ihraca( resmi ihdası ihraç mallarunt' 
li bütcc inde fovkalfıde ahvalin ıstilzanı zın satıc;ını mii kiiliıta nğrntmıyacaktJt• 
ey ledigı ır.aruri masrafları knrl?ılıl. bil- 2 - Mahkemelere ve dc,•lcl ş\ırasull 
m<.'k, Yaridnı \C masraf anısında nnıva- val..i müracaatlerdc alınmakta olan hart 
zeneyi temin eylemek gayesiyle ittihazı usufünün knzanc ve bina vergileri iti• 
muhtemel tedbirler etrafında ıyi habeı· rnzbn kin ,.e muayyen idari komi~o .. 
nlnn mc:hafılde su malfımat mevcuttur: lam lnpılan nıiıraeaatlerc de tcsmili. 

1 - Jhraç edilcce~Tiirk nmllanndon 3 - Ycra et \C intikal ''ergisi gibi br 
r.ümriiklerd<.> mual :ren nisbettc bir re- zı '('l'J.ri kanunlnnnda tadilat yapılrnall 
:.im alıııması cttid cdilıııc~e değer bir d:ı nıc\ zmı bahic;tir. 

R ınrn bildiril

1.ın k<.'sif fonhvctl<.'ri olmuştur. 
YENİ ZAPTEDILEN ELAGALİ
NIN MEVKİİ 

me ır c n h. Non ec: rt<'tkl.ırındn 
d 1ro> rl ı n hı 1.ı'y inj id n dil -
man ıa e g~mılerı lngili.z tan n'riednin 
hiıcunıuna u ·:rnmıitır. 

lllC\ zu tcl:ıkkı olunarak ele alm11Ulitır. Mc nur maasl. ı ı üzerinden • lınm. k1' 
Bl!.gi.inkii rılıval ka~,sıııfuı her hangi bir olan \'l'rAi nishe>tlerinc bir zam ıcr.ısi 
rekabet mevzuubahis olaınıyııcağı ic:iıı mevzuu bahis de~ildir - - -ZJ..--- ..-.-•~"-· - m - •- ·- •- • r- • •- •._. _ _...._~~.-...-......ı- •- • • ••-•- t • • ~ 

\- unanlıla ne- Malta a• 
. 

meraaım 
Londı-a 9 (A.A) - Bugünkü rcsnıi 

fobli,i!de 7.apu bildiı ilen Elaı:ali Trahlus 
hududu dahilinde Binı:nziniıı 220 kilo
metre CC!ııubundadır. reler i aldıla~ 

~~---~·x.x~---~--
bt.ı.nbul 9 (Telefonla) - Bugtin Maltepe as:kC'ri lisesinden mezun olup harbto 

ye m<>ktcbine iltihak eden mezun tnlebcden ıyi clerecr alruılara milkMat wvJ 
merasimi yapılmıştır. Merasime istiklal marsilc> başlanoı s, mektep müd ii ta
rafından harar<>tli bir nı.ıtuk irat edilmiştir. Mn.unlar bugünlerde Ankaraya gi
de.rck h:ırp okuluna iltihnk roecekl<.'rdir. 

ESİR EDİLEN 
l'fALYAN GENERALİ 

,. 

di,ıe soruyor-umdra 9 (A.A) - General Vcvclin 
dünkü tebliğinde Bingazide esir edildi
ği bildirilen f tc:ılynn kolordu kumandanı
nın general Anibale Bc~onzoli olduğu ~armış ..-o- •- •- ·---.-.-..-.o_...-.. _ --•~•- .. _..._,...,......._., - ·-- - ·- - -•• r ..ı - • -

ögrcnilmiştir. 

'lu... l ~ .. ki• Yunan zaferlerini lıdfl 
1118 taya sure 1 balmı~orlarsa ttaJyan-

ha·va akınları ;:;;:::•r;:~ JJe--
Atina, 9 (A.A) - Roma rad,.08u 

Istan
ınaçlar 

Dün Ankara ve 
bulda yapılan 

yaptılar 
- --

Yunanistanın her b iri zaferlt" müjdele- x •:ır----------
yen tebliğleriyle alay ederek Yunan or- A nkara. 9 (Hususi) - Bugün lik 1 Şeıd st.ıJıııd.1 ılk maç Beşiktaş -ToJY 
dusu nereleri zapdetmi~tir.Diye ~or: maçlarına devam edilmiştir. kapı rasındn :>, pılmış 'e oyunu 0-6 
Haritaya bakıldığı zaman halyan or- ilk maçı Demirsporla Galatasaray Beşikt~lf 1 azannıı tır. 
dusunun taarruzunda istila etmiş oldu- yapmıt ve maç0-7 Oemirsoprun lehine- ikincı maç Golatasarav - Beykoz ara· HASARAT YOK. SiViLLERDEN 

BiRi OLDO. BiRi DE YARALI ğu b inlerce kilometrelik araz.inin km- n' ticelenmiştir. sında idi Bu maç 1-6 Galatasaray le-
Malta, 9 (AA) - Resmi tebliğ: tarılmasından başka Yunan kuvvetleri- ikinci maç Harbiye idmanyurdule hint' nelicelenmi-ıtir. 
Cuma akşamı duşmcm tayyareleri nin sağ cenehta Gör;ce, MoskopoU.t ve Birlikspor arasında yapılmıştır. Ht"r iki Oçüncii macı Frnf'Tbdiçe - Vefa "-

gurupla başlayıp gc ce yarısına kadar Poğradeci, merkez.de Permedi, Kili.ura tarafta ikişer gol yapmış, maç 2-2 be- kımlan karşılaşması tcskıl ediyordu. B.a 
akınlar ynpmıslardır. Oiışman tayyare· mıntakasını, sol cenahta Himara mınta- raberc bitn1iştir. oyun zaman zaman harC\letli olmuş ve 
leri birer birer hücuma geçmişlerdir. kasını faşist ordu uıwn elinden almış ISTANBULDA ncticedt' 0-3 Fencrbahç~ lı.az.aıımı~ur 
Bir çok ) erlere bomb,,1ar atılmıştır. olduğu görülür. Bu yc·rlcr ekseriya 1 SOO lstanbul, 9 (Hususi} Bugün bolge Fener stadınd yapılan Altıotug -BeY• 
Resmi ve hususi dair lcr hasara uğra- 2000 metrelik daÇlarla dolu olan a ra- futbol şampiyonasına bulutlu fakat ya- oğlu "POr knrıııloşmıı.sında Beyoğlu,..opr 
mnmı.ştır. zidir. Her biri tabii bir kalt.-dir. Bu d ev ğışsız bir havada devam edilmiştir. 0-3 m •t:'ı kazıınmı tıı. 

h astanesi actlı yor . 
Bir shil ölmüş, bır sıvil _)aralanmış- gibi kaleler birbiri ardınca Yunanbla- ... - ••• •- " • - · - · - ·- · - -----~-- - - - · - _ __ __.. 

tır. rın eline diişmüştiır. Yunan kahraman- C J l 
Dun de (Cumartesi günü) çok yük- lan en son Trebesini duğını da zapdet- {jzzam l ar 

ekten uçan düşman tayyareleri Malta mislerdir. Bütün bu zaferlt.>r ltalyanlara 
ür.erınde dolaşmı hrıın da dafi batar- kufi gelmiyorsa hiz ne yapalım. Onları 
yaların şıddctlı nteşıyl~ kar ılnşrnışlar- tatmin edemcdiğımİ7. için bi7j mezur 

~--~~~·x .x~-~--

Ankarn 9 (Telefonla) -Sıhhat ve iç ı 1rni Mu ıv n t \" kıl t 
Elazıkta bir hasU!n(' aç.na•'<! knrar ver mi'it:İr 

:.za ıçiD 

dır. Bom hu ntılınnmı tır. görsünler. ileride memnunı;> etlerini mu-
---J;Ja tip olmak jçin daha fazla :yapacağı7.". 

it' ıı1~n donan~ası ın_ ınomzıer ı;:;.7.erde Mr- Zafer lngilterer.indir 
Muan muv~ff.· ı•_etlerı bm etice .. umen emin ln~iliz Ba vekili 
- Baştaralı 1 ıncı Sahılcde - •• 
('~ı~eOç ltalyan ıahtdbahiri batırılmış- - Bastaralı l ;;;-Sahifede - dun beya natta 

t müst.ıkbel iı birliğine dair mühim taktik 
ır2 - 1wly. nların ınE'cmu hacmi 35 bin kararlan alınmış bulunmaktadır. Buse- bulundu 

ton ı varan mıkliye ı: 'mileri batırılınıc;- heple son zaınan1nrda tngüiz hava kuv
tır. Bunlr.r arasında bir muavin ~ruva- vetlcri askeri isbhli~ti kumandanlığı ih-
ôr d vnrdır. das edilmistir. Bu kararlnr Almanyanın 
EGF. DF. ~ı7.t YUNAN bir istila teşebbiısünli veya her hangi 
T. R \SSUDU AL TINDA bir İngiliz fen kuvvetlerinin harekatı 
Atına 9 (AA) _ Atin, Djancn bildi- e nasında fatbik cüilrnek üzere · antre-

ııyor: mnn progra.nına Hhal oluıımuş ve "tatbik 
Fr, dcnizındc> biı~·uk bir Yuna:tı va- sahasına konmuştuı. Yakın Ş rkta ordu 

pur m b.ıhrıldığı lıakk ıda llnlyanlar ile sıkı bir i blı·li~i hnhndc bulu.nan ha
t rruındnr. v ·rilcn hnb r UZt'I ine Ymınn va kuvvC'tl ri bütün hu harekata yardım 
bahriye e k:..nı bu b:ıb rin hayal mah- tmiştir. Havn kuvvetlerinin orduya nıil
sulü oldu •unu, E~ede talyan vapurla- zahereti iki surette tcc<>lli etmnkedir: 
rından l a .. -1ca hiç bir vaour torpillenme- Sıkı müzaheret, doğrudan d<>Çuya 
dığini, }.'..,,c deni7jnin Yunan filosunun miizaharct. 
sıkı tara..~udu altında bulunduğunu be- Bu iki usul de İngiliz hava kuvvetleri 
yan etmck1cdir. tarafından tecrübe edilmiş ve b irincisi 

_ -•-- evvelden te.sbit edilmiş büyük bir h il-

Af 
'k d 

1 1
. curn CSllnsında tatbik edilmektedir . tkin-r· ~ a ngi ızıe' ~ur. cisi ise Orta ~arkta fevkalade bir .urM-

te tatbik edilmiştir. "' 

madan l·ıar)norıar tngilterenin isi15sına tesebbils olundu-
IJ -'~ ğu takdirde bu usuller kullanılacak ve 

dumıruı hiç şüphesiz ezilecektir. 
- Baştaralı 1 ine: Sahifede -

dosunun o1dıiı esirJer, Bingnzide alınan• 
Jar bar ic, IJO bine hali~ olmaktadır. Esir
lerin bcs bini subaydır. Bunların arasın· 
da on fü; ~eneral ve bir amiral VDrdır. 

İtalvan ordusun un Bingazidc bıraktı
ğı esirlerin sayımı devam etmektedir . 
Fakat bu esirlerin miktarı hakkında bir 
rakam ancak bir kac gün sonra verile
bilecektir. - "-

- Battt<'rol ı 1 inci S()hil.Je -
lisin birleşerek..geri alabileceilılir. llaa
ntnfih ayanda bu deği ikliğia .. ıredde
dilcceğİ Urnit ediliyor. Esasen .. •ei:i
şiklik sevk~lceyşi değil. tab:ve9Wlr. 

REDDEDiLEN jKi TEICLİF 
Vaşington 9 (A.A) - Mebusan mecli-

--* 
Karşıla,ııacu.1' müşl!ülôt 
Ne olursa olsun i ngilte .. 
re galip geJecelıtir. 

Londra 9 (Husu•'i) - Bu , l, .un bas
" ekil B. Çöı cil rndyoda tn ıli7. milktın 
lıitab n bir nutuk ırad ctmıştiı 

Başvekil evvela tng:Hereye \ ap lan 
hava akınlarından bHhsc>d<.'rek dem -
tir ki: 

- Gcç<.'n Agw.1.os ve Eyllıl a~ laı ı z, r
f ında Alman hava kuvvetlerinin Ingiliz 
hava k uvvetleri tarafından agır zayiata 
uğratıldığından beri Her Hitler adamı
zı istila teşebbüsüne cesaret etmedi. 

Her ne kooar bu hu.susta genis hazır
lıklar yapılmış ise de Hitlcr Hk lc>c: b
büsündc muvaffak olamayınca Londr:ı
yı hava bo,mbardımanlarilc yıkmağa ve 
İngiliz milletinin mukavemetini kınnağn 
uğraşmıştır. 

B. Çörçil, AL11anynnın buna da mu
vaffak olamadığuu, ngiliz milletinin ma
neviyatı her zamnnkinden sağlam ol<lu
~unu, karşılaşılacak müşkülat ne olursa 
olsun her İngili:ıin nihai zaferden emin 
ve bunu ka7.anmağa katiycn nznı<.'tmis 
olduğunu söylemiş, Alman h~\'a bombar
dunanlarından uzun uzadıya bahsetmiş. 
fngüiz. hava kuvvetlerinin raali~ etini 
takdirle yiidctnıiştir. 

Alman taz vıkı harşı- si, Amerikan kıtalannın garp yarun kür- ARNAVUTLUK VE 
resi kara sulan haricine scvkedilmelcri- LtBYA HARPLF.Ri 

tcında Fransızlar ni meneden bir hUkmiin yardım proje- B undan sonra Yunan _ Jtalyan har-
sinc ithaline miif<'allik bir teklifi ncldet- binden bahsnden B. ÇörçU. ttalyanın n 

- Bodarol. l inci Sa hilede - mistir. b ı al 
J J 

Vaşington, 9(AA)- Muharip dev- ~ i şart ar tında Yunanistana hiicum 
um a ~azetesi Franc:anın vaziyetine letlere ait harp gemilerinin Bn" ;ı __ 1.,~ c-tmiş olduğunu ve Yunan muvnffakıyct-

tıııhsis ettir; bir makalede Mareşal Pcte- "k d ._ K terini anlatnuşbr. 
a in kaimi eftiki miit:ıreke şartlanna ta- Amerı a evletleri limanlarında tamir Daha sonra Libya hHrckahna g~m>. 
ll'IAmen hiinnct edildi~ini , mütareke mn- edilmesini men'e mıı.tuf bir tadil tekli- h 
cibince Fransaya bımlulan imparator- fini ;nıebu an meclısi n·detmiştir._ bu pekut esn.ı~ınd:ı 150 b"n kiş1Jik 
1 

w ld • 'b" h f B VtLKI A MERIKADA : ttalyan ordu.sunım inıha veya esir edil-
ugun n ugu gı ı mu a "Uas• için çalıı-m"'""' F•ansanın azimkar oldugu· nu yaz- Vaşin,..ton, 9(A.A ) - Demokrasi- miş olr:lul'r•mu c:: .. liv r<'k şöyle d mistir 
l!U!ktadır. d - Bıı suret]c> fnn;JfE'Tl' lcndar bıh 'k 

lere yar ım kanununun 11,van hariciye ol:ın İl:: lv.,nların simali Afrikndıılti Y -
Cencvredc çıkan La Luis gazetesi de encümeninde müzakeresinde cümhuri- naittue vilRy<.'ti icrml edilmiı; bulunm ık 

vazdığı bir makalede mareşal Petenin vetçilerin sabık reiııicümhur namzedi 
d 

.. ı • d b adır. Btı harek"ıt "'sn-ıncl.". t• ly."'n · -
ogrl' uır.un an ahsetmekte ve •o""yle t .ı ya d • 1 • 1 h. d I ..! , _- '" " ' " ., Aın ..... on r mı oroJe en 8 ey ın eıu "ali altında iztırap erken arap knhil lc-

~emektedir: düşüncde'rini izah etmiı, lngiltereye 2 - ri de kurtarılmı,,tır. 
Fransa namuskarane hareket etmek- 4 milyar do12'rlık bir p~ yardonı yap- B. MUSSOL1N1YE ve 

tedir. Fransız hükiimetinin hareketle· mıunnı teklif etmiştir. B rin.ıe iki yüzlu""lu""k bile •-'oktıır. V"I! ' • d • d · T.AVALF. DAtR "' ~ ı anın av etm en evvel • kanun İngiliz başvekili B. Mussolininin diiş-
MARE~AI... PETEN BEKLİYECEK prjeleri iıleyhinde b ir cereyan uyandır- tüğü ve memlel. tinı düşilrdilifü fena va
Bal 9 (A.A) - Bazler Nnhrihten Vi- mağa calı~an in6ratcılann bütün gayret- ziycle iAAret ettikten sonra Fransadaki 

sının vaziyetin inkışafını sükO.neUe bek- lerine rajmen 11inıdi Amerika toprağına ahvale de emas etmiş ve B. Lavali Nor
ltyeb!lecegini, zira mUtarekcye muhalif vannıı olan Vilkinin yann parlamento- veçeki kukla hükümeün vaziyetinde te
hıc bır harekette bulunmadığım vazınak- da ya~aca~ be>:anatm büyülr teair U)'Ul- lAkki etnl<'k 1iızıın geleceğini s8yle · _ 
tadır. clp-ac:aiı JÜphesiscliır. tir. m.ış 

• a c ne./e 
\T erilirken 
~.Yi 

lnililiz tay~ rare· 
ler· Afr· ada 

h 0 y ük faaliyet 
~österdi 

Erftre ve Habe~istando 
ltalyanlara mühim 
za iae verdirildi 

ır\: 9 (AA) Orta rk t ı'llJ 
~, \ kuvv<.'tl ri karargahı bugün nşr 

d kı tebl"ği r;ıesrc:tmistir: 
İngıliz t< ~ ya lerı Eritrcde ricat _.. 

ııı l.te olan 1 ah<nları hırpnlamağ, d ... 
vam C'tmi !erdir. Du~ınanın motörlil na'll
lıye kollan, ası.eri kıtahı ı, top m ";J._ 
1 ri "c> K· ren ile civarınd<.ı dıg ru ltetı 
h'defler 7 .... S ı bat iinleri müt('}T)I'" 
diyen trıy ·nrcl ri01i7Jn tnarruzuna~ 
ruz kalmışlardır. 

Eıitre il<.' Sudnn arac;ın, ki hudut Gır 
r n-4c ve . ahil vakinind bulunan Kriro" 
nadn bir düşm".'ln tecemmuu bomba~cb
n~an cdilrnis1ir. Daha cenupta tayyarl.'Je
rimiz Ha lJ ''?bu nda Alomllta tayy:ır' 
iniş ın<>yd. nına taarruz L"lmişler ve ~r 
m:mın 33 Canut tipinde ekiz Kapar~ 
in)") :-ırcsini uı.hrip etınisfordir. 

Tuta gölünün ce> ıııbun<ln tayyarektr 
miz Dangil civarında bir dlişman karaı" 
gahın ı taarruz ed rek pek büyiik ha-' 
\ nnııslardır De!;siJ civarında inis m~ 
danlarına da taarruz ) ~pılını.ş ve boılt" 
balar hanzırlarl:ı diğer binalann rıratf/I' 
•1a düsmüc:tür. 

Bütün bu lıarekC'th'ı-den tek bir tnyrr 
r0miz üssüne dönnıeıniştır. 

3 Şul>:ıtta Dü civn .nda düşilni1etl 
İt.al yan Kap..., -oti tan arel<>rinin mtıre+" 
tebatından 11 kisi <'sir edilmiştir. 1ıff!. 
muhaıel> J? diğ r hi~ clii-man tayya~ 
nin de düsüı ul nu oldu,gu cumdi tel'yY .. 
etmektedir. Bu tayyare CC' 12 tioind~ 

Malta ada ı 7 -8 t lı.. C' di.iı;mnnd' 
1a. rru7.tın U"t-amı )ıİ • n bı\ v~re' 
leri bır miktar bo lh atnıı lardır f tl' 
aitiz ha'\:a k vvetlE'ıi hi<' bir hasara ııt' 
,.,.rrtamı 'f.' :urv iat ta 'ern "lllJştir 

3. Şubat t.111hli t<.'blif;.de av tayyarelr 
rimızden birinin knyolduğu bildin1ınifd' 
Bu tayyare ~imdı UssUne d5nmU.stür ....,,,,,. 

Vardar nehri taftl 
Belgrad, 9 (A.A) - Cenubt Sırbi" 

tanda ve Kradağda buzlar blrd~n~i_'! 
erimeğe başlamıştır. Vardann su.....
yükselmiştir. Osküpt~ ve Vardann ~ 
tiği muhtelif noktalarda V ardar ta~ 
tır. 


